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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

İş Bankasının 
Hesap Senesi 

ı, Bankaaı idare Mecllai, dün ""4· 
lıaradaki Umumi Heyet içtimaında 
dokuzuncu aeneaiııin beıaplanıu ver
di. Bankanm dokuz aene evvel hiikt\· 
illet merkezimlııln iki kath bir müte
•azı evinde kurulutunu hatırlıyanlar, 
diln hir ıureti gazetemizde çıkan bl· 
lançosuna göz gezdirirken heyecan 
duymu' olacaklardır. 44 milyon lira 
llıevduat, dokuz aene içinde balkın 
bu milli müeaseaemlz hakkında gö .. 
!erdiği itimadm en belit bir ifadesi· 
dir. Banka da bu itimada nasıl muka· 
bele ediyor: ihtiyat akçeılni aermaye
•inin yanoma iblağ etmekle. • • 

idare Meclioi raporu bize gösteri· 
Yor ki iş Bankaaı faaliyet sahasını 
o;ok genişletmiş, yalnız bir ticari itibar 
rtıüeasesesi olmakJa kalmryarak, ayni 
~amanda bir smai itibar müeueseai 
olmuştur. Binaenaleyh bankanın mem· 
lekette iş yaratmak hususundaki ro· 
lü gittikçe mütebariz bir mahiyet 
almaktadır. Şeker sanayii, kömür oa· 
nayii, İpek, yün, bütün bunlar it Ban· 
kaaının verimli servet membalan 
haline ginnittir. Bunlar bugÜn için 
de yann için de kıymet ifade eden 
teyler olduğu gibi, it yaratmak busu• 
•undaki faydalan itibarile memleke· 
tin ikhsadiyatma büyük yardunı olan 
te,ebbüslerdir. 

Bununla beraber, lı Bankaaı ticari 
itibar sahasını da hiç ihmal ehnemİt· 
tir. Geçen sene aldığı tedbirlerle 
alelıtlak bankalann yapmaktan ka· 
~ındıklan küçük eaıuıfa bile bir dere· 
Ceye kadar itibar açmaktadır. Bina
~naleyh ticaret ve sanayi hayatında 
lnemleketin yegine itibar müeaaeaesi .. 
dir. 

Kurulduğu gündenberl bankanın 
•n ziyade ehemmiyet atfettiği bir me
sele, tasarruf fikrinin lnkifafı nokta
aıdır. Ve bu yoldaki mesaiai ile yal· 
llrz mali ve ikhaadi sahada değil, içti
lnai sahada da memlekete büyük biz· 
lneti olmuştur. Banka te.ı. edildiği 
•aman küçük tasarruf erbabının ban· 
kalardaki bütün me•duatlan on bet. 
:Yirmi milyonu geçmiyordu. Bugün 
Yalnız l.ş. Bankasına olan mevduat 
kırk dört mi iyon liraya bal İğ olmak· 
tadır. 

Bankanın sanayi aahasmdaki faa· 
liyetl genişlemit ve oene içinde ecne· 
bi memleketlerde de iki tube açılmıt 
olmakla beraber, sene zarfında meaa· 
rifi 94 bin lira a:ııalmııtır. Binaena
leyh son iki sene zarfmda meaariften 
Yaprlan tasarruf yekunu 330 bin lira
:Ya baliğ olmaktadır ki, bu, gittikçe 
genitliyen bir mali mü.....,oe için bir 
lnuvaffakıyettir. 

Büyük buhran aenelerl içinde yqı
:l'oruz. Bu buhran yalnız bir ticaret 
•e sanayi buhranı değil, itibar ile ia
tihaal ara11ndaki yakm münaııebet 
dolayısile ayni zamanda bir maliye 
buhranıdır. Son ay içinde Amerilı:ada 
binlerle bankalar kapılarmı kapa.mı§· 
hr. Bu vaziyetin akisleri A.YTUpa ban
kalarında da lıiHecU!mifdr. Binaena
leyh bugün dünyada diYldant tevzi 
edebilen bankalarm adedi pek mah
duttur. Hele yüzde aeldıı ~'hl normal 
•amanlar için dnhl aon de....,., iyi te
lnettü addolunacak bir dmdant teTI<il 
her bankaya naıip olmut bir D>&ıı:ha
tiyet değildir. Memnuniyetle l'llrliyo
ruz ki 1, Bankaamm bu buhranlı Mne 
İçindeki dividant'ı yilzde aeklıtdir. 
Oütünmelidir ki banka bunu Y•P&r
lcen bu senenin tmnettüilnden kuvvet. 
li bir de ihtiyat akçeal ayırmıthr• lb. 
ti yat akçesi, akaiyonerler nam ve 
hesabına ayrılıp tevzi edilmlyen bir 
icardan başka bir 'ey defildir. Bu ıu· 
retle kazancın bir kısmı akslyoner• 
ler tarafmdan tesahilp edilip te sarfe· 
dileceği yerde sermayeye kalbolunu· 
:l'or demektir. Bu, bilhaasa it Banka· 
•ı gibi smai te§"bbüalere giriten ban· 
kalar için birinci derecede ehemmiyet· 
lidir. Bir bankanın ihtiyah ne kadar 
Çoğalırsat itiban o derece resanet bu
lur. Ve memlekete sanayi ihdası Yo· 
lııııda da atiyen daha bilyük hizmet
ler yapabilir. 

·Rapor ve bilanço gösteriyor ki ı, 
1'1.,nkası, bankalar için en müıkül ve 
ll1>zik olan bir seneyi çok İyi geçinnif. 
tir, Ve müeuesenin gelecek aeneler 
lçiıı de vaziyeti emniyet altındadır. 
1'1ütün milletin, bu teki.mili merhale
le" · rını sevmçle ve azacık ta gururla 
..,Yrettiği it Bankaoınm, bilyük küçük .. .. .. 
I Utün mensuplarını bu muvaffakıyet· 
.. ~rinden dolayı tebrik etmek yerinde 
ır hareket olur. 

Ahnwt ŞOKRO 

Teklif geri istendi 
/(ANKARA, 26 (Telefonla) -
ıl a~a,. deniz ve hava kuvvetlerin-

• tı. e utıhdam edilmekte olan onba
~ ve elr'!~'" maaşl~r~ hakkındaki 
4 nun layıha6ını hükumet bir tez
• ere ile MW · · · 

Dünya Siyaseti 

Fransız, ltalyan ve lngiliz Başvekilleri 
• 

Dört büyük devlet bera
berliği ümidi kesilmedi 
Küçük itilaf, hoşnutsuzluğunu bir 

tebliğ ile ilan etti .. 
Romada Portekiz müstemlekeleri. 

nin taksimi kararlaştırıldı mı? 
ROMA, 26 A.A. - Gazeteler, ltalya

nm Mac Donald pli.IUDJ temamile kabul 
etmit ve lnııiliz ba§vekili gibi silahlan 
bırakmağa müteallik teknik meselenin ıi
yHİ bir -1eye iotinat etmekte olduğu 
mütaleaaında bulunmuı olduğunu kay
detmektedir. 

ltalyan l'BZetelerine göre Mu .. olini 
plinı, konferanı tekrar meoaiaine be.tla.
madan evvel, bir itilifa varmalıdır. 

P ARiS, 26 A.A. - Nazırlar meclisi, 
uzun uzadıye beynelınilel miizakereler 
vaziyetini tetkik etmlt ve bu eanac!A M. 
Daladier ve M. Boncour, Mac Donııld • 
Daladier ve Mac Donald - Muuolini mü 
le.katlan dolayıaile diplomaal tarikile 
teati edilmlJ olan muhabereler h•Lkmda 
meclise mahiınat vennitlerdlr. 

Hükiimet, vaziyetini ve hattı hıırek,.. 

tini ancak diğer hükilmetler tarafından 
alınan vaziyetler baklanda sarih malı1· 
mat elde ettikten ve henüz kendilerile iı
tİ§M" edilmİ§ ve mütalealan aorulmamıt 
olan tarafların da fikirleri iztimzaç olun
duktan sonra teobit edecektir. 

Mu••olini planı 
ROMA, 26 A.A. - Giornale D'ltalia, 

- muahedelerin yeniden ıöz den ıreçiril· 
meai taraftarlan ile aleyhtarları ıtl'UUlda 
Mıaaolini plinmda bir temu noktaaı bu
lunduğunu ve bu noktanın muılihane al 
ya•et ve mütekabt1 zaman olduğunu -
ya&aktadır. 

Bu gazete diyor kiı 
Muıaolini formülü, iki ziınan göıter

mektedir, Biri taarrusa ve harbe kartı, 
diğeri vakıhu: Ye münasebetsiz ferdi mü

( Devamı 2 inci ııahUede) 

Meclise yeni bir teklif 
Na.kil vasıtalarından alınan resim. 

lerin bir elden tahsili isteniyor 

Mardin Mebu:ıu Ali Ri.za B. 

ANKARA, 26 (Milliyet) - Mardin 
meb'uau Ali Rıza Bey kara· nakliyat 
vaaıtalanndan devlet, vilayet ve be
lediyelerce alınmakta olıı.n vergi ve 
resimlerin bir elden tahıilleri bakkm· 
da Büyük Millet eMcliaine bir kanun 
teklifi vennittir. Teklife merbut ea• 

babı mucibe mazbataaındakl mütal-· 
ya göre bugün kara nakliye Y&aıtala
rmdan muhtelif nispet ye maaraf üse
rine üç türla ,,....,i veya reaim alm· 
makı.adır. 

Bunlar da devlet, ...illyet, huııual 
idare ve belediyeler olmak üııere üç 
daire tarafından ve her birerlerine 
ait usfil ve meraalm dairesinde tahak
lruk Ye tahsil edilımelcte " tablatile 
her bir idare ayn ayn maaraflar yap
maktadırlar. 

Teklifin ihtiva ettlfi -•lar da bu 
vasıtalardan almacak ?eqi ve resim
lerin tahaklruklan alı olduğu dalr..
lerce yapılarak verilecek tahakkuk 
miktarlan üzerinden ..ıl&yet ldarel 
huıusiyeleri tahalldarlan tarafından 
bir elden tahsili teklif edilmektedir. 

Tahsilat kanunlannda yazılı tah
sil müddetleri ve fardan dairealnde 
yapılacaktır. Tahsil olunacak vergi 
ve resimleri tahsillerini takip eden a
ym ilk hafta"' zarfında müfredatlı 
bordrolarla ali.kadar daireler sandık· 
lanna teslim olunacakhr. 

Vilayetler ve kaza idarei huausiye 
muhaaebe müdür ve memurlan tahsi
lattan tayin olunan muayyen müddet 
zarfında bu meblağlan alakadar ııı.n
dıklara tesliminde ita i.mirlerile bir
likte müıterekn mes'ul olacaklardır. 

Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Mlldürü 
ETEM iZZET 

Yeni Kararını Alıyor mu? 
İtalya Veliahh 

--~ 

Müıarünileyhin yarın 
gelmeai bekleniyor 
ltalya Veliahti Hz. nin yarm §"h· 

rimize muvasalatları beklenmektedir. ı 
Müşarünileyhin zevcesi ile birlikte re
fakatinde be§ zat bulunmaktadır. 
Veliaht Hz. ve maiyetlerinin Kahire
den lstanbula gelecekleri Mıurdaki 
Vagon • Li Şubesi tarafından bildiril
miş ve bunun Üzerine Perapala.a ote
linde ikametlerine bir daire tahsis e
dilmittir. ltalya Sefarethanesinde 
veliahtin geleceğine dair reami ma
liimat olmamakla beraber, buna ihti· 
mil verilmekte, maam.afih mÜ:t'ariin.i
leyhin Rodoatan ltalyaya avdeti de 
m'imkün görülmektedir. 

Veliaht Hz. nin geçen sene de bu 
tnevıimde tehrimizi ziyaret edeceği 
ıayi olmu§, fakat mil§arünileyh Ka-

ltalya Veliahti H:11. 

hlreden avdette Rodoata vapurdan f,. 
nerek ltalyaya dönmüıtii. 

Mekfepfen 
Tardedildi 

t sat mektebinde 
telebeyi te~vik eden
ler hakkında tahkikat 

Celili Beyin de izahat 
uermeal lsf11ndl 

l.ünlerini deği,tiren 40 ıncı ilk mektep talebesi .. 

Münakaşalı içtima olacak 
Talebenin isim değiştirme dilekleri 

artıyor, müracaatı.ar çoğaldı 

Hakkı Nezihi Bey ne diyor? 
Yilksek lkhaat ve Ticaret mektebi 

müderrialerinden Hakkı Nezihi Bey, 
Dil Kurultayında tezini izah edenler 
arasında, kudretli görütüyle tanınmıı· 
tı. 

Anketimize verditi cevabı aynen 
koyuyoruz: 
"- Dil inkılabım baıarmak için 

derin bir bilgiye ve sağlam bir metot
la çalıtma.ka kat'i lüzum vardır. Türk 
Dili Tetkik Cemiyetinin yaptığı an
ket halkm bu itte çok mühim ve kıy· 
metli olan a.Ji.k.aamı ve lisamn taam .. 
müın ehnemit bazı kelime ve tabirle
rini toplamak için çok kıymetli ve ye
rinde bir harekettir. Fakat bu, kafi 
değildir. 

Ankete ırelen cevaplar tetkik olu
nuraa. yekditerinden mana itibarile 
az farkeden yabancı kelimelere kar· 
şılık bulmakta zorluk çekildiği, çok 
defa mürekkep kelimeler vücuda ae· 
tirilmek yoluna gidilditi ve bir de a
detleri mahdut bazı kelime ve tabir
lerin yekdiğerinden fark gösteren ke
limeler için de karırlık olarak seçildi
ği veya tamamen benzetme kelimeler 
teklif edildiği kolaylıkla görülür. E
sasen bu zorluk eskidenberi görülmüt 

(Devamı S inci sahifede) 

, 
' 16 ncı liste 

ANKARA, 26 (A. A. ) - T. 
D. T. Cemiyetinden verilmittir: 

Kartılık.ları aranacak arapça 
ve farsça kelimelerin 16 numa
ralı listesi fUdur ı 

1 - Sabah 
2. - Sabık 
J, - Sabır • Sabr • 
4.. - Sadaka 
6 -Sade 
6 -Sadet 
7, -Sal 
8. -Saii 
9 - Sahil 

10. -Sahip 
11 - Salıife - Sayıla. 
12 - Sahne. 

Listelerde çıkan kelimelerden 
manaları birden fazla olanların 
her manaaı için ayn kartılıklar 

1 ileri ailriilebilir. 

ANKARA., 26 (Telefonla) - Ma
nİMI """b'uau Ş•rJket 811y Maarif Ve
kili DoJ.tor Rctit Galip B•yd- Tokat· 
lıyan hôdiaeıri rJe l.tanbul Ticaret mek
tebi talebe.inin ıalahat raporlan halı· 
kında bir takrirle istediği i=hatın, 
Ticaret mektebine ait olan kmn.ına 
lktıaat Vekili Celal B•yin de cerJap 
cıermeaini yeni bir takrirle iatemİftiJ'. 

Türkiye İş bankası heyeti 
u~umiyesi toplandı 

• • • 
Geçen hafta, Yükıek lkhsat ve Ti

-ret mektebi Talebe Cemiyeti top· 
laDDU§ ve mek· 
tepte tedrisatta 
11lahat yapılmaaı 
için müderrialere 
yolgöaterir yollu 
bir rapor ilzerin· 
de konutmuılar
dı. 

Vazifeıi doğru
dan doğruya akn· 
nıak ve çalııımak 
olan talebenin bu 
toplantın mektep 
idaresinin gözün .. 
den kaçmamıı ve 
Müderrialer Mec· 

Mektep Müdürü lisi meselenin tet-
Hüımü B. klklne batlaınıttı. 

Bu huauata ik
tisat Vekaleti de mektep müdürlilğün

(Devamı S inci sahifede) 

İş Bankasında 
idare mecll•i azaları 

ne alıyorlar? 
ANKARA, 26 (Telefonla) 

Heyeti umumiye içtimaında it 
Bankası İdare Meclisi azalarmm 
beherine huzur hakkı olarak ayda 
yüz lira, reise de yüz elli lira veril 
meai kararlaftı. Banka kuruldu ku 
rulalı idare Mecliai azalarının hu
zur hakkı olarak aldıkları miktar 
budur. 

Vergiler de bu miktardan ten
zil edilmektedir. Temettü hiuesin 
den İdare Meclisi azasına ve reiai 
ne dilten miktar da bin yediter 
yüz liradan ibarettir. Hissedarlar
dan bazısı bu miktarı az görerek 
huzur hakkının arttırılmaaını tek
lif etmiflerdir. Fakat idare Mecli 
si Reisi teveccühe tetekkür ede-

Hi!sedarlara yüzde sekiz temettü 
verilmesi kabul edilmiştir 

ANKAIA, 26 (A. A. ) - Tür- 1 kunmUf ve hissedarlara yüzde 8 
kiye it Bankasınm yıllık heyeti u- temettü Yerilmeai hakkındaki tek
mumiyeai bugün toplanmıttır. lif kabul edilmittir 
Banka Meclisi lc.areainin 932 se- ' 
neıindeki iktııaıli vaziyetini gayet • içtimada Maliye ve lktıaat Ve-
iyi tahlil eden raporu ile senelik kıllerl ile Maliye Müıtetan Bey. 
bilanço ve mürakabe raporları o- !er de hazır bulunmutlardır. 

Hoca Elendi mezar bafıncla Kuran okuyor •• 

Halit Şazinin mezarında 
Dün diştabipleri merhumunmeza. 

rında bir ihtifal yaptılar 
Dişçi mektebinin ilk hoca ve 

i Be İn ölümü-
betiyle Eyip'teki mezarında dün 
saat onda bir ihtifal a ılmıştır. ---



MEMLEKETm==ailJ 
Samsunda imar faaliyeti 
Şehir meclisi bayramdan evvel 

toplanıyor, yollar yapılıyor 
SAMSUN, 26 (Milliyet) - Şe 1 

bir Meclisi bayramdan evvel umu 
mi içtimaını yapacaktır. Bu içtima 
da yeni bütçeıi hazırlanacaktır. iç 
timaın hararetli müııak&falara ve
sile vermeıi tahmin olunabilir. 

Diğer taraftan memleket itle
rinde Belediye çalıtmaktadır. Yol
lar mütemadiyen tamir olunmakta 
ve bu vadide faaliyet nazarı dik
kati_ celbedecek mahiyette bulun.
maktadır. 

Ayni suretle iskele itleri de ile
rilemektedir. Yolcu iskelesinin et· 
rafına muntazam parmaklıklar ya 
pılmakta, iskelenin boru uzatıl
maktadır. 

--«o•---
Etıbba Odası açıldı 

SAMSUN, 26 (Miliyet) - Dün 
Samsun Etıbba odası yeni tatındı 
ğ1 binanın kü,at reamini yapmıt
tır. 

Fırka reisi Antalya mebusu Dr. 
Nazifi Şerif Bey, Vali Mustafa A
rif Bey, Samsundaki dokorlar, diş 
tabipleri, eczacılar ve sıhhiye mü
fettifİ Sadrettin Bey ve gazeteci
ler açılma merasimine ı,tirak et
mi,lerdir. 

Beş yumurta bq kuruş 

yapılmak& olan üçüncll menenjit 
qıları temamen biıım.tir. 

Karatq'm Adalı ye daha bazı 
klSylerinde a,ılara deftlD olun
maktadır. 
Mersinde kereste f abrikaaı 

MERSiN (Milliyet) - Meni
nin Çocalı: deı;.e ormanlarını itlet
mekte olan it Bankası kereste ti· 
careti üzerinde faaliyetini arttır
llllfbr. Banka ecnebi memleketler 
le temaaa gelmiftir. 

Harice gönderilecek nümune
lerin ambalajile banka orman mü
dürü İbrahim B. bizzat alakadar 
olmaktadır. Banka tehrimizde 
fenni techizat Ye teaiaati havi bir 
keraste fabrika11 açmak tasavvu
runda<fır. 

Millet mekteplerinde 
AYDIN (Milliyet) - Vilayeti· 

mizin her yerinde millet mektep
leri imtihanları yap,lmı.t ve teha· 
detnameler dağıtılmağa ba.lan
mı,br. 

Nazilli elektriği 
NAZiLLi (Milliyet) - Bele

diye ile elektrik müteahhidi ara
sında çıkan ve mahkemeye düten 
ihtilafın halli için tetkil olunan 
hakem Heyeti Aıliye Hukuk haki
mi Ali Rıza Beyin riya.etinde top 
!anarak iki tarafı dinledi. 

. . ADANA, (Huıuıl) - Şehri
mızde yumurta çok ucuzlamıttır. 
Dükkanlarda bet yumurta bea ku-
ruşa kadar satılmaktadır. · 

• Hakemler tetkiklerini bitirdikten 
sonra bir karar vereceklerdir. 

Hattın devri 
ADANA, (Husuıi) Fransa ile 

son yapılan itilaf ve aktolunan 
mukavele mucibince Adana ile 
Fevzi Paşa Demiryolu l Nisandan 
itibaren bize devredilecektir. 

Bu münasebetle memur adedi
ni ve kadro miktarım teabit et
mek üzere Konya ltletme müfetti 
~i Cemal Hidayet Bey dünkü gün 
Adanaya gelmit ve bu itlerle met
ğul olmıya ba,lamıthı'. 

Dokuz gün sonra hattm bu kıs· 
mı bize devredilecek Ye De't'let 
Demiryolları tarafından idare olu 
nacaktır. 

İzmitte iki konferans 
IZMIT 26 (Milliyet) - lzmit

te bu hafa ikit mühim konferanı 
verilmiştir. Birisi Darülfünun mü
derrislerinden lımail Hakkı Bey 
tarafından (Milli terbiye nasıl ol
malıdır) mevzuu etrafmda veri
len bu konferans ta Kocaeli mual
limleri ve lzmitin münevverleri 
hazır bulunmu,lardır. Kıymetli 
müderrisimizin çok mühim olan 
bu konferans alaka ile dinlenil
mi' ve çok istifade edilmiftir. Ge
ce Ulugazi mektebinde muallim
IP.r l~r~fmd~n bir eğlence tertip e
dılmıştır. lkınci Konferans Maa-
rif Vekaleti llktedriaat umum mü-

ürü Ragıp Nurettin Bey tarafın
da (Son terbiye cereyanları ve 
Maarif hareketleri) mevzulu veri
len bu konferansa Kocaelinin en 
uzak köy ve kasabalanndan gelen 
~uallimler salonu doldurmu,laı-. 
dı. 

T ekirdağı Vilayet bütçesi 
TEKIRDAC 26 (Milliyet) _ 

Vilay~timiz Umumi mecliai içtima 
ları hıtam buldu ve 933 senesi 
b~t~esi . tanzim ve ihzar olundu. 
Vılayetın varidatı umumiyesi 
(496346) lira 65 kurut olup, bu
nun 47772 lirası Maliyeye (120 
576) lira nafiaya ve 237804 lir~ 
65 kurut Maarife ve 17076 Ziraat 
~aytara 23355 Sıhhiyeye 49772 
lıra muhtelif masraf göıterilmit 
olmakla bütçe teYazün ettirilmit 
oldu. V:ilayetin bu sene bilhuaa 
ehem~ıyet verdiği itler araaında 
Çorlu ıatasyonundan Çorlu tebri· 
ne kadar tosa tamir olunacak Ye 
T ekirdaj • Hayrabolu yolu Tekir. 
dağ • Muratlı yolu, Tekirdağ • 
Malkara yo.lu Sa~y • Çerkea köy 
yolları tamır ve ınşa edilecek ve 
~hrimiz Ortaınektebi talebesi i
çin bir pansiyon ihdasına karar 
veriJmİf ve bütçeye 3200 lira tah
ıiaat yazolunmuftur. Daimi Encü. 
men azalrklarına Tekirdağ Cev· 
det, Şarköy Osman, ve Malkara 
Nazmi ve Saray Zeynel Abidin 
Beyler seçilmiştir. 

Aşı yapılıyor 

Adanadan yazıhyor: - Çığır
kanlı, Beyköy, Solaklı, Tqçı, Ka
chköy, Meletmez köyleri ehalisine 

Bir konferansta dil 
arqbrmaaı 

AYDIN (Milliyet) - Halkevt 
salonunda dil, edebiyat komitesi 
azasından Hakim Ziya Bey tara
f mdan "Milliyetçilik" milliyetçi
lik tarihi ve Türk "milliyetçiliği" 
mevzulu bir konferans verildi. 

Bu münasebetle Vilayet fırka 
reisi Etem Kadri B. in teklifi üze
rine dil ar ... tırması yapıldı. 10 nu
mara\ı listedeki kelimeler teker 
teker okunarak beraberce arattır
malar yapıldı ve kar.ılıkları yazıl 
di. 

Aydın Himayeietfal 
kongresi 

AYDIN (Milliyet) - Himayei 
Etfal cemiyeti senelik kongresini 
yaptı. Aza aidatı ve milli günler
de postahanelerde aarfolunan fi,. 
lerin mahalli ihtiyaca sarfedil
mesi kararlattı. 

Aydın •imendifer kumpanyası
nın vilayetimiz dahilindeki kişele
rinde cuma ve bayram günleri Hi
mayei Etfal fişlerinin sarfı için, 
kumpanya nezdinde- teşebbüsatta 
bulunulması da takarrür etti. 

Yeni idare heyetine: Dr. Sü
leyman ve Kemal, Muhasip Os
man, Karacasulu Ahmet, Başmu
ıı.llim Sabri, fabrikacı Halim ve 
kadastro ba' fen memuru Seyfi 
Beyler seçildiler. 

Hazırlık yapılıyor 
ÇEŞME, - Bu ay zarfında 

Çeşme mıntakaaındaki kooperatif 
lerde hümmalı bir faaliyet göze 
çarpmaktadrr. Kooperatifleriıı se
nelik, umumi heyet toplantıları i
çin hazırlıklar yapılmaktadır. 

Yeni bütçe 
BOLU, - Vilayet umum mec

lisi vilayet bütçesini· 458 bin lira 
olarak teıbit etmi~ u- meclis. tatil 
edilmi,tir. 

Bahar havası 
BALIKESiR, - Bir haftadan 

beri bahar günleri batladL Hava
ların böyle güzel gitmesi halkı krr 
lara, gezme yerlerine taşıdı. He. 
men bütün Balıkesir halkr Kızpı· 
nara döküldli.Halk. muhtelif yer· 
lerde sabahtan akşama kadar eğ
lenmektedir. Bu Kızpınarı alemi 
Mart sonuna kadar bu tekilde de
nm eder. Ondan sonra Zeytinlik, 
Tepecik i.lemi ba,lar. Bu eğlence
ler her Balıkesirlinin biribirlerile 
tanıtnıuına vesile olmaktadır. 

lki kaçakçı 
ELAZIZ, - Çataloğlu m.era

asmda oturan Hozatlı Abbas oğlu 
Hızır ile Mehmet oğlu Şükrü 59 
okka kıyılmıt kaçak tütün nakle
derlerken yakalanmı,lardtt. Tü
tünler müsadere edilmit, kaçakçı· 
lar ihtisas mahkemesine Yeı·ilm.i.
lerdir. 

Yeni Emniyet Müdilrü Nuri ve 
Komiser Mustafa Beyler kaçakçı
lıkla mücadeleye çok ehemmiyet 
vermektedirler. 

MiLLiYET PAZARTESi 27 MART 1933 

HABERLER 
!-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Almanya ve 
Kralın yaveri ne mak-

Yunanistanda •• Yahudiler 
satla Atinaya gitti Yahudi hakimlere ceza mahkeme. 
ATINA, 26 A.A. - Atina A- 1 • d •ı •ı • k •1 

janaı bildiriyor: Eski Yuna~ !<':a- erlll e VaZI e Veri mtyece mt · 
lmm yaveri miralay Levıdısın, 
kraliyetin iadesi imkanları hak
kında malOmat almak üzere Ati. 
naya geldiğine dair olan hah.erler 
hakkında salahiyettar mahafılden 
öğrendiğimize göre bu seyahatın 
maksadı hakkındaki ,ayialar asıl
sızdır. Miralay Levidisin aile~i A
tinada oturduğu için nıumaıleyh 
her sene ailesini gönnek üzere 
Atinaya gelir. Bu seyahatın aiya
si hiç bir makıadı yoktur. 

Etnoı gazetesi, bqvekil M. Çal 
darisin bu husustaki beyanabnı 
neşretmektedir. Başvekil, m~ralay 
Levidisin siyasi maksatla Atmaya 
geldiği haberlerini gülünç ve ka. 
ba bulmaktadır. 

Yunan istiklalinin 
yılödnümü 

ATINA, 26 A.A. - Atina A
jansı bildiriyor: Bütün gazeteler, 
Yunan istiklali yıldönümünün bu 
seneki merasimine Darülfünun 
gençliğinin ve muhtelif cemiyetle 
rin candan ve yürekten ittirak et. 
mit olduklarını yazıyorlar. Gaze. 
teler bu hadiseyi milletin asayiş 
istediğine ve kom.ilniıt tahrikatine 
iştirak etmiyerek takbih eylediği. 
ne bir delil aayiyorlar, 

Müngesserile Coli'nin 
iskeletleri mi? 

PARlS, 26 (A.A.J- Pelit Maraeilla 
in gazeteai, bir takım odunculann T err 
• N euve bir omıan içinde bir taJJUe en 
kazııun yam 1ıa,1nda iki iskelet bulmug. 
!ardır. Bu iskeletlerin Nunges..,,. ile Coli 
ye ait olduğu zannediliyor. 

Müstemlckat nazırlan bu hvsustıı. ' 
tahkikat yapmaktadır. 

--0--

31 harp ~eınlsi 
RtO DE JANEIRO, 26 (A.A - Bah 

riye nazırı, 31 harp gemisinin intaıma 
ait masraRann tahmin edilmesini emret 
miftir. 

Buzkıran gemisi 
kurtuldu 

'MOSKOVA, 26 (A.A.) - f.,,,kaliı· 

de güç fartlar altında çalıJ&n Kurtarma 
Heyeti iki ay evvel batmq olan Malığın 
Buzkıraruıu yiizdürmeğe muvaffak ol
mu'tur. Malıqm, Barnbourg limaıuna gö 
türülecektir. 

-<>--
Fransa borçlarını 

vermeli 
TOULAN, 26 (A.A.) - M. 

Heryo, dün Toulon'nun büjük ti
yatrosunda Fransız - Amerikan 
münasebetler hakkında bir nutuk 
söylemiş ve F ransanın Amerikaya 
kar,ı tahütlerini yerine getirmesi 
lazım olduğu noktasında ııra.r et· 
mistir. 

Dört büyük 
Devlet 

(Başı ! inci !lahüede} 

dabelelere karı•·-
Bu gazete, M. Mac o-ld'i bu ciheti 

Avam Kamaraımclaki nutkunda göster· 
mit olduğundan ve M. Hitler'i Reiclıstag' 
da bu yolda tqrilô mesaide bulıuunağa 
prensip itibarile muvafakat ebniı bulun
duğundan dolayı tebrik etmiıtir." 

Ve netice olarak diyor ki: 
Birçok Fransız mehafilinde ve bu aı-a

da bilhaısa bükümet muhitinde M. Hit
ler'in söylemiş olduğu sözlerin mutat i
ıimauızlı:ktan iıri olarak di.nlenilmı' ve 
anlaşılımt olması, iyi bir alimettir. 

Tribuna diyor ki: MuHolini plim, hiç 
bir suretle Milletler Cemiyetine nwarız 
değildir, fakat timdiye kadar Cemiyetin 
meaaiııini felce ujratmq olan usullerine 
ve manevralanna tenııımile muhalifidir. 

Mu....&lni planı, siliıhlan bırakma kon 
feranaıam ınesaüini ihlal etmek gayesini 
gübnemektedir. Bu plan, büyük devletle 
rin miııal tetkil etmelerini, ön~ ol.-· 
lumı iattmıeldedir. 

Portekiz. müstemlikeleri 
LlSBONNE 26 A.A. Bqvekaletten 

gazetelere verilen yan reıımi bir tebliğde 
deniliyor ki: 

M. Muısolini 4ler itilifma dair Romada 
yapılan konuımalıır sırasında Portekiz 
müstemlekelPri lıaklmıda kat'iyyen bir
ıey konuıulmadrğmı Portekizin Roma 
sefirine ıöylemiıtir. Bu suretle iM. Muo
ıolini muhtelif membalardan çıkan ıayıa
ları tekzip et:mittir. İtalyan hükümet rei
si ltıılyannı Port.,..;~ ile samimi münaıe 

BERLIN, 26 A.A. - Havas A
jansı muhabirinden: 

Bundan sonra Bavyera'daki 
Yahudi hakimler, ceza mahkeme
lerinde vazife yapamiyacakları 
gibi Yahudi müddei umumilerle 
muavinleri de bu makamlarda bu· 
lunamiyacaklardır. 

Yahudiler, imkan dairesinde 
Ticaret mahkemelerinden uzaklat 
brılacaklardır. 

Berlin m.ahkemeıi, hakimler 
heyeti araıında Yahudi bir hakim 
bulundukça davasının görülmesi
ne muvafakat edemiyeceğini söyli 
yen bir Hitlercinin bu arzusunu 
yerine getirmiştir. 

Protesto ediyorlar 
BERLlN, 26 A. A. - Alman 

gazeteleri, Yahudilere karfl fena 
muameleler yapılmakta olduğuna 
dair ecnebi memleketlerde ve bil
hassa Amerika' da intitar eden 
haberleri protesto etmekte devam 
ediyor. 

M. Von Papen, Nevyork'taki 
Alman - Amerikan Ticaret Oda
sına göndermit olduğu bir telgraf 
namede bu havadisleri tekzip et
mi9 ve M. Goering, matbuat mü
me11illerine beyanatta bulunarak 
hükiimetin münferit vak'alardan 
mes'ul olmadığını söylemiştir. 
Sosyalistler merasim yaptdar 

PARIS, 26 A.A. - HaYas Ajan 
sı bildiriyor: 

Sosyalist fırkası, Communun ve 
Kari Marx'in ölümünün yıl dönü
mü hatırasını ihya için dün.Troca
dero' da bir takun meraıim tertip 
etmiştir. 

Oldukça kalabalık olan dinleyi 
ciler, bilhassa M. Blum'u ve M. 

V anderveld'i dinlemitlerdir. 
Nihayet Alman milliyetçileri na 

mına bir iane toplamnıttır. 
Lehistan ve Almanya 

P ARiS, 26 A.A. - Paris- Soir
Am.erika' daki muhabiri· Lehistan 
koridorunun Nekteperdaz baba11 • 
M. Paderewslı:i ile yapmıt olduğu 
bir mulakatı netretmektedir. 

Tamnmıf piyanist, memleketi
nin mukadderabnı idare etmekte 
olduğu zamanları hatırlam.ıt ve 
dem.ittir ki: 

Lehistan'in kendi eraziıinden 
bir parça koparmak veya kendisi
ni parçalamak için yapılacak her 
türlü tetebbüslere mukavemet e
deceğinden asla fÜphe etmem. 

Eğer Almanların herhangi bir 
arzusu tatmin edilecek olursa on
lar bununla kanaat etmiyecekler
dir. 

Danzig'den sonra ahalisi Leh 
olmasına rağmen bütün koridoru 
ve sonra Silzya'yı, daha sonra Al
sas ve Nihayet Avuıurya'yı iatiye. 
ceklerdir. 

Eğer boyun eğer gibi olur, fe
rağat gösterecek gibi davranır.a
nız, Hitler muzaffer olacaktır, zi
ra Almanlar. bütün kaybettikleri· 
ni istiyorlar. 

Bunu iyi dütününüz, zira bütün 
bu itlerde hedef, Lehistan değil, 
Fransa' dır. 
Sabık komiser tevkif edildi 

BERLIN 26 (A..A.) - Wolf ajan. 
ıından: 

I.tintak illi.mi dün sabah muvakka 
ton tevkif edilmiı olan eski Alınan ı.... 
mioeri M. Gereke aleyhinde kat'i bir tev 
kif müzekkeresi kesmiııir. Bir çok itler
de lhtilis yııpllllf olmakla ittiham edilen 
Gereke hapae atılnuı olup adliyece me
•eleye vaziyet olunmuştur 

Balkan konferansında 
neler görüşülecek? 

Yugoslavya murahhası: Küçük 
devletler birleşmelidir, diyor 

BELGRAT, 26 A. A. - Avala 
Ajansından: 

Balkan konferansı konseyinin 
bu içtima devresinde Yugoslavya 
Heyeti Reiai olan M. Yovanowitcb, 
Bükreşten avdet etmit ve Pravada 
gazetesine beyanatta bulunmut
tur. 

Mumaileyh bu beyanatta küçük 
devletlerin kendilerini kurtarmak 
ve umumi ıulhü tensik etmek mak
sadile birle,m.eleri lüzumuna itaret 
etmiştir. 

Küçük itilaf, çoktan bu gayenin 
elde edilmesi için takip edilmesi 
lazımgelen yolu göstermit ve baş
ka devletlere de kapıyı açık bırak. 
mıştır. . . , 

Balkan konferanaı mesaısı, mes 
ul hükumetleri biç bir taahhüde 
sokmaz. Maamafi bir itilafa ze
min hazırlamak noktasından fay
dadan hali değildir. 

M. Yovanowitch, ,u sözleri ila· 
ve etmiıtir: . 

"Bulgar heyeitnin talebi üzerı· 
ne, dördüncü Balkan konferansı 

betleTde bulunınzık anu•unu teyjt etmiş

tir. 
Küçük ltilô.I memnun değil 

CENEVRE, 26 A.A. - Küçük ltilif 
devletleri daimi mecliai, cliin toplamını ve 
bir tebliğ neşretmiıtir. Bu tebliğde . ge.
rek imza eden devletleri müılıet kararlar 
almağa mecbur edecek ve gerek akitler
den batka devletler üzerinde imza ed~n 
devletler tarafmdan bir tazyik yaprlmasr 
gayesini güdecek tekilde bqka devletle
rin hukukunda tasarrufta buluıunağa ma 
tul itilifnamelerin aktı ihtimaline karı• 
en kat'i ve en sarih ihtirazi kayıtler ileri 
siiriilmektedir. 

Filvaki Küçük ltı1if devletleri, devlet 
ler araaında doatane münaıelıetlCT vücu
de ıetirmeğo ve münhasıran kendilerine 
tealluku bulunan meselelfll'i halletmeğe 
matuf bir teırik.i meaai yapılma1mı her 
ne kadar temenniye ıayan ve selamet
bahıbulmakta ise de ne doğrudan doğru
ya ve ne de dolayısile başkasmın huku
kunda tasarrufta bulunmanın kat'iyyen 
<:aİz olaıniyacağr ve Milletler Cemiyeti-

programına akalliyetler meselesi 
de konulmuftur. 

"Yugoslavya, Türkiye, Yunanis
tan ve Arnavutluk murahhasları 
bu meselenin ruznameye konul
masına muhalefet etmitler ve bu 
nnırahhaslarm bu teklifleri konfe
ransın mesaisini, faaliyeti araşma 
giren bir çok iktısadi, harsi ve "içti
mai meselelere hasretmek suretile 
akalliyetler meselesini müzakere
den vazgeçmesi kaydile kabul e
dilmiftir. 

"Konferansın hususi menfaatler 
için istinatgah tetkil edemiyeceği 
ehemmiyetle kaydedilmiştir. 

"Yugoslavya heyeti, biç bir Yu-
goslav akalliyet bulunmadığını 
beyan etınittir." 

M. Yovanowitch, önümüzdeki 
Balkan konferansı ruznamesinde 
konsoloslar mukavelelerinin bir
leştirilınesi, Balkar\ dillerinin ted
risi ve diğer bir çok iktıaadi, harsl 
ve içtimai meseleler mevcut oldu
i(unu sövlem<!k ıuretile söz1erini 
bitirmiştir. • 

nin bu hukuki noktayi hatırlobnakla mü· 
kellef olduğu mütaleasrncladır. 

Son günlerde yapılmış olan nıiizakere
lerde kuvvetli aksülameller husule getire 
cek olan ve milletlerin zihinlerini tenvir 
edecek ve beynelmilel itimadı kuvvetlen• 
direcek mahiyette bulunmiyan - muahe. 
delerin yeniden gözden geçirilmesi siya
seti . düfüncesinin ortaya atılmıt olmaaı
nıı teessüf eden Küçük ltiliiftn derin ve 
mÜftenk hissi., sulhu!', ıımumi menfaati. 
dir. 

.Bu sebepten dolayı ~ü~ü~ itilaf dev
letleri, müıterek mesaılerını sulhu ve ci
hanın emniyetini temin edecek tek çanı 
olan muılihaııe ;,1ere hasreclecektir. 

Makdonalt -· Muasolini mü-
lakatı ve Amerika 

VAŞiNGTON, 26 (A.A.) - lstefa
ni ajansı bildiriyor: 

Newyork Heralt pzetesn, Amerika 
bükümetinin Avrupa sulbunun idameıi 
için Mussolini' ile Makdonalt arurnıla 
yapılan itilaflara tam manasile müzhe
ret ctmiye amade old••ğunu bildinnekte 
ılir. 

-• 
Hususi idareler 

ANKARA, 26 (Telefonla) 
lclarei hususiyeler hakkındaki l 
yihanın Muhtelit Encümende m · 
zakeruine devam edilmekteJi 
Bu idareler varidatının tezyidi • 
klin dahilinde görülemediğinde 
hiç olmazsa sanat ve yatunektepl 
ri ma.rallannın lclarei humsiyel 
bütçesintlen çıkarılarak mıwrİ 
taralındıvı idaresi teemmül etl" 
mİftİr. 

Hamit Beyin vaziyet 
A.NKA.RA, 26 (Telelonla) 

Bugün almakta olduğu 10 lira m 
aşı 90 liraya iblağ edilmek üzer 
Darülfünun Edebiyat Fakülte 
tarih muallimi Hamit Bey Maari 
Mülettifliğine tayin eclilmiftir. 

Mumaileyh bu maa,ının bütç 
kanununun 19 uncu maddesine u 
yan bir tan Ue Maarif Vekale 
Yüksek Tedrisat Umum Müclürlii 
ğü makam mClaJI olaralr alacalrtır 

Yüluek Tedrisat Umum Müdü 
lüğü 1Jekaleti gene Nadir Bey 
rafından ila etlilecektir. Eclebiya 
Fakültesi tarih muallimliğine D 
rüllünun taralınclan yeni bir 
zet gösterilecektir. 

l•met Pf. ve çocuk 
hafta•ı 

ANKARA, 26 ( A. A.) - il' 
mayeietlal Cemiyeti Çocuk hafta 
sı için Bafvekil ismet Pa,a Hcuıre 
/erinden ihtuaslannı rica etmif 1J 
BtıJvekU Hazretleri cemiyete 
mektubu göndemıi,lerclir: 

"Himayeietlalin çalıımamıı bu 
geçen yıl da yakından takip ettint 
Çocuklara bakım, gençkızlara ba 
kım lJe onları yetİftİrme oe İfe • 
tlen anaların ya1Jrulannı korama 
gibi ÇeJİtli ve biribirinden cleğerlı 
uğrafmalannı çok sevelim ve b 
ğenclim. En iyi ve yürekten dilek· 
lerim daima cemiyetle beraber 
clir.,, 

Bergamada 16 kiti 
tevkif edildi 

IZMIR, 26 (Milliyet) - Berg 
ma köylerinden birimle ayin 
parlarken kaymakam taı'alınclan 

yakalt11tan T alıtacı denilen Aleoi· 
lerden 16 kİfi tevkil eılilmiftir. 

İzmir vflAyet mecll•I 
IZMIR, 26 (Milliyet) - vuay 

Meclisi içtimaı 3 gün Jalıa uzaJJ 
mıffu'. 

Edlrnenln acı 
yıldönümil 

ANKARA, 26 ( A.. A.) - Ba
gün EJimenin yirmi bir sene eı>-
1Jel aylarca süren kahramanca m 
Jalaalarclan sonra iıgal edildiği· 
nin yıldönümüclür. Bu münase· 
betle Edirne Halkevincle hararet· 
li tezahürat yapılaralr Türk a.ke
rinin yüksek kahramanlığı hür• 
metle anrlm11tır. 

Hakimiyeti Milliye gazetesi bu 
tezahürlerin bize cloıt lle samimi 
bir politika takip eden Bulgar Hii· 
kiimetine ı>e milletine karpı olmtt
cl ığını, ancak bıtgiin bile T ralrytl 
hayali baliyenlere Türk nmr bek
çilerinin hasıasiyetüıl llatle etme 
ıe buluncluğunr~ yazıyor. 

Mısır •ef aretl batkAtl 
bi bir kaza geçirdi 
ANKARA, 26 (A. A..) - Bıı

gün saat 19 ela Ankarapalastan tr 
tomobü ile Y enİfehircleki evitı~ 

gelmekte olan Mısır Sefareti Bar 
hô.tibi Tevlik Bey, Çankaya cad· 
desinde yan sokaktan önüne bit' 
den bire çıkan Murat namında/ti 
şolörün idaresinde bulunan bİ' 
kum kamyonu ile sarpı,an otomır 
bili ha.ara uğramıf ve T evlik Bei 
de bQfınclan halü surette yaraltll" 
nıı,ıır. 

Mumaileyhi, Riya.eticümhur i
kinci yaveri Nllfit Bey 11e B'lfllelz~ 
let ile Hariciye Vekaleti kalef111' 

mahsus müdürleri ziyaret etnıir 
tir. 

F aıizm teılsinln 14 4"' 
cü yıldönümü 

ROMA, 26 (A. A.) - F~ 
tesisinin 14 üncü yılclönümü /tal;; 
Ja hararetle kutlulanmıftır. . . 
Mussolini siyah gömleklilere /ıı~ 
'-en bir beyanname nesretmiftİf• 



Ekonomi· 

Son mevsim satışı 
OUmrUklerde Maarifte 

Bu mevsim nekadar üzüm ve incir Komisyoncular 
Müteha••ı• onları da 
dinledi, fikirlerini aldı 

Beledlyede 

Şehir meclisi Hamit Bey 
sattık, fiatlarda ne fark var? 

Cumarte•i nİ•an top- ı :tüksek tedrl•at U. mü-
ihracat ofisinin topladığı malu 

mata nazaran, mevsim baflangı
cından Martın on betine kadar ih 
raç edilen uzum miktarı 
50.847.000 kilo, incir miktan 
24.913.000 kilodur. 

Bu müddet zarfında Uzlim fi. 
yatları asgari 9 azami 40 kuruttur. 
Geçen senenin fiatlerl en az 10 
en çok 60 kurut olarak teıbit edil. 
mitti. incirin bu sene en çok fiatl 
40, en az 6 kuruttur. Geçen sene 
12-42.5 kurutlar arasında muame 
le görmU.tü. _ , 

Heyet geldi -~ 

Geçenlerde tehrimizde yeni
den tefkil edilen dokumacılar ve 
yazmacılar kooperatifi faaliyete 
geçml9tir. Dokumacılık ve yazma 
cılıkla geçinen on bin kitinin koo
peratife asa olacağı söylenmekte
dir. 

Kooperatif için lazım olan ipti 
dal maddelerin kontenjan harici 
çıkmasına milııaade edilecelti ha
ber verilmektedir. Bunu temin için 
Ankaraya ıönderllen hc·yet avdet 
ebnlttlr. 

Tfcaret mllineaailleri geliyor 

Hariçteki ticaret milmeaııillerl
mb Ankarada lktuat Vekili Cel&J 
Beyin riyaseti albnda yapacaklan 
içtima için yapılan davet üzerine 
memleketimize gelmejte baflamıt 
!ardır. 

Triyebe tfearet mümeaailimiz 
Muhtar Bey Ankaraya vasıl ol
muttur· Pire ticaret müme11ilimiz 
Halil Mitat Bey evevvelki aün 
tehrimize gelmit ve dün Aııkara
ya hareket ebnittir. Dün gelen bir 
telgrafa aöre Berlin Ticaret mü
measilimlz Mecdet Bey de dün 
Berlinden hareket etmi,tir. 

Aldığımız malfunata glSre ti
mali Avrupa Ticaret mümeaaili
miz Faik Kurdoğlu Beyin münhal 
bulunan Nevyork Ticaret mtimeı
silli~ine nakli mukarerdir. 

alômat istendi 
Diln gelen bir habere göre in-

Cemiyetlerde 

lktı•atçılar dün de 
toplandılar 

Türk lkbsatçılar Cemiyetinin 
mutat toplanblarından biri de 
dün Ticaret oduında yapıldı. Bu 
toplantıda Yüksek iktıııat ve ti
caret mektebi müderrislerinden 
Supbi Nuri Bey bir konferans ver 
mittir. Supbi Nuri Beyin konferan 

"Olkü" d J i " ·d· ıınm meY:&UU: arı ı ı ı. 

Suphi Nuri Bey konferanımda 
bilhuaa Türlriyede nilfuııa göre it 
bölilmünil ve inkılap gençlerinin 
bayatta alacakları vazifelerden ve 
kendilerine ne tekilde it aördürül 
meıi lazım geldiğini tahlil etmit
tir. 

Konferansa köylülerin cemiyet 
teki mevkimi tetkikten sonra ka
nunların k6ylü lehine tadili lüzu. 
muna ifftret ehnittir. Bundan son. 
ra köylünün ihtiyaçlarına verilme 
si lbım ıelen ehemmiyetten bah
seden Supbi Nuri Bey ülkü darlı
ğının sebeplerini aaymıt ve bilbaa 
aa ıınıf farklarının kooperatifler
de hariç ellerin karıtmasınm bun· 
da amil olduğunu zikretınittir. 

Çay ziyafeti • 

Yükaek Muallim mektebi tal~ 
be cemiyeti dün akfam Halkevin
de hocaları terefine bir çay ziyafe 
ti vennitler ve bir eğlence tertip 
etmitlerdir. Danaedilmit, kitar ça
lmmıf ve karagöz oynablnııttır. 

Bir konser 
Tllrk Kadın Birliği Bayramdan evvel 

bir lronferanı 'fe konaer daha tertibine 
lrarar wnnİflİr. Bu konfeı-ans ve konser 
Halkevlnde •erİlecektir. Konıerİ, amatör 
"""'•tlrir Şelrlp Memduh B. veı-ecektlr. 

Tıp Encümeni toplantıları 
Türkiye Tıp Encümeni umumi toplan· 

baı müdeniı Ziya Nuri Patanın reiıliii 
albnda yapılmıt ve rapor okunduktan 
oonra yeni idare heyeti seçilmiııir. Birin.
ci reisliğe Prof. Ziya Nuri ikinci Reisli
ğe Prof. Kadri Raşit patalar umumi ka
tipliğe Prof. Agr. Dr. Fahreddin Kerim 
no:znedarlığa Prof. Niyazi ismet celse ki 
!İpliğine Dr. Hasan Vaaıf kitaplar muha
fızlığına Prof. Salahaddin Beyler seçil
mlıtir. ikinci celaede Pl'Of. Kazım Nuri 
Bey müzmin apandisitlerin ra Jyologyaca 
leşhisleri ve Prof. Hayrullah Beyler En
cephalo mylelit üzerine tebligat yapmr§

ııilterede halılardan alınan güm· 
rilk reıeminde bazı tadilat yapıl· 
mıthr. Ticaret odaıı bu tadil&bn 
mahiyeti hakkında telgrafla ma· 
lfunat iıtemi9tlr. 

Çikulatacılar geldi 

Bir müddet evvel mesleklerine 
ait tetebbüııatta bulunmak üzere 
Ankaraya giden Çıkolatacılar he
yeti dün şehrimize dönmü,lerdir. 

Çıkolatacılann istedikleri bil
kumetçe kabul edilmiftir. 
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• Banknot 2.• 

Pollate 

Vazifelerine nihayet 
veri~di 

Fener poliı merkezi ikinci, uçoncü 
lromiseı-lerile bir polisin haklarında vazi
felerini •uİ istimal maddesinden ,-azifde
rine nihayet nrilmittir. 

Komiserler arasında 
Pcılia Birinci Komiserleri arasında ye

ni bam tebeddül.ilt yapılmııtır. 
Galata birinci komiseri Enver B. Ka

ıunpa§a, Kaaımpaıa serkomiseri Zihni B. 
Kuml<apı ve Beyoğlu Serkomiseri Gala
ta Serkomiıerliklerine nakledilmitlerdir. 

-<>--

Ölüleri yakmak 
lıtlyenler 

Ölülerin yakılmaaı taraftarlarının fa
aliyeti ıittikçe artmaktadır. 

Yalana taraftarlarının tetkiklerine gö 
re eılıi Türkler de ölüler yakılırdı. Or
han abidelerinde kaydedildiğine bilhaaaa 
Çin membalumm teyit ettiğine göre 
Türkler ölülerini yakmıığı tercih edet-ler
di. Bilhaaaa muharebede ölenler yakılır
dı. Bu esir olaralr dütmanın eline ge.;
meltten ölüıünün'ele geçmesinin deha fe
na telilrlô edilmesinden ctolayı idi. Türk 
ler ölünün hakaret görmesine tahammül 
edeme:ıılerdi. ,Büyük Türk kumandanla
rının Yalrıldıkıan sonra külleri ayn, ayrı 
kazılan ÜÇ m-urdan malı1m olmıyan bi
rine konulurdu. Bu husustaki tetkikat i -
lerletilmekteclir. 

Ciiuuiiklerde tetkikat yapan mütehaa
ııı gümrük i\omiıyoncular bi.rliiinden 
bir heyeti kabul edettk kendilerinden 
gümrük itleri ve güınrilğe karı• komis
yoncuların va:ziyeti hakkında kendilerin
den uzun iaahat almıtbr Komiayoncular 
mütehassısa istdderini ve düfiindükleri
ni ıöylemİJlerdir. 

Komisyoncular bizdeki komisyoncu
luğun Alınanyada oldufu gı"bl tanzim ...., . 
tensikini istemektedirler. Almanyada lro
mİ•yonculann teteklrülü bir baro halinde 
clir. Orada komisyoncular ayni ~da 
sümrüğün muavini vuiyetindedirler. 

Komiıyoncular bizde de ayni td<Un 
tatbikinin bilhassa kaçakçılıiın azalması 
noktaaından faideli olacağı kanaatinde
dirler. 

Komiıyoncular birliği kongnıol 18 Nl
aanda yapılacalrtır. Toplanbda bu mese
lenin halledileceği anlaplmaktadır. 

Kaçakçılığa karşı 
Gümrük muhafaza baımüdtlrlüğij ırör· 

dilfü lüzum üzerine limanda ifleyen bü
tün ve.ait üzerinde 24 ıaatlilr umumi bir 
tarama yapmqbr. Bu tarama netlceaind• 
15 parça mulotelif kayılr motör ve ..U..... 
nin liman kayıtlan olmadığı anlatıhmttır• 

Muhafaza baımüdürlüiü kaçakçılığın 
vukuuncla bu ıibi kayıtaız Hndal ve nıo
törleri alikadar gönnelrtedlr. 

Havalarda 

Ankara postası 
Bir nisandan itibaren 

yolca götürecek 
Haber aldığımı~• aöre Anlrara ve 

Eıkitehire yolcu naldiyab 1 nisan ta
rihinden itibaren munta:.am ve umumi 
bir şekil alacaktır. Hatbn teeuüaü
ne ait kanun Mec:Iİ•ten ç.lrıncıya ka
dal" yolculardan doirudan doinıya 
ücret nlmak mümkün değildir. Fa
kat bunun için fU ıekil dütilnülmüt
tür 

lıtanbulla Ankara ve Eskitehir a
rasında ıimdilik günde dört yolcu 
nakledilecektir. Buradan Eıkil"hir ve 
Ankara.ya ve oralardan latanbula ıe
yahat etme!: istiyen yolcular bulun
dukları yerin Tayyare Cemiyetine ' 
müracaat e-derek ön iki koltuklan 
birini i.ıal etmek İıtedikleri takdir
de l•tenbulla Ankara ara•ında kırk, i 
bu iki ,ehirden b · i ile .Eıkitehir a
raaında 22 lira; arka koltuklar için 
yolcu a~ına htanbulla Ankara ara
sında otuz beş ve bu iki şehirle Eıki
~ehir araaında 20 lira miktannda tay
yare ianeıi vereceklerdir. Buna mü .. 
kabil verilecek makbuzların arkaaına 
tayarede itıal edilecek koltuğun nu
mara•ı ve seyahatin tarihi kaydedile
cektir. Bu tayyare iane makbuzu; 
muayyen tarihte tayyarede muayyen 
bir koltuğu işgal ederek seyahat et
mek lıakkım verecektir. 

Bu cihetle 1 nisandan itibaren tay
yare ile İstanbul, Eskişehir ve Anka
ra araa-ında seyahat etm.ek i~tiyenJer 
ıimdiden bulunduklan yerin Tayyare 
Cemiyetine müracaat ederek iater yal
nız gitmek, iıter gidip gelmek için 
yerlerini ayırtabileceklerdir. 

Dün de gelmedi 
Evvelki gün Anlraradan tehrimize 

hareket ederek Eskişehirde kalan tay
yare, hava bozulr oldufundan dün 
de orada kalmı9tır. 

Dün de gidemedi 
Cuma günü tehrimize gelet> lnailiz 

tayyarecisi M. Filford ile refakatinde 
bulunan Mel. Loch, hava müaait ol
madığından dün de gidememiılerdir. 
Hava müaait oluna bu ıabah Bükreıe 
hareket edeceklerdir. 

Bir matmazel geldi 
Dün ~ehrimize bir İngiliz tayyare .. 

sile bir Mabnazel gelmi9tir. 
Londradan Kahireye giden tayyare 

Bükreıten gelmektedir. Tayyarede 
bulunan Matmazel Mısır Polis Müdü. 
rünün kızı Mis Radfort'tur. 

Tayyarenin pilotu Mr. Ailendir. 
Tayyare yarın Kabireye mütevecci
hen hareket edecektir. 

--o---

Kiiçük 9an'atlar 
Mübadele komisyonu Türk vatandatlarına tahsis olu 

Muhtelif Mübadele Komiıyo- nan sanat ve hizmetler hakındaki 
nunda Türk ve '..' unan heyetleri- kanunun tathikab ic;in hazırlana-

b , f h cak talimatname bazı yenilikleri nin ıtara azanın akemliklerine 
tevdi ettikleri meselelerin yekunu ihtiva edecektir. Kanun..ı,,. e<"rıebi 
yüzü bulmaktadır. Ancak bundan !erce yapılması memnu olan sanat 
ekserisi, Yunan veya Türk tebeası ve hizmetler ayrı ayrı teferrüatile 
oldukları mubtelifünfih fertlere a- talimatnamede zikrolunacaktır. 
ittir. Bitaraf aza, dün Pazar oldu- Mesela demir ve ahtap sanayi itçi 
ğu halde hunlara ait kararlarını ilkleri ile ıu, tenvir ve teshin i•le-

lantı•ına baılıyor dürlüğüne ·tayin edildi 
lstanbul umum meclisi Cumar- lıtanbul Halkevi Reisi Hamit 

tesi gününden itibaren Niaan deY- Bey Maarif Vek&leti Yüksek tedri 
reai içtimalarma batlıyacaktır. Bu sat umumi müdilrlilğüne tayin e
devrenin ruznamesi de epeyce dol dilmittir. 
ğundur. Konservatuvar, tehir ti- Hamit Bey dün bir muharrirl-
yatroıu, Ka.raağaç 911 kati hesap mlze demittir ki: 
raporları Cumartesi günü müzake - Yüksek tedfiaat umumi mU-
re edilecektir. dürlüğü timdiye kadar vekaletle 

Hadliç Ş~~hk.etinlnikaondaene bilin idare ediliyordu. Fakat derhal ye-
çoaun a mu ım m tar a zarar ve . "f 1.--I k .. An-
ziyan vardır. Şirketin vaziyeti nı vazı e~e .,,_,, ~ uzere 
hakkında icap eden kararlan ver- karaya gıtmıyeceğim. Son zaman
mek üzere heııap itleri müdürlüğü )arda tarih tedriııatı ehemmiyetli 
nün de bir mazbataaı müzakere e- bir yer almıthr. T. T. T. Cemiyeti-
dilecektir. nin nCfrettiği dört cilt tarihin mu-

Şartname hazır ~· vaffakiyetle okutulup okutulamı

yacağını tetkik için beni memur et 
ti. Bir müddet latanbulda kalarak 
her derecedeki mektepleri teftit 
edeceğim. Bu teftit vazifem mu
vakkat olacaktır. 

Yalova iıkeleainin iki tarafın
daki rıhtımın tamiri ve lıkele mey 
danıftln genitletilerek düzeltilme
ıi kararlattınlmıtbr. Belediye Da 
imi encümeni dün bu itin tartna
muini hazırlam19tır. 

Vilayette ., 

Yolsuzluk mu? 
Dört m mar Vekllet 

emrlae alındı 
Eminönü MalmüdUrlüğünde ha 

zı memurlar hakkında tahkikat 
yapılıyordu. 

Bu tahkikat neticesinde dört 
memur Vekalet emrine alınmı,tır. 

Kaymakamlıklarda 

lstanbul kaymakamlıklaı-ı ara
sında bazı değitiklikler yapılaca

ğı yazılmıttır. 

Bu it hakkında villyette malu
mat yoktur. 

Yalnız Bakırköy kaymakamlığı 

bo tur. 

Bundan batka Beyoflu kayma 
kamı Srdat Beyin bir •alililfe ta
yin edileceği söylenmekte ise de 
halen bos vilayet Konya vardır ki, 
hu da 'imdilik bir mülkiye milfet
ti•i tarafından idare olunacaktır. 

Bazı vilayetlerde birlettirilecek 
tir ki, şimdilik netice alınıncaya 
kadar vilayetlerde bir değitiklik 
olması muhtemel görülmemekte
dir. 

Mahkemelerde 

Maarif Vekaletinin emrettiti 
zaman Ankaraya giderek aııl Ya
zifeme batlıyacaAım. 

Pr. Malche'le birlikte çalı,aca
ğım, haberleri doğru deitildir. 

•lrketlerde 

Anlatabilecekler mi? 
Rıhtım antreposunda yer tutan 

halı tranıit taclrlerile Rıhtım tir
keti arasındaki ihtilafın son ıafha" 

aına geldliti anla,ılmaktadır. 

Ticaret odası bu i~te iki tarafın 
anlatması için epi meııat sarfetmit 
tir. Oda yaptığı tetebbüsler neti
ceainde her iki tarafı yarın bir top 
lantıya davet etmiftir. Bu içtima
da Rıhtım tirketinin salahiyettar 
bir mümeaıiliyle bütün halı ihra
cat tacirleri bulunacaktır. 

Halı tacirlerile Rıhhm tirketi 
arasında bir anlatma zemini bulu
nacağından emin bulunmaktadır. 

Her iki tarafın da müsait bir 
zemin üzerinde anlatmağı arzu 
etmektedirler. 

Şirket toplantılan 

Anonim Şirketlerin hiuedaran heyeti 
umumiyeleri buaünlerde bir..- ikiter top
lanmaktadır. Diln de Kadıköy Su, Türk 
Krom, lstanbul Oto ve Aralan çimento 
ve llı.tııat Anonim ŞirketleTinin hiaıecla
ran heyeti umumiyderi senelik toplanma 
farını yapmıılardır. 

Tütün dengi ne oldu? 
Nakliyat müdürü: ''Ziyan varsa 

ödemiye hazırım,, diyor 
lnhi ...... ambarına aötürmek üzere 1 

otomobiline aldığı 60 denk tütünden 
bir dengini ambara teslim etıniyerek 
kaçağa aarfettilrleri idıliaıile Ada
pazanndan şoför Muharrem ve Sey
feddin Efendilerle inhiaar idareainin 
Adapazarı t>alrliyat müteahhidi Saf
fet Beyin ihtıaaı mablıremeıi huzurun
da dün dunıımalan yapılmıfbr. 

Muharrem, Hendekten aldığı tütü
nü kaınyonla Adapazanna getirirken 
yolda denklerden birinin düıtüğünü, 
çamurlara bulanan bu dengi ambara 
tealim etmeğe lrorlr.arak bir müddet 
b&.fka bir yerde aakladıiını, nihayet 
takibattan çekinerek yerine teılim et
tiğini söyledi ve dengin teslim alın
dığına dair reami bir de veailıa göı
terdi. 

Diğu suçl11 Seyfeddin Ef-cli hiç bir 
ıeyden haberi olmadığını aöyledi. 

Saffet B. idarenin nakliyat müte
ahhidi aıfatile: "Ortada kaybolan bir 
denk varsa bedelini derhal ödemeğe 
haz mm!,, dedi. 

Bazı husuıların sorulma11 için du
ruıma baıka güne kaldı. 

Beraet ettiler 

aparbman intaalmda çalıpn Halil 
oğlu Mehmet İlminde bir amele, aya
ğının albndaki lralaım parçalanması 
üzerine apartnnanııı clödüncü lratna
dan düıerek aiır surette yaralanmıt. 
sonra da hastanede ölmiiJtü. 

Mehmedin vereseıi tarafmdan uı
taba~ı Alelro ve Anclon Ef. ler aley
hine açdan davaya dün 2 nci cezada 
devam edildi. 

İddia makamı, Mehmedin üzerin
de çalııtıiı iıkelenin kalaalan ~ 
olduğunu aabit sördü ve Uıtabatı A
leko ile iılreleyi lruran Aıadoaun -
landınlmaamı, hadisede bir ilitiii p... 
riilemiyen auçlulardan Simoııaki ve 
Lorançonuıı da beraetlerini i.tecli. 

Davacı vereaeıi velrili, auçluların 
ifadeleri biribirini tutmadıJt için tab. 
kika tın aenİfletilmealni ileri aGrdB. 

Dunapna, plıit çalınlmuı ipn 
baıka gÜne kaldı. 

Esrar kaçakçıları 

vermek için toplanmı,lardır. rinde itçiliklerden hangilerinin 
K 1 d b" L-- menedileceği tasrih edilecektir. Geçen haziran ayı içinde Marpuç-

arar ar pey erpey ır -ıt gü çularda 52 No. lı hırdavatçı dükk.il-

Gümrük Muhafaza Ba,mildiirNltti 
memurları yeni bir kaçalrçılıl& bldbe. 
ıi meydana çıkarmıtlardır. Fenerde 
oturan Laz Y akup ile diler bir arlıa
daıının esrar lraçakçıbfı J1lpblrlan 
haber alınmıt ve derhal aratbrma ya
pdmııtır. Bu araıbrma neticeainde el• 
li paket içinde on dört okka earar ya. 
kalanmıttır. Y alrubun arlradaıı arat
tırma eınaaında bir fıraabnı bularak 
lraçmııbr. Y akup, hakkında tutulan 
zabıt varakası ile birlikte lhbaaı mah
kemesine verilmittir. Eırarlar milaa .. 
dere edilmİ§tİr. 

ne kadar tarafeyn heyetlerine bil- Bu meyanda ecnebi kaloriferci nında bir yangın çılmıııb. yapılan 
dirilmiye ba,lanacaktrr. lerin istisna olunması muhtemel- tahkikat yangının 15.000 liralık ıi-

-o-- dir. Tütün ve aiğarayı ancak Türk gorta bedeline tamah edilerek kasten 
Dört memurdan sorgu ler satabileceklerdir. Kadın ve er yapıldığı fÜphesini uyandırmıı ve 

k k k · 1 dükkan müsteciri Panayot Ef. Ağır-
Şark Demiryolları gişelerinde- e şap a ıma atını ecnebiler ya- cezaya verilmifti. 

k . 'ht"I" t hk'k d d"I pabileceklerdir. ı ı 1 as a ı atına evam e ı • Panayot Ef. nin dunı,ması dün ne-
mektedir. Dün zabıtaca tirketin ticelenmiş, mahkeme uzun süren bir 
kontrol i,lerile alakadar 4 memu- suiistimali gösteren çifte defterler müzakereden •onra kasten yangın çı-
runun ifadelerine müracaat edı"). d d k lumldığınn dair kanuni hiçbir delil 

e orta a yo tur. olmadığı için suçlu Panayot Ef. nin 
mi~tir. Suiistimalin bir buçuk senedir. beraetine karar vermiştir. Geçenlerde istifa eden Baro inzibat 

Suiistimalin bir kiti tarafından devam edilmekte olcluğu söyleni- meclisi azaları yerine yenileri intihap 
değil, bir şebeke halinde yapıldı- yor. Başka gÜ e kaldı edilmek Üzere Baro Umumi Heyeti 

Baro İntihabatı 

lardır. g"ı anla•ılmaktadır. 12 bı"n lı"ralık T hk"'· d I iinümüzdeki perşembe günü toplana· 
... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~F.--~-'K_a_t_a~_e_v_a_m~e_d_ı_· _m_e_k_t_e_rl_i_r_. ~.....:;Ş~i~;l~id~e:.....:S=a=d=u=l=la=b:.....:B=e~y~in::._~}~~~t~ı.~c'~ıg~·ı:.._ ı caktı~ 
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Fuhu(! 
Türk Dili Tetkik Cemiyetinin 

türkçe karşılığını arayacağı ecnebi 
kelimeler arasında hergün gazete 
sahifelerinde tesadüf ettiğimiz bu 
kelime de bulunacaktır sanırım. 

Fuhuş, her cemiyetin daima it
leyen ve ilacı pek kolay bulunma
yan bir yarasıdır. 

Fransız muharrirlerinden Ma
upaaaant buna atk hastalığı der. 

Atk ile fıilıut arasında münase
bet olmadıiuıı zannetmekle bera
ber çok a,kların gayri metru rabı
talardan dolduğunu da bildi
ğimiz için bu tarife iti_raz etmek 
de mütküldür. 

Büyük harpten sonra ahlaki ka
naatler, namuııa ait telakkiler o 
kadar değitti ki atk ile fuh'u tef
rik etmek bile güçlCfti. Mamafi 
itin ahlaki ve ruhi tarafile metgul 
olacak değilim. 

Maksadım bizim Dahiliye vf! 
Sıhhiye Veklletlerimizi yeni bir 
nizamname kaleme aldıracak ka
dar bir mesele halini alan sokak 
fub9unu, kaldırım fuhtunu izah et 
mektir. 

Anadolu içinde Kaııabadan Ka· 
sabaya, Köyden Köye gezen bir 
takım kadmar türemitdir ki hunlar 
kanı temiz, yüreği temiz Türk de
likanlılarını ısıtmalık yerlerde pey
da olan ılvriıinekler gibi mütema
diyen zehirlemektedirler. 

Hemen hergün bu kadınların 
mikrobile atılanarak tedavisiz, 
bakımsız kalan bir kaç gencin acı 
tikiyet mektuplarını aldım. Yeni 
nizamnameye göre her Vilayet 
merkezinde toplanacak bir komis
yon fuhtu mealek olarak kabul e
den kadınları evvela tahkik ede
cek, bu vaziyetleri sabit olunca 
onlara naaihat edecek ve if göste
recektir. 

Bu kadınlar kendilerine it gös
terilmesine rağmen yine eski ma
ceralarında devam edecek olur
larsa o zaman tescil edilecek ve 
umumi evlere &'l:inderileceklcr. Bu 
muamel~ye komisyon karar ver
dikten batka Valiler de tasdik ecle 
ceklerdir. 

Görülüyorki fuhşu meslek tutan 
kadınların teacil edilmesi için bazı 
merasim vardır. 

Halbuki kontrolu en güç içtimai 
dertlerden biri de fuhuttur. Bir 
kadının hayahnı takip etmek, cür
münü isbat etmek sonra bilhassa 
ona it bulmak pek kolay şeyler 
değildir zannederim. 

Mamafi fuhtun bu gizli ve ıitikaı 
saliklerine kartı daha batka ter 
tibat almağa da fahıın hürriyeti
ni temin eden kanunlar müsait de
ğildir. 

Şu hllde fubut, dünyayı saran 
iktıaadi bunranla alt üst olan içti
mai ve ahlaki nizamların himaye
sinde bafıbot bir canavar gibi do
latacakbr. 

Fuhu, gibi beynelmilel hastalık
ların kurbanları bu dertten ancak 
refah ve tahsille kurtulabilirler 
zannederim. 

Burhan CAHIT -········-···· ........................................ ., 
Yurt açılıyor 

Klm•e•lzler yurdu ko
miayon11 dün toplandı 

Galatada açılacak Kimsesizler 
Yurdunun faaliyete geçmesi için 
çalıtan komisyon dün Vali ve Be
lediye Reiei Muhittin Beyin riyase 
ti albnda toplanm19br. Bu son top 
lanbda Yurtta yerlettirilecek kim 
sesiz çoculdann tahıil ettirilmesi 
tekli hakkmda Maarif Vekaleti 
umumi müfettiflerinden Hilmi Be 
yin raporu okunmuttur. 

Bu rapor muvafık görüldüğün
den, Yurdun bir an evvel açılması 
için hazırlıklara batlanacakbr. 

1 KUqUk haberler 1 ----
• Prenaea Marya vapurile teh

rimize ıelen seyyahlar ayni vapW' 
la avdet ebnitlerdir. 

• Reji jeneral Batmühendiıi M. 
Duna tehrimize ıelerek Ankara
ya ıitmi9tir. 

• Belçika Sefareti Batkitibi M. 
Mot Ankaradan gelmittir. 

• Seyyah geliyor - Bu ayın 
otuzunda 250 Amerikalı ve lngi
liz seyyah tehrimize gelecektir. 

• Mitat Akif Bey - Zonguldak 
fırka idare heyeti reisi Mitat Akif 
Bey Ankaradan ~ehrimize gelmif
tir. Mitat Akif Bey, Ankarada Zon 
guldak Vilayetine ait itler hakkın 
da alakadar makamlarla temas et 
mi tir . 
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S-

14 -
23-

Celen ..... ır. swi ••rilm--- Müdd.ti 
geçen nüahalar 10 bruıtıır.- Gazete •• 
ınatbaaya ait itler kfa mGcHriyete ml
racaat edilir. Caı::etemiı: il&alana m .. 'u· 
liyetini kabul etmeı::. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilköy ra•al merk....._ •..U

malUmat. söre busiin b.aTa b.palı o•· 
caktır. Yaiıt ibt!mall pek udır. 

26-3-933 tarihinde ı... •• taa,UO m 
milimetre en çok aıcaldılr: 7 - az 4 .. 
rece idi. 

Darülfünun ve 
Darülfünunlular 

Şu günlerde Darülfiinun ve 
Yükaek mektepler talebeainde bir 
hareket vardır. Bu hareketin veç
hesi ne olursa olsun umumiletmit 
bir manzara arzetmektedir. Genç 
ruhu için bunu gayri tabii bulma
malıyız. Amma dünkü gazeteler
den birinde çıkan imzasız bir ya
zıda okuduğum gibi bu hareketin 
"Kar,ısındaki hatibin kafasına 
hokka fırlatmak" teklinde teza
hür etmesi de arzu edilir f'!Y de
ğildir. 

Bu yazıyı yazan zata nazaran 
bizim Darülfünunda öteden beri 
cansızlık vardı. Ve o biç bir za
man Avrupa Darülfünunlanna 
benzememi~ti. 

Okuduklarımız, ~ittiklerimiz 
ve gördüklerimize nazaran Avru
pa Darülfünunlarının bu "canlı
lık" diye vasfedilen hareketlerin
de maalesef fena ve çürük taraf
lar çoktur. 

Bir kere canlılık denilen bu ha
reketlerin yüzde doksanı aiyaai
dir. Orada siyasi partiler Darülfü
nunu alet ittihaz ederler. Ve ha
zan bu yüzden talebe araaında gü
rültü çıktığı için Darillfünun Ema
neti muvakkaten müeneaeyi kapa 
tır. Ben bu çe,it canlılığa taraftar 
değilim .. Bizim Darülfünun en ba
•ı bo' zamanında yetitmit ve mem 
leketin siyasi cereyanlar kaynağı 
o!duğu. demlerde orada bulunınut 
bır eskı Darülfünunlu sıfatile ben 
bu mütalii.adayım ve bu mütalaayı 
b:ına yürüttüren sebepleri izah i
çın de fU günlerde Darülfünunda
ki h:ı~ralarımı yazacağım. Bunla
rın ıçınde Sadrazamdan istizah
tan t~~uzda doktoraya girme
mek ıçın umumi and içmeye kadar 
her türlü "canlılık" vardır. 

. Yirmi be' senelik bir geçmi,e 
aıt bu hatılarımı okuyacak olanla
:ın benim gibi dütünmemelerine 
ımkan görmiyorum. 

Boğaz me•eleal 
Avrupalılann gülünç ve kale

me gelmez fikirleri arasında bir 
de (Gayri askeri rnmtaka) sözü 
vardır. 

~ir. memleket ki kendini müda
faa ıçın ordu besler' onun bir kıa
mı aske~i bir kısmı gayri askeri 
olur mu .• 

Ne ise bu bahai pek kurcalamı
ya lüzum yok!. Ve itte bizim mu
rahhas heyetimiz de sililısızlanma 
konferansında bu ııayri askeri 
mıntakalarla Boğazlann askerile, 
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MiLLiYET PAZAkıESl _/ MART 1933 

fi 

HiKAYE 
~ 1 Spor 

Boçkay bayramda şeh
rimizde oynayac k 

Taksi 
-Tabi. .. 
Sok.ağm kötealnde, dlrelalyonu 

baımda pinekliyen 3033 numaralı 
otomobilin ıoförii Stanislas hMJJen ba
tmı çevirdi ve yaya kaldmınmda bir 
ıenç kadının kendisine ifaret ettiğini 
gördü. 

Derhal otomobili kaldınmm ke
nannda durdurdu. 

Genç kadın dedi lı:i: 
- Beni Montaigne aokağma götil

rihıüz ve çabuk! 
Stanislaa ,öyle diifünüyordu: 

"Enfee kadın, fa.kat biraz sinirli· 
,.. benziyor •. Ben de ıinirli müıteri· 
!erden hiç te hotlaamam. 

Otomobil İstenilen aokağa vann• 
ca, kadın toförün arkaımdaki cama 
vurdu: 

- Burada dur. 
Şoför gene içinden diiJünüyordu: 

- Muhakkak bir aık maceraaı o-
lacak. Sevgilisine randevuya ıeli
yor. 

Otomobilden çıkmıyan kadın, ö
nünde durdu.klan bir apartımanın ka
pmnı tarauuda baılamıfb. Bir kaç 
metre ilerde de muhteşem batka bir 
otomobil daha duruyordu. 

Şoför gene ,öyle diifündll: 
- "Muhakkak evli bir kadm ola

cak. Kocasını taraaeut ediyor. Acaba 
terkedilmit bir kadm mı, yokoa &tıkı
nın bırakn·erdiii bir kız mı? Her iki 
cepheden de bedbaht bir kadın de
mek.. 

Apartımandan çıkan her erkek 
genç kadını bir kere yerinden hnpla
tıyordu. Apartıman bu, ıireni çıkanı 
elbet çok olur. 

Nihayet etikte bir adam daha 
peyda oldu. Saçlanna kır düımüş ol
makla beraber, henüz genç denecek 
bir adam. Üzerinde seyahat kostü
mü vardı. Bir hizmetçi de elinde bir 
bavul taşıyordu. 

Bavulu öndeki, otomobile yerleı· 
tirdi. arkasından, da saçma kır düt· 
müş adam bindi. 

Öndeki otomobil harekete ıeçin· 
ce, kadın toföre emir verdi: 

-Takip et, sakın kaçırma! 
Şoför aldığı emre tevfikan, takibe 

batladı. Nihayet biri önde, biri arka
da iki otomobil istasyonun önünde 
durdu. 

Kır saçlı adam indi, &'Özlerile ia
taayonun kalabalıimı arattırmafa 
batladı. Az sonra batka bir kadm 
peyda oldu. Kır saçh adamla buhqtu· 
lar. 

Şoför bir aralık lııene fiiyla dfitün· 
dü: 
-" Şimdi arabadan çıkacak, raki0 

besinin Üzerine uçrayacak. Bari bir 
cinayet çıkmasa? 

Halbuki öyle olmadı. lçerdeki 
genç kadın toföre emir verdi: 

- Şoför, geriye dön. Beni Au· ... -...................................................... ._ 

tirilmeıini teklif etti. Umanın ki; 
bir müsbet netice verilsin!. 

Arkada,larla bu bahsi görü,ür 
ken gözlüğünün üstünden bize ba 
kan M. S. e sordum: 

- Sen ne dersin Cini? 
- Ne hakkında?. 
- Boğaz hakkında. 
- Dokuz boğumdur .• Dedi. 
Ve en kuvvetli hakikati o söy

ledi sanırım. 

Açma kutuyu! •• 
Karilerimden birisi bana gönder 

diği bir mektupta, Tünelde unutul 
mu' bir güzel kutuyu alarak oda
sına götürdüğünü, fakat açtığı za
man içinde sovan kabukları, su
cuk parçaları ve ekmek kırıntıları 
çıkbğını yazıyor. 

Hareketlerimizi eski darbı me
sellere uydurursak, tatsız hadise
lerle kar,ııa,mayız. Tevekkeli de
memi,ler: 

"Açma kutuyu, söyletme kötü
yü!" 

içinde ne olduğunu bilmediğin 
kutuyu açmak kadar ne idüi{ü be
lirsiz kötü bir adamı söyletmek te 
nahottur. 

FELEK 

- Fransızcadan -

teull'e götilr. 
Geri döndüler. Bir aralık toför Ö· 

nündeki dikiz ayna11ndan kadını ta
rassut elti. Kadın kireç gibi bembe
yaz kesilmitti. Belli ki, mülhit bir 
ıstırap içindeydi. Patlıyacak gibi 
çarpan kalbini çantasıyla bastırıyor
du. 

Bir aralık çantasını açtı, içind':.n 
parlak madeni bir tey çıkardı. Şofor 
bu parlak ve madeni şeyin tabanca 
olduğunu anlamıfb. 

O zaman şoförde ıafak attı. Ya 
kadm otomobilde intihar ederse .. F e
llketl Nasıl önüne geçııin. 

Ozaman aklına bir §ey geldi. O
tomobile son sür'atini verdi. Ot'>m<>
bll kaldırımlann üzerinden hoplaya 
sıçraya, bir çok müaademe tehlikeleri 
geçirerek, seyrüsefer memurla~~ 
heykel gibi dondurarak yıldınm gıbı 
gidiyordu. Tam bir sokağın ağzına 
gelmişti ki, birden bire bir kamyon 
peyda oldu. Eier her iki toförün so
ğuk kanlılığı olmasaydı, müsademe 
gayri kabili içtinap bir hal alacak
tı: 

- Sen çıldırdın mı? Bu kadar 
lnzh gidilir mi? 

Stanislas kadmm ölümden kork
tuğunu görünce gene ,öyle dütündü: 

- Oh, kurtuldu. 
Auteuil'e vardılar. Kadın indi. Pa

ra vermek iatiyordu. Şoför dedi ki: 
- Madam, ben sizden para iate· 

miyonım. Fakat onun yerine taban• 
canızı verir.eniz memnun olunım. 

Kadın gayriihtiyari bir hareketle 
çantasını açtı, tabancaamı toföre ver
di ve u1:aklaıtı. 

Stanialaa, tabancayı bir hatıra 
olarak cebine yerle.,tirmek üzereydi 
ki, kartı kaldırımdan bir ses duydu: 

- Taksi .. 
Hemen batını çevird;. Baktı ki, 

genç bir kadın, kendisine i4arct edi
yor. Otomobili o tarafa doğru gÖ· 
türdii. 

ZA YI - Gebze ıubeainden aldığun 
terhiı tezkeremi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan hükmü yoktur. Kalburcu kö
yünden 305 doğumlu Yusuf oğlu Mu
hittin. 

ZA Yl - Gehza fUbeolnden alclığun 
te..ı..ia tezkeremi kaybettim. Y eniaini ala
cağımdan hükmü yoktur. Kalburcu kö
yünden 306 cloiumlu Salih oğlu H&lil 
Fahri. 

ZA Yl - Geba ıubeoinden aldıfım 
!•his tezkwemi kaybettim. Yenisini ala
cağımdaıı lıükmii yoktur. Kalburcu kö
yunden 317 doğumlu Martaval ojul.lann 
elan Emin oğlu Şerif Ali. 

ZA Yl - Gebze tubeainden aldıfım 
terhiı tezkeremi kaybettim. Y eniaini ala
cağımdan hükmü yoktur. Kalburcu kö
yünden 318 doquınlu Arnavut oğulamı 
dan Salih oğlu Mehmet Ali. 

ZA YI - Gebze ıubeainden aldığım 

terhiı tezkeremi kaybettim. Y eniıini ala- 1 

cağımdan hükmü yoktur. Elmacık köyün 

den 316 doğumlu Mustafa oğlu Şerif Ali. 

ZA Yl - Gebze ıubeainden aldığım 

terhis tezkeremi kaybettim. Y eniaini ala- 1 

cağnndan hükmü yoktur. Elmacık köyün 

den 308 doğumlu Kimil oğlu Rifat. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Hidrokarbonlarrlan yağ ayınna u

sulü " hakkındaki ihtira için iıtihaal e
dilrnit olan 10 May11 1927 tarih ve 616 
numaralı ihtira beratı üzerindeki hukuk 
bu kere ahere devir veya icara verilece
ğinden bu hususta fazla maliimat edin
mek isteyen zevatın lıtanbul'da, Bahçe 
Kapu'da Taı Hanında 43-48 nwnara
larda kiin vekili H. W. STOCK Efen
diye müracaat etmeleri ilin olunur. 
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Bu bayram Türkiyenin en iyi 
kulüplerinden biri olan F enerbah
çe spor kulübünün 25 inci senei 
devriyesidir. 

Bu münasebetle F enerbahçe 
kulübü tarafından Macar Boçkay 
takımı tehrimize çağırılmıftır. 
Boçkay tehrimizde iki maç yapa
caktır. Birinci maç Fenerbahçe 
ile, ikinci maç ta muhtelit iledir. 

Sarı - lacivertliler bir de piyan
go tertip etmitlerdir. Bu piyango 
haziran 16 da çekilecektir. 

100.000 biletin yüzde otuzu mut 
laka ikramiye ve mükafat kazana- \ 
caktır. Bu mükafatlar arasında 
on on bet tane seyahat vardır. Me
sela seyahatlerin en mühimmi Vi
yanada oynanacak olan Avustur
ya • lngiltere maçını seyretmek i
çin iki ki,ilik bir haftalık seyahat 
iate ve ibate masrafı deruhte edil
mektedir. Bundan ba~ka, Mısıra, 
lskenderiyeye, Romaya .seyahat
ler vardır. Bir de piyangonuıı iıı
tirahatler kısmıdır ki o da muhte
lif yerlerde iki kitilik 15 gün ve bir 
haftalık feylerdir. Etva kısmı da 
çok zengindir. Otomobiller, rad
yolar, gramofonlar, fotoğraf maki
neleri verilecektir. 

Bundan kazanılacak para Fener
bahçe stadının Avrupa statlarının 
küçük bir ,eklini tehrimizde vücu
da getirmek için sarfedilecektir. 

Ulu dağa çıkış 

Türkiye Turing Kulübü azası 
Uludağına ikinci bir seyahate ka
rar vermitlerdir. Heyet, araların· 
da bef le kadın bulunduğu halde, 
nisan batında Bursaya gidecek ve 
bayram erteai döneceklerdir. 

Kom'u memleketlerde 

Niçin gitmedi? 
Halepten yazılıyor: - Reisi 

cümhur Mehmet Ali Ahit Beyin 
Hama, Humus, Halep, Antakya ve 
lıkenderunu ziyareti 'imdilik ba
zı siyasi eıbaptan dolayı geri kal
mı,tır. 

Lübnan'a hücüm 
Beruttan yazılıyor: - Mitranl 

Mübarek (Sahatülittihat) civarın
daki kilisede mühim bir siyaıi 
nutuk irat etmittir. Ve nutuk bir 
aaat devam etmittir. Mitrani Mü
barek nutkunda Lübnan hüldlme
tinin siyasetine tiddetle hücum et
mittir. Nutkunu bitirip te kiliseden 
çıktığı zaman orada toplanmıt o
lan binlerce halk tarafından alkı, 
lanmı,tır. 

On binden fazla olan bu kala
balık (Y ~sın Mitrani Mübarek, 
kahrolsun iıtipdat) diye bağır- 1 

rnı•lardır. Hadise derhal polise ak 
setm'.1 ve on dakika sonra elliden 
fazla polis, ellerinde deynekle 
halka hücum etmit, bunun üzerine 
halk ta polislere tatla mukabele et 
mittir. 

Çarpıtma çeyrek saatten fazla 
•Ürmüt ve ahaliden bet mecruh, 
polisten bir komiser muavini ve i
ki polia mecruh olmu.tur. 

Aldığım malumata göre Mitra
ni Mübarek ve arkada,lan bu bii.
diİeyi hükfunet nezdinde tiddetle 
protesto etmittir. 

Hükdmet (Men'i ceraim kanu
nu) mucibince yakalananları muh 
telit mahkemeye vermittir. 

Yeni n••rlyat 

Dünküçohan 
Muhamısn Zeki Beyin bu iıimde bir 

ıür kitabı çdınuıtır. Tavsiye ederiz. 
Çığır mecmuası 

Çığır mecmuasının üçüncü aayııı An
karada dolgun mundericatla çıkmııtır. 
Tavsiye ederiz. 

MAKEDONYA 
re benzemediklerini anlamıılardı. A· 
caba bunlar kaaabaya yakm bir yer· 
de pusu kurmUf bir hırsız çeteai mi 
idi? 

Alinin hatınna nihayet bu ihtimal 
gelmişti. Tepeden tırnaia kadar .;. 
lilılı bu batıbozuk baıka kim olabi
lirlerdi? Eier bir Türk gibi türkçe 
konUf111•aa lardı, "bir Bulıar çeteei
nin eline dii§tilk" diye diitünebilecek· 
ti. itin daha ıarip tarafı, kendilerini 
kasabaya dofnı yliriitınelerinde idi. 

KoğUflann ayak kokuıu dehlizle
ri de aannııtı. T aı merdivenden üat 
kata çıktılar, Ali ile Bulıar kızını 
bir odaya tıkıverdiler. Ne li.mba ver
diler, ne fener. 

resine ıönderiniz. Bu tubenin numa
rası dokuzdur. Trablua teıkilatı iae 
yaver Şükrü Beyin idareıi altındadır. 
Numaraaı da yedidir. 

Sonra misafirler teker teker ev
lerinin yolunu tuttular .. 

Hiç kimse Şamdaki ihtilal. t~ıkila
tından bahse lüzum görmemı§tı. 

Eir pusu •• 
- Heeeyt durun orada be? = l~i~ ~ş~iıı Vaay.. Silahlan da 

•ar! Ahmet! Al ıu ailahları ! 
Filorinenin az ötesinde, bir tepe .. 

nin eteğinde yava§ yavaş ilerleyen iki 
u\·ari, ne olduğunu anlamağa mey

d n knlmad~n, sekiz on ailahın tehdi
di altında hayvanlardan İnmeğe mec• 

il in, Polltllıa ve Kan •• 

!!üel!ifl ı Niııuunettla Nazif 
,,, ' ,,, ' ' o ' ,,,,,, 

bur kaldılar. 
Hava son derece soluktu. Uzak

tan, Filotine kqlaunda yanan tek 
tük lambaların ıtıiı hayal meyal far
kıodiliyordu. 

- Yürüyün ha.kalım. 
Emreden adamm hiç takaaı olma

dığı nlaıılıyordu, aea çıkarmadan 
yürüdüler. "O Balkan senin, bu Bal
kan be~im" günlerce kar altında, jan
darma ıle karşda~mak, bir çetenin e
line geçmek veya donarak ölmek en
difeleri ile ürkerek dolatan iki sevgi
li nihayet bir kapana aıkıııvermitler
di. Evet bunlardan biri kaçakçı Ali 
idi, diğeri im sevgilisi Lubinaka., 
Karanlıkta kim olduklarını pek 

farkedemiyorlardı ama, ellerine geç
tiklerı adamların jandarmaya, aske-

Acaba Filorinada bir İsyan olmut
tu da, asiler kaaaba haricinde emnİ· 
yet tertibatı mı almıtlardı? Maama
fih bunu da varit ıörmedL Ç6nJril, 
n~reye bastıklarını bilmiyerek, kah 
bır lata çarpıp köıteklenerek kafile 
kışlaya vardığı zaman kapı önünde 
süngülil bir asker nöbet bekliyor ve 
zabitlerin odaımdan kahkahalar ıe· 
liyordu, 

Kalınca bir direğin ucuna geçi
rilmif kocaman bir fenerin ışığında 
yanındakileri dikkatle •Üzdü. Bunlar 
evde dokunmut tüylü §ayaktan po
turlar giymitlerdi. Batlarında beyaz 
keçe külahlar vardı. 

iki üç dakika geçti geçmedi, pen
cerelerin camlannı 1:angırdatarak yü. 
rüyen bir ayak ıeai duyuldu. Bir ıeo; 

-Bakalım kimmit bunlar? --di
ye homurdandı- Demek ailahlan 
vardı? 

- Ent; erkekte bir man«, kadın. 
da bir gıra.. 

- O- ki kaclmlı erkekli haydutlu 
ia çılnnıılar .. Ben fİmdi göıterlrim onla 
ra! 

iki aeviili yeiıle bakııtılar. Dertleri
ni kime, nasıl anlatabilirlerdi? O kadar 
karma kanıık bir vaziyetleri vardı kil. 
Kaçakçılık, hapishane kaçkınlıfl,komite 
ellik. Memnu silah lll§ımak hatta bir ele 
dnayet. .. Bu pirincin taıı kolay kolay a
yıklanabilir miydi? 

Nihayet kapı açılı..,..di. Bir el bol zi. 
ya veren bir feneri uzattı. Alinln karan 
lıfa alıtan gözleri kalltJlftı ve gözlerini 
uvuttunnağa meydan kalmadan iki kuv 
vetli kol boynuna aanlıverdi. 

ANNELER! 

Glorya Sinemasında -
29 mart Çar§amba akşamı saat 21,30 da 

Musiki San'atkirları Cemiyeti 
tarafından tertip edilen ve Eftalya ve Safiye hanım.arın 

iştirakile 35 ki,ilik 

1 
3 uncu kolordu 

ilanları 
ı--ı 

Haydarpaşa Hastanesi İçin 
açık münakasa ile alınacak 

6500 kilo sütün fiatı fazla gö
rüldüğünden ihalesi 1 Nisan 
933 cumartesi gunu saat 
14,30 da yapılacaktır. Talip
lerin şartnamesini görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
iştirak için mezkUr gün ve vak 
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. Komisyonuna mü
racaatları. (61) <1292) 

l2411 
...... 

K. O. yiyecek ambarında 
bulunan 50 adet fıçı müteah
hidi nam ve hesabına pazarbk 
la satılacaktır. İhalesi 29 
Mart 933 çarşamba gunu 
saat 11 dedir. Taliplerin fı
çıları görmek üzere her gün 
K. O. yiyecek ambarına ve pa 
zarlığa iştirak ıçın o gÜn ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. Komisyonuna 
müracaatları. (64) (1340) 

1274 . .... 
K. O. ve l. F. ihtiyacı İçin 

pazarlıkla 15,000 kilo bulgur 
satın alınacaktır. lhalesi 30 
Mart 933 perşembe gilnil saat 
14 tedir. Taliplerin şartname
sini ve nümunesini görmek ü
zere her gün ve pazarlığına iş
tirak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklı'da 3. K.O. Sa. 
Al. Kom. nuna müracaat-
ları ( 67) (1362) 

••• 
1 ci Fırka ihtiyacı için pa

zarlıkla 18,000 kilo yataklık 
ot satın alınacaktır. İhalesi 30 
Mart 933 perııembe günü sa
at 14,30 dadır. Taliplerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığına iştirak için 
mezkUr gün ve vaktinden ev
vel Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. 
Komisyonuna müracaatla -
rı. (68) (1363) 

* * * 
K. O. Hayvan hastanesi için 

pazarlıkla 5,000 kilo kireç sa
tın alınacaktır. İhalesi 29 
mart 933 çarşamba günü saat 
11,30 dadır. Taliplerin evsa
fuu görmek üzere her gÜn ve 
pazarlığına İ§tİrak için o gün 
ve vaktinden evvel F mdıklıda 
3 K. O. Sa. Al Kom. nuna mü 

- Vay kardeşim .. Canıının içi.. Sen 
miıin? 

Poturlu adamlar ne umarlarlaın ne 
olmuıtu? Şatalıyarak alık ~ ~b
lar. Hiç beklemediği bu vazıyet Allyı de 
afallabnııtı. Boynunu, aan1an kollardbakan 
kurtarınca fliyle bir baktı. Ve bakar 
maz büyiik bir heyecanla bu sefer de o 
karfumdakinin boynuna sarıldı: 

Şevki! Kalet Şevki l 
Evet bu, Manaıtır takip _~uvvetleri

kumandanlıflnm gös bebeğı Kaleı 
Şükrü idi. Müfraeeile orada bur.claa do 
!attıktan &OD1'1I iki güa evvel Flonne kıt 
laıına misafir olmuıtu. Adamlarmdan 
bir kaçmı civar köylerden birine yolla
mııtı. Bunlar avdette fÜphelendilderi i
çin iki sevgiliyi tevklf etmitlerdi. 

Aliyi Manastır Hapishanesine bir ka 
çakçılık yüzünden tıkclıkları zaman Ka
let Şevki her itini bırııkmq ne yapmış, 
yapmq onu tekrar hürriyetine kavuıtur 
mufbı. Yani açıkçaaı Aliyi hapiehane
den kaçırtan o idi. 

Kaleş Şevki ile Ali birbirinden ayrıl 
maz i~i arkar!attılar. Ali kaçakçılığa bat 
ladı"ı ken i · · ı 1 

TANIA FEDOR 
ve 

LEON MATHCT 

PASAPORT 
13.444 

ile geliyorlar 

• Talebi umumi üzerine 

ŞIK Sinemada 
Bnynk muvaffakıyetler kazan· 

makta olan 

2 Yüzlü Adam 
Eararengiz filmi bir kaç gün 

•-•daha gliıterilecektir. •-ıli 

Viyanarun en methur artiıtleri 
Edith Wachtel (Piyano) 

Emet Neumann (..lyolonael) 
tarafından 

3 Nisan Pazarteoi aktami aaat 21,30 de 
Franıız Tiyatroıuncla 

bir konser verecelderclir 

1ST ANBUL BELEDiYESi 
Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
Da ır- -varo 

1aat 21,30 

Kafes 
Arkasında 
Yasan: Mtiaahlp 
sade Celll Bey 
komedi 4 perde 

Halk ıeceııi 

Devredilecek ihtira berab 
.. Bitümlü ıübyelercle .. .,.. mezkUr 

ıöbyelere ait ialihat " hrıldandaki ihtira 
için iıtlhaal edilmiı bulunan 19 Mart 
1931 tarih ve 1274 numerolu ihtira bera 
tı üzerindeki hukuk bu kere bir diğeri
ne devir veya İcara verileeciinden bu 
huıuata fazla malumat edinmek iıteyen 
zevatın lstanbul'cla , Bahçe Kapu'da 
Taş Hanında 43-48 numaralarda kiin 
vekili H. W. Stock Efendiye müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

1144 

racaatları. (66) (1361) 

* * * K. O. hayvanatı için pazar-
lıkla 4 kalem muytabiye satın 
alınacaktır. İhalesi 30 Mart 
933 perşembe günü saat 11 
dedir. Taliplerin şartnamesini 
ve nümunelerini görmek üze
re her gün ve pazarlığına işti
rak için o gün ve vaktinden 
evvel F mdıklıda 3 K. O. Sa. 
Al. komisyonuna müracaat
ları. (69) (1364) 

tı. Hattl -unla merhabayr bile kesınit 
ti; çünldi Kal"' Şevki ipine kadar hay si 
Yetli ve terefli bir erkekti. Fakat vakta· 
ki Ali hapiahaneye dİiflnÜttü, o ZlllllllD 

ona arkarlatlık gö.termemeii ınertliie 
Yaiuttıram•mııtı. 

Hemen adamlannclan birini kaaaba 
etrafından birine ıönderdif yer hazırlat 
tı. 

Maamafi Lubi.naka'nın ıöderinden uy 
ku damlamaaına ve hatti güzel 
Bulgar kızının iıkemle üzerinde 
horul horul uyumuına rai· 
men " Kaleı ", ıergüzeıtlerini so-
nuna kadar dinlemeden arkadqmm ya
kaımı blralı:maılı ve erteoi gün akfllll"' 
dofru, uzun bir deliksiz uykudan Ali 
heaüz yeni uyanmıftı ki eve damladı: 

- Hemen yola çıkabilir misin? 
Kaleı Şevkinin hiç mukaddimeye lü

ruın gönneden sorduğu bu sual bira% 
garipti. 

- Çıkarım amma .. Niçin bu kadar a
cele? Bir tehlike mi var? 

- Hayır .. Tehlike yok aıruna, he!11 
benim için faydalı hem senin için •. 

- Çıkar şu ağzındaki baklayı yahu! 
e 



MİLLİYET PAZARTESİ 27 MART 1933 

7 Günlük program 
PAZARTESi. 11.3.933 

ISTANBUL. 1200 m. 
18 - 18,45: Veclla Riza H,._ 
18 45 - 19,30ı Orkeotra. 
19'.35 - 20: Franoızca c1enı mlp«" • 
mahıua. 
20 - 20,45ı Dariilbeclayi mm!J! 
20,45 - 21,30: Safiye Hamın - ark +t-
lan. . '--
21,30 - 22,30: Ork ... tn,A,.- ... 
haberi aaat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : AnkaropıJaa ...... ,, .... 
18. : Muallim Zeki B~ M. 
M. talebesinin korali 
18.40 : Gramofon. 
19.10 : Guitar kıonaari. (Sadııettbıı B.ta
rafmdan.) 
19.40 : Gramofon. 
20.10 ı Ajana baberleft ye lıaft rapon. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13.lllı Pllk. ıe.56ı Keu.. lllılar· 

kılı piyano ı.......n, 1r-11f1"'"1ar. 
19.30ı Hafif muaild. 21 ı "ROMAN· 
TIK K.ADIN" isimli Weir.beııer'in 
eserlerinden operet. 23.20: Dana mu• 
ıikiai. 

BUDAP&ŞTE llSO m. 
18.38: .!llp.n mnollıriJi 20t C. Role 

tarafından tarl<ı ..., hafif havalar, 
konf--. %1 ı Pl&lr. 131 K-'
aonraı Ern .. t Dohnanyi'nin i~ 
de opera orkeotraa tarafından lı:on· 
ıer. 

MONlH 1132 m. 
20.10: Bando maslka. 21.lllı Eıld 

Alnıaa atk fiirleri. 21.lllı ~ 
bı 9 - aenfonlai (Sopran muganniye 
ve tenor ı,tıraıdle). 22.20: Hafif -.' 
eli parçalar. 23.50: Gece komeri. 

VlYANA 517 m. 
21.0!I: Operet parçalan (ortı:eotra). 

22: Ahnan eaerlerlnden milrelduıp 
14rlolı konser. 23.20ı Haberler. D. · 
40: Juan U<>11&1 ca• takımı. 

MILANO-TORINO.CENOVA 
20.10: Haberler, plak. 20.40: Kah· 

ve mualldıl. 22: Tenor Tlto Scblpa'nm 
tagannl konaeri. 23: Temail. 

PRAC 487 m. 
20.25: Radyo kabar.i. 11.46ı vı.. 

yolonsel konseri ( Bacb) • 22.1 O: Ban· 
do muzika. 

ZORlH 4119 m. 
21.50: Büyillı: senfonik ko....,,.. 
BOKREŞ 394 m. 

13: Pllk. 14: Ke•a: 18: Radyo or
kestrau. 19.15: Kasa. 20: Konferana. 
21: Teodorroacu Kuator takmu. 21.50 
Çift piyano ilzerinde parçalar. 22.201 
Kuator (Dobnanyi). 13.0ll: Kmuer. 

BRESLAU 325 m. 
20.40: Radyo orkutraaı. 21: K.o

nu§IDalar. 22: Londradanı Oda m-1· 
kisi. 

SALI, 28.3.933 

ISTANBUL, 1200 m. 
18 • 18,45: Makbule Hanım. 
18,411 - 19,30: ()rkeatra. 

. 19,30 • 20: Fransızca den ilerleaılt o
lanlara. 
20 - 20,45: Hikmet Rlza Hanmı. 
20 ,45 - 21 ,30: Hafız Alımet Bey. 
21.30 • 22: Matmazel Ro•ental. 
22 - 22,30: Gramofoa,Ajau ve bona 
haberi aaat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalu ft.UUL 
18. : Oriuıatra. Ouverture N.,..,,,., 
Fantaisie LaTravlyata v,.ı.., Anclaluda 
18.40 : Gramofon. 
19.10 : Vlyoloncel korueri (Edip B. ta
rafından). 
19.40 : Den. muıikiai. 
20.10 : Ajanı haberleri ve hava rapôru. 

VARŞOVA, 1411 ın. 
13.15: Plak. 16.45: Plak. 18: Sen· 

fonik konser. 19.30: Hafif musiki. 
20 .. 30: Konutmalar. 21.05: Halk kon· 
seri (Thomas, Zarfelt, Dvorak, Mo· 
niusko, R. StrauH v.s.) · 22.311: Mo
zart'ın eoerlerinden konser. 23.30: 
Dana muaiki&i. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18: Piyano konseri. 19: Loaaıu.o 

Şvaytzer taknnı. 20.35: Şarkılar. 
21.45 : Ha~e~l.er, Britanya otelinden: 
Sigan musıkıaı. 23.15: Haberler, yay 
trio konseri ( Bethoven Molnar, 
Schubert). 24.20: Caz. ' 

MONIH 532 ın. 
20.30: Ra~yo orkestrası. 22.10: 

Lauta ile eskı besteler. 22.55: Mürn· 
berg'den: Çift piyano parçalan. 

18: Opera ve operet parçalan. 
19.10: Konferans ve konuşmalar. 21; 
Josef Holzer orkestrası tarafından ta· 
gannili caz ve tango takuu.r. 

PRAC. 487 m. 
19.35: ~uıikili a,lm_anca neıftyat 

20.15: Hafıf ve neı elı musiki parça
ları. 22: La usta Kuator takımı ile fan· 
taziler. 23.15: Zamana ait Pal"Ça)ar. 
dan mürekkep konser. 

ZORIH 459 m. 
20.20: Eski güzel 14rkılar. 20.50: 

Temsil. 22.50: Caz. 
BOKREŞ 394 m. 

13: Plak. 14: Keza. 18: Karııık kon
ser. 19.20: Devamı. 21: Taganni, 
21.25: Radyo tak•mı tarafından sen• 
fonik konser. 22.20: Devamı. 

BRESLAU 325 m. 
19.40: Plak ile Alınan musikisi. 

21.05: Viyanadan: Strau1&'un eser· 
)erinden konser. 24: Plak ile kabare 
numaraları. 

ÇARŞAMBA, 29.3.933 

ISTANBUL, 1200 m. 
18 • 18,45: Muzaffer Bey. 
18,45 - 20: Orkestra. 

-
20 - 20,45: Hamiyet Hanım. 
20,45 - 21 ,30: !Mahmure Hanım. 
21,30 • 22,30: Orkestra,Ajans lx>raa, sa
at ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 

( latanbul saatine glJre tanzim edllmt~ttr ) 
18. ı Orlı:e&tre ı Ouverture Baymoncl 
Fantalalo Proha. Fantaiaie Ruaacb81 E· 
cho 
18.40 ı Gramolon. 
19.10 ı Dana muaildlİ. 
19.40 : Cnımofon. 
20.10 : Ajana haberleri - bava rapoıu. 

V ARŞOV A, 1411 m. 
13. 111: Pli.k. 111.35: lzd aaati. 17 ı 

Pllk • 18: Keza. 19.20: Haberler, 
Hafif muıiki, konuımalar. 22: Piya
no muaikisi tFranck, Delbussy, To-
katta). 23: Şark<lılar ( Mahler, 
Strauu, Groaa). 23.35: Dam musiki· .. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.311: Keman konseri (D~DN Ko

romzay) . 19.35: Aakeri konaer. 19.45 
Konupna. 21 : "Bizank" iamlnde pi· 
yos. 23: Haberler, aonraı Slaan musi
kisi. 23.110 • Hafif musiki ( oıiı:eatra). 

VlYANA 517 m. 
111: Çok eserlerinden konaer. 19.301 

Konferans n aairo. 20.1111: "Der Zogl 
von W egacbeldbof" iaiDıli musiki 
halk teauili. 22.35: Son haberler. 
n.50: Wilbelm wacek orkostraaı 
(operet n =-ki damlar). 24: Caz 
(plak ile). 

PRA~ 487 m. 
19.3Sı Almanca DO§riyat. 11.4111 

Piyano konseri ( Scarlati, Ra,,.J, Schu· 
mann). 23.20: Framızca haberi•. 

Millno-Torlno-Floranaa-Triyeate 
20.35: Kahve koIIMlri (Triyeate). 

20.35: Piyano kon.eri (Floransa). 
21.35: Piyea. Sonra: Hafif muaikl. 
24: Dana muaikial (Floransa). 

ZORIH 4159 m. 
20.50: Bando salon m ... Orisi (pllk 

ile). 22.45: Orkestra. 
BOKREŞ 394 m. 

13: Pli.k. 14: Keza. 18ı Radyo or· 
keatra&r. 19.20: Keza. 21 ı Viyolon
sel ile yeni muaiki. 21.50: Piyano ile: 
Bach • BuHoni, Brahma, Bartok, Gla· 
zounow'un eserlerinden konser. 23.20 
Keman konseri. 23: Dana m.uıiklai. 

PERŞEMBE, 30.3.933 

ISTANBUL, 1200 m. 
18 - 18,45: Nebilojlu lmıail Hakkı Bey. 
18,45 - 19,30: Orkestra. 
19,30 - 20: Franuzce derı 11ertemit o
lıuılara. 
20 • 20,30: OUrii Hanım aaz. 
20,30 - 21,30: Tanburl Refik Bey. 
21,30 - 22,30: Grafommı,Ajıuıs,bona ... 
aa.ire. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalaa Orkestrası, 
18. : Alaturka ...... 
18.40 ı Gnımofon. 
19.10 : Alaturka ...... 
19.40 : GrıımoEon. 
zo.ıo : Ajana haberleri ve hava raporu. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13.15: Plak. 13.35: Filhermonik 

konser. 16.30: Plak. 16.55: Plak. 
18: Braluna'ın eserlerinden Kuator 
aalon konaeri. 19.30: Hafif musiki. 
20.311: Konuımalar. 21.05: Hafif mu· 
ıiki (Strauu, Penatti • Malvezzi, 
Volleated v.a. Y.a.). 22.311: Temail. 
23.20: Dana musiklai • 

BUDAPESTE 550 m. 
18.35: Plak. 20: Macar halk §&l"

kılan (Sigan musikisi refakatile). 
21.35: E. Dobnanyi'nin idaresinde o
pera orkeıtraaı (Soliat, kemaniat Ju. 
an Manen'in ittlrakile). 23.15: Caz,
Sigan muıiki~i. 

ViYANA 517 m. 
18: Guatav Macho taknru (operet, 

vals). 19: Konu§IDalar. 20.35: Asker 
konseri. 21.50: Plak ile Wagner'ln 
''T ANHOYZER" isimli operası. 

PRAG 487 m. 
20.25: Bruno'dan naklen: "Gevat

ter Tod" isimli §Arkılı temsil. 21.35: ? 
23.50: Plak. 

ZORIH 459 m. 
18: Plak ile lsviçre halk musikiai. 

21.05: Brahms'm eserlerinden SEN
FONiK konser. 

ROMA, 441 m. 
21.50: Senfonik konser (Piretti, 

Debuaay, Mule, Bethoven). 
BOKREŞ 394 m. 

13: Plak. 14: Plak. 18: Karışık 
konser. 19.20: Devamı. 20.35: "MA
DONNA'nın ZEYNETI" isimli Ferra-., . 
rı nın operası. 

BRESLAU 325 m. 
19.20: Brahma'ın tanınmaım§ eser

lerinden parçalar, konuşmalar. 21.20: 
Halk konseri (Tagannili). 22.15: 
Konferana. 23. 1 O: Haberler, konuı· 
malar. 

CUMA, 31.3.933 

ISTANBUL, 1200 m. 
18 - 19: Kemal Niyazi B. ve arlaıd..,lan. 
19 _ 20: Orkestra. 
20 - 20,30: Hannnlar saz heyeti. 
21,30 22,30: Orkestra, Ajana, ooraa ha
beri saat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalas orkeatrau. 
15. : Riyaseticümhur Flarmonik or· 
keatraıının senfonik konseri. 
18. : Alaturka aaz. 
18.40 : Viyolon konseri (Ekrem Zeki B. 
tarafından.) 
19.10 : Alaturka saz. 
19.40 : Fransızca ders. 
20. 10 : Aianı haberleri. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13.15: Plak. 16.55: Plak. 18: Ke· 

man konseri - konuşmalar, Hafif mu· 
siki 21: Konferans. 21.20: Senfonik 
konser (Hende) Şopen, Respinyi) . 

BUDA PE~TE 550 m. 
18.35: Şen parçalar. 20.30: Ope

radan bir temsili nak il. Sonra: Sigan 
musikisi. 24. 15: Cazbant. 

MONIH 532 m. 
20.30: Ra 

Heyet (Koro) konseri. 23,2!1 ı Haber
ler. 23.55: Vaıİngtondan: Haftanm 
yenilikleri (plak ile alınmıt ı.-fe
ranaı nakil) • 

VlY ANA 517 m. 
21.05: Orke&tra koııaeri (Leopolcl 

Reiner'in idareainde senfonik takım) • 
22.50: Son haberler. 23.15: GuataY 
Macho takımı tarafından kanıck kon· ..... 

PRAC 487 m. 
20.211ı Keman konseri (Bac.b). 

20.45: Slovak beatekrlarırun =-erle
rindan orkestra konaeri. 23: Radyo 
orkeatraa• ( Bethoven, Mozart, DrııJı. 
Novak v.a.), 

MILANO-TORINO-FLORANSA 
22: Senfonik komer (Kemaniat 

Arrigo Serato'nun iıtirakile). 
BOKREŞ 394 m. 

13: Pli.k. 14: Pli.k. 18: Radyo or· 
ketırtaaı. 19.111: Kesa, konuıma ve 
konferans. 21: Senfonik konser. 221 
Konferans. 22.20: Konaeriıo devamı. 

BRESLAU 3211 m. 
20: Pli.k kon&eri. 20.30: Konfe

rans. 21: Brahma'm eserlerinden aen· 
fonik konaer. 22.111: Operet musiki· 
ıi (Kalınan'm Graefin Maritsa'•). 
2345: Konser. 

CUMARTSI, 1.4.933 

ISTANBUL, 1200 m. 
18 - 18,45: MiiJerrel Huma. 
18,411 - 19,30: Orkeab'a. 
19,311 - 20: FranuKO clon müptedll
mahıua. 
20 • 20,30: Karagöz. 
20,30 - 21,30: Hafız Ahmet Bey au. 
21,30 - 22,30: Orkeatra,Ajans, hona ha· 
beri aaat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : An.karapalaa orbatruı. 
18. : Riyueticümhur Fl~rmonlk or
keotrası: BetboYen 1 . ...ı.ım. , , 
18.40 : Alaturka saz. 
19.40 : Dana muaikUl. 
20.10 : Ajanı haberleri,,.. hava raporu. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13.15: Plak. 14.lS: Talebeye mah· 

ıuı matinal konser. 17: Plak. 19. lOı 
Hafif musiki. 21: Hafif konser. (Z. 
Strauss, Friml, Andrejew v.a.). 23.lOı 
Şipen konseri. 23.40: Filın müaaha. 
beai. 24: Ca•. 

BUDAPE.ŞTE 550 m. 
18.35: Çift piyano ile caz hava· 

lan. 19.45: Homeroa tarkı birliğinin 
müaamereai. 20.55: Verdi'nin bilin· 
meyen parçalanndan konser. 22: Ka
nıık netrlyat. 24: Sigan muaikiai. 

PALERMO 538 m. 
21.50: "Sevilen ev" isimli Lombar. 

do'nun opereti. 
ViYANA 517 m . 

19.10: Hafif musiki (Marş, vals, 
operetler). 21.05: Osvald Kabasta'· 
mn idaresinde "Hary Janoa" iaimJi 
muaikili temsil. 23.55: Plak ile akıam 
konseri. 

MILANO-TORINO-FLORANSA 
20.40: (Triyeste): Piyano kon

seri. 21.45: "Rompicollo" ismindeki 
operet (Pretri). 

PRAC 487 m. 
19.35: Almanca musikili neıriyat. 

20.15: Aakeri bando muzika. 21.10: 
Konser. 23: Son haberler. 23.15: Ha
fif musiki. 

BOKREŞ 394 m. 
13: Plak, 14: Keza. Sibiçianu ta· 

lamı. 19: Konuşmalar. 21: Temsil. 
21.45: Tagannili konser (Koro). 
22.20: Eneacu lokantasmdan nak· 
len: Dana musikisi. 

BRESLAU 325 m. 
19.30: Milano opera artietlerinin 

plaklarmdan. 

PAZAR, 2. 3. 933 

ISTANBUL, 1200 m. 
18 - 18,45: Nihai Hanım. 
18,45 - 20: Orkestra. 
21,30 - 22,30: Gramofon,Ajanı,ooraa ha
beri saat ayarı • 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalaı orkestrası. 
18. : Alaturka saz. 
18.45 : Gramofon. 
19,20 : Alaturka saz 
20.10 : Ajan• lın"-" "1 •ri ve hava raporu. 
BUDAPEŞTE 550 m. 

17,15: Hubay palas'tan naklen konser. 
19,25: Genç kızlar korosunun tarkılan. 

20,20: Leo Fall'in operetlerinden "latan
bul gülü" (Lo Roıe de Stamooul). 22,45: 
Konuımalar. 23,45: Sigan musikisi. 

ViYANA 517 m. 
18,05: Öğleden sonraya mabaua muai· 

ki (Otto Römisch takımı). 19,55: Hana 
Hayık kendi eserlerini çalıyor. 21,05: 
"Rip - Rir" isimli romantik operet. 22,40: 1 

«ilkbahar» iıimli Lehar'm opereti. 23,40: · 
!ay Gayger caz takımı. 

PRAG 487 m. 
18,15: Plak, 19,05: Almance musikili 

nqriyat, 20: Askeri musiki. 21: Konuı
mL 21,35: Şarkıh Kuator konseri. 22.05: 
Y enniaa orkestrası. Konuımalar. 23,35: 
Karlton Band caz takımı, 

MILANO - TORINO - FLORANSA 
21,50: "Holivut duıeai" ismindeki Lon 

bardo'nun opereti. 
ROMA441 m. 

18,05: Senfonik konser ( Bernardino 
'M!olinari'nin idaresinde). 21,45: "il To
reador" isimli 3 perdelik operet. 
BOKREŞ 394 m. 

12,15: Askeri musiki. 13: Plak. 14,15: 
Plak. 18: Jean Marco orkestrası. 19,15: 
Jean Marko takımı. 20: Ders va. 21,0!5: 
Orkeatra (Gluck, Bizet, Mac Dowell). 
21,45: Viyana Kuator musikisi (Kolz
mann, Kronegger, R. Stolz, Leopoldi, 

5· R orkeatr 

Birinci Sahifeden Geçen Yazı ar 
Münakaşalı içtima olacak 
(Başı 1 inci sahifede) 

..., duyulmuı olan bir blldir. 
Meseleyi daha İyi ortaya çıkarmak 

için dilimizi yabancı kelimelerden -
icap ettiii veçbile - kurtarmak Üze· 
re yapılacak İ§İn iki tarafım yani zor 
" kolay kısımlarmı öne alirelim : 

Türkçe kelimelerin kök dediğimiz 
ilk becelenlen ittikak ettiği ve bu he
celeri tetkil ebnek Üzere yer alabile· 
cek aes (harf) !erden bir takımının 
hecelerin başına &'elınediği malU
dur. Bu yüzden köklerin adedi yani 
kelime kaynaklan tabiatile azalınak· 
tadır. Türkçemizde ~ ahengi kaide
sinin de bu azalmada aynca teair gÖı· 
terdiği izah istemese gerektir. işaret 
ettiğimiz aebeplerden yalmz bu ikisi 
dilimizin bünyesine tealluk etmek iti
barile mühimdir ve hatıra fÖyle bir 
ıual getirebilir: 

Acaba dilimiz, incelmif ve teklmill 
etınit bir ya14yqın bütün ihtiyaçtan. 
m ve zaruretlerini ifade edecek bir 
&'enİflikten ve imklndan mahrum mu
dur? 

))illmi:ıin bfin:r-ini, lamıhıt bl.W ... 
rini ve osaılarını bakkile - llyıkile 
bllınedikçe bu mala tam blr kanaatle 
(Hayır) delildir .• ) demek sorclur. 

ilk medenleyti kurmut ve J. Bailly' 
nin dediği gibi lnaaıılığa ilk münev· 
ver muallim olınut olan atalarmuzm 
dili b.,.;ln blldiflmiz kadar yani yal· 
mz bası kelimelerin birleıtirilmeal, 
bazı hecelerin aonuna bir taknn li.bi· 
kaların eklenmeaile geniJlemit veya 
&'•niıliyecek kadar dar değildir. o. 
nun benü.z hakkile herkesçe bllinmi· 
yen çok aeyyll ve canlı kuruluıu ona 
biç bir dilin Yarlığında bulunmıyan 
ıenlıiliii, Y\lzuhu venni§tir ve verebi· 
lir. 

Filhakika, bujÖn kelime bulmak j,. 
çln b&fT'U'lulumuz vasıtalar ve kul· 
landıiıma uaiiller yukanda İ§&rot et· 
tijim gibi diğer lehçelerden veya eaki 
kelimelerden ı.tifade etmek, mürek· 
kep kelimeler -riicuda gtirmek, kök
lere (ana hecelere) lahikalar ilave et
mekten ibarettir. 

Halbuki: 
Büyük Gazinin en geoit tekilmüle 

iriştinnek İstediği Türk dilinin kelime 
üretme kaynaklan ne bu kadar mah
duttur ve ne de bu kadar dardır. 

Türk dilinde; 
1. - ilk hecedeki aaitlerin defi§· 

meıi 
Ve bilbaaaa daha umumi bir kaide 

olmak üzere 
2. - Ana kelimelerin (köklerin) 

10n harflerinin (seslerinin) değişmesi 
mübacleleaile pek çok kelimeler 

_Meydana gelir. 

Bu suretle meydana gelen kelime
ler basit ve sadedirler. Onların ınu
ayyen eaaalar dahilinde manalarının 
anlaıılınalan hatti. yabancılar için bi
le kolay ve mümkündür. Mesela top· 
lamak mana&ma olan tirmek (der
mek) teki kökün son harfinin (z) ol· 
maaile meydana gelen tizmek (diz
mek) toplayıtta intizamı ifade eder. 
Bünnek ile burmak arasında, aaitle
rin değiımesile hasıl olan mana farkı 
kolaylıkla tespit edilir. Bürmek; aar· 
mak, çevirmek; burmak daha kuvvet· 
le döndürüp çevirmek, bükmek bir 
"3Yİ kendi Üzerine sarmak, çevirmek, 
büzmek, bükülme ve bunun neticesi 
daralma, ufalına ve tekallus demek
tir. Ufalmak manasmda k•nnak ile 
kıymak, kırkmak, kırpmak, kısmak \ 
kelimeleri hep bir köktendir, araların
daki mana farkı köklerdeki son harf· 
lerin değişmeaindendir. 

Köklerdeki aaitlerin değişmesile ta
haa.aul eden mana farkına misal ver· 
mit olmak üzere meseli yiikaelmek 
ve yukanya çıkmak manalarına ge
len ağmak kelimesinden müttak bulu. 
nan ağa - Orhon abidelerinde ağan 
yazılıdır - ile oğan araıındaki farka 
dikkat kafidir. Ağa veya eski şekli
le ağan Y akutçada baba, Kırg•zcada 
büyük baba, çağataycada büyük bi
rader ve bugün bu dillerde reia, amir 
manalanna gelir. Oğan Allah demek
tir. Saitin değiımesi mana farkını ver· 
miştir. 

Görülüyor ki lisarumızm bünyesin· 
de, kuruluşunda bulunan bazı yollar
dan gitmeğe çok pratik, vazıh ve gÜ· 
zel ve ayni zamanda manaları en in
ce farklan da bile ihtiva edecek ke· . 
limeler vücuda getirmek kabildir. 
Yoksa bugünkü dar yol, bizi bir takım 
Jahikalann biribirine ve bunlann bir 
köke eklendiği bir çok katarlara ve· 
ya üç dört kelimelik mürekkep keli
melere aevketmekten ba,ka bir neti
ce veremez ve veremiyecektir. 

Ulu ve aail rehberin tuttuğu diier 
büyük itler gibi dil itinin de en bü
yük muvaffakıyete ereceği elbette 
muhakaktır ve bu feyizli netice pek 
yakındır,, 

Münakaşalı konferans 
Pr,embe günü öğleden sonra 

Halkevinde Dil ve Edebiyat 'ube
sinin tertip ettiği büyük bir dil top 
lan tısı yapılmıttır. 

Bu toplantıda yeni dil inkılabı, 
öz Türkçenin temini i'i münakata 
lı bir konferans şeklinde görütü· 
lecektir. Bu toplantıya bir çok ze· 
vat davet edilmi,tir. Münakatalı 
konferansta istiyen hatipler söz 
alabileceklerdir. 

İsimlerini değiştirmek için 
Beyoğlu 45 inci mektep üçün-

cü smı tal adlarını yem 

Daha bir çok ilk mekteplerde tale 
be iaimlerini deiittirmek için la. 
ıı:ım gelen makamlara müracaat 
ebnitlerdir. 

Gelen karşılıklar 
Liste "15" 

Rağmen: Körlüğüne, tersine, Rekabetı 
Yarışma, laskançhk ; yarış, Rakam: 1 -
Yanna, yan. 2 - Sayı, Rakip: Yıırqan. 
Razı: İstetf olan, Refahı Bollulıia geçin
me, bolgeçinlf, iyi Yllf"Y'f, Remz: 1 -
G!lzkırpma, İ§lll&r. 2 - (kimyada) for
mill,Renk 1 - Boya, Z -yol (tarz) 3-
0yun, dolap (hile), Resim: 1 -yuma, 
çlmıe. 2 - Bilgi, is. 3 - Kılık (Tasvir 
ve tarz sllalerl karpbfı:). 4 - Taslalr, 
plln. 5 - Kılık bilgisi. 6 - Fotoğraf, 

7 - Türe "Sdet". 8 - Vergi, bııç. 
Rey: Görüt, dlltilnüş, dlişilnce, rey. 

Muallim Ragıp Tevfik 
:ıı. :;. '{. 

On dördüncil Liste 
Paye: Kur. (Kur ".Mertebe, paye.Ku. 

ruluyor" kendine paye veriyor.) Pej
mürde: Soluk, Buru9uk, DllJilk. Ptmçeı 
El, Duynak. (Ellzi, elatmak, elegirmek, 
eline diifmek, elele gelmek.). Perhiz: 
Salanma, Korunma. Pervaneı Oecelruşu, 
Çark, Dönek. Perver: Bu ııödln dilimiz
deki karpbfı: sevendir. Sevmekten ııora• 
d•r ki, yerine göre bir çok sözler bunun 
yerine geçer. Misafirperver "Xonukcan 
Jı. Fıkaraperver, Yonullarbabııaı, Vır 

tanperver, Yurtçu, Türkçü sildi de 
böyledir. Maarifperver" biliğe çalıpn 

Ruhperver,ruhok§ayıcı, haysiyyetperver. 
Haysiyet gözeden, Şehvetperver, Şeh

vet düşkUnü, Nuperver, Nazlı). Peri
§&n: Dağınık, Karışık, Saçık. Petiman: 
Yökilnç. PeJin: İlkin, önden , önce. Pey 
da: Biten, çıkan, görünen. Peygamber: 
Yalavaç. (Yalavar, Elçi. 

Eminönü Sebzehane S. N. 8. 

Ruhi zade lbrahim lzzet 

* * * 
On dördüncü Liste 

Paye: Baakıç, basamak. Pejmürdeı 
Bur\lfuk, Buruşuk lı:iğıt, Solmuş, soluk, 
solmuş çiçek. Eskimiş, eııkipllakü, eski· 
püskü giyinlf. Pençe: El, kmak, (yır
tıcı Jruş pençesi), Kartal lı:mafı, Çmalt 
yırtıcı hayvan pençesi), Aalan cmağı, 
duynak, (hayvan pençeai), at duynağı. 
Perhiz: Sakınma, perhiz (Perlıis aözll 
perhizden, sakınmak kelimcaindcn çık· 
tığı için yerine sakınma sözünü kulla
nabiliriz). Pervane: Gecekelebeği, Çark, 
dönek, (dönen avadanlık). O geminin 
döneği (çarla) bozulmuştu. Perver: Beı 
leyici, yetiştiren, sever (sever), yoksul 
besleyici, çocuk yetiştiren, yurtsever, 
Petiman: İldim, pişman (Dönmek, çay
mak vazgeçmek, kelimelerinde ildim, 
pişman sözlerinde bulunan açıma (tees.. 
ıüf) manası yoktur. Onun için. (ildim? 
sözünün cnalandmlması gerektır). Pı
tin: Önce, önden, ön, ilk. Evi kiraya ve 
ririm ama parayi önce verecebiniz. İş
ledikçe: Parayı her ay işledikçe (peşin) 
verecektir. Peyda: Var, açık, belli. (Pey . 
da olmak, göriirunek). Peyda etmek, va 
retmek, doğurmak). Peygamber: Yala
vaç, yulavaç. Periıan: Dağınık, karışık, 
onun kitapları dağınıktır. Bozuk, yıkık
dökük. O cami bozuk, yılok döküktür. 
Tasalı, kaygıh, Zavallı çok tasalıdır. 
Perişan hal, acınacak bir biçimde bulu· 
nan. Perisanhk, Dağınıklık, tasa, kayg.) 

Muallim: Ragıp Tevfik 
* • • 

13 üncü Liste 
Nabız-nabz: damar atmak, damarın 

oynaması, huy. Namzet: nişanh, yavuk
lu, seçilmeğe gösterilen kişi. Nemua: tü 
re, doğrululuk, usluluk, türkçelC§llliştir. 
Naz: savsaklamak, kendini sevdirme~ 
türkçeleşmiştir. Nazım: dizen, sıralayıp 
düzen veren; türkü düzen, düzelten, na 
zın şeklinde şiir yerinde ku11anıl•yor. 
Nesir: saçmak, şiir ve manzum olmayan 
sözler, yazllar. Nedamet: pe,iman ol
mak, yapdığına güçenmek, Neail : döl
döş, zürriyet. Nete: sevinç, neşet, yeni
den geliş, ileri gelmek. N..,ir-nt!fr: yay
mak, dağıtmak, bildirmek, dirilmek, lef
fü neşir, ibarede kelimati siraya koy
ma!<. Neıriyat: gazete ile basilan şey
ler manasında kullanılır. Netice: birşey
den çıkarılmış, basil edilmİ§, ahere e
rişmiş şey, üç, son neticeyi kellim, sözün 
sonu. Nezahet: paklik, temizlik, kusur
suzluk. Nezaket: nazik kelimesinden a· 
Jınarak türkçe yapılmıştır, incelik. 

Baba 

* * * 
12 inci Liste 

Macera: Baştan geçmiş, geçirilmiş ya 
ıani,Jar. Madamki: öyleise, çünkü, zi
ra. Madde: Öz, iş, buvuruğun bir yui
si , gövde, duyulan, -Maddi: duyulan 
varlıklar, düşünce dişi. Mahiyet: Birşe
yin ası., kiinhü, bilinmemezlik, öz. Ma
ni: Yasak eden, engelolan, komıyan, 
geri durduran, Mania: engel, yasak, 
Mehu: bir şeyin alındığı, çıkarildığı 
yer, çıkarak, bulak, kaynak, mcaıba kar· 
,,ı.ğıdır. Memur: Kendisine buyrulmuı 
irişi veya bir işi başarmağa konulmuı 
kişi, türkçesi, yazıcı, uşak dutulmuş, di
ğerinin işini ayhkla gören ayhkçi. Me
muriyet: Memurluk, iş, aylıkçilik. Mü
balağa: Çizğidan çıkmak, tqğinlik, böy· 
eterek ve ekliyerek, anlatmak, olmiyaru 
olmuş göstermek. 
-----Erenköv · Hazinedar oi!:lu. 

ek epten 
Tardedildi 

(Bqı 1 inci aahifede) 

den bir rapor iatwniftlr. Geçen -= 
de Talebe Cemiyeti tarafından böyle 
bir müraeaatname ba:ıcırlaDIDI§ ve 
mektep idareeine verilnıiftir. Bu aene 
mektebe yeniden 100 kadar talebe 
gİ.rmİ§ ve bittabi bir çok taı .. be çık
mııtır. 

Tahkikattan anlatıldıfma göre Ta· 
lehe Cemiyeti Reisi Şevket Bey bu 
meselede ileri ıelendir. Talebeye ge
çen seneki rapordan bahsebnit ve 
bunlan tahrik ebnittir. Yeni talebe de 
bunun Üzerine: 

- Biz de bir kere raporu &'Örelim 
de, ondan ııonra müracaatta buluna· 
lım, demiftlr. 

Bunun üzerine geçen haftaki içti
ma yapdmıt. ba.u muvafık dilpıiyen 
aözlw ollylenmit. raporda tadilat ya. 
pılmıtbr. 

Ancak rapor, hemen mektep idare. 
sine nrilm-ıt, nihai bir içtima ya· 
pılarak bir daha glizden geçirilıneaİ· 
ne ye handan aonra mektep idaresine 
verilmeeine karar verilmittir. 

lıte Udlae burada iken Mektep 
Müdilrll. Hllmtl Bey, Müderrialer Mec· 
liaini pçeııı. perfOIDbe gÜnÜ içtimaa 
davet etmlf ve Müderrisler Meclisi 
topla.._ Hllnlll Bey hldiseyİ ve mÜ• 
t=vviklerin ldmler olduklarmı biltün 
etrafile anlatmq, m.tlderrialer de fj. 
kirlerini .ı!ylemiflerdir. 

Mildilr HÜIDü Bey, lktıaat Vekale· 
tinin teblltfne kartı uzun bir rapor yaz 
mıı Ye dlln vekllete &'Öndenni§tir. 

Aldıfımnr; malfunata göre okuma 
yazmaıile metgul ve osasen bu nevi 
haroektlenı biglne kalan talebeyi tah· 
rik tet=bbüsllnde llnayak olan Talebe 
Cemiyeti Reisi Şevket Efendi de bir 
sene müddetle mektepten tardedilınit
tir. 

Halit Şazinin 
Mezarında 

(Bap 1 inci sahifede) 

Ditçi ,,. &:sacı mektepleri mü· 
dürü Mahir, muallimleri, Türk ve 
Bulgar talebeleri ve merhumu se
venler lftlrak ebnitlerdir. 

Dliadan sonra talebelerle Mü
dfiril Mahir Bey nutuklar söyle
miflerdir. 

Mahir Bey, Halit Şazi Beyin 
Tıbbiye! ukeriyede küçük cerrahi 
deraaneaini bitirdikten sonra Av· 
rupaya gittiğini, Cemil PafAllln fa 
külte reisliği zamanında Ditçi 
mektebini açbğım, ilk müdür ol
duğunu ai>ylemit ve merhumun 
memlekete yapbğı itleri saymıt ve 
ihtifale nihayet verilmi,tir. 

---«»---

Hindi.tandan çıkan 
altınlar 

BOMBAY, 26 (A.A.) - Cor
fou vapuru, dün Londra için 
2.523.000,Nl'w-York için 7.782.000 
ve Amsterdamiçin 1.179.000 rupi· 
eı kıymetinde altın yükletmittir 

Tuacania vapuru Liverpool'll 
2 .869.000 rupİes kıymetinde altın 
götürmektedir. President Harris

~ruru ıla d fü1 454.CO rupiea 
kıymetinde albm yüklü olduğu 
halde hareket ebni,tir 

1 İs ve i~ i 1 
Milliyet bu .ütunda İf ve İffİ İatİ· 
yenlere tavaısut ediyor. lı ve İfçİ 
iatiyenler bir mektupla lı büro· 
muza müracaat etmelidirler. 

İt isteyenler 
Orta mektepten mezun bir efendi, ya

sıcılık kapıcılık gibi bir it aramaktadir, 
müteber talı• kefil gösterir. Gabta Eski 
Gümrük sokak No. 46 Haydar. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galatasarayda Kanzük eczahaneai 
kartıaında Sahne sokağında 3 numa

ralı apartnnanda 1 numara. 

473 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öjleden 

sonra aaat (2,30 dan 5 e) kadar lıtan· 

bulda Divanyolunda 118 numaralı hu· 
susi dairesinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: lstanbul: 

22.398. '· 

461 
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ALKAPONE 
(Yuzü dM>galı adam) 

filmi m~hur kaç. k!r ve çeteci AL· 
KAPONE'nin hayatını taıvir et
mektedir. 

1 
ALKAPONE d 

(Yüzu damgalı adam) 
Bugüne kadar gördüğünüz filmlerin 
en meraklı ve heyt canlıaıdır. 

ALKAPONE 
(Yiizii damgalı adam) 

filmi eyrederken kaçakçı ve çeteci
l•rin yalmz kanlı mücadelelerini de
ğil, ayni zamanda aşkJannı, ihtiras
larına güzel 'V.C çıldırtıcı metrealeri
:ıe kaqı gÖGlerdikleri alaka ve feda
karlıkları d" ibretle temaıa edecek
siniz. 

ALKAPONE 
(Yüzü damgalı adam) 

iminde yalnız kan yok .... 
yni zamanda ihtiras ve şehvet te 
•ardır. 

Bu Pet"tembe ak<armndan itibaren 
~LORY A ıinemaı~nda. 

., ................ -
!.tanbul Be,inci icra Memurluğıu .. 

dan: l'l.nhcuı olup paraya S"rilmeai mu 

karrrr hane efyası 1 Niıan 93~ cumar

teli ıı;iinü saat 13 den itibaren Fvnı:uı
ğn - Cihangir Amaıya apartımaıu önün

de Birinci arttırmuı yapılacağından mü
racaatları ilin olunur. 

at. Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. iliıılan 

Dikim evi için 468 kilo ke
ten İpliği 29-3-933 çartamba 
~ünü saat 14,30 da açık müna 
kasa ıuretile satın alınacaktır. 
İsteklilerin şartname ve örne
ğini görmek için her gün mü
nakaaasma gİrişecekferin belli 
vakitte koİnisyonda huır bu
lunmaları. (542) (1038) 

765 
• • • 

Harbiye mektebi için 100 
adet dolap 3 4ı 933 pazarteıi 
günü aaat 14 te aleni münaka
sa suretile aatın alınacaktır. 
İsteklilerin şartname ve örne-

-. ZİRAAT BANKASI 
ADANA MENSUCAT F ABRIKASI 
SAGLAM _ GÜZEL _ UCUZ 
İPLİK m BEZ ----20 lngiliz 90 santim geniş igir e kll:tr 

r.umarasına kadar İ t ce, kalın, renkli, beyaz 

Vater (Bükülü) Çifçi marka KAPUT 
Extra (Kıvrak) Dimi, Örtülük 
Retor (Katlı ) Yazhk Elb0 selik 
Boyalı Tentelik, Perdelik 

Ev'er - Hastaneler - Mekteplere her yere elverişi: 

Nümuneleri görmek ve fiatları anlamak için Ziraat Bankala
rına veya doğrudan c'oğruya fabrıkaya müracaat edilir. 

Adres: Adana P. K. No. 67 in Telgraf adresi; Adana; Bat'k 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Tekirdağı Şarap Fabrikaıı için şartnameleri dairesinde ve 

\ takaısız olarak satın alınacak ol:ın T ebrit su~ tesis~.tına _m~ 
I ~azi Elektrikli. tulumba _ve. elektr~k malzemesı ıle ~u ışe :ut ~ı

ger mal.zemeyı vermek ıstıyenlerın şartname ve listeler_ı gor- . 
dükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere ~~ 7,5 temınatla-

1 rmı hamilen 1-4-933 curnarteıi saat 14 te Galatada Alon, Sa-· 
hm komisyonuna müracaatları. (M) (l 158) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komis.yonundan: 

300 Ton Lavamarin kömürü: Pazarlıkla mübayaası 29 
Mart 933 Çarıamba günü saat 14 te 

Muavin Gemiler ihtiyacı için lüzumu olan yukarda miktar 
ve cinai yazılı kömürün pazarlıkla mübayaası hizasındaki gÜn 
ve saatte yapılacağından şartn ameaini görmek iıtiyenlerin her 
gün ve mezkôr kömürü itaya talip olacakların da pazarlık gün 
ve saatinde muvakkat teminat makbu.zlarile birlikte Kasımpa 
şada Deniz Levazım Satınalma komiıyonuna müracaatları. 

(1354) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Sahnalma Komisyonundan: 

Komiıyonumuz eşya velev azım amban efradının 20 tek 
müstamel karyolaları tamir ettirileceğinden isteklilerin karyo· 
laları görmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak etmek üzere 
30-3-933 perşembe günü saat 15 de Komisyonumuza müra· l 
caatları. (1353) i 

Istanbul ithalat Gümrüğü 

ğini görmek için her gÜn belli Ad • M ka N 
ki et ar • 

va tte komisyonda hazır bu- 15459 O O Paılı delik avarya gaz tenekesi 

Müdürlüğünden: 

lunmaları. s1 !3~) 916 13 kilo D H 53929 Zuruf ti§e 
Dikim evi için 5 pastal 1 O Yukarda yazılı iki kalem e§Y anın 27 -3-933 T. pazartesi gÜ· 

Regüle masası bir şartname- nü İstanbul İthalat Gümrüğü ıab§ komisyonu tarafından art-
de 12-4-933 çartamba günü tırma suretile satılacağı ilan olunur. (1026) 
saat 14 te açık münakasa su- ·-
retile satın alınacaktır. lıtek- rindeki hayvanat için muhte· 
l~erin şartnamesini görmek j. lif boyda ve mikdarda nal ve 
çın her gün ve pazarlığa giri- mıh 2-4-933 pazar gÜnÜ saat 
şeceklerin belli vaktinde ko- 1 1 de pazarlıkla aatm alına
miıvonda hazır bulunmaları. caktır. lıteklilerin belli vak-

(569) (1249) tinde Komiıyonda ha.zır bu-
1107 lunmaları. (577) (1335) 

.. ,,. ,,. 1269 

_ Harbiye mektebi ihtiyacı i 
çın beş kalem sebzenin 11 Ni
san 933 aah günü aaat 14 te a 
çık münakasa auretile alına
caktır. İıteklilerin fBJ'tnune
ıini görmek için her gün ve 
münalaı.aaıma gİl'İfeceklerin 
belli vakitte komiayonda ha
zır bulunmalan. (573) 

• • • 
(1266) 

J133 

Merkez Kumandanlığı em 

• 

• • • 
Maltepe lisesi için (100) 

talmn harici elbise 27 -3-933 
pazarteıi günil aaat 14 te ~ 
zar~ aatm alınacaktır. I• 
tel<lilerin tartnaıne ve örne
ğini görmek için her gUn ve 
pazarlığa 8'İri4eceklerin belli 
vakitte komisyonda hazır bu
hmmaları. (579) (1337) ..... ı271 

Ordu ihtiyacı için 1000 ll-

ralık salmaıtıra 27 -3-933 pa· 
zarteai gÜnÜ saat 14 te pazar
lıkla ıatm alınacaktır. lıtekli
lerin örneğini eönnek Ü.Zere 
her gÜn ve pazarlığa girişecek. 
lerin belli vakitte komiıyonda 
hazır bulunmaları. (581) 

(1556) 
• •• 

Ordu ihtiyacı için 30 adet 
çelik tel halit 60 adet gendir 
halat ayrı ayn iki prtnamede 
kapalı zarf ıuretile 17-4-933 
pazartelİ gilnil 8Ut 14 de aa.
bn alınacaktır. isteklilerin 
§artnameaini ~rmek için her 
eün ve münakuaya tıiritecek
lerin teklif mektuplarile belli 
vakitten evvel komisyon riya
setine vermeleri (580) (1356) 

...,. FiKRİ TEVFiK BARTIN - lNEEOLU 
POSTASI 

C h "- v c pıı u p . 
1 ı aı 27mırl azartesı Otomobil ve Makinist 

Mektebi 
Taksim' de Cu nbur:yet abidesi 
-- Kar . sında No. 4 

Yeni 62 inci derı devresi Nisan ipti
dasında baılıyacaktır. Müddet 3 ay, 
denltt ameli ve tatbikdir. 2 aydanberi 
mlktebe müracaat ederde kabul şartla· 
rn'..l soran ve program İıtiyen1er Nisa
nın ilk haftasında başlıyacak yeni den
lere i,tirak için şimdiden kaydolunabi

lirler 

Kadın ve erkek amatörlere her za
rnan huıusi ders verilmektedir. Tafsilat 

için matbu progranumızı iateyiniz. Müracaat ıaati 15-18 e kadar. 

a·t bir kitap arıyorsanız biz~ 

Telefon : 4.2508 
952 1 

-------------------------- i 
GRiPE TUTULMA YINIZ 

Her &abah bir kaşe 

NEOKALMINA 
aldığınnda . Vücüdünüu grİpe L:a~i en kunetli ıi

lalu nnni' olununuz. MiDEYi ve KALBi KA

TIYYEI'\ YORMAZ - 6 ve 12 kaJelik kutulan isteyiniz, tek ı.a,eli kutu· 
nun fiatı 7 1 2 kuruştur. _, _______ • 

529 1 

saat 18 de Sirkeci rıhtımın<!an hnrtı:hc~
le Ereğli, Zonguldak, Bartın, An1;-ı1:-;,, 
Cide, İnebolu ve llişe i!kelelerinl> a'!!
met ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkeci Paket postaha
ne karşısında Mizan oflu Han No. 2. 

Tel.: 22967 
SEYR1SEFA1N 

Merkex ac:enta: Calata Köprüba,r B. 23GZ. 

C)ube A. Sirkeci Mühürdar zaJe H 2,3710. 

İZMIR - PiRE - İSKENDE
RİYE POST ASI 

'' ı·zMI.R 28 Mart 
' ' Salı 11 de 

TRABZON FOST ASI 
•• 

''GULCEMAL,, 
29 Mart çartamba 18 ce Ga
lata rıhtımından. 
Dönüşte Tireboluya da uğ

ranılır. 

IZMIR • MERSİN POST ASI 

'' M ER Si N ,, 
29 M&rt çarfamba 10 c'a fdare 

rıhtımın<!an kalkarlar. ( :Emlak ve Eytam Bankası ilanları J 
ı•---------~276 

Em ak ve Eytam bankasından 
17-12-932 tarihinde fevkalade ıurette içtima eyliyen umu· 

m· Heyetimizin vaki temennis ne tabaan: 
1 - Hesapları muntazam bulunan müstakrizlerimizden 

borçlarını temdit ettirilmek arzu edenlerle, 
2 - Hesaplan muntazam b ulunmıyan müstakrizlerimiz 

den heıaplarmı intizama icra suretile temdit istiyenlerin, 
3 - Cebri müzayedeler neticesinde gayri menkiıl malları 

DOKTOR 
A. NIŞANYAN 

Beyoğlu Tokatliyan oteli yanmda 
Mektep ıokak 35 No. lu muayeneha
nesinde hutalannr her giin sabahtan 
akşama kadar tedavi eder. Tel: 4!1843. 

638 

Bankamız uhdei tasarrufuna intikal eden zevattan ldare DOKTOR 
Meclisimizce müttehaz ve ıera İt dairesinde muamele görmek H Q R H Q R Ü N J 

talebinde bulunanların 20 Mart 933 tarihinden 20 Mayıs Her gün .ı.,aına kadar haıtalannı 
933 tarihine kadar merkez ve şubelerimiz müdürlfiklerine mü Eminönü Valide loraathaneai yanm-
racaatlan ilan olunur. daki muayenehaneainde tedavi eder. 

MÜRACAATLAR: Şubelerimiz MüdUrlilklerine yazılı ı•--• Tel. 2,4131 

mektuplarla yapılacaktır. (1244) 637 

Tahlisiye Umum müdürlüğünden: 
Bedeli keşfi 2078 liradan ibaret olan Rumeli mmtakasın 

da muhtelif mebani tamiratı ve sarnıç inıası ile keşif miıhte 
viyatı 1620 liradan ibaret un Anadolu mıntakaıındaki 
muhtelif mebani tamiratı pa.z arlık ıuretile mevkii muamele
ye konulmuştur. 

30 Mart 933 tarihine müsadif perşembe giinU ıaat 14 te 
ayni celsede her iki mıntaka t amiratmm ihaleıi mukarrer bu 
lunmaama binaen taliplerin bu baptaki fenni şartname ve 
ketifnameleri görmek Uzere 1 dareye milracaatları. (1316) 

1247 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Beteri tababetle ittigal etmiyeceğini ifade ile kanunen 
yapmakla mükellef olduğu mecburi hizmeti ifadan İstinkaf 
eden Tıp Fakültesi 1339 ıeneai mezunlarından 1301 tarihin 
de Benıt'ta doğmuı Aptülkadir Bey oğlu Fen FakUlteai Fiz
yoloji sabık mUderriıi ve Ziraat Vekaleti Celilesi timdiki U
muın Baytar Müdürü Dr. Hüaeyin Sabri Beyin 4-8-932 tarih 
ve 2000 n1D0arah kanun\Dl muvakkat maddesi hUlanilne 
tevfikan ve 1-2-933 tarihinden itibaren iki ıene mUddetle 
icrayı aan'attan menolunduiu alikadarlarca malGnı olmak Ü· 
zere ilin ohmur. (1333) 

1287 

Devlet Demlryolları tdare•i llAaları 

Irmak· Çankın hatb üzerinde lem. 61,850 deki tq ocağın
dan çıkarılacak 4000 m3 balaıtm kapalı zarfla münakaaaıı 10 
Niaan 933 pazartesi gilnü aaat 15 te Ankarada idare binum
da yapdacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Kayseri veznesinde 
beter liraya aablan f&rbıamelerde ya.zıbclır. (1239) 

1104 

Sultanalımet Sulh Oçllncl Hukuk Mah 
keme.inden: I amail Hakkı Bey ile Emi

ne Hikmet Hanmım taYı'an ve mü9tere
ken mutuarnf olchıldarı ş-..de ı..,,... 

ela H<>tkadmı mahallealnde klin ( 17) N. 

lu ilci taşlık ve bir ocaklık ıre iki kattan 

ibaret alt katta bir oda ve birinci YO i
kinci katlarda birer oola ve birer oda ve 

birer heli ve taşlıkta gayri kabili lıtimhl 

bir tulumbadan ibaret ve ahtaı> ve loı

men ldlhne .,e muhtacı tamir •htaP bir 

bap hanenin izaleyi ıuyu'u :mnnmda fu. 

ruhta t•rrur ......... mibayedeye vaz
edilmiıtlr. Kıymeti muhamm-1(1000) 

Bin linıchr bUiııci aııık arttmrma11 2 -

yıı 933 tarilıine mlaaclif .... ıüall -
ıs te icra edllecektlr. Kıymeti -•ha

m.......ın % 75 ini lıuldufu taktirde iha
leol yapdac:akbr, bWmaclrlı taktirde en 

oon arttıranm teahhildli bUI ı..ım.ıı ...... 
tile artın- ıs alin aba hmdit edile
nı. 23 mayıo 933 tarihine mlload.if oah 

ılinil -t 15 ta - çcık artt>nna lbale °" 
dllecelıdP. TaJlp o1aıı1- lıl)mcıtl mv.

hanımmenln % 7,f tu nlıMtincı. pe, alı 

., .. ini hamilen :JeY1D •• -ti mminla 
Sultanehmet Salla Ottiadi Hulrulı: JıWıı.. 
kemulne '33/t N .. ile mllracaatlan illıa 

oı ....... 

fotanlıul Birlııa lf1&ı ~ .......... , 
Btr milfllıe ait olup ..u-ltmda Yaldnı 
h••,...,. -cat t.locraf .ıat ., ....... atı 
açık uttırm. U. oablacalmr. T.ılp oıa.... 
lunı 2 tııı- 933 ..... ıllnii - 14 d• 
-halli ~de.._ Jıulumnoılan llb 
tılunwr. 

Istanbul ve 
Türk 

Trakya 
Aiionim 

Alpullu Şeker Fabrikasının 
her isteyene 

Şeker Fabrikalan 
Şirketinden: 

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

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

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

Adre~:fstanbu1,Bahçekapı,4üncüVakıfhan4üncükat, Telgraf adresi:lstanbul Şeker Telefon:24470 .. 79 
480 
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~ Bayramda ne lazımsa -111111 

Yerli Mallar Pazarında 
Bulursunuz 

Hem de en iyisini + en zarifini 
•ağlam11u + en ucuzunu! •• , 

Ankara'da 
Çocukaarayı caddealnde 

lstanbul'da 
Babçekapı'da •• Beyotla'nda 

lıtiklil ceddeııinde 

TÜl\K\Yl tS BANKASI 
] 

+ en 

Samaun'da 
Bankalar cıddesinde 

115~ 

•. ::- •• ,, '~·. .-~ .. +· ., .:.. •• -
AH! AMAM! (ABUK ·! SANCI GE(Tİ; 

-••• ARKAMI BiR ALKOK YAKISl 

sııı lavraııdlraD bo -.., ....._, u.ı 11&GC1J1 -
deO "" !uk eımomeU I llil--h llOlı ola AJlcok yalıuı. 
olzm lç<ı> ...,.. H •- bir - fllidll'- &ua talı• 
...., ... rıt ..... .,. ,.~ ac,n.yaa maı.au. 11.tbül 
..ııaı..A...ı.t1ıaı-·-oluna.u.-.. 191akblr 

nya iki Allrolı yalı• ......... ........._ Voead"" bu baD&I 
bir nnm•n• kart' taaa.r ••em.ta tik' tedbtnllr. BtrdkOu 
~ dalı& m..-rdlılc- SU lflal&lc mapl olur-o 
.ıa lı&odl ...u..ım eorar· ıw ................. _ ıra1m1 
AUrOı1r lamtOJ. b•"nrrh t.ta.eu. TaldUluUMlerı u"'•n11 

fltlılye u-t ............ ı 
G. a A. IAKER Ltd --==--- C.f§H5ffcl ş ~·B :en a"" ! 

SANCIYI ZALE EDER 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oacfl Vakıf H- fstanbul 

ihtiyat ve Sernıayesiı (1.000.000) Türk Urasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin { % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye ft B•nka• tarafından te9Jdl obmma9tur. idare mecll•I ve mldUrler 
heyeti ve memarlan kimilen TUrklerdea miirekkep yegilne Türk Sigorta Şirk•· 
t1dir. Türklyealn her tarafında (200) tl geçen ac:entalaruu.a bepıli Türkttlr. Tllr
kiyenin en mühim mile•se•elermln Yebankalanaın algortalannı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, . Nakliye, Kaza, Otomobil 
•İgortalarını en iyi şeraitle yapar. HHar vukuunda zararları ıUr'at ve kolaylıkl• öder. 

il 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefonı lst. 2053l 477 
~ ~ -,. ı - i ~.- • ., '' 1 1 1 • -

-. -. :: ' •• ' ,ı, •• ':. ' • ·, ' t ... ... ' •• ' 1 t 1 :, ~ ; • -Gazetecilik ue Maı'-ıcılık T. A. $. 

- - - --- - -- --
-· · 1 r. ,, • ' '.: . .c. .•, - .~ : J \ 

lPEKİŞ'in 
BugUndea itibaren · 

• 
Bütün lpekiş 
mağazalarında 

MarJJken 
(j). ~ 

cRW11UWJ JAR 

295 
Kuruşa 
satılmaya 
baslandı 

-- -

Bayram Hediyesi -
---

Hanımlar arasında heyecan uyand1racağı 
fipbe•lz olan bu ucuzluğun sebebi nedir? 

1 - Son :wnanlarda ipek fiatlarnun yiizde 20 - 2S der-0.dı 
at'ttlir dolrudıır. 

2 - ipekli kumat fiatlannm yilluelmesi icq etmekte ...., Jiilrıel· 
mekte olduju da doğrudur. 

S - Maroken Birmanlarm Tiirkiye'de yalnız Jpel<if falırikalı tara
fmclan yapılabildiği malümdur. 

4 - Avrupa' elan getirilen ayni ayardaki ı..ım..ı- ise 9 • 10 lira
.ı.n ...,..,,a .. tıLunaclıiuu ise herkes bilir. 

S - Nihayet ticaretin eo buit kaidesine gôre de bir l1alırikanaı 

llMI ettiii kumatl-rın maliyet fiatını ualttıiı veya ~.ıttıiı nisbette ku· 
mllf ,.bf fiatlıınıu da indirmesi ve yiikoeltmeol l&zım gelir. 

BUNLARA RACMEN : , 
J P E K 1 S ' in hanımlarımız tarafından en ziyade be
ienf- . MAROKEN BIRMAN'Jarmm fiatlarmı bugünaea. itıharen 295 kuruşa indirdiği bir emri vakidir. 
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,Ankar&Iıöılı o:eft erf . . . . . . ' .. 

Mustafa Kemal Pş. ne demek istiyor, 
Cafer Taygar Beg esir mi oldu? 

1 
ANKARA 18 Ağustos 1920 

Bazı sözler, bazı hadiıeler var 
ki; onun hakiki sebepleri ayrıca 
izah edilmedikçe bir çok kimseler 
için meçhul kalır. İflerin iç yüzü
nü bilmeyenler için Mustafa Ke
mal Patanın, evvelki gün mecliı
te yaptığı beyanatın bir kaç cüm- 1 

lesi müphem, muamma halinde kal 
dı. Reis Paşa, tok söyleyen bir 
zattır, Vuzuhu çok sever. Fakat 
şöylece dokunup geçtiği bir kaç 
mesele etrafında mecliıe niçin 
izahat vermek iıtemedi? 

Mustafa Kemal Pafa Trakya 
vaziyetinden bahsederken: 

- "Oradaki arkad"flar, çok poli
tika yapıyorlar. latanbul laiiklimetin
den, Fransız/ardan İfgal ordaaundan 
medet umuyorlar. Tabii ki bunda ya
nılıyorlar. Eğer fOyİ olduğu gibi bir 
lelciket olmu,sa, bunun m.ruliyetl 
daha evvel görüp takdir ed•m•yen
lcre racidir!'' demifti~ 

Bir fırsat buldum. Meseleyi 
Reis Pa,adan, bütün tafsili.tile 
dinledim. Umumi vaziyet hakkın
da daha ziyade tenevvür ettim: 
Trakya, coğrafi vaziyeti itibarile 
çok naziktir. Bir tarafında Y~ 
nan ordusu, bir tarafında da fa
tanbulun iagal ordı;su. .. Onun için 
buradaki kumandan ve krt'aları
mız çok dikkatli, tedblrH hare
ket etmelidirler. Onlara verilen 
dirt'ktif sadedir: Taarnızf hare
ket ynpmıyacaklar. Fakat müda
fal!'I imkanlarından istifade ede
cel-ler, ne kadar mü•kiil feBİl 
il"inde olurlarsa olsunlar, tealim 
olınıyncaklar, Dütmanla ıiyut 

hiç bir müzakere mevzuunu ka
bul etmiyecekler •.. 

Halbuki öyle olmamıf.. Fran
ıızlarm delaletile kendilerini 
kurtarmak sevdasına dü9mü9ler .. 
Şarki ve Garbi Trakyayı birlet
tirmek suretile bir ecnebi devle
tin himayesinde muhtar bir idare 
kurmak hevesine dü9müşler .. Ni
hayet Yunan ordusu Edirne üze
rine yürümü,.. Derli toplu bir 
müdafaa yapılamamıf.. Kuman
dan Cafer Tayyar Bey, kıt'asm
dan uzak bir yerde, at üstünde 
eıir edilmit·· Şimdi oradaki kıt'a
larımız inhilal halinde bulunuyor
muf .. Reiı Pata bütün mes'uliye
ti; kumandanlığı ve onun icapla
nnı unutarak kafasını siyasi e
mellere, siyaııl telkinata kaptıran 
Cafer Tayyar Beyde buluyor. Ca
fer Tayyar Bey; Tilrkiye Büyük 
Millet Mecliıl azaııından, Edime 
meb'uaudur. 

Trakyada idame edilen vazi
yet; İstanbul için manevt bir em
niyet oluyordu. Şimdi, Yunan or
duıu Trakyada serbest kalacak
sa; o talihsiz, istilS.dan istilaya 
uğrayan ölkede kimlibir, ne sah
neler olacak? 

Trakya haberi; bir ande Anka
ranm kulağına girdi. Kahveler
de, evlerde, resmi ve nimreımi 
mahfellerde bunun etrafında ko
nulutuluyor. Bir çok kimseler, 
haklı haksa tenkit ve mahkQm e
diliyor! 

MiLLiCi 

J 

Bütçede bir yenilik! 
·ık defa Ankara ancılığı için vilayet 
bütçesine 1000 lira tahsisat kondu 

Ankara Vilayeti 1933 bütçeslnhı ııi
raat faılına, köy ancılı~ alahı i
çin 1000 lira koymuttur. 

Bu, Türkiyede ilk hacliıoedlr. Y alnu 
Ankara değil, bütün Tillyetleriml
•in bütçelerine ancıl:k için !Kiyle bir 
taluisat koymıuı çok td + "'iye ta
yandır. 

Ankara Vil&.yeti, çıkan ydm m&a
lt olmamaımda.a, lıı:uraklıktan - bil
hasııa ııeçen aenenlıı aiııan ayındaki 

11caklık ve mayıatald eatak dalııala
rile gÜve tahnöatmdan cm binlerce 
kovanın aöndüğünü ııörmftt. eepet ko
vanların kaldınlamk yerlerine fenni 
kovan konma11 için tetebbibte bulu .... • 
muş ve bu aebeple de blltçeeine bu -
rayı da koymuıtur. 

Güvenin ıepet lrov....ı.rda yapıtfı 
tahribat çok fecidir. Sepetin içinde 
olan bıtenden haberi olnuyan köylü 
de bittabi bu :ı:aran 9<1kmektedir. Za
rar yalnız köylilye münbıuır kalmı
yor. Bu, tabii tilmtUletfyor, halk bol
ca bal yemekten mahnım kalıyordu. 

Orta Anadolunıan yetqtirdlfi bal. 
dünyanın hiç bir tarafında yetifemes. 
Bu Orta Anadolunun bir laımr olan 
Ankara, daha mümtaz bir vaziyette
dir. Ankara balı her tarafta manıf
tur. Fakat Ankaranm balını Anka
rada bile bulmak biraz zorcadır. An
karanm en ııüzel ballarını yetiştiren 
meaela Koparan, Aya1, Kalecik ııibl 
yerlerden de bu - pek az bal ııel
mişti. Bu girdiiimiz aene de bazı k(#
lerin damızlık aruı bile kalnıadıiı te
eaaürle ııörülmiiftür. 

Bu aebeple vilayetimiz çok iyi dll
tünmiif, Ankara için bir tip kovan ka
bul ve demirbaı olarak bar köye birv 
ikişer le.ne verilmeaini kararlaşlınzut
br. Ankara Ziraat BaflJlÜdilrliiiü ile 
Halkeviınlzin Köycülük Şubeai bu İt
teki çalıımalannı blrleıtlrerek köylü
yü fen11i kov'lDa alııtırmak lefebbwü
nü almıtlardır. 

Kabul edilecek kov"!' tekllne ııe
lince; 

Cerçl ATnıpalılar lıı.endl köylüleri 
lçm La,.... ı.mlnde bir zatın yaptıfı 
ko-n.DI lnallanıyorlana da bu, bizim 
için kullaıııtaızdır. Çilnlril bu kovan 
ancak 11-7 liraya malolmaktadır. Bu 
parayı da h'9 bir köylü veremes.. Bu 
aebeple bizde nuı..cut olan tipin ka
bulll aarurt rörillmelrterir. Bu kovan 
100-160 bnıta kadar malolnıakta
dır. Bu da 18 çerçenlldlr. Her çer
Ç9Ye birer okka bal almaktadır. Do
lan çerçeYeler almaralı: yerlerine bat
kalan konmaktadır. 

Bilhaua Ankarada 928 eeneainden
beri anlıftmda yaptıftm tecrübeler
den anladım ki, anlar ilçer buçuk ki
lo bal alan çerçevelerde çok faaliyet 
ııöateremiyorlar. Oç buçuk kilo üç ok
ka ıı•liyor. Oç okkalık bir çerçeveyi 
doldurmak için ııarletıikleri zaman 
sarfında birer okkalık bet çerçeve 
doldurmaktadırlar ki bu da ancının 
klrmadır. 8- fUDU zaıınediyonımı 

Anlar bllyilkten ziyade küçük çer
çeYeler Üzerinde daha heveale ça1,,,_ 
yorlar. Belki de büyük çerçevelerde • 
çalıtmak onlara bıkkınlık ııetiriyor. 
Komıularmuz Bulııariatan - Yu

nanlatan balcılıkta çok ileri ııittiler. 
Yüz binlerce fenni kovanlan var. Bu 
aebeple latanbula kadar bal getirip 
ııatıyorlar. Kumbaracı yokuıunda bir 
dükkln Ruayadaki Tomauk tehrinden 
bal ııetirip aabyordu. Bilmem h&ll 
Yar mı? Vladivoatokta her ııfuı bal 
p&ııan vardır. Yüzlerce okkalık bln-
181'C<t bal fıç.ılan her r<1n orada dolup 
botalır. Olııa taraflarmda Rualar au 
Yerine bal içerler. 

Amerikada 111 milyon kOYan var. 
Her tene milyonlarca dolarlık bal ııa
tarlar. Türk köylü.ünü korumak, fen
ne İnanmak, anlık nümunelikleri yap
mak velh&.aıl ancılıimuzı kurtarmak 
li.zımdır. 

Avrupalının, Amerikalının, Balkan
lının yaptıfım Tilrkün yapamamaaı i
çin hiç bir aebep yoktur. 

Bu faydah teıebbüaünden dolayı 
•alimiz Nevzat Beye ancılar namına 
binlerce teıekkür •.. 

Darıtrt oğlu CELAL 

Ticaret odası 
Ne istiyor? 
Kongre bir çok dilek-

ler tesbit etti 

Ankara Ticaret Odaaı kongresinden 
bir kö§e 

ANKARA, 26 (Milliyet) - Son 
günlerde toplanan Ankara Ticaret O
dası aenelik kongreainde ticaret ve 
aanayi erbabının bütün müracaattan 
üzerinde müzakereler yapılmıştı. O
da kongrenin verdiği kararlar etrafın ... 
da laznnırelen tcııebbüslere başlamıJtır. 

Bu meyanda; demirci eanafmm zira
at pulluklan ve elektrik ıaa.tleri hak
kındaki talepleri Üzerinde görütüle
rek henüz demircilerin bir kuvvetlen
mi, te,ekkül haline gelmediği ve bü
yük fabrikalan bulunmadığı cihetle 
ithal edilen pulluklann gümrük rea
minin tezyidi talebi reddedimit ve an
cak pulluk imali için ithal edilecek 
demirin gümrük resminin bir miktar 
tenzili lktıaat Vek&.letinden rica edil
mitrir• 

Buraya relen manifatura eşyaıının 
kıymetlerine eaaa olmak üzere tahlil
leri için lıtanbula gönderilmeleri tüccara 
zarar Yerdiilnden Ankarada ya bir 
kimyahane tealo, yahut bunlarm bura
daki mevcut kimyahanelerin birinde 
tahlilleri ııene lkhııat Veklletine ya
zılmı~tır. 

Eanaf Cemiyetleri nizamnameleri 
lnkişaflanna hadim olacak mükemme
liyette ııilrillemediği için bu cemiyet
lerin manevi tahaiyetlerinin tespiti 
ve nizamnamede fayduı görülenlerin 
tadili ve yenl maddeler ilaveıi karar
latbnlmıttır. 

Hariçten gelen sebzelerin trenler
de uzun milddet kalınamaaı Ye he
men plyaaaya ııeldiği ııün arzedilme
•İ için her ııiln trenin öğleden aonra 
Ankaraya ıelmeıinin temini Nafia 
Veklletlnden temenni edilmiıtfr. 

Ankarada aemt 9e!Dt hemen her 
ııiln kurulmakta olan pazarlann aıhhl 
ve umum! aıkı bir kontrola tlbi tutul
maaı belediyeden rica edllmiftir. 

Tiftik neılinln lnlurıu:a mahkUm ol
mamaaı için Tiftik Cemiyetinin mil
racaatl üzerine; tiftik keçilerinin ko
yunlardan ayn rildülmeal ve ayn yer
lerde yabnlmau, tiftifin revacı için 
imam, hatip, nukat ve hlklnı latala
nnm tiftik aofundan lmallerinin temi
ni lkbııat Vekaletine yazılmııtır. 

Eınaf cemiyetlerinin daha aallm 
bir lnkltafa dofru yiİTÜmeainl temJ
nen merkezlerinin tevhidi ve Oda ta
rafmdan tayin edilen mürakıbm va
zlfeaini l&.yıkile yapablbneal için de 
bir talimatname Ihsan dİilllnülmllt ve 
talimatname buızlm edilerek Oda 
Mecliainin taatikine arzedilmlştlr. 

Ankaradald fotofrafç.lann mal:ı:e
mealzlikten tiklyeti üzerine bu mevad
dm dofnıca Ankan.ya relmelerin!n 
temini lktıııat Veklletinden talep e
dilmiıtlr. 

Buradaki ııftmrilk tqkilab yapılın
ca Ankara namına ııelea mallann la
tanbuldan buraya nakliye meaariflnln 
muamele vergiai eııaama zammedilme
meal Maliye Veka.Jetinden temenni o
lunmuıtur. 

Paket ııllmrilğü, ııümrilk haline il
rafdan aonra muayene memurlannın 
adedi k&fl relmediğinden bu memur 
kadroannun tevali de lnhlııarlar V ekl
letinden rica edilmiıtir. 

Oda Heyeti bugünlerde bu karar
lan takip Ye intaç ile Ittiıral etmek
tedir. 

,-
Gazi Hz. ' ''Tenekearme,, mahalle! 

Erkek liseainin müsa 
.aeresıni ıeretlendırch 

ANKARA, 26 (Telefonla) -
Dün 6ece Ankara Erkek !Ueıi ta
lebeoi Halkevind• bir mÜ•amer• 
ıJerdi. Ga~i Hcuretleri de müsa ... 
mereyi ıerellendirmi§ bulunuyor· 
!ardı. Genç liaeliler musamereye 
"/!eri" tablosu ile başladclar. 

Genç ne.hn ateııi ve anlayıılı 

gö.ztt:rıni ılenye clıkerken inkılôbı· 

mcı.:aan nasıl kuvvet ve hamle aldı· 
ğını, Büyük Ga%ı.sine nasıl bağtan. 
dığını ve onun etrafında büyük İf· 
/er görmek için halkalandığını gös
teren bu tablo cidden çok guzeldi. 

Mektebin küçük talebelerinin 
müzıkii ıımnastıği ve izci tabloau 
'Çok alkışlandı. Bunlardan aonra 

Molyerin (Zor nikcih) komedisin
den bir perde ve Yaşar Nabi B•yin 
(Mete) piyesinden üç tablo göate-
rildi. 

Ziraat talebesinin oynadığı O- • 
tello iamindeki mu.ikili komedi tek
rar edildi. Ülküyü sembolm eden 
tablo ile müsamereye nihaJ19t veril
di. 

Tevfik Rüttü Beyin 
ziyafeti 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Ya
nn akıam Hariciye Vekili Te..fik Riit
tü Bey Ankarapalaata bir ziyafet ve
recektir. 

Yeni istaayon 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Ye

ni eıya iıtaayonu infaatı ilerlemekte
dir. IDJaat mayı• sonunda bitmif bu
lunacakbr. Şimdiki halde ambar bi
naar, ambann ön ve arka kıaonlann· 
daki maka• ve manevra hatlarile ara -
ba yollan ve elektrik teıiaatı bitmek 
üzeredir. 

lıtaıyon aaba11 dahilinde kalan 1ID 

fabrikaıile küçük Ciimhuriyet mahal
leainin muvaıala yollan da yapılma
ğa batlanmııtır. 

--<>-- -
Esrar aatanlar 

ANKARA, 26 (Telefonla) - F...,.. 
zi Pata mahalleainde Safranbolulu 
Muharrem oflu Mehmet ile kardeti 
kundura boyacı11 Hakkının evlerinde 
esrar ııattıkl&n haber alınarak 150 dir 
hem evarla beraber zabıta tarafın
dan yakalandılar. Maznunlar Müd
deiumumilite tevdi edilmi,Ierdlr. 

----0---

200 lira çaldı tutuldu 
ANKARA, 26 (Telefonla) - FeY

zl P&fA mahaH .. lnde oturan lnebolu
lu Mehmet Efendinin evinden 200 11-
raan>J çalan lıtanbullu Sali.baddin oğ
la Necmeddin yakalanarak adliyeye 
verllmittir. 

Ankara Ziraat 
mektebi 

ANKARA - Ankanıda t"!kilib yeni 
-.nlanmakta olan yükaek Ziraat Mek 
tehi rektörlüğüne tayin olunan Gehlin.. 
rıu Falke Almanyaclan ııelmit...., ite bat
)amqttr. 

Y enlden Almanyadan getirilecek olan 
proleaörlerln lıir kıımı aeçilmiftir. BUD
lar ela yalanda Ankaraya ııelec:elderdir. 

Umumi kimya için Uyipzigden kimya 
ııer proleaör Dr. C. Weygand aeçilmit
tir. Bu zat mektepte hem umumi kimya 
dersleri verecek, hem de umumi kimya 
enatitüaü müdürlüğü yapacaktır. 

Yine Uyipzigden ııelecek olan diğer 
bir muallim de, Univenit.e profeaörü Dr. 
Ricbard Woltereuktir. Bu zat yijkaek 
Ziraat Mektebinde Zooloııie clerai .. _ 
cek Ye ayni ,...-nda Zooloııle Enatitilaii 
müdürlüğünü yapacaktır. 

Yurtdat! 
Kurban Bayramında misafir

lerine yerli kuru ve Y8.f yemit
lerimizden ikram et. 
Milli lktuat 11e Tasarrul Cemi,,.ti 

Ankarada 10 liraya yaptırılıp 
15 liraya satılan evler 

Teneke arme mahallesinden bir köşe 

ANKARA, 26 (Milliyet) - An- Ankararun tavuğu bollukta her ma-
karada bir tarafı media binaamm ar- hallesinden ileridir. 
ka duvan bir tarafı boatanlar, bir ta- • * • 
rafı da Hf.kimiyeti Milliyet matbaa- Bu mahllede gezerken dikkatimi 
11 ile tahdit edilmlt bir saha vardır· iki şey bilha.saa celbetti. Belediye bu-
ki. burau kulübe yaparak batını ao- ralarda araba iıliyemiyeceğini naza-
k..'caklar için maruf tabirile bir ce- n itibara alarak ve temizlik vazifesini 
beli mübahtır. .,,..- _ 

Saha Emlaki milliyenindir. Bura-~ ..-., -.....- - ___ ..,__ 
daki kulübeciklerin hiç biriainln ana ,,,_ , 
tapuıu olmadığı gibi, binalann da "-,:._·,...,~ . 
irapta mahalli yoktur. 

Bu kulübeler diyannın genıilği ev• 
velce belki de Monako prenaliii me
aahai aathiyeaine müsavi idi. Fa.kat 
t& mezbahanm yanına ve Sa1i.haddin 
Refik Beyin fabrika pavyonlan llnle
rine kadar latan bu incikler niha
yet belediye tarsfından yıktmldı, o 
taraflar bir günlük bir meaai neticeel 
dümdüz bir tarla oluverdi. 

Oralan neden temizlendi de tim
dikiler duruyor? Bunun cevabı ııa
yet kıaadır. Temlzlenen yerlerin la
tikbali pli.uda tayin ve teıbit edil
miıti, oralan amele mahalleai dl.ye 
aynlan bir ada oldu. Buralarm ıaa 
&kıbeti meçhuldür, çünkü bu kıamm 
planı henllıı: ııelmedl. 

Muhakkak ki aon günlerini yaıa
yan bu teneke m a hallesi hayli ente
reaan bir yerdir. Bu evciklerin İnfa 
malzemeal lnanılmıyacak kadar u
cuz ve her zaman kabili tedarik, ln
ıaaı iae bir gecelik meaeledir. 

Bu binalarm illf'l aiatemine Tene
keanne demek doğru olur. Çünlril 
aennayeai tenekedir. 

Etki, pulı tenekeler toplanır, iç
lerine toprak doldurulur, üat üate yı
fılır. içten Ye dıştan hafif bir çamur 
uvuı çekilince binanııı duvarlan ta
mamdır. Direie bile lüzum yoktur, 
çünkü duvarlann irtifaı nihayet bir 
buçuk metredir, fazla irtifa için ze
minden toprak kazarlar. Çatıya ge
linca iki tane ince lata çekilip bir de 
ü.oti1ne açılmq tenekeler mıhlandı 
mı oda tamamdır. Artık öteei makya-
jına kalır ki bu da kuruyunca beyaz 
badanadır. Pek p~k kırmızı renkle 
acalbiittekll dekorıuyondan ibaret
tir. • • • 

Mahallenin aralanndaki aokaklar
dan geçmek imkanı, hele gece hlc; 
yoktur. Çamur diz boyudur, mllııaa
deeiz Ye her an idama mahkimı bir 
kulübe yıfnu olduğu için belediye 
tenvirine de bakma:r:. 

Her yafmuru takip eden açık ha
vada mahallede aaıb yorganlardan 
geçilmez, çünkll her kulübe beheme
hal akar. 

Buranın ki! kokuau da tehir ko
kuauna benzemez, çünkü teıhln için 
aleleluer tezek yakılır. Denebilir ki 

TnNk•arnw mahalleoind• ,,.nl bir 
ev için inıa malzemui depo ediliyor. 

yapmak huııuounu da ihmal etmiye
rek burada Ankarada ilk defa gör
düğüm bir tanzifat nakil vuıtaaı kul
lanıyor; bu da beyııirin •ırtma kon
mut madeni küfelerdir. 

Garip bulduğum diğer teYe ııelin
ceı hir kümea kadar kulübeciğin ka
pıamda ııördü!üm; "Kiralık hane" 
il&.nıdır. Nuıl bot değil mi? 

• • • 
fıittlğlm difer bir garip te:rl de 

yazayım, kariler ,afOIDI .Bu evler on 
liraya yapılır, on bet !ıraya aablır
mıf. Bir de Ankrada metken buhra
nı var, evler pahab diyorlar. Nıuıl 
buldunuz? .... 

• * 

VERNER 
Ankaranın 
~n /llkB 

TUVALE1 
Mlonu 

Bankalar 
caddesi 

Tel: 3240 
Ankara pala' 
Tel: 34JO 

1058 

Ankara SiNEMALARI 
Yeni Baııfln bagec• / Bugün bugec• KulÜJ! 
Gençlik için fevkal&de ibretıuniz ah
laki bir eaer ı 

8GENÇ 
KIZLAR 

CARIN HART 
11&.Yetea Dünya haberleri - Radyo 

ne iflere yarar. 

Viyana operetlerinin en ten ve en 

fazla muaildal olan fa)ıeaer ı 

KADINLARIN 
SEVGiLiSi 

MARTHA EGGERT 

Tıırafmdan fevluılilde bir aurette tero

ail edilen Alnuınca film. 

ııı- ı Dilnya haberleri 

Fevka ade odalar 
S Liradan 
itibaren 

ANKARA'DA ANKARAPALAS Fiatlarda 
Çok Büyük Tenzilat 

Şarkın En Muhteşem Oteli 
Amerikan bar - Lokanta - 0)·un salonu - Danslı .;ay. Hususi salonlar_ Kalton. 

• 
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Band orkestra!\'ı daimi 


