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NUSHASI S KURUŞTUR 

Davamızın 
Kuvveti • 

• Dl Muss De a 

Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'u•u MAHMUT 

Umumi Newriyat ve Yazı Milclüri1 
ETEM iZZET 

Londraya Gi • 
ıyor 

ANKARA, (T elelonla B"f'Jlrı
harririmizden) - Mac Donald 
teklifinin burada tabii ol&rak uyan
dırdığı tereddüt ve endite havası 
dağıldı. Bir taraftan murahbuı
ııuzın Cenevrede aöylediti nutkun 
Yaptığı tesir, öbür taraftan İngil
tere Hüktiınetinin Türk dostluğu 
\'e Mac Donald'm teklifinde Tür· 
kiyeden bahsedilit tarzı hakkında· 
ki teminatı vaziyetin aydmlan· 
ıııasına yardım etmittir. Uaveye 
hacet yok ki, hükumetimiz; sulh, 
silahsızlanma ve umuıni olarak 
beynelmilel politikanın tezahürle
rini hususi bir alaka. ve ehemmi
yetle takip ediyor. 

Muahedelerin değişmesi :' BOGAZLAR 
Dil anketi 

Ad değiştiren çoğalıyor 

Mac Donald teklifinin ortaya a
tıldığı k günlerde Türkiyenin bu 
teklifteki yeri hakkında tereddüt
lerimizi, endi,elerimizi gene bu 
ıütun1arda anlatmağa çalıtmıttık: 
acaba Türkiyenin kuvvet hesa
bından hariç tutulması, Mant De
nizinin ötesinde bulunan lngilte
re vaziyetinde alınmasından mı
dır, yoksa sadece, bir Asya dev
leti telakki edilmesinden midir? 

Biz, Mac Donald'm Türkiyeye 
kartı fena manada, hususi bir te
lakkisi olmadığına, lngilterenin 
ötedenberi Cümhuriyet Tiirkiyesi 
dostluğuna hususi kıymet verdi
ğine emin bulunuyorduk. Fakat 
&özlerin göze görünen tekilleri, 
Yalnız bizi değil, batkalarmı da 
tereddüde aevkedici mahiyette 
idi. Son temas ve izahlardan tim
di anlıyoruz ki, lngiltere Hükfune
ti, Türkiyeyi tam manasile bir Av
rupa devleti saymaktadır. Mac 
Donald teklifinde Türkiyeden 
hahsedilit tarzı her hangi bir te
reddütten veya hususf bir müla
hazadan doğmamı9tır. Bu itibar
la kuvvetin ve tayyare nispetinin 
Türkiye menfaatlerine göre tadi
line daima yol açık bulunuyor. 
8un1ardan daha esaslı olarak, 
londranm Tiirk dostluğuna, bii
yük kıymet verdiği yeniden teyit 
edilmi9tir. 

Son Cenevre müzakereleri; 
Mac Donald teklifine kartı Türki
yenin dütündüklerini, sulh ve si
lahsızlanma meselelerindeki gö
rii9lerini yeniden anlatmağa vesi
le oldu. Bu bakımdan, murahha
ıımızın Cenevre nutku; vuzuh ve 
ıamimiyetin güzel bir misalidir. 
Kanaatimizce bu nutkun en büyük 
hususiyeti tudur: Türkiye, sulh 
\'e silahsızlanma itini miitalea 
ederken, yalnız Türk noktai na
zarını, Türk menfaatini gözönüne 
almıyor; bütiin tahlil ve iddialan
ı:ıı umumf aulb cephealnden yürü
tüyor. Türkiyeye taaUQk eden hü
küın1er ise çok basit, çok miiteva
zıdır. 

Ajana Havas, bir tebliğinde di
Yor ki: "Türkiye murahhaaı, aske
ri hukuk milsavatmm, Boğazlann 
••lcerlikten tecrit edilmi' olan mrn
takasma te,mil edilmesi IUzumu
ı:ıu ileri sürmek suretile mü:ı:ake
rata yeni bir unsur itlıal ebnittir." 

Bize kalırsa, meıelenin o kadar 
ınübalağaya değeri yoktur. Sözle
rimizde, dileklerimi:ı:de hiç bir 
aykırılık görülemez. En basit ada
let ve müsavat kaidesi; hüküm 
\'e taleplerimi:ı:deki isabeti hak
kı teslime kafidir. Maks~dımız, 
8oğa:ı:ların serbesthini istemek 
değildir. Boğazlar için Lozanda 
takarrür eden ahkiim:ı tamamen 
tanıyoruz, bugün her zamandan 
ıiyade bu siyasete bağlı bulunu
Yoruz. Cemal Hüsnü Beyin Ce
bevre nutkunda söylediği gibi 
"kaldırılmasını istediğim feY, BO: 
lazların itte bu serbestliğini ve 
hunlan açık tutmak hususundaki 
taahhüdümüzü temine matuftur. 
Filhakika Lozan muahedesine 
lllerbut Boğa:ı:lar mukavelesinin üç 
ten dokuza kadar olan maddeleri 
hu serbestliğe ve deruhte etmit ol
duğumuz mecburiyetlerin ifasına 
lıir mani tetkil etmektedir ve bun
lar bugün yalnız fili bir ıilahsız
lanma mukavelesi kartısında bu
lundukları için değil, fakat haki
ki ve ameli bütün manalannı kay
hetmit oldukları için hükümden 
&8.kıt olmu• bulunuyorlar." 

Dile, duyguya uygun gelen bir 
Sok sö:ı:ler, - hatta politika isle
li ü:ı:erinde bile - söylenebilir. 
~ncak onlarda. cok kere eksik o
!ln •ey, tatbik kabiliyetidir, nazari 
jlusurlıır. Halbuki, reali•t bir göz
e tetkik ve tertip edildiği için 

artık zaruret oldu Askeri kayıtlar 
M. Mussolini Roma ziyaretini iade 

etmek icin Londraya gidecek 
Mac Donald'ın yeni beyanatı 

PARIS, 27 A. 
A. - New -York 
Herald, M. Mu. 
aolini'nın M. Mac 
Donald ile Sir 
John Simon'un zi 
yaretlerini iade 
etınek üzere Lon
dra'ya gitınesinin 
ltalyan siyasi me
hafilinde ciddi
yetle derpit edil
mekte olduğunu 
yazmaktadır. 

Romadan alı
nan bir telgrafna 
me, iyi malfunat 
almakta olan me
hafilin M. Mua
solini'nin Küçük 
itilafın betinci bir 
devlet olarak aktı 
mutasavver miaa llııahedeferfn de(Jfşmesl lDzumuna en zt11ade 
km tanzimine ait gol açan Atman Başvekili HltfPr, Reisicüm-
mesaiye i'tirak hurun elini sıkarken •• 

etmesine kartı hiç bir itirazda bu- 1 bazı küçük devletleri korkutmağa 
lunmıyacağını beyan etmekte ol- batlamıttır. 
duklarını bildirmektedir. Fakat Roma konu9maları hak-

Muahecleler cleği,meli kında korkuya dütmekte haklı de-
ROMA, 27 A.A. - Londradan ğillerdir. Küçük devletlerin husu

bildirildiğine göre M. Mac Do- si menfaatleri mevzuu bahsolduk
nald Romaya yaptığı seyahat hak- ça reyleri alınmalıdır. Musaolini 
kında Avam Kamarasında izıi.hat planından çok 'eyler bekliyorum. 
verdiği sırada, Mussolini planın- Dört devletten birisi, Romada gö
da on sene müddetle dört devlet rütülen fikirleri derin derin dütün 
arasında devamlı olarak beraber meksizin ve etrafiyle tetkik etmek 
çalıtılmaamın teklif edilmekte ol- sizin reddeder veya müzakerelere 
duğunu bildirdikten sonra demit- engeller koyarsa, büyük bir me
tir ki: sulliyet altına girmit olurlar. Bri-

Aaıl makıat muahedelerin ıulh tanya hükfuneti •imdi Musaolini 
yoluyle tadilinin elde edilmeıine planı esası üzerinde çalıtmaktadır. 
varmaktır. Roma konutmaların- Britanya hükfuneti, bu derece 
da, Muasolini planına ait muhte- ehemmiyetli bir meselede kartıla
lif itler görütülmüttür. nacak güçlükleri göz önünde tut-

M. Simon ve ben bu meselelerin maktadır. Muahedelerin tekrar 
etraflıca tetkikini vadettik. Mua- tetkikine batlamak kafi değildir. 
hedelerin tadili hakkındaki teklif (Devamı S inci sahifede) 

Eski borçlar mukavelesi 
İmza niçin bir kaç gün gecikti, 

Ne isteniyor, 
Ne yapılacak? 

Oıman1ı İmparatorluğu borç
larının ne surette ödeneceğine da
ir P&riste Saracoğlu Şükrü B. le 
hamiller mümessilleri arasında 
yapılan itilafnamenin imzası bir 
kaç gün için geçikmişti. Bu geçik
rne teferruata ait bazı meselelerin 
murahhaslar arasında görütül
mekte olmasından ve borçl&r iti
lafının Osmanlı Bankası imtiyazı
nın uzatılmasına dair olan itilil 
ile birlikte inızaaı istenilmesin
den ileri gelmi,tir. Hamiller bil
hassa her iki itilafnamenin ayni 
zamanda İm:ı:a edilmesini istemit
lerdir. ltilifnamelerin bu ay sonu 
na kad&r imza edilmesi ümit edi
liyor. Saracoğlu Şükrü Bey 

iş Bankası heyeti umumiyesinin toplantısınclan bir göriinüı 

Türk tezinin müspet ve ameli bir 
kabiliyeti vardır. Her tarafta iyi 
kartılanmasının bir sebebi de bu
dur. Davamızın kuvvetine güve· 

niyoruz: onun temeli sulh ve em
niyettir. 

Siirt meb'usıı 
MAHMUT 

kaıdırılmauclır 

M, Dovgalev•lıı telıliftmbl 
lt!IJlt etil •• 

CENEVRE, 27 (A. A. ) - Sili.h· 
lan aa.altma konferaııaı umumi ko
m11yonunaa M. Madarıaııa aözala
rak Muu;,lini plam ıçın bır ımaaa 
buıunmuı, muabedelenn yeniden 
gozden ııeçirllıp değıttirilmeai iti· 
ne batlamadan evvel bır aulh bava
" yaratmak ııerek olduğunu açıkça 
aoyıeJJll§tır. 

Dil anketimize Köprülü Zade 
Fuat Bey ne diyor? 

M. Ue Madariaga, oelamet meıe· 
leaıne de aozü getırerek. fUDlan aoy

leıruıtir: 
- "Milletler araamda müaavilik 

olmadıkça ve müzakereler aleni au· 
rette yapılmadıkça Milletler Cemi
yeti var olamaz.,, 

Bundan •onra M. DoıJgaleıJıki 
•Öz almı~, La.zan muahedesinde 
bulunan ıJe Boğazların gayri a•ke
ri bir hale konmasına dair olan 
maddelerin pkarıtıp kaldırılması· 

nı isti;ııen Türk teklifini ateıli auret· 
te terıJiç ıJe teyit etmİftİr. 

Bazı murahhas heyetlerin, bil
haua loveç ve Belçika murahhu
lannın konferansın Paskalya yor· 
tusundan oonraya bıre.kılınaunı bu 
aqam teklif edecekleri söylenmek-, 
tedir. 

Sanayii hımaye 
Daha esaslı yeni bir 

ıekil aranıyor 
İkbaat Yeki.Jeti aaııayiimizin yeni 

esaslar dahilinde himayesi cihetile 

Müderria Köprüliizade Fuat Beyin an 
kelimiz için verdiği cevaplar ıunlardır ı 

- Dil ıeferbcrliğinde naıd çalıııhna-
11 fikrindeainiz? 

- Kurulan esaslar dil iılerincle çalıı
mak İçin çok müsait bir zemin hazırla
mııtır. Dil tetkik cemiyetinin çizdiği 
proğram dahilinde, memleketin bütün 
kuvvetlerinden istifade ediliyor. Herkea, 
gücünün yettiği kadar, bu büyük dava
nın muvaffakiyetle neticelenmeıine ça
lıııyor. 

- Halkın dilinde yer eden yabancı 
kelimelerin yerine mutlaka türkçe asd
dan kelime koymak mecburiyeti var
mıcla? 

- Hangi kelimeler halkın dilinde yer 
etmiıtir, hangileri tamamen türkçenin 
malı olmuıtur bunu timdiden tayin ed&
meyiz. Anketler yapılsın, arqtırmalar
dan neticeler alınsın, ancak ondan son
ra kullandığımız kelimelerden kendimi
ze mal ettiklerimiz meydana çıkacak
br. Yoksa henüz için başlangıcında "fi. 

kelime ti:rkçenin malıdır, filanca d&
ğildir" hükmünü veremeyiz. 

Dilimize nasılsa girip orada yerleıen 
kelimelerin hepsini çıkanp atmak bat-

Fuat Bey 

17 nci Liste 
ANKARA, 27 (A. A. ) - T. 

D. T. Cemiyetinden verilmittir: 
Kartılıkları aranacak arapça 

ve farsça kelimelerin 17 numa
ralı listesi tudur: 

1-Şahıs 
2-Şahit 
3 -Şahaiyet 
4 - Şaibe 
5-Şair 
6-Şiir 
7 - Şataret 
8-Şevk 
9- Şart 
10-Şayia 
11 -Şer 
12-Şerel 
13- Şeriat 

Liıtelerde çıkan kelimelerden 
manal&rı birden :ı:iyade olanla
rın her manası için ayn kartılık
lar ileri sürülebilir. 

lıca gayemiz olmalıdır. 
Her kelimenin kabil oldufu kadar 

türkçeaini arqtırınııktan vazgeçmeme
liyiz. 

- Diier türk lehçelerinden kelime 
almak ıuretile iıtifade edemez miyiz? 

- Elbette! Lüzumu kadar onlardan 
da istifade edeceğiz. 

Öteki lehçeler de türkçemizin zengin
liğine dahildir. Hatta diyebilirim ki bil
ııaua 11blablar huıuıunda alelıtlak her 
türk lelıçeainin tetkiki bizim için bir za. 
rurettir. 

- Bulunan karplıklan befeniyor mu 
sunuz? ı ı 

- içinde çok güzelleri oldufunu sö
rüyorum. Tabii bunlar birer birer elek
ten seçecek taıfiye edilecektir. 

- Y azılannı:ııda bunlan kullanacak· 
(Devamı S inci ııııhifede) 

yakından ve esas
lı aurette metgul 
olmaktadır. Sana· 
yi U. Müdürlü
ğü aa.nayiiıni:ıin 

mevcut vaziyeti, 

himayeye olan ihti 
yaç derecesi, mu~ 
afiyetler ve bilhas• 
aa kontenjandan 
İatifadeai Üzerin .. 
de tetkikat yap
maktadır. 

Bir elden tahsilat 
Sanayümiz için 

baıka ve bugün
kü eı.aılardan ha
riç bir himaye tek· 
li aranmaktadır. 

Nakil vasıtaları vergileri • • 
ıçın 

lktıaat Vehili 
Celal Be;y 

Bazı memleket
lerle yapılan huauai ve kontenjan ha
rici anlapnalardan aanayiimizin za
rar görmemeai için yeni eaaalar teapit 
edilecektir. 

Bu tetkikatın en kısa bir zamanda 
bitmesine çalııılmaktadır. 

Etıbba odaları 

Belediyede ne 
Mardin mebusu Ali Rıza B. 

nakil vasıtalan vergilerinin birlet
tirilmeıi ve idarei husuıiye tahsil
darları tarafından ve bir elden 
tahsili hakkında B. M. Meclisine 
bir kanun layihası vermitti. Bu 
layihanın kanuniyet keıpettiği 
takdirde nasıl tatbik edileceğini 
dün Belediyeden öğrenmek iıte-

Yardım sandıkları dik. Belediye reis muavini Nuri 
B. bize fU izahatı verdi: 

tesis edilecektir - Vesaiti nakliyeden Belediye 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Etıb- iki tiirlü vergi alıyor. Birisi nakil 

ba Odalan nizamnamesinin onuncu vasıtalanndan buh&r beygiri kuv
ve on birinci maddeleri deği,tirilmiı, vetlerine göre alınan vergidir. Di-
nizamnameye bir de yeni madde ili.- d k d D 1 ve edilmiıtir. ğeri e öprü reımi ir. ev ete 

düşünülüyor? 

Bu tadili.ta ııöre Odalarm her mrn- ait vesaiti nakliye vergilerini de 
takada behemehal bir hususi mahalli Belediye tahsildarları tahsil ede
bulunacak ve varidab müsait Odalar- bilirler. Bunun için tetki!atımız 
da kütüphaneler teıis ve fenni müaa- kafidir. Fakat tahakkuku gene 
mereler tertip edilecektir. Odalar her daire kendisi yapmalıdır. Ni- Belediye Reu muaıJini Nuri Bey 
münasip bina aatrn alabilecekler ve i-
cap ederae yeniden inşa ettittbilecek- tekim biz hükumete ait bazı ver- tahsil ediyoruz, nafia hiıaesini ve-
lerdir. &ileri tahsil ediyor, ve devlete ve- riyoruz. Tek elden tahsilat herhal 

Her aza duhuliye olarak 10 lira, ay riyoruz. Mesela yol vergisini bi:ı: de kolaylıktır." 
n muayenehanesi olmıyanlar 5, ne e ... !=============================== 

(Devamı Sinci sahifede) 

Şaşılacak şey! 
Dipdiri sağlam adamın 

nüfusta kaydı ölü •• 
Dün matbaamıza Mehmet Ka

mil B. isminde bir zat müracaat 
etti. Mehmet Kamil B. kendisinin 
nüfus dairesinde 
vefat ebni• ola
rak gösterildi -
ğinden ve bu yan 
lıtlığın, uzun za
mandanberi uğ
rattığı halde bir 
türlü düzeltilme
diğinden tikayel 
etmektedir. 

Mehmet Kamil 
8. Beyazıtta o
turmakta, fakat M. Kamil El. 
nüfıu kaydı Osküdarda bulun-

(Devamı 5 inci sahifede) 

• • 
/Ki KAFADAR 

-6-

- Edebiyottan niçin bu kadar bez. 
diğimi, hatta bulantı du;ymağa baıla
dığunı ıoruyoraun değil mi? Söyli;ye
;yim ınüim: Çünkü benim edebiyata 
"imanım kalmadı 1 Ben onu gençli· 
jimde yalanoı;• aeıJdimae aebebi fU idi 
ki kendi&ini her ıJakit gerçek bir 
ıe;y sanırdım .• Halbuki bugün hiç ö;y
le görmüyorum •• 

Benim için bir edip, bir ıair, mut
laka :z:ekcimın üstünde bir ıJarlık ol
mak lcaım gelirdi. V • ona hep bafl• 
mı yuhan kaldırarak bakmam lferek
tir ıanırdım .. Şimdi çok defa fikir 
cileminde fOiri, edibi görmek için 
bilôku gö:ıılerimi çok Clfllğılara dik
mek e:zi;yetini du;yuyorum. San'ah, 
yolnı:ıı .,. yalnaı adi bir eğlence •a· 
nacak kadar daralan ilham bana bir 
bodrum kaaveti ıJerİ;yor. Ve açılrça• 
aı boğuluyorum. anlatabillim mi? H•· 
le bütün ;yeni fikir ıJe duygulardan 
hırıu; bir :z:ekci karanlığı İçine sakla-

Fazıl AHMET 

nıp ta bıkılıp iirenilmİf aö:ııleri tek
rarla;yan kalem ıJe :ııeıJk fukaraaını 
tıpkı muharrem ho;yho;ycularına ben
zetiyorum. Ve içimd11 tiksintili ainir
lilikler bQf kaldın;yor. Eıki :zaman 
denJİflerini hahrlama:ıı muın? Hani o 
rüfai diye, kadiri diye fillln u:ııun 
aaçlı, boğazı teapihli, mürai ve tem
bel bir takım taauup maıJnalan ıJar
dı. Yalancı bir iatiğna ile medeniyet 
ıJarlıiına dudak büken, dilenci ruhu 
taşıdığı halde 11önül :zengini görün
meie çalıfan, doğrulukllUl inaanlar. 
Yani bir neıJi feragat kamelotçulan. 
Seni temin ederim ki bunların ;yeni 
bir neılini de fİmdi gerek garbin, ge
relr f"Tkuı bir tııkım ytU<cıltmrula 
11örüyorum. Yalancı, gü:zeUikm ve 
ıalaatcu:ı bir geıJeselik ••• Boı, bO§, bot 
aö:ıı. . . Hem bunlar da artılr ne 
kadar pöraiimÜf, ne kadar telue 
haline ııelmİf 1 Y a:z:ılr oku;yanlara I 

( Lutlen sahifeyi çeuirinia) 



;ı 

Çar, orduya talimat • 
verıyor 

Uk önce ..,.....ker Ram Pqa Gran
dük Nikola •e Grandük Mifel'e bir 
telcraf çekerek mütareke talebind• 
bulundu. Grandük Mitel bu telgrafa 
1alnız ,,.....ı cevabı verdL Grııııdiik 
Nikola ise mütareke ile esu oulh mu• 
ahedesinin birlikte imzalenm•• li
zumunu ileriye aürerek murahlıula
nn Kıı&anlıia ıönderilmeaiııi bildirdi. 
Hariciye nazm SeTVer ,,.. Miitür Na• 
mık Paşalar murah.!ıaa aeçildil•. Fa
ckat Rus ordularmın Edirnedeıı eonra 
ael ıibi latanbula doJnı akqlan dlll'o 
madı. Bunun üzerine artık çansia 
kalan Abdülhamit, lnıriltereclen ta
>assut umudu kalmaıbfmr ırcwa-. 
doğnıdan doğnıya Çar lJaııd 
Alexandre'a ıu telgrafı çekti (1) ı 

"Daimi bir aulh ue ma.alemet tla
rre.oindr y<lfGtnaları zaruri olan iJıl 
devlet artuında lecaatile 6ütiin m.,.... 
hometli cöniillai elemnıik etlen bir 
muhare~en~ zuhuruna Hbebiyet pe. 
rm uazıyetı hazıratlan pelt müteaair 
olarak, zatı hGftnetpenahilerinin ,.ı. 
kat ve merhamet/erini renciJe ettiği. 
n" JÜp/ıem olmıyan hanlı muharebe· 
~rre bır an evuel nihayet Hrdirmelt 
u-o:ue, la~ametlu Grandülı Nilıola 
Nıkolayevıç hazretlerile hülılimetim 
arasında hıııul bulan itilala tevlit.an 
wlh nıuzakereleri için Hariciye Na
zırı Server ve mÜfİranı inamclan Na. 
mık ~~~alan murahha olanılt tayin 
eyledagımden ve kentlileri lahamet• 
lü Grandük Nil.ola hazrerleriJe müta· 
reke "" esa.t sulh '°rtlarını müzakere
ye mem~r edilerek Kızanlıfa harekd 
etmek •~zere 6ulunduklarırulan zah 
haşmefprnahilcrinin de bu miizalıe
relerin hitamına intizaren bütün harp 
cephelerinde muhcaamatın durdurul. 
ma•ını emredeceklerinden emin ba. 
lunma~tayım." 

ABDOLHAMtr 
Çar'tn telgr1ıfe haşlgelerl 

ı•e cevabı 

. l~~e~! habratmda bu telırrafı 
gordugunu yazmakta ve franuzca a
lan metnin nı-'Çaya tercüıneaini yaz
dıktan aonra şu maliımab il&ve eyle
mektedir: 

"Çar, telgrafıa bir tarafına kendi e
lile şu ibareyi ya:zmıtbı 

"Türklerin mukavemet edemiye
ccJ, hir hale ıı;elmif oldaklanrıı ıı;öate
rcn ue beklenmiyen bir telıı;raf r· 
. 'Telgrafın sonunda da Çarın ıu ta
lımab vardı: 

"Ra• orduları ltGf.\unnmdanı kar
cie~im Grandük Nil.ola NiJıolayeviçc 
ıı:underiten tallmatrıarnale 7f1211ı ea
ları Türklere kabul ettirmekte urar 
ııöııtermek l8zımtlrr. Taleplerimbı Ba
bıali tarafından kayıt- f""l.CS lıa
bul edilmedikçe ordunun ileri lıarelte
ti dımlunılmıyar:ahhT." 

Görülüyor ki, batlancıçta harpten 
ç~kinen ikinci Aleksandr, muharebe
run zafere vardığı ırünlerde merha
metaiz bir muntakim halini almıttır. 

Çar, Ahdülhamide telırrafla şu ce· 
ıvabı v~rdi: 

. '"!'elgr~fınız.ı dün alqam aldım.Kan 
d~kulmeaıne nıhayet verilmesini ve j .. 

in de.let araamda devamb bir aulhün 
iatlkrannı herkesten ziyade arzu et
mekte oldı.ğuma itimat edebilirsiniz 
telırrafnameniz zatı şevketpenahileri·. 
tıin bu al"ZUya kesbi vukuf ile kanaat
bah~ bir tarika sülük buyurduklarnu 
ııöıtermekte olduğundan dolayı teb
rık ederim. Avrupa •e Aıyadaki ordu· 
larmıızm Batkumandanı olan birade. 
ı:"ne mütareke ııartlarmı ta,.U. ebnek 
üzere aalahiyet Teriimi, oldufundan 
Osmanlı murabhaalan da •aziyeti ve 
Ruayaıun bu muharebede "9rdifi kur· 
banlann ve yaptıfı fedakarlıkların 
dereceaini derpiş ederek ona ıröre ha
rek~t edecek olurlana mütarekenin 
alıtine bir mi.ni yoktur. Fakat her 
şeyden evvel zab şe.kebneabilerinin 

y azılt 0 lttii~_tlara ile tnfi"lı.lıeplere 1 1 
- Çolı mubalôla e4170nan ammat 

lıa:ııU lı~ltlı tarallıarın da -· 
- H~ ntiibaUfa etmi / 

B 
. yorum. 

- ana etl170l'- •6i -" 
Ç...._......, b.:.;...:.. d" • ~ .... yor. ,..._ _..,. an)'S fÖndİ ai • İJı• 
tıaatll oLlafu l'İ6i hlli iti .. ,c ,,_d ' ~ 
b"( . ..,.eeue

ı -urcutenı) pçirİ70l'. Olar ,... • 
Nd• ler!lere mi kıibuo '81-:elı.! Ba: 
~ devırler de aaırlar da onun çeki
cı altında e:ııilemez mi1 Ealti edebi. 
)'atı.rda en yük..,lt tluyp H hayal 
dorafwıa erİfmelt, - ile zeıık ı 
rıınun biricik dileği İmİf. Fal.at !::" 
-~ uelev uehimleri iı;inde . olaun d )IUce yaylalara erdikten aonra ora-

a uzun zaman bannamcımqlar. ile 

atalı t'!~.•m mü.Uiller, iptiJa ,,;ala
rın erdı111 tepelerden yine bir çok 
eıtmalı dere iı;lerine, bataklık ,,,.., ...... 
ları- doinı alan e•-'·'- N L L'' .. ..,..... e ,.... 
1""'"" "'". voylel •. Buıı;iin tekmil tlün
,a ede6i•laruun lıe-=-~-•ir diİfkÜnliilı bir ,,..~ aaklı 

" " L-'. I orfahafliliJr, bap-
ftUft •re....,. mal10lfaL..~ . 

1 
,..,,_. PIY-•t· 

na u,..,. ılt lf'IYl'Cti ıröriilüyor. Bundan 
cam _..,n aatle - delil.in· B"f" 
ıf iirii-n! iyililı dileyen, 11önÜ1 .,M;;i 
.. re~ ınaanlar acı duyayorlt17f. 

- Doatum, ben -İn lıadar aerin 
düfiinceli oe ılılt tlaytıUfu deiiliml O 
ffbeple birtürlii anlaycıımıyorum ki 
(Kontenjan) lidui yaparlıaı -1 .,_ 
luyor da h.,. ıı;ün edebi)'Of eahileai 
diye m•mlet.Uimbrin hwrn lteauine, 
lıem de irlaıuna taMdlat eden bir çok 
matbu çirkefini hatırımızdan çıltarı· 
yorus1 Aorupanın Madaiaalıarla 
KOfİıtfİn ~in bile Uiyılt göremiyeceii 
he&apınz pomograli .alıilui, iptida 
ortaya, oradan da onlorı bir nim~t 
zanruJtlen bir çok gencin dimağına 
tlökiiliiyor? IFı daha lenuı eli az 
,oAr lralem tutan, hayli taze yazıcının 

.,. devleti ali,..Jerinin mütarekenin 
alıti için elzem ve m"fnıt olan eaaala· 
n kabul edip ebniyecekleri bilinmek 
lbımdır. Omıanlı harp ıremileri Kı
rımı barabezara çevirdikleri, Feodoa
J'& ve Anape ıribi ırayrimüatahkem şe
hirleri bile topa tuttuktan halde, or
dularnnm eon ıünlerde icra eyle.mit 
olduklan aakerf hareketlerinin ae
merelerinden mahrum edilmesine ,,... 
vakti &'elmeden hareketlerinin tatiline 
im.kin görememekteyim. Çar aıfatile 
ınıllıun akti için bütün kuvvetimi 
....-fedecefiıni ve her taraftaki hu
mane hareketlerin durdurulmaaını ar· 
1111 •itilimi temin ve oalhün aür'alle 
alıti murahhaalarm anulanna ve 
hareket tarzlarma baih olduiunu be
ran .,-terim." (2) 

Kışlık aaragda mlJ:zakereler 
lanatief, Çar ve baı.ekil ile Pe· 

tenburgta kqlık aarayda yaptığı mü· 
sakerelerde, Türkiyeyi Avrupa itiba· 
rile yok hükmüne koyacak, ileride 
bofazlann bakimi kalacak olan letan- 1 
bulu Ruayanm bir aleti yapacak bü
tün tedbirleri ileri aürmüttü. Bereket 
venin ki Çarın vaftiz çocuğu, aaray 
ve hükUınet mehafilinde çekilemiyen 
bir adamdı. Büyiik bir nüfuz uhibi 
olan Batvekil Gortchakof, ceneralin 
bir çok isteklerine karşı geliyordu. 
lırnatief'in muzaffer aayrlm .. m• yer 
bralmuunak için bir çok tedbirlere 
bivurdu. 

ırnatief, doğnıca vapurla Büyük. 
dereye giderek Babıali ile lıtanbulda 
müzakere etmek istiyordu. Bqvekil, 
böyle bir teY ıiyaaet &leminde ııörül
memİf oldufunu ileri sürünce, vapur
la Borıasa giderek oradan Edirneye 
ıreçmeyi teklif etti. Lofçada bulunan 
.ve Kızanlığa ıeçecek olan Batkuman
dan Grandük Nikolayr görmek lüzu• 
munu ileriye sürerek baıvekil buna 
da razı olmadr. 

Gortchakof, ceneralin zannedilditi 
kadar yüksek ve kudretli bir diplo
mat olmadığını ııö•termek için, ona 
giinüıı en pç işini yüklemek iıtiyor
du. Bu gÜç it, Besarabyanm Roman. 
yadan koparılarak Ruayaya ilhakı 
iıli. 

Muharebenin batlatıg1Cmdanb«i 
Romanya Ru.,.aya elinden relen her 
yardonı yapmııh: Reamen Türkiyenln 
himayeıinde olduğu halde hudutları• 
nı Rua ordularına açmıf, Rualar Pi. 
leYDede bin"biri ardınca ild k- prl 
atıldıklan aırada Romaa:ra onlularile 
onları kunellendinnişti. Ba kadar 
yardım ıra.teren d.,.,letfta timdi Rus
ya toprak almak iatiyordu. Bq.rekil, 
buna kartılık Tiirldyeden ,.... alına
rak Romanyaya Yerilecellal ileriye 
aüriiyor, böylelikle İfİ kolay cöıterf
yordu. Gortchakof'un uran lizerine 
Çar, lırnalief'in hiç olmaz1& lemail 
yolu ile dofnıca kararırlha ıitmek 
yolnndaki teklifini reddederek önce 
Bükre!<' uğramasını emrettL 

(Devamı var) -------
(1) Bu telgralın rııııçanndan ter

cf!"!"ftdir. Telgrafın aaıl türkçe met
nını membalanmızda bulamadık. 
Mahmut Celôlettin PGfGnm "Mirah 
hakikat" inin üçllncü cildinde "He
men Rusya imparatoruna bir telgral
namei /ıümayun taatirile harekatı aa
t.eriyeılm terk ~ tatili iltima• olun
mak" ( aalihe: 26-21) hararı ııeril. 
~iği ile "Harek<itı haımanenin tati
li, gayet mağliibane liaan ile yazılan 
telgralnamei padi'°hitle rica" edildi
ği yaz~ı ~e de telırralm nıreti yak. 
tur. /kıncı Muradın lzladi muhare
besinden aonra Jan Hun)'atl'a mÜr• 
catından beri enuali ıı:örülmeyen ba 
iltit:a telgrafının metni nqredilae ta
rihin bu aahifesi bir kat daha lflklan
mıf olar. 

(2) Bu da ruaçaJan tercümedir. 

onlardan :üıiıı ıı;ıtlcut almaaı hatta 
onlarla dayunmantlır. Bundan dola
yıdır iti bir çok genç ıı;erçekten züp
pe olmaı. Ve bir çok 11a2de .c;ıunu 
zekô darülO-zeaine clönmiif •• 

- Büyülı muharrirLeri, edipl.ri ,,., 
her luuııı;i çıiırda olııraa ot.an iyi ki· 
tapları olruyabilmelı açıktan talilı 
maele•ülir. En ıı;Ciııel tablolan, en 
kı,.....tli heykelleri almaAr, ntud bir 
zevk, bilgi 11e •eruet me•elen iae! 
Halkın •n büyük çokluğu az bilıı:i· 
liği olduğu için okuduğu yazıların 
en ziyadeai de küçük kalemlerin eser
lerülir .•. 

- Ortada en çalı müfteri bulan 
ıey ıehııer, pomograli ue kokain e
tle6iyah ile cehil lulanı.. Sonra bu 
nedir diyince (Yük•ek aanat) diyece
iiz değil mi? Tekmil bunlarla tlo
yunan kafalara da ( Entellektüelf) 
fen, ilim, lelaefe, tarih, aan'at, hu
ltıılt,_politilta bir t•'Y delili Falıat 
bunlardan hiç birine ucundan 01111.m 

deiemiJ'flft kahm be:ııirıı;ônlan yi11t
oelı miite/elıkir hal Çok pul tloğru-
11U/ Sonra biz lıendimiıe adam, za
vallı baıu küme• mahllilılarına da 
lıa~ . diyoruz Öyle mi> Tebrik ederim 
a~ Huku~ tarihinin naklettiği 
garıb.el~rdendır: vat.tile meıhar 
(~alı~~la) _Roma~a beygirine (lıon
ııul) rutbeaı vermq. Biliyorum ki biz 
ela koakoca bir lnkıl&p .,.. ciJıan lrrtı• 
naauıın bütün psikoloji.ine yabancı 
kalarak etl':biy~t &'OYl/Oyculuğu ya
pan!"."'! edıp rutpui verecek olunalı 
(Kalıkula) nın yaptıiını ıı;iiliinç l>ul
mağa ne hakkımız kalır? 

-. Sen fİmdi biraz. •İtıirl~rini din .. 
lendır. Gelecek 3efcr bütün bun! 
d h • ' b' L l art a Q t)'I ır RQUTQ)'ı.f a konuturuz.. 

Faz.t AHMET 

MiLLi l' t; r ,:jALI 

.. ' H ·A:BERL ·ER 

Mevkuf mühendisler 
lzvestia Ingiliz gazetelerinin teh. 
ditlerine şiddetii bir cevap verdi 

Yaı.-.ı. R~ ~ ı..Jlndo ıh ...ı.ı.-e, .. fdo l•eııı.ı aaı....ıı.J..W. - dllkwok 
talırip ottıııı.l lıl& .ı.- Dı.-... ııro~ aloltırilıı dlu=oı..n. Mlda tot•Uıottıo L.l-•H J .. 

aWa Seliri c.amı....w ~,_ nndhd· 

MOSKOV A, 27. A. A. - 1.-.tiJ'll 
pzeteai, tahribat qiııden dolayi lngiliz 
mühendialerinin tıe.ıımnıı- ,_.,..,... 
diyor lı:i ı 

.. lngilb psetelerl ............. beşla
cblar Ye batta Sovywt Ruaya ile ınüna
aebetlerin keoilııw-inl iatedil... Y allllZ 
harp il&ıuını i~t· deri ebik kaldı. lngi
liz ı.-elerinln .....ı. t.ai lngilia mil. 
hend.ideriniıı ıuç.lu olmalannıı imlrAD &'Ö 
riilmenıeaidir. B~ inıilizin cinayet itle
miyeceği iddiaaı yalnız manbğa değil, 

bizzıot 1 ngilİz mahkemelerinin iatatiatik
leriııe ele mupyirdir.lngiliz mühendialeri 
hükiimetimizle mukavelelerini jm:ı.alar .. 
ken Sovyet Rusyada ecnebiler için husu 
ai mahkemeler olmadığım biliyorlardı. 

Tahkikat makamlarmca auçlu görül ... 
cekler mahkemelere verilir. Eğer mah· 
keme auçun yapddığına kanaat etmene 
maznunlan aerbMt bırakmağa mecbur
dur. Fakat, suç aabit oluna, Sovyet ka
nunlaı1na göre hükümlerini verirler, ln
giliz matbuab Sovyet hükiimetini korku 
tacağını :r,anned.iyona Sovyet tarihini pek 
eyi bilmiyor demektir. Ti~ münaae
betleriain keoileceii tehdidi ciddi ola-

Hazır lokma mı? ------
Portekiz gazeteleri de 

atef pü•kürüyorlar 
UZBON, rl. A. A. - Portekiz hü

kumetinin dün nep-etmİf olduğu yan 
resmi tebliğ, Roma miikil-eleri esna
amda Portekiz miiıtemlikelerinin pay• 
dilmesi huauauoun &'Örüıülmüı olduğu
na dair olan haberlerin UY'Uld.ırmıı ol
duğu galeyani teskin ebniıtir. 

Ga:ıetelttin birçoğu, bu telıliji ~lıir 
mütalea İli.Ye etmekaizin .,_ netret
miştir. Yalnız Diario Notieiaa bafmalıa 
leainde birçok mütalealar ....;ında fÖY· 
le demektedir : 

_Bu. iş, biz.e .. m~at':."'l~elerinıi... kartı 
dunki ,,... buıunki ıroz dikmeleri hatırlat 
~·Bu göz di"'?e'ere kart• koya
bilec•k, bunlan yenebilecek tek kuvvet 
Porte!Wı'in ırüdeceii akilane bir müa~ 
like aiyaaetidir. 

Bu gazete, Muaaolini . Mac Donald 
miikal<meleri hakkında diğer bir taJnm 
mütolealar daha ileri •"....&:"~-

. •---•- ~~- •onra netıce o...,... Ye 4 ler klübiine bitap 
derek fÖyle diyor ı .,_ 

Portekiz müatemlikat İmperatorluğu 
aulhcu mürailerin aralannda yapacak- ' 
ları muamelelerde nakit vazif.,.ini gör
miyecektir. 

Bu müatemlikder, aç köpeklere çeki
lecek ziyafette yenıek olarak ta ikram e
dilmiyecektir. 

Ha>:~r, ~-ayır .. bu katiyyen olmıyacak 
tır ... çunku M. Mac Donald bu ciheti 
teyit etti .. daha doğrusu çü~lri b;z Por
tekizliler, böyle iıtiyoruz .. 

---~O•·---

Almanyada tevkifler 
BERLIN, 2:1 A.A. - Carlaruhe 

Ziraat kooperatifi reisi, umumi 
katibi ve azasmdan birçoğu tev
kif edilmi,ti.-. Bunlar, irtikap ve 
ihtilafa ittiham edilmektedirler. 

Bu ;,, Bade memleketinde bü
yük bir heyecan uyandırmıştır. 

mu. f{ünkü lnııilia ticaretiuden bizim 
hiç ut.ifademiz yoktur. Si7ui münaae
belleria ı.e.ilmeai tehdidine plince, bu 
münaaebetler evvelce bir defa daha ke
ailmitti ve bunden ancak İngiltere za
.,.. ıönıriittii. Bu tehditlerin lnııilten 
aııllıperverliti üzerinde yaptıfı tesirleri 
de düıünmdı: limncfır. Avnıpanıa "' 
l:ıü.tiin dünyanın lauıüı> ı>e derece bir lıa 
ranalılı içinde bulunduğunu herkes ı,;. 
liyor. Tim"" .. .-... ı, Amerika birleıi.k 
hükUmetleri Cümhuriyetiııin Sovyet 
Rua7a ile ıaiyaai miinuebellere ııirifme
den evvel, lıa hadieeyi ıöz önünde tuta
cağı ümidiııi izhar ediyor . Bundan, 
Timea'in S...yet - Amerikan münuebet
leri_nin. tekrar baılamasından korktuğu 
netıceaı çıkarılabilir. Alb mühendisin 
le\ kifi iki büyük devlet arasındaki tica
ret ve siyaset münasebetleri üzerinde 
katiyen müessir olmamabdır." 
LO~DRA, 27. A. A. - Hariciye na

zırı, .dun akşam 'Mbakovadaki lnıriliz 
•efinnden 1 ngiliz mühendislerinin tevki 
fine dair bir repor almııtır. 

Bu raporun Vicken müesaeoeai mü
meaıilinin Sovyet müddei umumuıne 
yaptığı ziyaretten bahsettiği aöylenmek 
tedir. 

Japonyanın çekilmek 
kararı 

TOKYO, 27 A.A. - Haber a
lındığına göre Japonyanm Millet· 
ler Cemiyetinden çekilmesine dair 
olan nota bugün öğleden aonra 
imparator tarafından imzalana
cak ve 10nra Cenevreye gönderile 
cektir. Japonyanın ecnebi mem
leketlerdeki mümeaailleri de bu 
notanın mebıini bükümedere bil 
direceklerdir. 

Alm.anyada bir Fran
•ız plyen 

BERLIN, 2:1 A.A. - Breme Be
lediye tiyatrosu, hali hazırda Be
renice piyesini oynamaktadır. Ra 
cine'nin bu trajedisi ilk defa ola
rak bir Alman sahnesinde temsil 
olunmaktadır. • 

H&Ja vuru~uyorlar 
BOGOT A, 27 A.A. - Kolum

biya kıtaları •iddetli bir çarpıt-
madan sonra Peruya ait Gnepi Ji. 
manmı ele geçirmitlerdir. Peru 
kuvvetleri hezimete uğramı• ve 
birçok ölü, yaralı, esir, harp leva
zunı bırakmı.br. 

Feci bir tayyare kazası 
OAK~AND - Kalifomiya 27 A. 

A.- Bır tayyare ııra evlerin 
yani ba,ında yere dütmilf, benzin 
deposu patlamıf, çıkan atet evle
rin bir kısmını sarmıthr· 

Bu evlerden birinde yemek ye
mekte bulunan ve ikisi çocuk olan 
dokuz ki~ilik bir aile yanmı,tır. 

Tayyare içinde bulunan iki yol
cu ile pilot ölmüştür 

Ayaklandılar 
Lehl•tan yahudilerl 

dün nümayiı yaptılar 
VARŞOVA, 27 (A. A.) - Ha,,.. 

Ajansı bildiriyor: 
Bütün Lehiatanda bugün Almanya• 

da Yahudilere kartı yapılmakta olan 
tazyiklerin protestosu gÜnÜ olacak· 
br. 

PARlS, 27 (A. A.) - Pariı - Midi 
l'azetesl, Prof. Eiıutein'in New - York 
tan Havre limanına geldiğini ve ıece 
karaya çıkıbğını bildinniıtir. 

Eiıutein "Yahudi dÜpnanbğına 
kar§ı mücadele birlifi" nin ıönüllü 
reisi sıfatile yeryüzündeki medeni 
milletlere hitaben n"fl'8ttİii bir be
yannamede "Almaııyada aerbeıt dil· 
ıüncelerin ve Yahudilerin ufradıklan 
tazyik hareketlerini, kaba ve aert mu• 
amelelen·" sayıp dökmüt, "çok büyiik 
bir tehlike ile karıılatan timdiki me
deniyete taraftar olan lüm.aelerin yer 
yüzünü uran bu ruhi haatalıiı ııider
mek için bütün emeklerini bir nokta
da toplıyacaklan" ümidinde oldufu
nu aöyl!'mİftİr. 

.. Einatein~ hiçbir va kıt ta Almanya'ya 
donmemeaı muhtemel oldufunu da İ· 
l&ve etmiftir. 

v~v~ 21 (A.A.) - Bütün 
Y ahudı teşkilatlan mümessillerinden 
mürekkep .olan komite, Yahudileri 27 
mart tarıhmde umumi nümayişler T•P 
mak ve mağazalarını kapamak ıuret-i 
le Alınanyada Yahudilere karşı yapıl
makta olan tazyikleri proteato ebnefe 
davet etmqtir. 

-----« ~ ·-----
Bir kilise yandı 

MONTREAL, 27 A.A. - Met
hur St. Jacques katolik kilisesi 
bqtan bata yanmıftır. Hasar -ya
rnn milyon dolar tahmin edilmek
tedir. 

Küsufu görecekler 
TOKlO, 27 A. A. - Bahriye 

nezareti, bir harp gemisini techiz 
ederek Japon ve ecnebi heyeqi
naslann emrine vermeğe karar 
vermittir. 

Bu heyeqinaslar, tubat aymda 
Carol!nea takım adalanndan iki
ıine giderek o ayda vukubulacak 
tam ırünet tutulmaamı görecekler 
dir. Bu tam ırünet tutulma, bilha1 
ea dünyanın o noktaamdan ıayet 
iyi görülecektir. 

Bu adalardan biriainde 300 yer 
li oturmakta olup diğeri bo9tur. 

Bu adalara ancak ayda bir de
fa bir ticaret gemisi uğramakta ol 
duğundan bahriye nezareti, heye
tin vazifesini kolayl-.brmak için 
bir harp gemisin{ techiz etmeği 
daha basit bulmUftur. 

Müracaat edecek olan heyeqi· 
naılar, bu gemi ile ve Japon tieyet 
,ınaıılan ile birlikte meccani ola
rak Y okohaına' dan bu adalara gö
türiileceklerdir. 

CO•---
Talebe birliğinin 
tazim telyazı•ı 

ANKARA, 27 A. A. - Milli 
Türk Talebe Birliti tarafından 
Reiaicümhur Hazretlerine gönde
rilen tel yazısı ile mü.-rünileyh 
Hazretlerinin cevapları atağıda
dır: 

Türk inkdiibının Büyük Bllfbu· 
la Gazi Mustafa Kemal Hz. rine: 

Bugün Darülfünun konferans 
salonunda toplanan yükaek tahsil 
gençliği Batbuğluğunu yaptığınız 
büyük dil savatmda canla hafla 
ı;alıfmıya karar verdi. Size bu tel 
yazuı ile gençliğin aevgi ve aaygi
lamu aunanz Büyük Ba,buğ. 

latanbultla Milli Türh Tale
be Birllfine: 

Milli ülküye ulattıran öz dil yo
lunda durmadan fllfmaz büyük 
adımlarla yürümeğe verdiğiniz 
değerden dolayı sizi öğerim. Yü· 
rekten sevgiler çocuklarım. 

Reiıiciimhur Gazi M. Kemal 

Yerli mah•ul 
ANKARA., 21 (Telelonla) - Ha.o. 

taneler talimatname.inde yapılan ta
dilata göre tleuld hcutanelerile hu-.,. 
ili iılare ue belediye foaatanelainde 
yalnız üçüncü derecede olan hcutala. 
ra ve icabında müatahdemlcre ıı;iinde
lik iaıe utihkalı bedelleri dahilinde 
o/orak yerli mah•ulatı olan kuru in
cir, kuru ü.züm, lındtk, cevi~ ve zey ... 
tinden muayyen milttarlarda uerile
C11ktir. 

Yurtdat! 
Kurban Bayramında misafir

lerine yerli kuru ve Yat yemit
lerimizden ikram et. 
M ilü l lıtısat ve T aaarrııf Cemiyeti 

Gazi Hz.nin 
Telgrafları 

ANKARA, 21 ( A. A.) - Reiaiciint 
hur Hauetlerile Mı111.r Kralı H~ret· 
leri ara111nda fu telgraflar teati ediJ
miftir: 

"Doğumlarının yıldönüma müncue
betile .ıı:atı haftnetlerini yürekten kut
lular ııe fGMİ •aadetlerile M .. ırın re
fah oe ikbali için dileklerimi arzede
rinı!• 

Gazi M. KEMAL 

"Yıltlönümiitn müncuebetile ııiilti ~ 
lan güzel temenni ııe tebriklerinden 
dolayı zab tleııletlerine en aaminü te
ıeklıürlerimi arzeder ııe bilmukabe
le ıaha aaadetleri ııe Türlıiyenin ikba
li hakkındaki dileklerimi takdim ey
lerim.,, 

FUAT 

A.NKARA, 21 ( A. A.) - Reisi· 
cümhur Hazretlnile ltalya Kralı H~
retleri artUU1da teati edilen telıı;raflar 
OfGiıdatlır: 

Duc De• Abrıızzu Hazretlerinin 
11efatı haberini büyük bir teeuürlft 
ölrendim. Zah haımetpenahilerine 
en samimi taziyelerimi bildirerek al
lei kralinin derin- matemine İftiralı et
tiğim temenni)'Ghnı arzederim.., 

Gazi M. KEMAL 
Zatı deıılctlttrinin aarnimi düfİİllce

lerinden ue ailemin matemine iftiralı 
etmek liitlunda bulıınmolarmılan do
layı llGlftim1 fÜkranlarımı ar:aederim.,. 

Viı:tor EMANUEL 

Mecli•te kabul edilen 
kanunlar 

AN iCARA, 21 ( A. A. ) - B. M. M. 
Bupn Reu V eltili Hcuan Beyin riya
aetinde toplanmqhr. B<Ul azanın me• 
:ııuniyetleri hakkındaki Riycuet Diva
nı tezkerui ile kara, deniz, hava kuu
ııetlerinde müatahdem bulunan onba
fl ııe efradın maaflan kanunu lıiyiha· 
111.ftrn geri uerilmuine ait 811.fııekalet 
tezkeresi okunarak kabul edilmiıtir. 

Yüluelı Mühentlia mektebi, Anado
lıı • Bağdat tlemiryolları ue Hayda,.. 
pafa nlıtım Ularen, hudut sahiller 11e 

athhat umum müdürlüğü ile Karade
niz Boğazı tahliaiye idaresinin 1928 
senui mutabakat beyannamelcrile 
heaabı ltat'i raporlan hakltında Diııa· 
nı Muhcuebot Encümeni raporlım lıa
bul edilmiftir. 

Yozgat meb'ıua Süleyman Sırn B. 
in köy kanununun bazı maddelerine 
lıknılar il&.,..,,i haltkıntlalti ltanun telt• 
lüinin hüklimete -nlmui ltararlat
tınlaralı perıemlıoe sana top'-'nalt 
ılban ~timaa nilıay.t omlmiftir, 

Çorumda mahkO.m 
olanlar 

ÇOIUJ/11, 27 (lll;m,,.ıt) - A..._ 
uan oltamahtan ııe •fkıtr. -.ı.ıı.y1 
ltanfhrıcc haııatli. uyılımnadan aaçlıı 
Turıı;utla Rcuih Hoca, Süleyntan Aaım, 
Kadir Abdullah ıııe Halas lnntıil. El• 
Zerin malıalıem.ı.ri bu6iin yapılt!L 
Suçları ıahitlerin ifadeleri ııe t•ıtilen 
itiraflan ile meydana çı.lıtıiından 
müddeiumumi 163 iinr:ü madde ma
dbince cezalandırılmalarını iatetll. 

Heyeti h.U.ime Aoım El. nin bera
etine, diğerlerinin birer nne ha,,.U.. 
ve Raai/ı Hocanın ,,_ pçltin oltlu
fundan cazeutnm alhda bire indirif.. 
me.U.. ltarar uerdL 

Madent •a boraları 
ANKARA,21 (Telelonla) - K

ba, köy ııe tehirlımle UaJ. edilecelı 
au ~in lıariı;ten itlıal olunacak made
ni boraların gümrük raminden maa• 
/iyetine dair olan ltanunun birinı:l 
madde.inin tel.iri hakltıntlalıi lıül«>
metiıt tezkereri Gümrük ve lnhi.arlar 
Enr:ümeninde t1önİflİlmiittar. Encü• 
men madeni au borularından ,.ümriilt 
rewıinin alınmamam• yalnıa borula
nn reaimsiz ıı;etiribneri maluad.,.. 
haaretmiyerek aıılann alntılmaaı için 
bütün ltolaylıltlaruı yapılmıuı ....,,.,.ı. 
ne bağlı oltlul- taltdir ederek tel· 
air meuzuunun ltanunlaıtınlmannı 
makaatla dalıa mvııalılı. ıı;önniJr "" 6ır 
huauna yeni bir llJıilıo hasırlamqtır. 

Bu 18yilıanın -.lartno wfr• -
deni borulardan -.La 6unlonn beri· 
lantıamda ltullandan lııırfUll oe ltat• 
ranlı İp gibi felftn"Üatt.n da ~ 
ruml alınnuyacaArtır. 

Yeni demlryollan 
. ANKARA., 21 (Telefonla) - ,..,_ 

:sr.pafa • Er&'ani hattı a-rirttle 6cıfa. 
nıın bir noktadan baflıyoralt luıttuı 
E lazize bailanmac luıltltmtlalıi lıanaııı 
layih- rnüzaltere 11e lı.abul etlilmiftir. 

Askeri mühendi•leriçlo 
A.NKARA, 21 (T•lelonlo) - A.

lteri nıüherıJia ııe l•n memıalımna 
ilıı ..... ikreti ııerilmeri halılıındahi 16-
)Iİha;y; Milli Mütlalaa Encümeni 6a.s< 
lıüçülı tadillerle lıabul etmiftir. 

Sanayi ve maadln bao
ka•ı heyeti umumiyeti 

A.NKARA., Z1 (Telefonla) - Sa
nayi ile Maatlin Bankaamua h.,.ti d" 
mumi;yeaini..terlıil etlen Millet MeJUl 
Bütı;e ve lhtl/IGt Encümenini asalP' 
bugün Gümüıhane meb'aau HQMlll 
Fehmi Beyin R•ullll altında topland' 
ralt 1932 bilctnı;onına taati/ı H M.J' 
si idareyi ibra etmiftir. 

Bankanın bil4nçoaanu talttliH 11-
;y;lt bulan He.,,.ti Umumiye, MecuP 
idare ll• mütlilr ııe mwrnurlarına t~lr 
kür U• taltdirlerini sapta ıeçirmlftit' 

Uf§ak ıeker labrika.suam ahi tİ': 
ket hiaaedarlanna hUıselainin beti~ 
ni bıqabOf tediye etmeri ele ltabol " 
dilm;ttir. 

-



Ekonomi 

Ticaret odaları birliği 
lktısadi mıntakalara göre odala_ 
rın birleştirilmesi düşünülüyor 

Ticaret Odaları Birliği yapmak 
fikri gittikçe ilerlemekte ve taraf
tar kazanmaktadır. 

Şimdiye kadar Ankarada bir Ti
caret Odaları Birliği yapılması ve 
bütün Odaların oraya baflanma
aı fikri ileri ıürülmekte idi. 

Şimdi Odaların iktısadi mınta
kalara göre birlikler yapılması ö
ne sürülmektedir. Bu tekilde ya
pılacak birliklerin idari olmaktan 
ziyade iktısadi olacağı kanaati 
yardır. 

Meyve habzıma1larma lüzum 
görülmeyor 

Ticaret Odaları mmtaka kong
resi için Müderris Hakkı Nezihi B. 
bir rapor hazırlamıttır. Yq mey
va ticaret ve ihracatımıza 1dair o
lan bu rapor 'ayanı dikkat kııım
ları ihtiva etmektedir. Raporda 
bilhassa kabzımalların Y3' meyva 
ticaretimiz için muzir olduğu zik 
redilerek bunlara hücum edilmek 
te ve kabzımallığın ilgası kongre
ye teklif edilmektedir. 

Raporda 150 çetit armut ve 200 
e yakın elma cinıi bulunduğu ve 
hepsinin de isim aldığı zikredil
dikten sonra, ağaçlarımızın tet
kik ve tasnif edilmesi lazım gel
diği zikredilmektedir. 

Bilhassa raporda iıtihlilki tez
yit edecek tetbirler alınmaıı l&zım 
geldiği, meyvelerimizin iıtifade 
tarz ve mahallerinin arqtırılmıuıı, 
meyve ve ağaç hastalıklarile mü
cadele lüzumu, müıtahsilin koope 
ratif yapması lazım geldiğine ita
ret edilmekte ve ihracabn tanzi
mi yolları tetkik edilmektedir. 

Halı antreposu ihtilafı 

Ticaret Odasında bugün aaat 
14 te halı ihracat tacirlerile tran
ıitciler toplanacaklardır. Bu top
lantıda Rıhtım şirketi mUmeıslli 
de hazır bulunacaktır. Oda bu iç
timada halıcılarla Rıhtım tirketi 
arasında 'antrepo ücretlerinden 

o ayı çıkan ih iliif i.ı;.in bir sureti 
hal bulmağa çalışacaktır. 

Dün haber aldığımıza göre Rıh
tım ,irketi bazı terait dahilinde 
halı tacirlerile anl3'mağı kabul 
etmiştir. Şirketin öne süreceği fe
rait bugünkü toplantıda anlatıla
caktır. 

Suryenin badem ve ceviz 
ihracab 

Suriyede son aenelerde badem 
fııtık ve ceviz gibi kabuklu mey
veler yetittirilmektedlr. Ba mey. 
veler için Suriye, Franaa ıribl bir 
mahreç tattutu için lstihal elde 
kalmamaktadır. Suriye bu auretle 
ayni meyveleri yetiftiren memJe
ketimizle rekabet etmektedir. 

Ticaret Odası mesele ile alaka
dar olarak Suriyenin bu itteki ih-
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raç teraitini tetkik etmektedir. 

Yugoslavyaya İpek kozası 
ithalatı 

Gelen malumata nazaran Yu
goslavya İpek kozalarını ve İpekli 
!eri ağır gümrUk resmine tabi tut 
mak için hazırlanmaktadır. Yugos 
lavya hariçten senede 200 bin di
narlık İpek kozası alır. Dahilde de 
50 bin kilo koza yetİfİrae de hariç 
ten koza getirmek o kadar kolay
dır ki dahildeki kozalar bazen sa
tılamadan kalmaktadır. 

Yugoslavyanın bu halin önüne 
geçmek için tetbir alacağı anlatıl
maktadır. 

Dün gelen buğday 
Dün tehrimize Anadoludan 

23 ve Trakya' dan 1 vagon buğday 
gelmi9tir. 

Siloların İn§aaı 
ANKARA. 27. A. A. - Memleketi

mizde yapılacalı: silolar hakkında tqkil 
olunan komisyon bu sabah Ziraat V eki
li Mubliı Beyefendinin riyaıetleri alhn 
da toplanmıı Ye hazırlanan eaaııat daire
sinde muhtelif f:innalar tarafından tim
diye kadar gönderilınİf bulunan iptidai 
projeler üzerinde ihzari tetkikatta bu
lunmuıtur. Bu husuıta hazırlanan pro
jelerin teknik teferrüab üzerinde Iazun
gelen etütleri yapmak için bir tali komi.a 
yon ıimdiye kadar gelmit ve bundan 
sonra gelecek olan projeler üzerinde tet
kikat yapacak ve her birinin tefeniiab 
hakkında notlar verecektir. Tali kamiı
yon meaaiainin neticelerini gelecek top
lamı 9 Niııan 1933 de yapacak olan eaaa 
komlıyona bildirecek silolann önilmüz• 
deki sonbaharda itler bir bale gelmeleri 
için her cephede hazırlıklar yapılmak
t.,dır. 

Giresond~ §eker pançarı 
GIRESON, 27 A.A. - Müca

dele heyetinin nezareti altında 
fındık bahçelerinde yapılan mü
cadele bitınittir. Köylere teker 
pançarı tohumu dağıblmıfbr. Köy 
lülere pançar zeriyati usulü öğre
tilmittir. Şeker pançan istihaalitı 
Vilayetin yeni bir servet ve ka
zanç kaynağı olacaktır. 
Atinadaki tütün konferansı 

"Le Meaaager d' Ath~nea" gaze
tesinin verdiği habere göre Atina
da toplanan ve Tütün hazırlık kon 
feranıında bulunan Türk, Yunan, 
Bulgar murahhasları fU noktalar 
hakkında mutabık kalm19lardır: 

1 - Ecnebi inhisar idareleri
nin daha çok miktarda tütün sa
tın almalarının temini. 

2 - Dahildeki iatihWdarı için 
tütün alan memleketlerde, Şark 
tütünlerinin gümrüıt tarifeleri ve 
diğer noktalardan daha eJveritli 
bir muamele görmeleri. 

3 - "Şark tütünü" adınm yal
mz Türkiye, Yunanistan ve Bul
garistan'da yetiten tütünlere mah
sus olmasının iıtenilmcıai. 

Şirketi erde 

Heyeti umumiye 
toplanblan 

Dün de muhtelif anonim tirket
lerin heyeti umumiyeleri toplaıı
mı9br. Telefon Şirketi heyeti umu 
miyesi dün içtima etmittir. 

Emvali gayri menkule ikrazat 
sandığı heyeti umumiyeıH de diln 
toplanmqtır. 

Bugün Bomonti, Balye - Kara
aydm - Fethiye Madenleri, hali 
tasfiyede Duban, hali tasfiyede 
Reji, Ermis ve Tünel Şirketleri 
heyeti umumiyeleri toplanacaktır. 

-<>--
Dr. Mu•• Kazım Bey 

vefat etti 
Büyükada Sanatoryomu serta

bip Ye müdürü Dr. Muaa Kbıın 
B. irtihal etmittir. 
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Beledlyede 

Katranlı yollar 
Yeni bir usul daha 
tecrübe edilecek 
Katranlı yolların çok geçme

den bozulduğu görülmektedir. Bu 
gibi yollar kışın soğuktan çatla
makta, yazın da yumutamakta
dır. Belediye bu gibi yolların ya
pılması için Avrupada olduğu gi
bi yeni bir sistem tatbik edecek
tir. Bu usulde yapılacak yolların 
müspet netice verip vermediğini 
anlamak için tecrübe olarak ilk 
defa Hacı Osman - Büyükdere yo
lu bu ~ekilde yapılacaktır. 

Sağdan gidilecek 

Bazı otomobiller ve bilhassa 
hususi otomobillerin yolların sağı
m takip etmedikleri görülmüttür. 
Bu husuıta dikkat edilmesi için 
alakadarlara bir tamim yapılmı9-
tır. 

Kimsesizler yurdu 

Galatada kimaeıizler için a
çılacak yurdun faaliyete geçmesi 
için çalıtan komisyon mesaisini 
bitirmittir. Komisyon, bir talimat
name hazırlamak üzere bir encü
men seçmittlr. Bu encümen en kı
sa zamanda talimatnameyi yapa
cak ve yurt açılacaktır. 

Boğaza dökülen mazot 
artıkları 

Boğaziçi balıkçıları, lstinye 
dokları ve Çubuklu gaz depoları 
önlerinde denize dökülen mazot 
artıklarından tikayet etmektedir
ler. Balıkçılar, batka mem1eketler 
de mazotların denize döküleceti 
liman harici sahaların muayyen 
olduğunu, bizde iae Boğazlçine dö 
külen bu mazot artıkları yUzUn. 
den ağlann kirlendiğini sandalla
rın boyaları bozulduğunu, hatt! 
martilerin bile kilçilk balıkları 
yakalamak için mazotlu sahalara 
inmediklerini söylemektedirler. 
Balıkçılar, bu hale mani olmak i
çin merciin Belediye mi, liman mı, 
sıhhiye mi, pollı mi olduğunda 
tereddüt etmekte ve teşebbüse ha
zırlanmaktadırlar. 

YllAyette 

Umumi maaş 
Cumartesi günü 

verilecektir 
Nisan umumi maat hazırlrklan 

bitmittir. Maat cumartesi günil 
verilecektir. 

idare hey'eti 

Vilayet idare heyeti dün Vali 
muavini Ali Rısa Beyin riyasetin
de toplanarak memurlara ait ba
zı kağıtları tetkik etmiftir. ------=------
C•mlyeUerd• 

Yerli mallar için 
propaganda 

Milli lkboat Ye Taaarruf Cemiyeti 
latanbul merkez heyeti toplanarak 
Kurban bayramı münaaebetile yerli 
mallar lehinde yapılacak propasan· 
dalara ait programı teapit etmİftİr. 

Buna nazaran, Muhlis Etem B. ve 
Mediha Muzaffer Hanım tarafmdan 
yerli malı için radyoda bayramdan 
e...,,.,ı birer konferana verilecektir. 

Cemiyet, burulan batka üzerlerin
de (Vatandaı: Bayraınlılrların yerli 
ınallanmızdan, İkramiyelerin yeril 
mahsullerimizden obun) ibatUi yazı· 
lı afifler tabettirerek, vitrinlerine koy
mak üzere yerli malı oatan mafazala
ra dafıbnaktadır. 
Hilaliahmer Beyazıt nahiyeai 

müsameresi 
Hilllllabmer Beyazıt nahi.,..ı tara• 

hndan bu lllqam ~debeımda F• 
rah tiyatroıunda bir müaamere ve 
konııer verilecektir. 

Milli havalarla milli danalar oyna
nacaktır. Aynca bir konııer de verile
cektir. 

Gizli emlak 
Arattırma için yedi 
heyet teıkil edilecek 

Maliye Vekili B., ahiren Anka
radan avdet eden gayrimübadiller 
heyetine, gizli kalmıt firari emla
kinin meydana çıkanlmaıı için a
za111i teshilat gösterileceğini va
detmitti. Gayrimübadiller cemiye
ti, Anadolu' da gizli firari emlaki
ni arafhrıp meydana çıkarmak ü
zere ileride adedi 14 e iblağ edil
mek üzere timdilik biri maliyece 
tayin edilecek, diğeri cemiyetçe 
seçilecek ikiter azadan mürekkep 
7 heyet •etkilini Maliye Vekale
tine teklif etmittir. Yapılan hesap 
lara göre, bu heyetlerin azasına 
ayda 150 - 200 er lira verilmek su
retile ve bu heyetler dört ay çalı.
tırılmak tartile gidecek masraf 20 
bin lira tutacaktır. Halbuki Ana
dolu ve İstanbul' da gizli kalmıt 
firari emvalinin kıymetleri yeku
nu en az 4 milyon lira tahmin e
dilmektedir. · 

Bu heyetlerin paraları, Maliye 
Veki.letince Gayrimübadillere ait 
Ziraat bankasınd?ki paradan teı
viye edilecektir. 

Cemiyet, bu teklifinin Veki.let
çe kabul edileceğini ümit ebnekte 
dir. 

Mahkemelerde 

OUmrUklerd• 

Yeni vekalet 
Amerikalı müteha••ıs 

neler düşünüyor? 
Amerikalı gümrük mütehassısı, 

lıtanbul gümriiklerinde bazı nok 
taları daha tetkike lüzum görmüf 
ve bir kaç gün daha buradaki ika
metini temdit etmittir. 

T ere~tüh eden malumata göre, 
mütehass11, lstanbuldaki muhte
lif gümrüklerin batında bir tek 
müdür bulunmasını, bu müdüre it
halat için bir, ihracat için bir, pa
ket için bir ve salon için bir mua
vin verilmesini muvafık görmek
tedir. 

Halen lstanbulda bir batmü. 
dür, iki ithalat müdürü, bunların 
3 muavini, bir ticareti dahiliye 
müdürü, Sirkeci gümrük ve bir de 
salon müdürü vardır. 

Diğer taraftan lıtanbul güm
rüklerindeki muhasebe tetkilatı
nın da tevhidi dütünülmekte, bü
tün muhasibi meıullüklerin liğvi
le merkezde bir muhasebe tetki
latı vücude getirilmesi mevzuu 
bahaolmaktadır. 

Hazirandan itibaren bu tasav
vurların tedricen kuvveden file 
çıkarılacağı anlatılmaktadır. 

Meraklı yeni bir dava 
Hususi hastaneler kaydiye Ücreti 
verecekler mi, vermiyecekler mi? 

Odaya kaydolunmadıklan için kendi
lerine ceza tarbedilen huıuıi hastaneler
den Sağlık yudu ticaret odası aleyhine 
dava açmıştır. Davacılar odaya ""7do
lunınak mecburiyetinde bulunmadıklan
nı söylemektedirler, Davaya yann bakı
lacaktır. 

Melek H. ın ölümü 
lll kfrinisani 1932 de Jeremya baıta

ncıi çocuk düıünne neticeainde o. 
len Melek hımmun vefahna •ebebiyet 
.........,ekten suçlu Dr. Şirinyan efendinin 
duruşınuı dün ağırceza mahkemesinde 
bitirilmiştir. 

Dünkü muhakemede Şirinyan efendi
nin vekili müdafeaıını yapmış, kürtaj 
ameliyesi yapmadıklannı sadece trunpon 
yaptıklarmı ııöylemit beraet iıtemqtir. 
Muhakeme karar tefhimi için ba,ka gü 
ne bırakılnıtftır. 

Arap harfleriyle ders 
Beyoğlu civannda bir evde arap harf

leriyle ders olru-ırtan suçlu Mehmet 
R>ı•ul efendinin dün birinci cezada du
ruımaımıa devıuıı edilmiı, okuttııfu ço
cuklar ıahit olarak dinlenilmİftir. 

Bu çocuklar ana Te balıalannın bu ho 
caf-'iyi tuttuldarmı hocanın her per
tembe selip namaz ıhreleri ezberlettiği
ni oöyhmiılerdir. Duruıma gelmeyen 
f'lbitlerin celbi ~n baflıa güne bıralııl
Dllftır. 

Balat cinayeti 
Balatta ıarhotluk ,.müııden Huanı 

öldüren Şücaettin ilk tahkikatm açdma
ıı için ikinci iıtintak hakimliğine tevdi 
edilmiıtir. 

M. Jannone aleyhine takibat 
Tiirklüie 1ıakıınt ettiğinden dolayı mil 

let mecllalnce M. Jannone hakkında ta
kibat yapılmuına izin vsilmi9ti. Key
fiyet latanbul aclllyeaine teblif edilmit
tir M. Jannoneııin busün iıticvap edil
meıi mUhtemeldlr. 

1 
ne ağır hapse, bir sene emniyetiumuım.. 
ye nezareti alhnda bulunnuya mahküm 
olmu§tur. 

Hırsız hizmetçi 
Hizmel~İ olarak çahttıiiı evden yüz 

lir.ı çalan Hatı;e hanım bir ıene hapse, 
bir ıene emni ·etiumumiye nezareti al
tında bulunmıya mahküm olmuştur. 

Hatç müdafaasında 10 lira aylığını a
Jamadrğını ve iki eJJi lirahfr, iki beıer 
liralık sanarak aldığım ve iade etmek 
Üzere iken }&l<alandığını söylemittir. 

Hırsız çocuklar 
Dün ağırccza mahkemesinde Teoli

lo• İ•minde bir çocuğun paokalya çôrelr.
lerini kapıp karmaktan suçlu Mehmet, 
Arif, Muhittinin durufmalanna be.tlan
mışbr. 

iddia makamı suçlular çocuk oldulda
n için muhakemenin eizli yapıhnaaını iu 
temiı, fakat mahkeme her f"Yden evd 
bu çocukların mekteplerinden nüfus 
leEkerelerinin celbine, çocuklara bedava 
bir vekil tayini için de baroya. tezka-e 
yazılmaıma karar vermiıtlr. ----·- ., ___ _ 
Yik•ek iktısat mektebi 

talebe•I tahldkab 
Yüksek lkbsat ve Ticaret Mek

tebindeki son talebe raporu meae
leıine dair mektep idaresi ittihaz 
ettiği kararlan ve tahkikat neti
cesini dün Vekalete göndermİftİr. 

Diğer taraftan aldığımız ma
IUnıata nazaran mektebin dahili 
nizamnameıi mucibince hakkında 
bir ıene tard cezaaı verilen Şev
ket 8. Şurayı Devlete müracaat 
ederek hakkındaki bu kararın tu 
hihini istem~tir. 

-Kti.çük himmetler 
Bir kaç gün evvel bir itim dola

yısile Vilayete (Eski adıyla Babı
iliye) uğramıtlım. itimi gördük
ten sonra tramvaya binmek üzere 
Salkımsövüde açılan kapıya dog
du yürüdüm. Meydanda bir kaç a
dam, bir takım çukurlar kazıyor
lardı. Merak saikasile sordum. Öğ 
rendiğime göre bu çukurlar yeni 
dikilecek fidanlar için hazırlan· 
maktadır. 

Bu tetebbüsü takdir etmemek 
mümkün değildir. Dütünülürse in 
san tu neticeye varır ki, bu it, had 
di zatında alelade ve basit bir teY· 
dir: Vali, lstanbulun en büyük me 
muru olduğuna, elinde birsürü a
melesi ve emrinde müteaddit fi
danlıkları bulunduğuna nazaran 
bu harabeyi bir mamureye kalbet
mek için iki kelimelik bir emir ka
fidir. 

Bu tarihi binanın Babıali cad
desine açılan kapısından - vali 
föyle dursun - muhtelif devirlerin 
sadrazamlarından nazırlarına ka
dar ıürü sürü insanlar girdiler, ka
dife koltuklarına gömülerek kah
velerini içtiler, tespihlerini çeke
rek ciğaralannı tellendlrdiler, ha
raretli vükela mediıi içtimaları 
yaptılar. Fakat hiç birisinin aklı
na, oturdukları odanın, pencere
sinden hatlarını dıprı uzatmak 
gelmedi ... Hele o Salkımıövüde a
çılan ve mukabili Ankara cadde
sine bakan kapılar ... Ben kendimi 
bildbn bileli aomurtfan iki yüz gi
bi ıımsıkı kapalıydı. Bilhaısa bu 
kapıların Salkımsövut tarafında o. 
lam, heybetile inaana devlerin giz 
lendifi esrarlı bir mafaranm met
hali hissini verirdi. 

Ne kadar teteklriir olunur ki 
Muhittin Bey, dün bllhne, tarihi 
bir an'aneyi bırakarak ayni anda 
iki kapıyı açtırdı. Bu gün de bu 
kapıların iç taraflarında sevimli, 
•irin bir afaçlığın ilk fidanları di
kiliyor. 

Eğer bu İf ciddiyetle takip olu
nursa eminiz ki pek kısa bir za
manda orada hiç yoktan güzel, 
yepyeni bir bahçe meydana gele
cek ... 

insan, iki kelimelik bir emrin 
ve küçük bir himmetin böyle 
metkiir semerelerini gördükçe, 
böyle iki kelimelik bir emri ve kü
çük bir himmeti bekliyen daha ni
ce işler olduğunu dütünmekten 
kendisini alamıyor .. 

Sallihattin EN/3 

Çocuk bayramına 
hazırlık 

Himayei Etfal Anneler Blrliti 
dün toplanUUf ve 23 nisan Çocuk 
bayramında verilecek olan çocuk 
baloıu ve gürbüz çocuk müaaba
kaıı hakkında bazı kararlar ver
mittir. 

Ayrıca 10 fakir lobusa kadına 
da çocuk takımı verilecektir. 

Bilecik meb'u•a Salih 
Bey Mı•ıra gitti 

Bir müddetteaberi Anı.arada rahat
sız olup doktorların tavaiyeai ilııerine 
tedni ve istlnıbat için lstanbula gel
mit olan Bllecllı: meb'uau Sallla Bey, 
looa bir aeyabat ve bava deiiftinnek 
için aileaile ltirlilrte Mıura gİtmİftlr. 

Sallla Beye afiyetler temenni ederi•. 

Mel. Şor 

M. Şorun kızı Mel E.rn.tine'in Atina 
ya kaÇıtı balıkmdaki palia tahkikatı el.. 
YaDı etmektedir. Tabkikatm bugiin ik
mali ve ldlığıtlann adliy.,.e gönderilme
si mubteıııeldir. 

Sinema yıldızı olacak hanımlar! 

Burııadan getirilen maz· 
nunlar 

BurHdan 9ebrimize ıetirilen komu
niıtler hakkındaki tabkibta devam edil 
mektedir. Şehrimizde tevkif edilmit kim 
ae yoktur. Pariı 

Londra 
Nüyorlıc 
Milano 
Brükae1 

lZ,03 
72,25 

47.325 

Pral 
Viyana 
Madrlt 
Berlin 
Varıo•a 
P .. t• 
Blllu&f 
a.ı.,.., 

Moıko•• 

11,93 
4.28 
S,119 
1,98 

Merhum, Viyana' da tahıilini 
ikmal etmi•, Tıp FakUltesinde mü
derriıllk yapmıt, umumi harpte 
ııhhiye müfettişi umumiliğinde 
bulunmuf, mütarekeden sonra Bü- l •-==---------=-==-1 Kısıklı hırsızları 

Ati na 
Cen..,.ra 
Sofia 
Amaterdam 

9,22 
1,38 ı.2 
sı,aı,25 
Z.46,28 

67.3ı,60 
1,17,50 

.t,aı,28 
3,90 

80,08,711 
Jll,-
10.84 

N U K U T (Sabı) 

20 f. Franıı:r. 
1 latcrlin 
1 Dolar 

20 Liret 
20 f . Belçiıka 
20 Drahmi 
20 i. Javic;re 
ıo L~va 

1 Flori,. 
21 Kur. Çek 

Kurut Kuraı 

170.- 1 Şilin. Ar. 
727 1 Pezata 

210.-- 1 Mark 
218 t Zeloti 
115 1 P•nra 

25.50 20 Le,. 
820.- 10 Dinar 
26.- İ 1 Çernoyeç 
85.- 1 Alun 

120 1 Mecidiy• 
Banknot 

26.-
17,-
50,-
24,-
33,-
23,-
55.-

9.31 
34.-
2.• 

yükada Sanatoryomunu tesis et
mi9 kıymetli bir doktorumuzdu . 
Vefatı, doktorlarımız ve kendisi
ni tanıyanlar arasında derin bir 
teeaaür birakan merhumun keder
dide ailesine beyanı taziyet ederiz. 

Po•ta tayyareleri 
Dün sabah Ankara'dan hareket 

eden bir tayyare öğle üzeri Yetil
köye varmıştır. Ayni tayyare öğ
leden sonra Ankara'ya dönmüttür. 

Havanın fenalığından dolayı 
Eskisehirde kalmış olan diğer bir 
tayyare de dün Y efilköye gelmit· 
tir. 

, 
BAYRAM 

lstanbal Miiltüliiğünden: 
4 nisan 933 salı günü zilhicce

nin dokıızuna müsadif olduğun
dan arife, çarfamba günü de 
Kurban Bayramı olduğu ilan 
olunur. 

' 
BAYRAM NAMAZI 

Zevali saatle 
Ezani saatle 

S. D. 
6 12 

11 34 

~, 

Kıoıklı civarmda bir kaç bıraulık ya.
pan Abmet,F eyzi ve V eylİ ile bu çalın
mıı malları bilerek aatm alan F az:ıl ve 
Etemin dunıımalan dün bitirilmittir. 

Suçlulardan Feyzi 2 •- 6 ay Ahmet 
ve Veysi de beter sene onar -.y aiır 
hapse, bapiıbaııede bulunduklan mild
dot zarfında mahcuriyeti kanuniye alb
na alınmalarına, cezalannı bitirdikten 
aonra da ceza müddetleri kadar emniye
ti umumiye nezareti altında bulunını
ya mahkum olmuılar, diğerleri bm-Mt 
etmİJlerdir. 

Bir sene hapis 
Mio.afir bulunduğu 1 ımailin dükkinın 

dan para çalmaktan suçlu Hallan bir ıe 

Dün Ipekfilim atü.t,.-ıada Alqam r efiltimlz tarafından tertip edllen ıinema 
yıldızlan müsab•hımın namzetleri olan hanım kızlann fılımleri çekilmitlir. Bu 
filimler perdede aluettirllerek namzetlerin yüz, ıea ve fotojeni nolrtaıından kıy
metleri tetkik olunacalr, içlerinden on ta müsait ıı:örö;~•n 17 kadar namzet tekr'!'" 

...tleri tetkik olu-le, içlerinden on tanesi ıeçilecelıtir. 
tetkik eclilmelı ıı..,, davet edllecelılerdir. 
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Telgraf adr .. i : lat. Milliyet 
Bu adam kim? 

T elefoıı Numaralanı 
Baımuh.arrir T• Müdür ı 24318 
Y a.z.ı itleri MGdürliiiü ı 24318 
İdare -.e Mat1-a : 24310 

ABONE OCRETLERl : 
TtlrkiyeiP,. Hariç ip. 

L . ıc:. L. ıc:. 

3 .,.tıp 4- 8-
6 " 

7 50 14-
12 " 

ı4 - 28-

Gelh. e•r&k seri Terilmes.-- MGddeti 
geçen DG•h.alar 10 lcuruıtur.- Cax.ı. •• 
matbaaya ait itler İçin mGdlriyete mG· 
racaat edilir. Cuetemiz il&.darm m••u· 
l lyetini kabul etmeı:. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetil.köy aalır.eri raaat merk•iıld- ., .. 

rilen habere ıöre busüıı baTa yajmarla. 
olacak Te rilzsir mü.tehaYTil olarak ..... 
c:ektir. 

27-3-933 tarihinde ha-.a tasyiki 764 
milimetre idi, en fazla sıcakWr. 7, • u: 
~ aanti1Tat kayded.ilmittir. 

(fa:LE~ 
Beşeri tababet 
Hayvani tababet 

Şuna... insan hekimliği, hay
van hekimliği" deseler ya! Neyse 
maksat dil yanlıtı düzeltmek de
ğil, bir garip hadiseden bahset
mektir. 

Sıhhiye Vekaleti, lktısat Ve
kaleti Baytar umum müdürü olan 
zat hakkında bir tebliğ netrede
rek bu zatın iki sene müddetle 
"beş"'ri tababet" yapamıyacağını 
ilan etmi,. 

Bunun sebebi de kendisinin ik
tidar31zlığı değil, belki iki sene
lik mecburi hizmeti ifa etmemiş 
olmasıdır. Kanun.hükmünü tatbik 
edenlere sözümüz yok. Yalnız bu 
hadisede şunlar aklıma geldi: 

1 - Bu zat mecburi hizmeti i
fa e\.mediyse nas!l hükii.met me
muru oluyor? 

2 -Devletin herhangi fUbesin
de hizmet etmek mecburi hizmeti 
temiP etmez mi? 

3 - Bu zat iki sene insan he
!.imliği etmez ve iki sene sonra 
tekrar insan hekimliği etmesine 
müsaade edilirse onun melekesi 
eksilmi~ olmaz mı? 

Bir köşe muharririnin 
cevabı 

Selami izzet Bey arkad~ımı
zın iki gün evvelki "Vakit" gaze
tes:nde Belediye reisimiz Muhit
tin ıaeyefendiyi metheden bir ya
zısını gördüm. Ve derhal aklıma 
bundan birkaç sene evvel bir ge
ce Reyoğlunda çıkan -bir yangın
da ayni zat ile olan kavgası ve a
tııı tutması aklıma geldi. Selami
yi ne o zaman ne de timdi haksız 
bulmadığım için bunu onu hesa
bına bir tenakuz diye kaydetmiyo 
rum. Yalnız münasebetsiz buldu
ğum ~ey, Belediye reisimizi met
hederken benimle Burhan Cahit 
Beye çatması ve bizi körükörüne 
teııkit eden adamlar olarak göster 
me&idir. 

Ben bu münasebetle tekrara 
me:burum ki Belediye işlerinin 
tenkidinde pek sevdiğim ve hür
met ettiğim Belediye reisimizin 
"°hsına ili~mek mevzuu bahs de
ğilrlir. 

Ben Muhittin Beyi, Selimi iz
zet Bey gibi Valilik devrinde ta
nımış değilim. Kendiaile olan aşı
nalığımız 14 - 15 seneliktir ve -
eğer bugün hor görmezlerse -
B~lediye reisimizin arkadaşıyım. 
Aramızda beni ona karşı hareke
te geçirecek hiç bir şahsi hadise 
olmamıştır. Ben durup dururken 
de kendisini alakadar eden şeyle
re çatmam. Son günlerdeki yazıla-

Mi//iyti'ın <dılf ıcmanı: 61 

Almancadan - j 
Bir Eylül günü, akıama doğru, 

Rhin nehrinden kollan biribirlerinin 
viicatlarma kenetlenmiş iki kızın ce
aedini çıkardılar: 

Lota Ye Frida •• Çok acıklı manza· 
ra ve kimse bu feci akıbeti hazırlıyan 
maceranın ne oldufunu bilmiyor. 
Kimse yanyana boğulınuı olan genç 
kızlan tanmııyord\L 

Her ikiai de nehlr boyunca uzanan 
kasabada, verilen baloda bir gece be 
raber görülmütlerdi. Birdenbire de 
gÜzellikleri, yüzlerinin safiyetleri, ıen 
ve takrak oluılanyla umumi alakayı 
celbetmişlerdi. Her ikiıi daha kapı· 
dan girer girmez balonun kraliçele
ri olmuıtular .. 

Lola sanşın,, iri, durğun, hatta so 
iuk cazibeli, fakat bir kene danae
den adamda anla§Ilmaz bir yanıklık 
hisaini bırakıyordu. Hans kız karde
ıi kadar gÜzel ve ııanım olan F erida
yı çok beğenmİ§ti. Fakat ikimiz de 
bu kız kardeıler hakkında bir §ey 
bilmiyorduk. 

Ben de !.olaya bayılıyordum. iki 
Cumartesi birbiri üzerine bizi atlatb
lar. Saat on bire geldi mi bir puntu
nu getirip kaçıyorlardı. 

Ertesi Cumartesi günü saat tam on 
buçukta dunnu§tu. Haruı gülerek aa
atin çoktan durduğunu söylediği za
man, vakit gece yanımı bulmuştu. 
O zaman genç kızlar tarif edilmez 
bir korku ve hayretle birbirlerine bak 
blar . O saniye dışanya ftrlamıılardı 
ve çılğmca bir teli.ı içinde kaçıyor
lardı. 

Hans derhal soğuk kanlılığını ta
kındı: 

- Sen ıu taraftan arkalanndan 
git, hen de bu taraftan önlerini kes
tireyim. 

Düşüşnmeğe liizum bile görmeden 
arkalanndan atıldım. Gece ılık ve 
aydmlıktı. Ay yol kenarındaki evle
rin divarlarma yeni bir badana vur· 
muş gibiydi. Hans'ın yolun öbür ucun 

- -- - -

rım hep Belediye reisimizin bize 
kar'ı ve etrafındaki bazı gayret
keş memurlarin tefviykile yaptığı 
açık kapalı tarizlere cevaptır. Bu 
yazılanmrzla· kimseden ba,tan yu
karı hizmet istemiş te değiliz. 

Selami izzet Beyin bana "•i
kayetlerimizi biraz daha makula
ne yapsak, Belediyeye kar,ı biraz 
daha insaflı davransak" diye na
sihat vermesi de lüzum suzdur. 
Çünkü ben İf yapmanın ne güç 
fey olduğunu ondan iyi bildiğim 
İçin hiç bir tenkidimi gözü kapalı 
ve _insafsızça yapman. Eğer, böy 
le ınsaf11zca yazılmıt haksız bir 
yazımı bulur gösterirse onun elini 
öper, iilenen özür dilerim. 

Ben hususi ve umumi hayatta 
ne alimlik, ve akıllılık, ne üstün
lük satını' bir adamım. Fakat iki 
~ey var ki onları iddia ederim. 
Mert olmaya çalışırım ve ~amimi 
olmayı mürailiğe tercih ederim. 
Onun için Belediye reisi Muhittin 
Bey gibi makam sahibi olmu1 ar
kada~larımız bize kartı ba,kaları 
tarafından doldurulur ve kızdırı
lır. Bu netice benim için hos bir 
,ey olmadığı gibi 25 senedir ·has
bi hizmet ettiğim memleket sporu 
için de iyi değildir. Lakin bütün 
bu neticelerde benim kabahatim 
a~ık ve düfündüğünü söyleyen 
bır adam olmaktan ibarettir. 

Zaten, aziz Selami! Sanıyormu 
sun ki yazdığır.ıız satırları kariler 
bizim ne,riyat müdürlerinden da: 
ha iyi tetkik etmiyorlar. Her za
man kuvvetimizi kendisinden al
d~_ğı.~ızı ilan etti~imiz halk, eğer 
gozu kapalı tenkıt ve hücum yap. 
mtf olsak yüzümüze bakmaz ve 
biz düteriz .... 

Sen de teslim edersin ki bir kö
,e muharriri olmak fikir ve pren
sip sahibi olmaya, ve dü,ündükle
rini terbiye dairesinde yazmaya 
mani değildir. 

FELEK 

MAKEDONYA .. 
A~k, Kin, Politika ve Kan •. 

Şevki, "'Bu kadının yanında söyliyebi
lir miyim?" gibilerden Lubinska'ya bak 
tı. Ali sinirlendi: 

- Söyle, söyle! K"§ke bütün arka
daşların onun gibi olsa.. 

Kuşağı çok sığı bağlanmış olduğu i
çin Kaleş korsa giymİ§ bir kokona gibi, 
sedire ilişmişti. Bir iki yutkunduktan 
sonra: 

- Aretlik ... - dedi-.Bu gece bizim 
kifor yola çıkacaklar. 

- IV..ü!rezedeki adamlar mı? 
- Yok canan .. Kaçakçılar •. 
- Sende mi bizim ise bumunu sok-

tun? ~ 

- Evet .. Evvelce eşeklik ettiğimi an 
l<I-~ _:ım'.";ı- Berc;ke!. ~ anladım .. Şim· 

Müellifi: • izamettin Nazif 

dir. Tütünler "'Kesriye" ye gidecek. Yol 
larda eşkiya falan yok amma .• Gene ben 
bizimkilere emniyet edemiyonım. Hatı
rıma sen geldin. Eğer kafile ile beraber 
gitmeği kabul edersen elli altın var. 
Bak, ciü,ün ta şın amma cevabını çabuk 
ver. Çünkü iş kaymakamın kulağına gi
derse yaya kalırız. Tahsin Bey, bu itler 
den pek lıazetıniyor 

- Para vız gelir bana .. Kırk yılın ha 
§ında b.ir işin düıtü. Y npmak isterim ve 
lakin bir defa da bizim hatuna danışa
yım; bakalım, ne der? Ne cc.-.in Lubina 
ka? 

Kız bir parça dü~ündü. Sonra tatlı 
bir gülümseme ile cevap verdi : 

- Sen ı:.asıl istersen A1i .. Amma der 
. 1 • • .. , • ' 1 •• • • ,., 

dan koşarken, aksi gelen ayak sesle
rini duyuyordum. 

iki yolun teliı.ki noktaamda adeta 
göğüa göğfüe geldik: 

- Kimse yok mu? 
- Yok. Ben kimseyi görmedim 
Tam o sırada uzaktan gelen bir 

feryat bizi heykel gibi yerimize çak
b. 

Sea nehir tarafından geliyordu. O 
anda ıatkmlık ve durgunluğumuz 
geçti, bir hamlede nehrin bulunduğu 
yere doğru fırladık. 

Yakma, uzağa baktık. Hiç bir §'OY 

ler yok. 
Nehir, ayın ııığını züzen hafif bir 

aisi tabakası albnda uzuyor gibiydi. 
Tenbel ve ağır bir rüzgi.r, su kenarın 
daki kaınıılan hafifçe okıayarak geç 
ti. Ondan sonra ortalıkta ne oükiınet 
vardı Yarabbi? Çıt yok •• 

Fakat ... 
Fakat be§ gün sonra Hans'la bera 

ber tesadüfen balık avına gittiğimiz 
zaman, nehirden. çıkanlan iki genç 
kızm cesedi ile karıılatmıttık. 

* * * 
Akfam Ü•tü Rhin sahillerinde ay-

ni sessizlik ve aükiinet vardı. Hans'm 
eski arkadatı Heckel ile bilinemez 
hangi bir hisse tabi olarak nehir ke
nanna gelmi~tik. Orada, belli ki ayni 
müşterek hisle derin bir huzu ve hutu 
içinde ağır ağır akan sulara baktık. 

Heckel dedi ki: 
- Ben bu İfi anlamıyorum. Bu 

kaçıncıdır böyle oluyor? 
- Hangisi ne oluyor?, diye aor· 

duk. 
Heckel pipoaunu doldurdu: 
- Bu dördüncüsü .. dedi. 
- Nasıl dördüncüsü? 
- Ben de anlamıyorum. Size ü-

çüncüsünü anlatayım. On beş gün o
luyor. Hapfey'i bilir•İniz, kom§U kö
yümüz. Oradaki kumaş tezgahında i
ki kız kardef çah§ıyordu. Bunlar öğ
leden aonra i~e geliyorlar, gece saat 
ona kadar çalı§ıyorlardı. Kimse de 
bunlann o vakitten sonra n e reye git
tiklerini bilmiyordu. 

Bir ak§am bunlardan birini seven 
tezgah sahibinin oğlu, kızlar geç g it
sin diye saati durdurmu§ .. Budala ço
cuk yaptığının farkında değil. . Er
tesi gün nehirde her iki kızm birden 
cesedini b"ldular. 

Hans'la ben vakalar arasındaki 
bu benzeyi§e hayretler içinde kalmı§· 
tık. 

Lola ile Fridanın nehir kenaı:ında 
aarma.t dolat yatan cesetleri gözleri
mjn önüne geldi. 

• * • 
Harutan bir ha ber aldım. Bir adam 

köprüden kendini nehre abnı§ ve bo
ğulmuş. Polise bıraktığı bir mektup
ta bütün cinayetlerini itiraf ediyor. 
Sebebi intikam almakmıı. 

Lola ile Fridanm karşı sahile geç
mek için bindikleri kayığın ortasını 
delmİf, l<ayık batınca kızlar boful
muşlar, kendisi de yüzerek kartı sahi
le çıkmış, orada bekliyen otomobile 
binerek kayıplara kan§IDI§. 

Hana mektubunun sonunda diyor 
ki: 

- Görüyorsun ya, timdi her f"Y an
latılıyor. 

Poliste 

Tehdit 
Küçükpazar Maliye tahsil şubesi 

memurlarından Ahmet Remzi Ef. za
bıtaya müracaatla bir ay evvel hac
zcn 60 lira tahsil ettiği Zeyrek cad
desinde ltahveci Hayri ve çırağı Şefik 
Ef. !erin Zeyrekte önüne çıkaralı: (Sen 
bizim can!Illlzı nasıl yakbnsa biz de 
senin canını yakacağız) diye tehdit 
ettiklerini iddia ebnİ§ ve tahkikata 
b i'ıslanmı~tır. 

Patlayan havagazı bOrusu 
Kumkapıda Tiyatro cndde•inde 

berber Artin Ef. nin mutfağındaki 
havng'azı borusu patlamıtsa da etrafa 
airayet etmeden söndürülmüttür. 

Eski dost 
Bayram Sokağı sakinlerinden Su

zan. eski c!ostu kahveci Hüseyin tara
fından sustalı çakı ile tehdit edildiği. 
ni ve Hüseyin de Suzan tarafından 
35 lirasının çalındığını iddia etmiıler
dir. Tahkikata baslannnştır. 

Tutuşan borular 
Samatyada lçkalpakçı sokağında 0 • 

turan elektrikçi Sabri Ef. nin üç katlı 
e_vindeki aoba borusu tututınuısa da 
s,,ndürülmüıtür. 

Smordeş' e kadar gidelim.. 
- Smond"§'e kadar mı? 

- Ha ha.. Zati oradan öte çok bir 
§ey kalmaz ki.. Kesriye olıun olıun de
yelim ki üç aaat beri tarafta.. 

Ali bir göz İ§aretile Kaleşe danıttı: 
- Duydun mu? 
- Kabul. Fakat beınen timdi hare-

ket edeceksiniz. Silablaruuzı arkad.qla
ra ~eririm. Tekrar ediyorum, yollarda 
ne: ıaı;wlarma, ne kolcu, ne de "§kiya.. 
~ı~ bır şey yoktur. Rahat rahat gidecek 
sınız. 

Liıbinska iıten anlıyan bir gillümse
yişle: 

- Bu ne kadar emniyet! • diye söy
lendi • Siz Türkler hep bu yüzden kay
bediyorsunuz. Kendine güvenmek iyi 
şeydir amma.. ihtiyatlı hareket et.eniz 
ne ziyan edeniniz? 

Ali sevgilisine Yaklattı: 
- Ne o ? Bildiğin bir ıey mi 

var? 
- Var yn .. O taraflar hep komiteden 

dfr. Çakalarof, Popof hep orada dola ır 
13ütün köylüler silahlıdır. Hele Zaguri~, 
C' • . · - ,..., 1 • • 1 .. 1 • 

Gençlik 
Dernekleri 
Hilaliahmer yeni bir 

teşkilat yapıyor 
ANKARA, 27 (A. A.) - Hilaliah

mer Umumi merkezi, Salibiahmerin 
gençlik tqkilatını tetkik elmİ§ ve bu 
te§kili.tın nizamnamelerinden memle .. 
ketimize uygun ve tatbiki kabil olan
larını esaa tutarak bir Gençlik Derne
ği talimatnamesi yapmıştır. Talimat
name Sıhhat ve içtimai Muavenet ve 
Maarif Vekaletlerince kabul ve tas-
vip edilmiştir. 

Bu talimatname: 
A - Çacuklan insaniyet, şefkat 

ve biribirlerine yardım hislerile yetiş
tirmek ve bu maka.adın yerine getiril
mesi için topluluk hayatına alıştırmak. 

B - Türk gençlerinde fazilet ve 
vatanda.ılık hisleri ya§abnak. 

C - Hıfzıssıhha kaidelerini yaya
rak, memleket dahilinde umumi sağ
lığın yükselmesine çalı§mak. 

D - Mektep talebe.ini Hilaliah
mer itlerile yakmdan alakadar etmek 
auretile onlara Hililiahmerin makı.at 
ve gayelerini öğretmek ve bu suretle 
Hilaliahmer Cemiyetinin müstakbel 
azalannı hazırlamak. 

E - Ecnebi memleketlerdeki buna 
benzer gençlik derneklerile rabıtalar 
teais etmek, mektepliler arasında 
mektup, hediye, albüm, kolek•iyon, 
kitap ve malümat mübadelesi ve im
kan bulunduğu takdirde ziyaretler ya-
pılması gibi vasıtalarla bu rabıtalan 
kuvvetlendirmek. 

F - Hilaliahmerin varidatını art
tırmak ve Hilaliahmer Cemiyeti me~· 
kezi umumisinin vereceği talimat da· 
hilinde felaketzedelere, hastalara, 
malullere ve muhtaçlara yardımda 
bulunmak. gayelerini ihtiva etmekte
dir. 

Glorya Sinemasında -
29 mart Çarşamba akşamı saat 21,30 da sinema ve 

Musiki San'atkarları Cemiyeti 
\&rafından tertip e:iilen ve Eftalya ve 

iştirakile 35 kifilik 

Safiye hanım'.arın 

G 

ALATURKA KONSER 
Fiatlar: 75 • 100 • 150 • 20ll 

Bi!etler sinemanın gişesinde sablmaktadır ~ 
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Bu ak§amından itibaren 

L o R y A SİNEMASINDA 

ALK PONE 
(YÜZÜ DAMGALI ADAM) 

Bugüne kadar yapılan filmlerin en heyecanlısı 
D i k k a t ! Bu film 1932 beynelmilel film müsabaka-

sında birinciliği kazanmıştır ! 
A L K A P O N E filmi, bütün dünyayı velveleye ve

ren meşhur Amerikalı kaçakçılar kralı Alkapone'nin 

hayat, sergüzeşt, aşk ve ihtiraslarını emsalsiz 

bir san'at muvaffakiyetile tasvir etmektedir. 

Talep ve arzuyu umumi üzerine •----
EL HAMRA SİNEMASI 

Haftanın en büyük muvaffakıyetini teşkil eden .. "" .. 
ugun Gecesi 

Türkçe sözlü, tarktlı, orta oyunlu ve taklitli halk lromediıi 
Bu talimatnameye nazaran, bu der-

1 
neğin Ankarada Hilaliahmer Umumi 
merkezine bağlı olarak çalışması ve 

1 

bir merkez heyeti ve taşrada dernek Görülmemiş eğlenceli ve neşeli yeni tabloların ilavesile 
§ubeleri ve kolları bulunacaktır. Yarın aksamdan itibaren iraesine devam edecektir. 

Dernek şubeleri ileten fazla mek· ı İT LİDE 
tehi bulunan ~ehir ve- kasabalarda a- J Üynıyanlar : NAŞ - HAZIM - HA -
çılacaktır. Büyü!t dağınık şehirlerde 1 ASIM - MUAZZEZ 
de umumi merkezin müsaadesile semt 
semt dernek şubeleri açılabilccektir.

1 
İlaveten: Amerikanın en fazla beğenilen artisti 

ilk ve orta mekteplerde ve liselerde R U T H C H A T T E R T O N tarafından 
muallim mekteplerimizde, ticaret ve sa-
nat mektebi gibi meslek mekteplerın- 11•-----• M U K A D D E S Y A L A N 
de yapılacak te~kilat, Hilôliahmer 
genfliği derneği kolu ismini alacak ve 
her kol o mektebin i5Dlini taşıyacak
tır. 

Her bir mektep yalnız bir Dernek 
kolu yapacak, yalnız bir lise ile bir
likte bulunan ve mevcudu fazla olan 
mekteplerde ve orta mektep kısmı 
için bir, lise kısmı için de aynca bir 
kol yapılacaktır. Bir mektepte bir 
kol yapabilmek için o mektepte der
neğe giren azanın yirmi olma&ı ~arttır. 
Yedi yaımdan 18 yaıma kadar her 
mektebin kız ve erkek talebeai bu der
neğe aza olur ve her aza senede alt
mıı kurut verir. Mektep müdürleri ve 
mümessilleri derneğin tabii mümessil .. 
!eridir. 

ANKARA, 27 (A. A. ) - Gençlik 
Derneği Merkez heyeti teşekkül et
mİ§ ve faaliyete geçmiştir. Bu hevet 
talimatname mucibince yedi azadan 
ibarettir. Merkez Heyetine seçilen
ler şunlardır: 

Hilfiliahmer Merkez Heyeti azasın
dan Sivas meb'uau Rahmi, Hili.liah
mer r~cmuaar müdürü Fazlı, Dr. Şu
ayp, Maarif Vekaleti Talim ve Terbi
ye heyeti azaaından Ali Haydar, Mü
fettişi umuınilerden Dr. Celal, Dr Fa
ruk ve Dr. Zeki Nasir Beyler. 

-Himayeietfal kaza 
kongreleri 

Himayei Etfal kaza kongrele
ri nihayet bulmaktadır. 17 nisan
da Vilayet kongresi toplanacak
tır. 

Telafisi güç bir zıya 
Eüyükadn Sanatoryumu müessisi ve 

sahibi maruf Doktorlarımızdan Muıa 
Kazım Beyefendi dün gece anıızın irti~ 
hali daribeka <ylemiştir. Merhum nice 
meziyetlerle ınücehhez fukaraperver, 
haluk bir zat idi. 

Cenazesi bugÜn saat (ikide) Büyükada 
daki ikametgahından kaldırılarak na
mazı kılındıktan sonra Büyükada kab
ristanına defnolunacaktır. 

Güzide doktorumuzun kederdide aile
sine beyanı taziyet eder ve cenabı hak
dan merhuma gani gani rahmetler di

leriz. 

_ Peki abla peki.. isterlerse bütün 
koınite ailatılannı alsınlar, çıksınlar. Bi
zim adamlar da iyi ku11un atmasını bilir 
!er. Nasıl Ali, gidecek misin? Gitmiye
cek miıin.. Hani glbnezsen kendim git 
meğe mecbur kalacağım da .. 

Ali arkadaşına elini uzatb: 
- Gideceğiz Şevki .. 
Maamafih gene yan gözle Lubinska 

ya danıınu!tı. Bulgar kızı sevgilisini kır 
madı: 

- Evet ıimdi gidiyoruz. 
Kale, acele acele gitti. Fakat bu A· 

li de amma kılıbıklatmışb bal •• 

Manastırın toprağını görme

nıeden Manastırdan uzakla-

ııan bir vali •• _ 

Drahor boyundaki poliı kulübesi kal'
dan gözükmiyordu. Üç bet adam cadde
den koıarak geçiyorlardL Yan sokaklar
da bfr köpek sesi bile yoktu. Retit Bey 
"'Dırahor"un öbür tarafındaki Müıür 
Paşanın evine gözlerini daldınrut, dütü
niyordu: 

LI"' - 1 ....... • .. • .. !. 

,-.~ Yarın a!ı:şamdaııı itibaren ~ 

OPERA SINEMASINOA 
CHARLES F ARRELL ve JOAN BENNETT tarafından temsil edilmiş 

MEÇHUL ADAM 
fptid~ ' me.:lPniyet çerçevesi içeriıinde maceralarla clolu 

r üzel bir aşk m ınzumesi. 

1 ~:.n;! .~~!~~~ 1, "' 
lSTANBUL BELEU1YES1 

1 

Darülbedayi temsilleri 
lııtanbul Sehir Tiyatroııu 

Bügün auvare aaat 21,30 

Güneı 
Batarken 

Yazan: 

G. Hauptmann ' 
Tercüme eden: 

Seniha Bedrj H. 
Facia 5 perde 

Muallim ve Talebe gecesı 

-~GLORY A'da.-• 
Bugün bu.usi bir seans 

M"§hur çeteci ve haydut 

ALKAPONE 
nin hayatı, atklan. ibtiraslan ve 

maceralarım musavver 

ALKAPONE 
(Yüzü damgalı adam) 

filıni bugün saat 11 de 

GLORYA 
SİNEMASINDA 

hususi bir seana halinde gösteril<>
cektir. Bilumum matbuat müntesibini, 
sinema müdirleri ve serbest dühuliye 

'<artı hamillerinin tetrifleri rica olunur. 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Barik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için nıüı;;ait feraiti havidir 
Merkezi idareıi: Galatada Ünyon Hanında 

yak bastığı gün sokaklan kar içinde ~ul 
muttu ve hala clurmıyor, yağıyor, yagı
yordu. 

1 
.. 

Dairelerdeki tezepzüp m~thit~· E ıru 
nereye atsa iğrenerek gerı çekıyordu. 
Herkes çalıyor herkes çırpıyor, sonra 
gene herkes ııa:..ustan, do~l~ktan, şe· 
reften bahsediyordu. Bu şımdıye kadar 
onun görmediği bir ~di. Doğ~~u ~a 
Manasbnn yeni valisi, tahammülunun 
son devrelerini ya,ııyordu. 

Bir taraftan küçük çocuklarının sıh
hatini düşünüyordu. Eğer hava böyle 
devam ederse, zavallı yavrular bu gün 
olmazsa yann mu tlnka hastalanıverecek
lerdi. Bu ,ehrin evleri de bir ô.lemıli. 
Geldiği günden beri belki bir orman 
yakımttı. gene oturduğu "berhane" yi 
istediği gibi ısıtaınanııftı. Bir deliği b
kasa tıkanacak bin delik bulunuyordu. 

Elleri cebinde bir aşağı bir yukan 
odada dolatn:nğa başladı. Carurun sıkın
tısından ne yapacağını bilemiyordu. Bu 
valilik te amma tenbel işiydi ha .. Sabah
leyin önüne imzalanacak bir kaç kağıt 
koyuveriyorlardı. Sonra akşama kadar 
--L!- _ .... ..J......,..,..,.YY'I.... • .. ı,,.:ı.r...,,ıtcl.:r. .... n• )M;_ 

acenta aranm<ıktadır. 
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vukluklarım dinlemeğe mecbur kalıyor
du. işte maııasının üstü bom boştu.Bir 
valinin vazifesi b:.ından mı ibaretti? .. 

Vilayetin her tarafında korkunç bir 
asayişsizlik hüküm sürüyordu. Geldiği
nin haftasında cezri bir harekete kalkış· 
mak istemişti. Fakat bütün gayretine 
rağmen nah şuracıktan ıuracığa bile gi· 
dememişti. Ortada müfettitlik lafıdır 
dönüyordu. Kolunu sallamak iste•• 
mektupçu geliyor: "Efendim, bir ker" 
de müfettiıliğin fikrini alalım" diyor· 
du. Peki amma cannn madem ki her şe· 
yi müfetti,liğin yapması lazım geliyo~
du, o halde, bu Manastır şehrinde bır 
adamı validir diye oturtmakta ne mar13 

vardı?. 
Nihayet dayanamamış, vili.yet ah-Vil' 

li hakkında mufassal bir rapor ya.Z'P 
Hüseyin Hilmi Pataya göndermiıti. A;· 

b•· çık konuımuıtu. Memlekette olanı ~ 
teni, bilhassa asayiısizliği, ne yapın~ 
İstediğini bütün teferrüatiyle bildirıı",; 
ti. Fakat işin yoksa bekle de müfc11' 
paşa hazreUerinden bir cevap çJısırı:: 
Günleri beyhude bir intizar içinde ı."',fe 
yordu. Bir başka pencerenin ü:ııJ.11 



O OMOBİL SANAYİİ 
Karada giden ~ va~talamım "'! 

serii olan otomobıl umwru harpten bEri 
her yerde taammüm etti. Bilhasaa de>
- bü ··ıdüğü memleketleri İtba hili-
gup yu 'da ki . Am ne getirdi. Fransa otuz flJe. .,._ 
rika'da bq kipye bir otomobil iııibet • 
diyor. 

Turizmin, umumi nakliyatın, ukerli
ğin hizmetlerinde azami istim81 ~ 
bulunduğundan dolayı çabuk t-ammum 
eden otomobil, son senelerde bizde ele 
çoğalmağa bafladL Şehirlerimizde, nak
liyatta mühim bir mevki al~ '!'nra 
bir de amatör sınıfı meydana getirdi. 

Bugün Anadolunun henüz d~ yolile 
yekdiğerine bağlanmam•§. Şehir ve Ka· 
sahaları arasında adi nakil vasıtalarmm 
yerine geçmeğe, demir yollarına muvazi 
şosalarda bu yollar için hakiki bir reka
bet tesis etmeğe çalıııyor. 

Böyle olmakla beraber, otomobilin 
bizdeki taammüm dereceoi bir işba bi
lini andırmaktan çok uzakbr. Esasen 
bu nakil vaııtaımın ıüratle tpamm:ijmij: 

yol çokluğu, m~tayassıt servetlerin bo,.1-
luğu gibi hususı hır takım sebeblere ~
bid!r. Bu sebebleı·e kafi derecede malik 
bulunan memleketlerin bu me.'uliyetten 
yakalarır.ı kurtarmaları kabil değildir. 
Meğer ki topraklan üzerinde bir otomc>
bil sanayii kunnu~ olsunlar. 

F ilbakika, otomobil sanayii doğduiu 
ve inkişaf ettiği memleketl..-i iıba Iıaliııe 
getit·dikten sonra, binlerce otomobile va
ran gündelik istih.alatı için yabancı e). 
!erdeki faaliyetini artırdı. Oralarda da o
tomobili yalnız Devlet müe.seselerinin 
nakliye ıirketlerinin, zengin bir smıfm 
inhisarı altmdan kurtararak barcı ilan 
yapmağa çalıttı. Bu gaye uğrunda, azami 
e' ıafı eıgari fiate verdi. 

Hakikaten otomobil bugünün bayat 
pahalılığına rağmen - ..-.mi harpten 
evvelki kıymetine nazaran - ucu~uğu 
en çok muhafaza etmiı olan bir qyadır. 
1914 seneoinde bir otomobilin kıymeti 
bin iki yüz ila bin bq yüz lirayı geçmi.
yordu. Bugün aynı otomobilin daha mü
tekamil tipi iki bin bq yüz liraya alına
hiliyor. Aradaki fiat farkı 5,7 clir. Hil
b ıki her hangi ba~ka bir etYanın bugiiD
kü fiatini, umumi harpten evvelki fiati
nin beş altı mislinden qağı göremeyiz. 
Otomobil senayinin İtÇİliğİ ile m'""8cl.dıı 

iptidaiyesindeki fiat farla da böyledir. 
Hem iptidai maddeleri hem itçiliği 

yüksek ve fakat kendisi ucuz bir etY11. 

baıit bir dütünce ile inaana garip gözü
kür. Hilbuki bu işte bir garabet olmadı
ğını hemen söyliyelim. Bütün kerametin 
imalin yeni usUllere dayanma11 ve istib
.alin seri bilinde yapdmasıdır. 

Otomobil sanayÜ imaldeki bu yeni u
sülleri kısmen tayyare u.nayilne boo-çlu 
dur. Tecrübe d.....,.ini umumi harpte 
seçiren tayyare sanayii, çok yükü büyük 
süratlerle yükseldcırde t&§ıyabilınek için 
tayyarelerini kudretli motorlarla tecbiz 
etmiıti. 1914 te kullanılan 100 beygir 
kudretli motorlar yerine 1918 le 500 bey
girlik!_. görülüyordu. 

Tayyarede sildet mühim olduğundan 
bu yüksek kudretli motorlann mümkün 
mertebe hafif olmalarına çalı!dıyordu. 
Bu çalııma motorlarda randnnanın bü
yümesine, devir adedinin yiikselmeoine 
,silindirlerin çoğalmasına sebep oldu. 

Umumi harpten sonra bu formül oto
mobil sanayiine de tatbik eclilmeğe bat 
landı. Eaasen en mütevazi müıteri bile 
seri giden kuvvetli araba anyordıı. 

Müıteri ile olan münasebetleri noktayı 
nazarından adi bir tüccardan farkı olına
yan otomobil fabrikalan mÜ§terilerin 
bu arzulanna uyan -balar çıkarmakta 
geçilonediler. 

E vvelô. "6'' silindirlileri gördük. Bun· 
!arda sürat en af&ğı 100 kilometreyi ge
çiyordu. derken "8" silindililer çıktı. 
Şimdi moda bunlarda. "8" silindirliJer. 
den sonra "12" silinclirlilerin geleceğin
den fÜphe etmiyelim. 

Necip DORRO 
---«O»'---

Kısa haberler 

Almanya.- Otomobil sana
yiinde canlanma hareketleri 

lktısadi buhranın büyük dar· 
belerine uğramıt olan otomobil sa 
nayii yeniden canlanmağa batla
Dllfbr. 

1931 aeneainin ilk on bir ayın. 
da 56.000 otomobil sab:mf olan Al 
man fabrikaları 1932 nin ayni ay
larında ancak 41.000 otomobil au
rebilmitlerdi. 

Sabtın o/o 27 niıbetinde suku
tunu gösteren bu rakamlar son ay
larda Alman sanayii lehine defit
meğe batlaıDıfbr. 

MİLLlYET SALI 28 MART 1933 

Amatör köşesi 

Sahibi bulundujunuz otomobilin-n&
kadar yeni ve mükemmel oluraa olsun 
-yolda bir arıza çıkarmasının her za
man için ihtimal dahilinde olduğunu bi
liniz. 

Modren bir otomobilin yolda göstere
bileceği arızalar mühim ve adi olmak ü
zere iki sınıfa ayrdabilir. 'Mühim ve do
layısile nadir olan anzalar kartısında 

(motorun yanması, bilyalı bir yatağın 

kınlmaıı, ve saire. .. ) Amatöre düıen İf, 
arabayı tamirhaneye kadar yedekte çek
tirmekten ibarettir. 

Adi an.zalar için vaziyet böyle değil

dir. Amatör bu sınıfa dahil olabilen her 
hangi bir arızayı bertaraf ederek yoluna 
korkusuzca devam edebilir. Amatörün 
bu husus için iktisap mecburiyetinde bu
lunduğu malümat bir iki sütun yazıyı 
geçmez. Biz bu malümatı dört kısma tef
rik ederek büli.sa edeceğiz. 

Benzin kısmı. 

Motorun çalı§mamall teklindeki arı
zalann bir çoğu motora benzin gitmeme
sindendir. Motorun benzinsiz kalınası ise 
dört sebebten ileri gelebilir. 
-Motor çalıtırken birdenbire veya ıen
deliyerek durur. Yapılacak it arabada 
bulunma11 lazım gelen ihtiyat benzini 
depoya boşaltmaktır. 

Hareket eına11nda benzin musluğu a
çdmamıt olabilir. - Yapdacak it mu .. 
luiu açmaktan ibarettir. 

Depoda ben2in tükenınit olabilir, 
Depodan gelen benzin bon11u tıkan

mıı olabilir.-Motor birdenbire veya ._. 
deliyerek durur. Yapdacak İ§ bcmtyu t• 
mizlemektir. Eier depo arkada ise, ara. 
badaki ihtiyat benzini muavin depoya 
botaltarak arızayı garajda tamir etmek 
doğru olur. 

Benzinde pislik olabilir. - Benzin 
lı:arboratuvare geldiği hilde motor du
rur. Yapılacak iı karboratuvum ınem<>
lerini söküp içlerine üfliyerelı: bunlan 
t....Wemektir. 

ŞOFOR 

..... ''''''' 

Sür'at 
Rekortmeni 
Sör Campbell ne za

man korkmuı? 
Amerika'da Daytona plô.jmda 22 §U

batta tesis etmit olduğu 437,908 ki
lometrelik süratin rekortmeni Campbell, 
bu tehlikeli yanfta korkup korkmadığını 
soran gazetecilere, hayatında yalnız bir 
defa korkmut olduğunu söylemi§ ve kor
kuya sebep olan hadiseyi §U suretle hi
kaye ebniştir: 

Yer yüzünde biç bir liman yoktur ki 
orada, uzak ufuklann arkasında kalını§ 
meçhül ve gayri meskun adalara saklı 
servetler olduğunu hikaye eden, bakır 
yüzlü, ihtiyar deniz kurtlanna rast g&
linmeain. 

Bir gün bunlardan biri, bana böyle bir 
adada eski korsanlardan kalma bir defi
nenin saklı bulunduğunu söylemi§ti. 

Coloınbie sabillerin.d..., 400 mil açıkta 

Campbell 

bulunan bu adada hatta bir değil Üç de
fine vannıf.. lkiai meıhur korsanlardan 
Ed~ Dawis ile Dampier'nin üçüncü
sü de haydut Beinto Bouitas m İmİJ .. 

1924 senesi tatill..-ini geçirmek üzere 
Macl.ere adasına giderken yolda geminin 
ıuvarisi de Salwadge adasmda saldı bir 
delineden bahsetmiıti. 

Maclh'e de otomobil sürat koşucula
rından dostum Lee Guineaa ile buluıun· 
ca Salwadge adasına bir sder tertibine 
karar verdik. 

Gnineu in ..., Amiral Nicbolon un 
seyyabat etmekte olduklan on iki müret-
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OTOMOBİL 

1771 tarihinde bir Fransız mü
hendisi üç tekerlekli bir araba Ü· 

zerine bir buhar makineai yerlet
tirmişti. Otomobilin bu ilk taslağı 
nın bu günkilere benziyebilmesi 
için aradan yüz aene gibi uzun bir 
zamanın geçmesi lazım gelecekti. 

Filhakika bu günkü otomobille 
rin ilk ceddi 1891 den evvelki ta· 

llllllllll 11111111 HllllllllUIHlllU lllllllllU 11111.111-

tebatlı yatla adaya hareket ettik.. 
Hayatımın en korkulu günleri, iıte o 

Salwadge adasında geçti. 
Hiç unutınam; adaya geldiğimiz gü

nün ilk geceai idi. Bizimle beraber çadır
da yatan köpek birden bire havlamağa 
ulumağa başladı. o kadar sert havlıyor
du ki hepimiz yataklanmızdan bir anda 
fırlıyarak ve silablarnnıza sarıldık. 

Gl'Ce karanlıktı, diıarda ses sada yok· 
tu. Korkunç bir süküt içinde yalnız kö
peğimiz acıacı havlıyordu •. 
Adanın ıssız olduğunu biliyordu. Bu

nunla beraber meçhül bir kaç çift gözün 
bize hiddetle balanakta olduğunu tah
ınin ediyorduk. 

Ne olacaktı? ... Hiç bir şey olmadı. 
Köpek nihayet sükünet buldu .•. Sabah ta 
olmuıtu. 

O geceyi takip eden diğer geceler de 
hep böyle geçti. .• 
Hayatımda o gecelerin korkusundan 

başka korku bilmiyorum. 

1780 de bu oto
mobil saatte 5 ki
lometre yapabill-
11ordu. 1989 iln 
yarış arabası sa
atte 250 kilomet-

re yapıyor 

rihi habrlamıyor. 1891 bugünkü 
otomobilin ilk doğum aeneaidir. 

Makine sanayiinin her kısmın • 
da olğu gibi, otomobil de doğduğu 
tarihten itibaren bat döndürücü 
bir aüratle tekemmüle bqladı. 

1894 te, daha henüz üç Yatında 
iken Paria • Romen müsabakala
rında saatte vasati olarak 21 kilo
metre katetti. 

1898 de, yedi Yatına geldiği va· 
kit Paria • Berlin yolunda bu süra· 

ti 74 kilometreye çıkararak istik
bal için büyük ümitler verdi. 

O zaman için iatikbal olan gün 
ler gelince ümitlerin bota gitmedi
ği anlaşıldı. Bugün, sürat rekoru 
400 den 500 kilometreye merdi
ven dayamıf mütemadiyen çıkına 
ğa çılıtıyor .. Bugün, otomobillere 
verilen sürat kabiliyeti bazıların· 

da 100 kilometreyi geçmit bazıla· 
rında 150 yi bulmut .. 

Otomobililin yarım asırdan u 

bir zamanda geçirmit olduğu te
ki.ınülün muhtasar ifadesi budur. 

Birinci Sahifeden Geç~n Yazılar Çocuk haftası 
Beş bin çocuk bir ara

da marş aöyliyecek 
ANKARA, 27 A. A. -.23 Nisan ço

cuk bayramı Himayeietfal cemiyeti u
mumi merkezince bu sene Ankarada bii 
lün mekteplilerin ittiraki ile kutlulana· 
ca.ktır. Bayram programının e.ası Tür
kiyede çocuk meselesini bütün yurttafla 
nn alilm.amı celbedecek bir tarzda orta
ya koyınaktn- Bwıwı İçİll .-imli afif· 
ler, grafikler _.-edilecdr, konıferanalar 
verilecek va bolbaua 1933 ..., diba ileri 
ııenelere ait mii§tenık faali}'9t beclefleri 
tespit edilecektir. Çocuk haftası, bat lıİla 
den ziyade mekteplinin iftirakiyle aM. 
Meclisi binası önündeki meydanlıkta bü 
yük merasimle açılacak ve menlcketi
mizde ilk defa 5.000 den fazla çocuk bir 
arada istiklil ve çocuk martlanıu aöyli
yecelderdir. Bu meraaiınbı güzel olnuu.ı 
için müsi.ki muallim mektebi hoca n ta
lebeleri tarafından timdiden hazırlıklara 
bat!anmıttır. Haftayi Ankara ~l<>
rinden müsabaka ile seçilecek bir çocuk 
açacaktır. AÇ'ftan sonra mektep!.- top. 
lu bir halde büyük bir geçit ~ ya. 
pacaklar, B.M. M. öniincle Mb:lisi sela-m 
lıyacaklardır. Gazi heykeline her ınek.. 
tep kendi y-caklan çelenkleri koya
caklardır. Haftanın diier günlerinde 
Halkevinde, sinemalarda, mekteplerde 
aile ve çocuklar için temsili_. ve konf• 
ranslar verilecektir. Cemiyet bu hafta i. 
çin çocuklara ve ailelere gösterilmek üz 
re iki piyes hazırlanmııbr. Hafta bitimi 
bütün mekteplerin ve ailelerin ittirak:iY
le biı· kır eğlencesinde teııit edilecektir. 

Muahedelerin değişmesi meselesi 1 
(Ba~ı 1 inci ııahifede) 

Bütün milletler muahedeler tadil 
olunduktan sonra, bu tadilin ye-. 
gane gayeai Avrupada dostluk ve 
beraber çalıfma siyasetinin kurul 
maaı olduğunu ispat edecek teldl
de yardım etmelidir. D6rt büyük 
devlet aralannda iyice anlıqtık· 
tan sonra silah bırakımma engel 
olan korkuların sebeplerini tetkik 
etmek mümkün olacakbr. O :ıra· 
man hiç kimıe dünya harbinden 
sonra aulhun tesisi yolunda atıl
mı• olan adımların en müeaairini 
atmı• olduğumuzu inklr edemiye
cektir. 

lngiliz gazeteleri ne diyor? 

LONDRA, 27 A. A. - Pazar 
günü çıkan gazetelerin, M. Mac 
Donald'in aöylemit olduğu nut· 
kun mumaileyh;n Roma'daki mü
kalemelerinin neticesi, muahede
lerin yeniden tetkiki meaeleaini 
ilk plana koymu9 olduğunu göa
terınekte bulunduğu ~klindeki in 
tibaı kuvvetlendirmektedir. 

Bu netice, umumi bir memnu
niyetle kartılanını,br. 

Sunday Timea diyor ki: Muahe
delerin yenide:ı tetkiki harpten 
sonraki bütün meaelele~in esası
dır. · 

Ohaerver diyor ki: 
1919 muahedelerine haaredilen 

yeniden tetkik meaeleai, tekrar 
ortaya atılmıftır. Bundan dolayı 
M. Mussolini'ye t~kkür etmek 
gerektir. 

Bu gazete, İngiltere'nin hatb 
hareketinin ve mesuliyetlerinin 
sahih surette tayin edilmesi 18.ıı:ıın 
geldiğini yazmakta ve tU auretle 
netice vermektedir: 

Eğer umumi harpten evvel bu 
tarzda hareket etmit olsaydık, o 
büyük felaketin önüne geçilmif 
olurdu. 

Fransızlar dediklerinden ,aş. 
mayorlar 

P ARiS, 27 A.A. - Sulh doatla· 
rı komitesi, beynelmilel matbuat 
mümesailleri şerefine bir ziyafet 
vermittir. 

Bu münasebetle M. Boncour, 
bir nutuk söyleyerek fimdiki mÜf· 
küllerin pek vahim olduğunu ve 
fak:ıt halledilemez olmadıklarım 
beyan etmi' ve maamafih yata
makta olduğumuz aylarda su'h 

veya harp oyunu oynanılmakta ol
duğunu illve ebni9tir. 

Mumaileyh demittir ki: 
Sil&hları bırakma konferansı

nın herhalde bir netice elde etme
li llzrmdrr. Konferanam muvafa
ldyetaizlikle neticelenmeai, ne gi. 
bi akılıetler doğurduğunu pekala 
bilditimiz silahlanma yarıtına 
tekrar giri9ilmeai demektir. 

CENEVRE, 27 A.A. - Bu sa
bah ailalılan bırakma konferansı 
umumi komisyonunda Muasolini 
projeainden bahaeden M. Madari
aga, muahedelerin yeniden tetki
ki için sarfedilecek gayretlerin an 
cak bir sulh ve sükun havası için· 
de yapılabileceğini söylemittir. 

Büyük Britanyanın planını tet· 
kik eden M. Madariaga Fransız 
planında mevcut olup bu planda 
ve ihmal edilmif olduğu bu arada 
bilhassa büyük devletlerin harp 
Bemileri hacmının indirilmesi as· 
keri ve bahri tayyareciliğin ilgası 
sivil tayyareciliğin beynelmilel bir 
tekle konulması, askeri bütçelerin 
tahdidi, esliha ve mühimmatın hu 
suai surette imalinin bir takım ni· 
zaınnamelere raptolunması ve 
kontrol altına alınması husuaları
nın ihınal edilmit bulunduğunu 
söylemittir. 

Komisyon, İran, Portekiz, ve 
Sovyet Ruaya murahhaalarım ve 
M. Hendersonu dinledikten sonra 
içtimaım saat 11,30 a bırakm19br. 
Komisyon bu aktaın umumi müza 
kereyi bitirmeğe çalı,acaktır. 
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Şaşılacak şey! 
(Batı 1 inci sahifede) 

maktadır. Mumaileyh bir sene ev· 
vel tekaüt edilmit bir maliye me
murudur. Garibi fU ki kendiai nü· 
fua sicillerinde ölmüt olarak gö .. 
terildiği halde, tekaüt maatmı 
muntazaman almaktadır. Meh· 
met Kamil B. nüfusa bu yanlıt 
kaydın on sene e'r'Vel geçti~i, o 
zamandanberi nüfua idaresinin 
kendiaini ölü bildi~i .Oylemek· 
tedir. Bu zat hayatta olduAunu 
aöyliyerek Oaküdar nüfua memur
luğuna müracaat etmif, fakat kay 
dındaki yanlıtlığı bir türlü dü· 
zelttirememittir. 

Etıbba odaları 
(Ba§I 1 inci sahifede) 

vinde ve ne de muayenehanesinde.it 
yapmıyan azalar Odalara iki lira ve· 
receklerdir. 

Bu dubuliyeden baıka azalar Oda· 
nın mesarifi zaruriyeai kartdığı ola
rak her üç ayda bir para taahhüdü 
daha yapacaklardır. 

Muayenehanesi olan tabipler, diıta· 
bipleri, ditçiler, eczahane sahibi ec
zacılar için senelik taahhüt miktan 
12, muayenehanesi olmıyanlar için 6, 
çahımıyanlar için 3 lira tespit edilmiı· 
tir. 

Çalııamıyacak, muavenete lüzum 
gösterecek derecede malW olan aza 
ile vefat edenlerin muhtaç aileleri ef
radına yardım için Odalarda yardım 
aandıklan teais edilecektir. Bu aandık· 
!ar için vekalet bir talimatname ha· 
zırlıyacaktır. 

Edirne de yaa giinil 
EDİRNE, 27 A. A. - Türk E

dime 1912 bozgununun kıu-a gü
nünü dün çok heyecanlı bir suret
te Yatadı. Türkün kalbinde unu
tulmaz bir yara halinde daima 
kanamakta olan bu acı habrayı 
yatatmak için bu büyük yas gü. 
nüne on binden fazla yurtdat it
tirak etti. Y almz Edirnenin değil, 
civar kaza ve köylerin halkı da bu 
yas gününde bulunuyordu. 

Saat 13 te sokaklarda akın akın 
halk tabakaları kadın ve erkek de
rin bir heyecan içinde yasın anıla
cağı Selimiyeye doğru ilerlemek
te idi. Selimiye avlusu dolmuf, 
tatmıftı. Bir çok hatıpler çoşkun 
ve he ecanlı nutu 

Dil anketi 
(Başı 1 inci sahifede) 

mtımız? 
- Niçin lmllan-yayım? Hatta seve 

seve kullanacağım. Bulabildilderimi, 
timdiclen bile kullanıyorum." 
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Beyliğe ilişken. Rey: Görüf, diifllnüt. 
Filorinalı: Nazım 

* * * 
Liste (15) 

Ad değiştirenler 
Belediye yaaı i§leri kalemi memur

lan iaimlerini yeni türkçeye çevirme· 
ie karar vennİflerdir. Mümeyyiz 
Hüanü Beyin Umi Duran, memur Sü
reyya Beyin ;.mi Oral, Hüsniye Hanı· 
mm iıımi de Eren olmuttur. 

* * * 

Gelen karşılıklar 
Liste (14) 

Sanyer 14 üncü mektep 
rinin 14 numaralı listedeki 
buldukları karıdıklar: 

muallimi• 
kelimelere 

Paye: On. Pejmürde: Partal. Pençe: 
Beşparmak. Perhiz: Salcmış. Pervane: 
Döner, dönerböcek. Perver: Sever. Pe
rİfan: Dağınık. P"§iman: Caymak, ca· 
yış. Pflfİn: Önce. Peyda: Belirif. Pey
gamber : Elçi, yalvaç. 

• * * 
Liste (14) 

Rumelikavağı 41 inci ilk mektepten 
gelmiıtit-: 

Paye: On, değer. Peymürde: Eski, 
püskü. Pençe: Beş urnak. Perkiz: Pey
riz. Pervane: Çark, fırdöndü. Perver: 
Soven. Periıan: Dağmk, bozuk. Peti
man: Caygin. P"§in: Önce. Peyda: Ölü
veren, ortayaçıkan. Peygamber: Kıla-
vuz. 

* * * 
Liste (15) 

Rağmen: Göre, Rekabet, Üstünlük. 
Rakam: Sayı yazısı, sayı, sayıç. Rakip 
Yanşer. Razı: İnanmak:, inaruver, ty· 
mak, uzuk olmak. Refah: Bolluk aydm. 
Ren>İ2: göstergi. Renk: Boya. Resim: 
Kılık, tıpkı, biçim. Reomi: Yabanlık. 
Rey: Verme, seçik. 

* * 
Liste (15) 

Rağmen: tersçe, tersine. Rekabet: 
üstgelmegüdüşü, yanşma, Rakam: ya
zı, sayı. Rakip: üstgelmesavaşçısı, yang 
çı. Razı: İstekli, uyuşkan. Refa: Balluk, 
geniş yaşayış, zenginlik. Remiz: çıtlat
ma, kapalı anlatış, örtülügösteriş. Renk: 
Boya, srva. Resim: Yazma, çizme, ben
zerini yapma, vergi. Resmi: Beylik, 

-llllHUl1l•U111 ..... lllllllll.llllllllllllHlll .. llllll.__ 

Satı sınırının evlatları Türk tari
hinin bu kara ve acı gününü tef· 
kil eden 26 mart'ı yatarken bugü
nün büyük kurtarıcılarını minnet 
ve Şükran ile hatırladılar. Akşam 
Halkevinde bir toplantı yapılarak 
bu mevzu üzerindt! konferanslar 

Raimen: Ongünlük, Körlük, karşıt· 
!ık. Rakabet: Kıskançlık, yarışmak. ( Gi1 
reşme, seçişme, koşuşma, aatI§ma, gibi. 
Rakam: İm. (Rakam i§areti), (bnl&
mek, rakam yazmak), terkim). Rı.
kip: Kıskanç, engel, yarışçı. Razı: O no
yen, (Onet, Riza, ünemek, razı olmak, 
ünetmek, razı etmek). R"'91ı: Bolluk 
(Yaşayıı bolluğu, geçinme bollutun· 
dan kısaltılarak, yalnız bolluk olarak 
k:ullarulıyor). Remiz: İmlemek mıuıta
nndan, im sözü buna karşılık olabilir. 
Renk: Boya. Resim: Tilre, Veriİ, Tas
lak, Sakınç, Saknnak , HayAI etmek.. 
Resmi: Türkçe, düzekçe. Rey: Düşün-, 
ce, dilek. 

Eminönü Sebzehane S. N. 8 
Ruhi zade lbrabim izzet 

* • * 
Liste (16) 

Sabah· Tan, yarm. Sabık: Geçen, ge
çenki. Sabır: Çıdam, Tülek, Katlaruna, 
Dayanma. (Aç ivek, tok tillek). Sada
ka: Yoksu! borcu, (İçtimaiyyatta , tut· 
kal). Sade: Salt, yalnız, düz, bezeksiz, 
katmersiz, katıksız. Sadet: Düşünce,ön
deki iş. Saf: Duru, açık, bön, karışık
mz, eyi düşiiru:eli. Safi: D:ırasız, pürüs
süz. Sahil: Yalı, kıyı. Sabıp: lsı, İdi, 
bunlardan başka Li Li Lu Lu ekleri. 
Sahife: yaprak. Sahne: Alan, (Alan, 
meydan demektir, tiyatro alanı, tiyatro 
sahnesi demek olur). 

Eminönü Sebzehane S. N. 8 
Ruhi zade lbrabim izzet 

• * • 
Liste (16) 

Sabık: Geçen, geçmiş, geçen gün. E .. 
ki, eski vali. Sabr: Çıdam, acıya dayan
ma. katlanma, bekleme (sabırlı, çıdam
lı, sabrebnek, çıkamak). Sade: Düz, 
süssüz, düz giyiniş, temis, kanşıksız,te
miz süt, şekersiz (kahve), harçsız 
(börk), doğru, doğru adam, bön: bön 
kadın, tek, yalnız, yalnız suda pifiril· 
miş yumurta, Yalın kat, katmersiz. Kat
mersiz çiçek, Yalnız, ancak, yalnız ken
di işinin yapılmasını istiyor. Saf: Te
miz, arık, temiz yürek, bön. Sahil: Kıyı, 
yalı, kıyıda oturdum. Yalı boyunca re
zindim. Sahip: İş, bu yerin ısı yoktur. 
Sahife: yüz, sayfa. 

Muallim: R"«'J> Tevfik. 

Gi1e aulistimali 
Şark Şimendiferleri idaresinde

ki sui istimal tahkikatı yeni bir 
aafhaya girmittir. 

Dün de hareket müdürü ile tir
ket memurlarından Murat Beyin 
malumatlarına müracaat edilmit-

Bundan batka Cemiyet bu hafta için• 
d~ iki kit&p nqredeccktir. Bunlardan bi 
rinde B. M. Mecliıi Reiııi K.8.zım, Bqv<>
kil ismet Pafalar Hazeratiyle Vekiller
den hazdan ve bir çok muharrirlerin ya 
zılan, diğerinde de çocuklar tarafından 
kaleme alınmıt ve müsabaka neticeoincle 
kazamruı yazdaı· bulunacakbr. 

ltalya Veliahtının 
aeyabatı 

1SKENDER1YE, 27 (A. A. ) - t. 
talya V eliahti ile Preıuea Marie de 
Savoi, Ausonia vapuru ile buraya gel. 
ıniıler ve aelamlanmıılardır. 

Prenses Marie du Pimount'a mü!&. 
ki olmak üzere Kahire ve Lilluor'a ha. 
reket edeceklerdir. 

J(. .... 

ltalya V eliahtinin ıehrimize gelcce
ii hakkında resmi mehafilde malü
ınat olmamakla beraber, Prenain, mÜ· 
tenekkiren seyahat etmekte olduğun. 
dan lstanbula da uğrama•• muhtemel 
olduiu beyan edilmektedir. 

Bununla beraber, İtalya Veliahti· 
nin akrabaaından ve doatlanndan ve 
Burbon Hanedanından Prens Pio Fal· 
cone'un yarın Aqui!ia vapu u ile fehri· 
mize gelecekleri haber verilmektedir. 
Yeni evJenm.it Prens ve Prenaea Pio 
F alcona gezinti m k dil h t ~•-
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V.Uletler 

Nlçla beteri doktor
luktan menedilcll? 
llmaat Veki.leti Baytar umum 

ırıüdürlütüne tayin edilen Dr. Sab 
ri Beyin Sıhhat Vekl.letince iki 
•ene müddetle beşeri tababet yap
maktan men'edildiğine dair gaze
telerde bir ilin çıkmıtb. öğrendi
ğimize göre Sabri Bey hakkında 
verilen bu karar bir formaliteden 
ibarettir. 

Bu hmu•ta mütaleaunı almak İ• 
tediğimiz tanmmı9 bir doktonı
muz demiştir kiı 

- Benim bildiğime göre Sab
ri Beyin üzerinde hekimlik ve bay 
tarlık sıfatları vardır. Eauen ken 
diai Darülfünun hocaları arumda 
bulunmakta idi. 

Mecburi hizmetini ifa etmemİf 
olacak ki, hakkında böyle bir mu
amele yapılıyor. 

Maamafih bunda hiçbir fevka. 
ladelik yoktur. Her hekim hakkın 
da olduğu gibi Sabri Beyin muay
yen bir müddet zarfında hekim
lik yapamamuı için karar verile
bilir." 

Dr. Süreyya Hidayet B. de de
mittir ki: 

- Hekimler, icrayı sanat ve 
mecburi hizmet kanunlarile mu
kayyettirler. 

icrayı sanat kanunu, hekimleri 
muhtelif ihtisas fUbelerine ayırdı
ğı gibi, mecburi hizmet kanunu da 
muayyen bir müddet için hekimle 
ri, hizmet ifasına mecbur eder. 

. ~ahsettiğimiz zata beşeri he
kımlik yaptırılmaması karan ihti
mal ki kendi arzusu üzerine veril
miştir. Esasen ben bu itin üzerin
de durulacak bir ehemmiyeti haiz 
olmadıiı kanaatindeyim." 

co'---

Bir lngiliz dipıl 
tayyare ile geldl 

lng'İliz aaıb.adelerinden Ducbeaae 
Bedforcl, pilot G. B. Allen'iıı idaresi 
al!"'da bu~unan bir tayyare ile tobri
mıze gelmııtir. Ducheaae Bedforcl 
Y eıilköyde Emniyet MüdGril Fehmi 
Bey tarafından kartılanlDlf ·..e -riliyet 
namına Perapalaa otelinde miaafir e
dilmi~tir. 

Ducbeue Bedford, tayyarec.iliıle 
m rnklı bir aaılzadedir. 50-55 yqla
r.ında o!masına rağmen tayyarecilik 
oğrcmııq ve pilot olarak yetİflDİttir. 
Ara ıra yaphğı seyahatlerde kullan
m.,kta olduğu bir ka.ç tayya~i var-
<irr, 

Dun pılot Ailen bize aeyahatleri 
hnkkında fU izahatı verdi: 

- Geçen salı günü Londradan lıa
r<'ketlc Budapeıte ve Biiluete uira
ı!ıktan aonra latanbula geldik. Bu ae
yahatte hazan 50 ıaat kadar ha .. ada 
kaldığımız oldu. Yann ha'Va iyi olur
sa b~radan _Konya, Halep, Suriye ve 
Kahı~~ye ugr~ak üzere hareket e
dece ız. Kahıreden Şimali Afrik 
sahillerini dolattıktan ao-- I•-- a 

id 1 
-· ...,....ya-

y~ eceğiz. ıpanyaclan Canııeı'a 
uırayarak Londraya dCX-.tiz. 

Docheaoe Bedford. lı•ıu_..,T bCr 
kadındır; Loadrada blbük biır Diimu
ne haataneoi açmqtır. Kendiai ront
ken mütehu11u olduğundan basan 
bu haıtanede aahtan olarak çalıpnak
tadır.,, - -

f RADYO f 
Bo günkü propam 
ISTANBUL. 1200 m. 

18 - 18,45: Makbule "-
18,45 - 19,30: Orkeetra. 
19,30 • 20: F...,..ızca "-• il•' \ o
lanlara. 
20 - 20,45: Hikmet Riza Hanım. 
20,45 - 21,30: Hafız ~ Bey 
21.30 - 22: Matmazel Rıtz-tal: 
2ha2 .. -_ ~,30: Cnmofon.AJıma .... lıona 

""'" ı ... t ay...._ 
.ANKARA, 1538 m. 

12.30 : Aııkarapalu oriceetraaı. 
18. _:. Orkeıtra. OuYaı.. Norma, 
Fantaiııe LaTr..,iyata Valse Andaluda 
18.40 : Gramofon. 

~o~j.iyolonce1 ~ (Edip B. ıa. 
19.40 : o...,. mualldııi. 
20.10 : Ajana haberi..; Ye lıava raporu 

VARŞOVA, 1411 m. . 
1.3.16: Plak. 18..45: Pllk. 18ı Sen

fonik konser. 19.30: Hafif lllllAlld. 
20.;30: Konu!Pl'alar. 21.0ll: Halk koa
ao:" (Thomu, Zarfelt, D.....-alr, Mo
nıua!"'- R. Straau v.L). 22.35: Mo
zart m eaerlerinden k- 23.30. 
Dans mul.İkiııi. • · 

BUDAPEŞTE SSO m. 
18: Piyano konseri. H: loaonzo 

Şvaytzer takımı. 20.38 1 Şarkılar 
21.48: Haberler, Britanya otellad ; 
Sigan muıildai. 23.15: Haberi- en. 
tn. k · (Be -, yay 

o onoerı tho...-, Mohıar, 
Schubert). 24.20: Ca:ıı. 

MONIH 532 m. 
20.30: Radyo orkfftra&a. 22.lOı 

Lauta ile eıki beoteler. 22.58: Müm
berır'den: Çift piyano parçalan. 

18: Opera 'Ve operet parçalan. 
19.10: Konferans ve konuşmalar. 21; 
Joaef Holzer orkeotraaı tarafmdan ta
gannili caz ve tango takımı. 

ZA Yl - Seyrieefer meriı.eziııd., aldı
ııım 5036 ıicil mımerolu mavnacı ehli
yeınamealni zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan hükmü yoktur. Mehmet oırlu 
Mehmet. 

irtihal 
latanbul Ebbba Muhadenet 
ve TaaTibı Cemiyetinden: 
Büyükada Sanatoryumu Müdiri Dok

tor Musa Khım Bey vefat etmiıtir. Ce 
nazeoi bugün oaat ikide Büyükadadan 
kaldırılacaktır. 10,30 vapurile gitmek ve 
3 den aonr• avdet etmek üzre lıtanbul
daki mealekdaılanmızın ittirak etmel• 
ri rica olunur. 

F atib ıulh 3 üncll hukuk bildmliiin
daııı T eftlıeelne Mülga asliye 6 mcı hu
kuk mabkemeıince vaziyet ve mahkeme 
mİ:ııe dnir olunup alikadarlarının talebi 
le taıfiyeaine karar verilen et meydanın
a müteveffa Mustafa efendinin Aksaray 
da Molla Şeref maballeainin karakol ıo
lrafmck ınaa bahçe eolı:i 14, 16 yenı 15, 
17 numaralı hanenin açık artınna sure
tile müzayedeye konulmuıtur, me7kiır 

hane l<iırgir H birkattan ibarettir, bir 
aola üzerinde bir oda ve bir bali ile lıah 
sesinde miifre:ı: ••laıdan mamul bir oda 
Ye bir balayi, behceainde muhtelif mey
Yeli Ye mey"Veai:ı: ağaçlan mevcuttur. 74 
metre terbünde arsa üzerinde mebni. 
17'0 malre bahçeyi ki comıın 244 met
rocldr, 472 lira kıymet takdir edilmittir. 
tapuca müseccel ayni haklar yoktur, ril
ıwnu deUaliye ve ihale pul müıteriye 
aittir, bedeli peıinen iatifa oluaacakbT, 
ihale tarihine kadar qlanq Yergi, rüsum 
n icareai mahkemede tea .. iye lııhnacak
tır. kıymetinin yüzde 75 ini bulduğu tak 
dirde birinci artrrmanm sonu balut1an 
4-4-93:'1 tarihine ınUaadif epl")4!mbe ~-

nü aat 15 te kıymeti ınezkiıreyi bulma
dık< takdirde tekrar ilin edilmelui:ı:in on 
bet gün ıonra ikinci ihalenin llOllU bulu 
nan 21·4-933 tarihine müaadif pazar gü
nü saat 15 te ihalesi yapdacakbr,\arl,. 
mesi 1 O - 3 - 933 tarihinden ı-
tibaren dosyasına konulmuıtur, 

talip olanların yüz.de yedi bu
çuk niabetinde pey akçaıile veya u
niobetde milli baıılaılamı itibar wıektup
lannın hamilen yenn Ye saatı mezkür
da mahkemenin 928-1515 dosya numero 
.ule müracaatlan lüzunw ilin olunur. 

lıtanbul ikinci icra memarlufundan7°' 
Bir alacağın temini için mahcuz ve pa
raya çevrilmeoi tekarrür eden n tama
lDlna (dört bin bet yü:ı.) Lira kıyınet 
takdi• olunan Oıküdarda İhsaniye ma
ballesir.ia orta n haren iıkeleai ıoka

i;ında l<İıin eski 28 mükerrer yeni 4a 
Numara ile murakkam ma bahçe bir ba;> 
ahıap hanenin 288 Jıi.ae itibarile 68 hia 
1e1i açık erttırmaya konımq olup fllTt 
nameaini ' 28--3-933 tarihinden iüberen 
dairemizde her kes tarafından •örülebi
leceii gibi 1-5-933 tarihine müsadif pa-

2aıteoi ırunü saat 14 ten 16 ya kadar dai 
remizde açık rrttınııa ile satılacaktır. 
Arttırma bedeli mıılıammen kıymetin 

yiızde yetmiı beşini bulmadığı takdir
de en son erttJTanm teahhüdü baki imi 
mak üzere lS-5-933 tarihine müaadif ıa 
lı günü •aat 14 ten 16 ya kadar keza 
dairemİLde yapılacak olan arttırma•ında 
gayri menkul en çolı: arttırana ihale edl
leceieinden taliplerinin muhammen luv
metinin yüzde yedi buçuğu ıüıbetinde 
pey akçesi nya milli lın bankanın temi 
-t mektubunu hamil bulwuıaiarı laımı 
a. Müterakim veril. ....tuf icareai, re-
111""' tanzifiıe ve ten-ririıeden mütenl 
lit verğiler müıteriye uttir. 2004 numa
ralı İcra İf1İıs kanununun 126 ıncı mad
deııinin 4 üncü fıkrasına te-.fikan bu ıay 
ri menkul Üzerinde İpotekli alacaklılar
la diğer alikadarlarm bu baldanm Ye 

bmuıile faiz ve maaarife dair olan iddia
lannı tarihi llinclan itibar-. yirmi giin 
zarfında enalo müıbitelerile birlikte 
daireye bildirmeleri aDi takdirde hakla
n tapo ıicillerile ıııbit olmadıkça aatıı 

bedelinin paylaımaamdan bariç kalacak 
lan cihetle aliık•darlarm iıbu maddenin 
mezlıur fılınaına göre hareket etmelıri 
ve daha fazla maliımat almak iıteyeıJe
rin 932-4316 noınanlı doey- mün
C11at cyl-elri ilİın olunur. 

-.:tanbul ~ncü İc:nı ılUrealnden: 
Çarıambada Tevkii Cağfer medren

ainde Zehra banın.: lıtanbul idareyi hu 
ıul.İyeıinin aleyhinize Fatih ıulb birinci 
hukuk hakimliiincı.. iıtlhaal eylediii 19 
T. Sani 932 tarih n 32-1009 No. lu .,. 
te-.kii cqı. medr ıeelnin tahllyeoi hak 
landa ilimı daireye yaz'ı üzerine tanıt... 
nıza icra -n ıöncı.ilmiı iaede mez
kur mahalde olmadıinuz ... ikametp
lımmıı meçhul kalclıiı anlatılnıalda 11&
nm tebliiat ifuına kanır ··erilmiıtir. 
T aribi ilinclan it.ilıarea bir ay zarfında 
ber mucibi hüküm tahliye ve teslim et

mez ""Y• tetkik -aind .. Ye,ahut Ja.. 
deyi ınuhakmıe yoliyle -bkemecl.ı lca 
ranın geri bıralolmaıma cloir lıir bıv 
setirmediğiniz takdirde ilim hillanii -
la icra olunaca&ı ..-kUr ic:nı emri malıa ' 

- kllııı olmak ....... illa olaımr. 

lıtanbul: Beıinci icra DWJWtlul-
dan: 

s~tılmaıma karar Yerilen Jıir gramo

fon balı ve saire 9-4-933 pazıır günü oaat 

13 ten itlbuea Kalıatqta Kara abalı• 
kRğmda rT No. lu eTde açık arttmna ;. 
le satılacağından İsteyenlerin mezkUr 
gün ve ıaatta mahallinde bulunmalan ;,.. 
tin olunur. 

MİLLiYET SALI 28 MART 1933 

CENNETTEN BiR NÜMUNE 

Güzel Orman Çiftliği 
Küçük Çamlıcanm eteklerinde Mannaraya nazır tabiatın emsalsiz ve na
dir yarattık< bu barikulide litif mevkiin içindeki ptolann muhteıem ve 
müzeyyen aalonlarile; cesim huuzlarile ve bqyüz dönüm arazi dahilinde 
zarif ormanlarile ilkbaharda muhterem halkmını:ı tenezzühlerine kiİfllt 

edileceğinden işletmesine talip olanlann Kadıköy Acı Badem Çamlıca 
Kız Orta mektebi karşısında Ziya Bey Çiftliğine müracaat. 

~ Türkiye Hilaliahmer .... 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Her varakı üzerine filigranlı bir Hilal ve bir yıldızla 
(T. C. O. K. 1.) rumuzu vaz'edilerek 27-3-933 tarihine 
müsadif Pazartesi gününden itibaren 36 varaklı 
10 No.lu "Grımaı "ovu kiığrdı p"yasava arzedilmiştir. 

l•tanbul Belediye•i ilan1arı ı· 
ı-----

Divanyolunda Çorlulu evvel ve sani medreseleri pa
zarlıkla kiraya verilecektir. Talip olanlar şartnamesini gör
mek üzere her gün Levazım müdürlüğüne, pazarlığa girmek 
için de 67 ,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 3-4-933 
pazartesi günü saat 15 e kadar Daimi encümene müracaat 
etmelidirler. (1370) 

Uzunköprü Kaymakamlığından: 
Uzunköprü kazaaı hükfunet konağının taş kısmının 

inşaat komisyonunda mahfuz krokisi mucibince in§ası 20 
Mart 933 tarihinden itibaren 20 gÜn müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin şeraiti anlamak 
iizere Uzunköprüde müte§ekkil in§aat komisyonu riyasetine 
müracaatlan ilan olunur. (1379) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Rektörlü"' ünden: 

l Niaan 933 cumartesi günü saat (17) de Berlin Da
rülfünunu şehircilik muallimlerinden Hem Ehrgötz tarafın 
dan Yükaek Mühendis mektebinde şehircilik hakkında kon
ferans verileceği ilan olunur. (1359) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
. Satınalma Komisyon ndan: 

Yirmi dört adet nakliye arabası 1 Nisan l 933 cumar
tesi giinü saat 10dan11 re kadar pazarlıkla satın alınacağın 
dan ş~er<?ti. ~~ak ve 11'!mu~e~ görmek üzere her gÜn, pa 
zarhga I§tirak ıçın mexkUr ıronun muayyen vaktinde Komis-
yona müracaatları. (1376) 

Istanbul C. Ptlüddei mumiliğinden: 
İstanbul umumi hapishane ve tevkifhanesile Üsküdar 

hapishanesi için muktazi 83 kalem eczayı tıbbiye pazarlık 
~uretile mübayaa edileceğinden taliplerin listeyi görmek ü
zere her gÜn Adliye Levazım dairesine ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin 5 Nisan 933 tarih ine müaadif çarşamba günü 
saat 15 te Defterdarlıkta müteşekkil komisyon mahausuna 
müracatlan ilan olunur. (1367) 

• inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
(500) kilo (Alcoolat degoudron) (40o 10 %) 
(500) kilo Karauel (Pur aacre apecial pour ligueuaea 

a 400) 
(500) Gram · Neroli eaanaı ·yüzer Gramlık bet şip 

dahilinde. 
Likör Fabrikaama muktazi bu üç kalem levaznn takaa

aız satm alınacaktır. Taliplerin pazarlığa iştirik etmek Uze
re (1-4-933) cumartesi gÜnÜ. saat (15) te Galatada Alını, 
Satım, Komiayonuna müracaatları. (M) (1309) 

Ziraat Vekaletinden: 
Bu aene mühim istihaal merkezlerinde yaptmlacak hu 

bubat ailolan hakkında alakadar firmalarm vekalete eönde
recekleri avan projeleri için evvelce 20 Mart 933 alqanıına 
kadar verilen müddet 5 Niaan 933 alqamma kadar uzahlnui 
tır Bu müddet zarfında projelerin her halde V ekilete gönde
rilmit buhmmau icap eylediği ve bundan aonra eönderile
cek projelerin dikkat nazarmaalmmıYacağı Din olunur. 

(1366~ 

ZA YI - 1264 .ıcil wolu anıbam
lık ehliyetı.-...i kaybettim. y enWai 
alacaimıdıın biikmü ıcıldur. K-1. 

Zayi 
4308 --~---1u :r8k arwhemm 

plakulDI kaybettim. Y miıi ahııacat
dan blilımft yoktu. Aralıac:ı SUih 

Zı\ Yl - Mt1lp Rami Jaaıl.ma T• 
kımından ahnıı oldufıım terldt tak 
slııi zayi ettim. Eırldalnin lıGlımiı yok:. 
Mehmet Ali otla Alımet Hakkı Ma...... 
m. T...uııtı 117 • 1901. 

ZAYİ - Z310 ""™'*oı. itle .ı.... 
llbtıııı . ar-

..,. p ...,,,. ettiiimden hiilanll 
yoklar. Rıza. 

%AYI- Tophane Maliye T.ıı.n t•be
ııinclen ~93· ... ..A!.. • ~ "' _.....,.... "4791138/Ml 

-kı-ıla ı.ctiya etnıİf oldufum 4911 ıı... 
7:1 kurllflı alt ~ ........ ımkpuzu 
nu zayi ettiitmden hWauii olmac!ıiı illa 
olunur. Yani Ciluı. 

lat. Mr. Kum-daalığı 
Sataaalma kom. illnlan 

Beylerbeyi Sıhhiye depo· 
sunda mevcut 8005 kilo 400 
gram hadidi kibritiyeti adi 1 1 
4-933 salı günü aaat 14,30 da 
açık müzayede suretile aatıla
caktır. İsteklilerin şartname
sini görmek için komisyonu
muza kibriti adiyi görmek i
çin depoya müracaat edilme-
si. (565) (1204) 

1125 
••• 

Beylerbeyi Sıhhiye depo
sunda mevcut 40 kalem köh
ne alat ve edevatı tıbbiye 11-
4-933 salı günü aaat 14 te a
çık müzayede suretile satıla
caktır. İsteklilerin şartname
sini görmek için komisyona 
köhne eşyayı görmek için de
poya müracaat edilmesi. 
(466) (1205) 

1126 
• $ • 

Y eşilköy Hava Makiniat 
mektebi için 12 kalem erzak 
29-3-933 çarşamba günü aaat 
1 1 de pazarlıkla satm alına
caktır. İsteklilerin izahat al
mak için her gün ve pazarlığa 
girişeceklerin belli vaktinde 
komisyonda hazır bulunmala
rı. (578) (1336) 

1270 

Maltepe Lisesi için 45 kar
yola somya ve çerçivesinin ye 
niden imaliyle mezkur karyo
laların bozuk aksamının ta
miri 2 Nisan 933 pazar günü 
saat 1 O da pazarlıkla yapıla
caktır. İsteklilerin şartname
sini görmek için her gÜn ve pa 
zarlığa girişeceklerin belli 
vaktinde komisyonda hazır 
bulunmalan. (582) 

(1378) 

Dr. A. KUTIEL 
Kanılı:öy Börekçi fırını sırasında 34. 
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KİRALIK GAZİNO 
Arnavutköyü m"fhur Akıntı Bur
nu gazinoıu sahibi tarafından 

kiralıktır. (Telefon 22369} a müracaat. 

1229 

APPS 

1 

1 fi*MNJm 
KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
vapuru 30 mart 

PERŞEMBE 
günü akşamı hareketle Zonguldak, 
fnebolu, Ayanak, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Sürmene, R.izeye 
azimet ve avdet edecektir. 

E R Z U R U M vapuru 
3 Nisan P AZA R T ES t 

günü hareket edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yelkenci 
hanındaki acentaJığına müracaat. 

Tel: 21515. 

NAiM VAPUR iDARESi 
lZMlR SOR' AT POST ASI 

(20 saat) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 4 Niaan 

PERŞEMBE 
günü Calata nbtımından 1Mt tam 16 

da hareketle doiru 

1 Z M 1 R'e 
ve pazar günleri lzmir'den -t 14,30 
da hareketle lıtanbul'a aydet eder. 
T afoilat için Galata, Güm:iik karıı
.,nda Site Franae:ıı Han No. 12 yazı
baneoine müracaat. Tel. 41041. 

SEYalSEFAlN 
M .. lru aceoı.: Galata K& ........ B. Z3llZ. 

Şuh~ A. Sirkeci Mllıı.ürdar s.ad.e H. 2,S74D. 

1ZMIR - PİRE - fSKENDE
RlYE POST ASI 

'' iZMİR ,, ~ 1~8d~ 
-

TRABZON POST ASI 
•• 

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

DönllJte Tireboluya da uğ

ranılır. 

IZMIR • MERSiN POST ASI 

''MERSiN" 
29 Mart çarıamba 10 da idare 
rıhtımından kalkarlar. ................. 
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Alman kitapçı, Alman ldtçJan -
ucuz .atar, Beyoğlu, lıtllıJU cadde
li 390, ..... ~ oefareti lıupunda. 

Istanbul Gümrük Muhafaza 

4620 
1780 
1050 

Başmüdürlüğündem 
Metre Y azhk elbiaelik kumq 

Yazlık elbiaelik knmaı 
Kaputluk kumat 

.. 
,, 

750 
1850 ,, " " 

,, Aatarbk bez. 
SlOO •• Çamaıırlık ha. 
3300 •• Krlıflık bez 
1272 Çift Yün çorap 

540 ., Kundura 
645 Adet Kilim 

alın lktır Yukarda yazıL (
0

1 O) kalem e§Ya puarbkla .. ~· 
aca . 

. . .. ~. -P~arbk işi latanbul GUnuilk Muhafaza Rapnü
~ilrlilgundeki Satmalma komiayonu tarafmdan Nlaanm (2) 
•ıne rutlıyan pazar günü aaat 9 dan 16 ya kadar u~. 

3 - lıteldiler iğreti gü venmelerile o gün aabnelma 
komisyonuna gelainler. t .ş;ı,.,.-;ı:Aı 

4 - Nümune, şartname ve evsaf kağıtlan lier giln aa· 
tınalma komisyonumuzda görülebilir. (1368) 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

583 adet kasket HAnıdır. 
1 - GUmriik M~afaza ve Mmtaka memurlan için 583 

adet kasket pazarlıkla unal ettirilecektir. 
2 - Kırdırma şartları kağıdının taatikli auretleri la

tanbul Gümrük Muhafaza Başmüdüriyetinden alınacaktll'. 
3 - Pazarlık : Gümrük Muhafaza Ba,müdilriyetinde 

ki Komiayon tarafmdan yapdacaktır. 
4 - Pazarlık : 30-3-933 tarihine rasthyan Perşembe 

günü aaat 14 tedir. 
5 - He~ iatekli biçilmiş bedelin % 7 ,5 ğu olan 63 lira 

muYakkat guvenme " teminat " larile belli saatten evvel 
Komiayona gelmeleri. 

6 - Örnek : latanbul Gümrük Muhafaza Baımüdü· 
riyetindedir. İstekliler orada görebilirler. (1369) 



3 üncü kolordu 
iUinları 

Gümüşauyu hastanesi için ' 
açık münakasa ile 5,000 kilo 
süt satın almacaktır. lhalw 
1 Nisan 933 Cumartesi gü- 1 

nü saat 14 te yapılacaktır. I 
Taliplerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna- J 

kasaya iştirak için o gün ve 
Y'aktinden evvel Fındıklı'da 
3. K. O. SA. AL. KOM. nu
na müracaatları. (53) 

(1057) 
829 

t •• 

z. 5v. fırkası için pazarh
ğa konan 25,000 kilo un ve
rilen fiat pahalı görüldüğün
den, ihalesi 1 Nisan 933 cu
martesi günü saat 11,30 ğa 
bırakılmıştır. Taliplerin tart
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığına iştirak i
çin o gün ve vaktinden evvel 

· Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. ko 
misyonuna müracaatları (63) 
(1339) 

1273 

• * • 
K. O. yiyecek ambarında 

bulunan 50 adet fıçı müteah
hidi nam ve hesabına pazarbk 
la satılacaktır. İhalesi 29 
Mart 933 çarşamba günü 
saat 11 dedir. Taliplerin fı
çıları görmek üzere her gün 
K. O. yiyecek ambarına ve pa 
ı:arhğa iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. Koınisyonuna 
müracaatları. (64) (1340) 

1274 

••• 
K. O. Hayvan hastanesi için 

pazarlıkla 5,000 kilo kireç sa
tın alınacaktır. lhalw 29 
mart 933 çarıamba günü aaat 
11,30 dadır. Taliplerin evaa
fmı g6rmek üzere her gün ve 
pazarlığına ittirak için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3 K. O. Sa. Al Kom. nuna mü 
racaatlan. (66) (1361) 

1307 

••• 
K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 

pazarlıkla 15,000 kilo bulgur 
satın almacaktrr. ihalesi 30 
Mart 933 perşembe günü saat 
14 tedir. Taliplerin ıartname
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
lan (67) (1362) 

1308 
*."' 

1 ci Fırka ihtiyacı için pa
.zarbkla 18,000 kilo yataklık 
ot satın alınacaktır. ihalesi 30 
Mart 933 perşembe giinü sa
at 14,30 dadır. Taliplerin şart 
namesini görmek üzere her 
giin ve pazarlığına iştirak İçin 
mezlcUr gün ve vaktinden ev
vel tmdıklıda 3. K. O. Sa. Al. 
Komiıyomuı. müracaatla -
rı. (68) (1363) 

1309 .... 
l. F. için çift lcauçukhı ve 

• 

MiLLiYET SAL( 28 MART 1933 

• • 
IPEKIŞ'te Maroken Birman'lar · 295 Kuruşa! 
· Maroken Birman İPEKİŞ'in en d 

~: 1111111111111111111111 [,,. 

İPEK 1 Ş'in Maroken 
ağıt' tuvaletten en 

Birmanlar'ı 

hafif spor 
ile en \ 

robuna 
ti> kadar her türlü ipekli elbise yapılabilir. 

9 
• MARO.KEN BIRMAN'ların tam 178 muhtelif rengi vardır! 

'.f-'· ' ~ • . ~- ' ' ', "' '.. ..... ·.. ' 

"Milli Tasarruf ve iktisat Cemiyeti,, diyor ki: 

''Yurtdaş, Yerli Malından şaşma!,, 
Yerli Malların en ivisj, en sailamı ve en ucuzu 

Yerli Mallar Pazarındadır 
Ankara'da 1 fstanbal'da 1 Samıun'da 

Çocukurayı caddeılnde Babçekapı'da ve Beyoğlu latildAI caddesinde Bankalar caddesinde 

1 

-URODONAL___.. 

A.HTAPOTI 
&ı korkuQ canavıı; 
9lklnnı bırakmaz 

Hamızı bevlli(Aclde urlQIJ8) halleder. 

URODOIAL 
Bllbrelll • Y• mideyi 
tahrif adan hiç bir 
madeni tuzu lhthra 

etmez. 
we mOtehırrlk kıslıaçları 111Dm6 

tesri için faaliyete geçer. 
Muzaı tedbiri voktıir 

Hıımızı bevll (aclde urlque) 
11zvlyet Gzerinde bir ahtapot ~~ 

gibi icrayı tesir eder. 
Rematlznıa 

faril semen 
Hıısat 

tlAmı nıafsallye 

l"aris hastahaneleri milteahhltlerl Şatelen mQesseşah 

BilQmum eczıhanelerde satılır . 

Biçki Dersleri 
Hanımlara kolaylıkla biçki öğretir 

2 liraya. Bqiktat Dikit Y urclnn

da aatdır. Taıraya 226 lmruıtur. 

1153 

bir kat izoleli 800 metre kor
don teli alınacaktır. Verilme· 
ıi 30 Mart 933 aaat 11,30 da
dır. İsteklilerin gÜn ve saatin 
de koınisyona gelmeleri. (70) 
(1277) 

NOTA 
iımlnde bir haftalık Muıiki Mecmuasr 
çıkıyor. Memleketimiım en tanmmı§ 

musiki finaslarmm -ua:ra ittinki t• , 
miıı edilmiıtir. latanhul Vilayeti kar11-
ımcla Niimune matı.... ahcme b,.dı-

1290 

O... 1 H S A N SA M 1 •~ 

Gonokok Aşısı 

latanbu( ikinci ticaret mahk-İD· 
den: lıtaııhulcla Büyillı: ÇAl"flıia kalpak
çılar caddesinde 119 No. da manifatu· 
racı V eyıel Şinaıi 8. in müekkili Mu ata 
fa Hikmet B. den sabn .,Jdığı mal bede
line mukabil tanzim Te imza eylecliii 
327 lira 6 kuruı borcunu 1·2-933 tarihin 
de tediye edeceiini nabk bulunan 3-1().. 
932 t.rihli am'9 Dlllharrer •enet .. ,i 
olduğundan iptali hunili Muıtafıı Hik
met B. vekili Avukat Eaat Orhan B. ta
rafıaılan lale., edilditindım me:zkGr .,..... 
re amlıaner ~ her kimin ,.ediade i
ae 411 sün zarfmda -hl·•..,.• ihraz 
eclilmeai ve ııkıi taktirde mnlrilr -
din iptaline kanır verileceii ticaret ka
nununun 636 cıı ...ıdııııine tenkan ilin 

Belsoğukluğu ve ihtilatlanna kartı 

pek teılrli •• tau apdır. Dinnyola 
Sultan M.ı.mut tüme.i No. 189. j olunur. 

784 , 1154 

• 

ŞiKAGO SERGİSiNE 
tertip ettiği •eyahate Jıtirak ediniz. 

10 Temmuz 20 Ağustos 1933 
~ GAL l'\TA - SARAY 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

300 Ton Lavamarin kömürü: Pazarlıkla mübayaaaı 29 
Mart 933 Çarşamba günü saat 14 te 

Muavin Geıniler ihtiyacı için lüzumu olan yukarda miktar 
ve cinsi yazılı kömürün pazarlıkla mübayauı hizasındaki gün 
ve saatte yapılacağından ıartn amesini görmek istiyenlerin her 
gün ve mezkUr kömürü İtaya talip olacakların da pazarlık gün 
ve saatinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasmıpa 

tada Deniz Levazım Satmalma koıniıyonuna müracaatları. 
(1354) 

1308 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gedikpaşada Jandarma Sabnalma 
Komisyonundan : 

Satm alınması mukarrer y inni bin il8. yİrınİ bet bin yerli 
pamuk çorabın kapalı zarf mü nakasası 9 Nisan 933 pazar gü
nü saat on birde yapılacağmd an taliplerin şeraiti anlamak ü
zere her gün ve münakasaya gİnnek için ilk teıninat ve tek
lifnamelerile beraber mezkUr günde muayyen saate kadar ko 
misyonumuza müracaatları. (1199) 

1047 

Gedikpaşada Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Satm alınması mukarrer y İrınİ bin ila yirmi bet bin çift 
yerli yün çorabın kapalı zarf münakası 9 Nisan 933 pazar 
günü saat onda yapılacağından taliplerin §eraiti anlamak Ü· 
zere her gün ve münakasaya girmek için ilk teminat ve tek
lifnamelerile beraber mezkUr günde muayyen saate kadar ko 
misyonumuza müracaatları. (1200) 

1048 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

"1284" geyim at ve ester nafile "319600" adet adi ve 
"44600" adet buzmihinin kapalı zarf münakaaaıı 2-4-933 pa 
zar günü saat 15 te yapılacaktır. isteklilerin şeraiti öğrenmek 
Ü.Zere her gÜn ve münakasaya girmek İçin mezkUr günün. mu
ayyen saatinde komisyonumuza müracatları. ( 1136) 

919 

Istanbul, ve Trakya Şeker Fabrikalan 
Şirketinden: 

• 

Türk Anonim 
Alpullu Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz şekeri atideki fiatla 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere sahlır. 

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

gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliye·t müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

Adres: İstanbul, Babçekapı, 4 üncü Vakıf ban 4üncü kat, Telgraf adresi: İstanbul Şeker Telefon: 244 70. 79 
48') 

---------------
-- ~ _ .. _. - ------· - - - - - ---
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Ankaralının Defteri~· 
Sevr •uahedesi, Osmanlı Bankası 

ANKARA TC!Jrin~l 1920 
latanbudakilerin hükmü nere

ye kadar ıürüyor 1 Kimin namına 
kimlere söz ve imza veriliyor? 
Sevr muahedeainin imzası, Anka,. 
rada asabi bir infial uyandırdı. 
Bu muabedenin maddelerine öyle 
ııizli hükümler ırkrtbrmıtlar ki, o 
hükümleri aabrlann arasından çı
karmak güçtür. Bu facialan an
cak muahede tatbik edilditi za. 
man bütün acdıklarile duyacafrz. 
Her halde bu muıibet muahede, 
Türkiye için .aiyaat ve iktraadt bir 
ölüm höccetidir. 

lıtanbuldan gelen haberlere glS
re galip devletler, daha timdiden 
bu muahedenin maddeleri, hü
kümleri araamda kendilerine bir 
takım hususi menfaatler arath· 
rıyorlar. Her devlet Türkiyeden 
yeni bir mali ve iktraadf menfaat 
çekmek iatiyw. Muahedenin he
nüz tasdik formaliteleri bihnedi. 
Fakat muamelenin bitmemeıi, hiç 
olmazsa bazı maddelerinin tatbiki 
ne mani olmuyor. Her ,eyden ev
vel mali ve iktrsadi hükümleri ih
tiva eden maddeler tatbik edili
yor. İstanbul gazetelerinde de 
tafsilat var: Türkiyenin varidah
m, maliyesini, aervet membaları
nı timdiden kontrol alhna alıyor
lar. Doıruau bizim Ankaradaki 
telitımrz da manıısızdır. Sanki 
yeni haksızlıklara maruz kalıyo
ruz! Ne ... ıyoruz? Muharebe ka
pısını kapamak için imzaladığı
mız mütarekenin bütün ahk&mı
nı bozmadılar mı? Eğer kendi 
kuvvetimize güvenerek boynumu
za takılan zinciri kll"amazsak, 
Sevr muahedeıinin galipler tara
fından samimf Ve adil!ne bir SU• 

rette bltbikini bfle nimet bilece
ğiz •• Ellerine fırsat geçmltken, 
müttefikler bu muahedenin çizdi
ği hududu tecavüz etmez ohır 
!ar mı? 

Bu mesele etrafmda Franıaı 
zabitinin defterindeki notlan ay
nen tercüme ederek geçlrlyorumı 

ISTANBUL 

J Tevlnieııoel 1920 

"Sevr muahedainln Salton tara
lmdon t<Utikini beklsrnedınt Fronna, 
lngili:a ııe ltalyan mUTalıh<Ulan ha
rekete •ertü.,.. Bir tara/ton Oomanlı 
lmparatorlulanun bütan ııaridat .,. 
masarifatmın Düyunu amanıiye ida
re medi.i taralındon (mııııakltatent) 
mlirakabe edilmuine karar HN/il.,.ı 
diler taraftan l.ıanbaldalrl .,. ııll6-
yattaki umum ha:&lne muanwldtuıın 
(Banin OnnanU fa}ıan.) tarafından 
llasınm teminini dlifÜlldiJler. Bu ...... 
rar, "Maliye .. omuyonu ôli.i'' nln ,,.. 
minini ha:aırlama.. rnakaadile alın
mıflır. "Maliye korrıUyona .tllJ', ... n. 
disini ihd<U •dınt Scıır mııahecle.U.in 
ma'iyete pdiji tarihten itibar.,. 
toplanacaktır. Bankı OnnanH fO}ıane 
bu komuyonda blr ~ tara
hndan twnvil edilecektir. 

Bilh,...., F~ .. ,,,...,..ı; bir 
müeueae olan (Sania Oanallf fO]ı,.. 
ne) 1883 tarihintle t....a. •fmİftİr. 
Harbı umumiye kadar Tiirldyenin bıl· 
yü.. «ırraf ı olrnıqtar. Bonkı 
Oımtani; ibrtttnıJa tedl;,-11 hcf. 

mu. .,. madeni karplıiuıın üı; mu· 
linl .-çmi;yecc.. kıymette banknot ih
racı inlıİMrruıa maliktir. Her han~ 
bir .. .-.di müeue•eaine naaaron hakkı 
riiı;lıanı f)Orda. Onun için bütün Tiirk 
hiJ .. iimetl...U.. daimo biiyük i/ıra=tı 
o yapmıffır. Bon .. ı o.,,,anii Şahane
nin uzun .saman .. urdula hulya; ma• 
li failııyetle IOI Türkiyeye h&kim ol· 
ma .. tır. 

AbdiJU.amit :aamanında memurlar 
bankanm i .. ramiyelaine dayanamı· 
yorlar mukavemet edemiyorla.-dı. 
Bu ..,;....,e ban .. a; riiycuım tahakkuk 
ettiriyordu. Fakat Jön Türkler ikti
dar rneııküne geçince ııaziyet deiifti. 
Oımtanlı BankOM., Tiirk maliyesinde 
yapılacak ulahattan iatilade edeceği· 
ni umuyordu. Kendisini himaye e
dm Fran.u mali mÜfQVİrİ Möayö 
Loran'm projai, bankanın İfİne ge
liyordu. Fakat timdiye kadar görme· 
ie alıpnadılı mukaııenvti Jön Türklfll" 
de gördü. Jön Tiirkl.,.; bankonın ma • 
li idareye müdahale.mi devletin İa· 
tiklôline tecaııü:& ad.Udiyorlardı. 

Jön Türk hüklimetinin Pariııte ak· 
etmek iatecliii bir iatikra:ıı akim 
kalrmftı. Falıat ayni iatikra:a, Alman 
bankalannın tav<UaUtile yapıldı. Hat
ta bu iatikrasın bir ..,..,,, ••hamını, 
yine Oamanlı Ban ...... 10tın almaia 
mecbur oldu. 1914 tarihinde yeni mü· 
= .. erat cereyan etti. Ba defa fart· 
lannı ha/illeten Oomanlı Banka.ı bir 
milyar frank' a balil olan bir Utik
ras mukaııele•İnİ imsaladı. Hatırlar· 
dadır ki, Büyük harbin arife.inde bu 
paranın yaruına yakm bir mikdan, 
Almanyanın Fran•aya ııe müttefikle
rine kartı açacağı harbe ha:aırlanmak 
üzere Türk hükümeti tarafından 
Krop labrikalanna verilrnifti. 

Harp ilan edilmi,, Türkiye de 
m.,.ke:d Avrupa devletlfll"ile birlikte 
harbe .ırmifti. Mondros mütareke
ainin aktind•n •onra Onnanlr Banka· 
n tekrar uıhneye çıktı. Banlta; Tü,... 
kiyenin münhaaıran Frann:& manda
n altına Prnıeftrıden utilade edece
li cihetle bunu temenni etmiftir. Fa
kat itilôlçı devletlerin iftiralı ettiii 
(Manda yanfl) ümit edilen nefİc•yİ 
vermedi. Bu yarlf, üı; tarallı Sevr 
muahede.ine, Trakya ile l:&mirin Tür
lciycdcn ayrılmaaına mancer oldu. 
Bu nuetle bankanm it dalrui ek•İlİ· 
;yordu. Eğer Sevr muahecluile Türlti;ye 
ye bırakılanlar, ellnclen alınonlann 
COIOfına malilt OUa IJI. banka, bir de
receye kadar memnun olabilir"' Va 
nüfu:a mıntakalan1 .• ltal.,,.. H y..,_ 
nutana •erm yerler; Tiirk ido 
de olduiu ıribl ltendiaile UYtıfOcaklar 
mı? Bunu ümit etmiyor. Onan için 
timdililt itilcil deıılett...lnln kmdiaine 
"muııakkat'' kaydile oerdiklm v<Ul
fenin kat'i ve daiml olmaama çal~ 
mak k, ·annı ııermiftir. itildi devlet• 
lm, Sevr muahedumin kendi parld. 
mmtolım tarafından l"Mlikini bekle
meden tek bir madde.ınln tatbikine 
•eçmİf oluyarlar •. !' 

• • • 
Bütün bu tertipler, bu dolaplar 

kendi hesaplarına çok iyi •• Fakat 
bu itte asd mal sahibinin, Türk 
milletinin ıözü yok mu? İtte mil
letin biricik mümeuili olan Tür

kiye BUyük Millet Mecliıi ve o
nun reisi; Sevr muahedesini tanı
mıyor, onu imza edenleri tel'in e
di10rlar. Demek mesele; diplo
rna~ar.m kararlarile değil, ailihm 
hlkimıyetile halledilecek. • Ezeli 
ve ebedi kanun 1 .. 

MiLLiCi 

Ankara SİNEMALARI 
Veni Baıtın buııece 

Cençlik için f-kallde ibretamioı ah. 
ilki bir -r: 

SGENÇ 
KIZLAR 

CARIN HART 
navet.., Dünya haberleri '"' Radyo 

ne iflere yarar. 

Fevka•ade odalar 

ı BasUn bugece Kulüp 
Deniz 
Kahramanları 

Krazi Delriya franaızca .özlü Ye ,...._ 

kıh mevaimin en müheyyiç Te fevka. 
iade filmi 

llAveten: Köpeklerin 
dördüncü komedisi 
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Yenimektep"'er l'r.;;;,;;;-~~~~~, 
ı Gazi Hz. Ankarada çiçek satan 

biricik dükkan 
Ankara'da 12 yeni Uk 

mektep yapı ıyor Mısır •efaretban•ini 
~erer tıcn<hrdaler 

ANAA.ı<A, ~7 (J elefonla) -
Dun Mıbır Arau hıurecıerının 
aogumlarının yıldonurrneri mu
nu • .,oeıue Mısır .:>elaretnanesın· 

ANKARA, 27 (Telefonla) - ~n
karada talebe hayatı sünden gu~e 
teveuil n inkitaf etmektedir .. Şehır 
kalabahklaıtıkça ilkmekteplerın mev
cudu her sene ehemmiyetli bir auret- 1 

le artmakta, ..,.at ve yiiluek mektep
lere talebe yetiıtiren liseler m~vcu• j 
du da sittikçe lruvvetlenmek:tedır. de verilen ıuvare parıaR oımuş-

Ankara tehrinde talebe mevcudu tur. 
artık kendini •Öateren bir kemiyet J Maslahatgüzar Tevhit Bey 
olmuıtur. Bugün Ankara Hukuk mek· gefıraıgı otomooil kazasından 
tebinin 38 kız, SS4 erkek, Ziraat tenlıl<e.ıız; surette fılulral< gece 

Ankaralılar çiçeklerini ''kayna_ 
nadili,, ne kadar buradan alırlaı' 

· ır suvareae bulunmuşt&lr. keısı- ı mektebinin 16 erkek, Muaikı mua un 
mektebinin Si kız, 80 erkek, Orta cümhur Hazretıerı maalahatgü-

k k ~,. ııeyın ıstıtıarı hatırında ve mualim mektebinin 26 kız, 137 er e • 
k Kral Hazretlerinin yıldöniimü Kız Enatitüaünün 266 kız, sanat me • . 

b . · 264 k k T' t mektebi- ferefıne verııen suvaret.e buıun- I te ının er e , ıcare ., M I • · ~ 
nin 3S kız 118 erkek lüelerin 278 mak uz.eilre gece ısır d•«: aretını 
kı 839 'k k Ort ' kt )erin 212 huzurlar e şereflen ırmışler-

z, er e , a me ep . S d M 
1
• .., tı 

kız, 380 erkek, ilkmekteplerin 3230 ' dır• uvare e ec il .n.eıaı ve 1 

W 
liafVekil J'af'llarla devlet erkô-kız, 3SS4 erkek talebeai vardır. l b l { 
na ve diplomat ar u unmuş ar-
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Bunlar hep reami mektepler lale- 11 
heaidir. Huınıailere •elince; husuai p ~· _ 
anamekteplerinin 24 kız, 45 erkek ve 
huıuai ilkmekteplerin 137 kız, 202 
erkek, hu•uai orta mektebin de l kı:ıı 
7 erkek talebeai mevcuttur. 

Bilhaaaa ilkmektep talebelerinin 
aon iki sene zarfında bir evvelki sene· 
ye nazaran bir miali artmaaı gibi bir 
fazlalık aeyri •Ö•termeai hu seyrin de
vam edeceğini de anlatmaktadır. 

Bunun Ankarada hugÜn kendiaini 
timdiden yaT&f yavaı hissettiren bir 
ilkmektep yokluğu tevlit etmemeal i
çin timdi.fen Tiliyet tedbirler almak· 
tadır. 

Bu fazlalığm hilhaaaa orta aınıf ve 
iıçi halkınm kesafetle bulunduğu 
aemtlerde ha•ıl olduğu nazan itiba-
ra alınarak tehrin bu kahil aemtlerİn· 
de yeniden on iki ilkmektep İD§B•• i· 
çin Mecliai umumiye önümüzdeki büt
çe seneal için bir teklif yapılmııtrr. 

Bu teklif daha müzakere edilme
den Meclial umumi azalarmca miiaa· 
it tekilde kal"fılanmıştır. 

Hizmetçiler için 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Be· 

lediye kanununun on be.tinci madde

einin sekizinci bendinde aayılan biz. 
met erbabının belediyelerce muaye
nelerile ehliyet n •mhat ve•ikalan 
nrilme•I Ye belediyece teaçil edilmi. 
yenlerin it- meo'l taarih edilmekte
dir. 

Ankara Belediyeai ıimdiye bPar 
hu it erbahmdan abçı, berber, toför , 
mevaddı ~daiye aatıcılan gibi hariç
te icrayı ...,..t ecı-ıeri muntazam UW• 

ayeaeye Ye ,,..ikaya tibl tubnakta i,. 

di. 
Beledi,_.i:ıı ._ ııilnlerde hunlar

dan -ıerde hizmat eden miirebbiye, 
ailtııine, hizmetçi, ahçı, çaıDafın:ı, U• 

p.k •ibl ltçilerin de me•kut muayene
ye tihi tutulmaaı için bir talimatname 
projeel hazırlamıt Te Belediye Mecli
aine vermiftir. Bir n!aenda toplana
cak olan Belediye Mecliai bu proje
yi müzakere ve bir karara raptettik. 
ten aonra derhal tathiku. batlanacalr 
tır. 

Kada•troyu çabuk 
bitirmek f çln 

Mali,. Veldlednde Milat8fu- AU 
Rıza Beyin riyaaetlnde müteaddit top. 
lantılar yapmıf olan kada•tni komia
yomı, tetkikab netic:eainde Tiir!Uye. 
Din emlak alc:illerini •iiratle •• aıhhaı. 
le bitirmek için, bam kararlara ,,..,._ 
mıttır. 

Bu kararlara nasaranı 
ı. - Elli fen, yiliı ta.....,., Poatalan 

teokiline liizum sörülmektedlr. 
2. - laviçre federal •Ülemiain Tiir

kiyede tatbiki kanunen mecburi oldu. 
fundan, mal aahiplerinin İtimat Ye 
refahını temin edecefinden, muhtelif 
mmtakalarda tem edilecek tapu aicil
leri için diatriktlerde çahpnak üzere 
her Nne ln-içNye lüzumu kadar ata. 
jiyer .cinderilm..ı milnuip sörülmıı,. 
tür. 

3. - Kadaatro teıkilitma dahil o
lanlarm tekaüdiyeden İ•tifadelerinl 
temin için hareme ithal edihneleri. 

4. - Şehir harici arazi kadutro 
planlan Stereofotogrametrie uaulil ile 
yapılacaktır. 

Bu aene elli ~ta ile çalıfdmau 
tekarrür etmiıtir. 

S. - Kadutro poatalarma Karade
niz ve Akdeni:ıı aahil viliyetlerind
ba,lanacalctır. 

ha kevının ı•aııyetı 
ANKARA, 27 (Telefonla) -

Halkevi idare heyeti ve !:~mite a
zaları bugün Nafi Atuf Beyin Ri
Ynsetinde toplanarak Ankara Evi
nin iaaliyeti ve yeni sene bütçesi 
etrafında gorüşmiislerdir. .,. . .,. 

ANKARA, 27 (Telefonla) -
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 
Halkevleri namına getirilecek rad
yo ve sinema aletleri hakkında ve
rilmit olan kanun teklifini görüt
müt ve kabul etmittir. 

ı.. uhafız aJayının at 
koıusu 

ANKARA, 27 (Telefonla) -
Yarın Muhafız alayı zabitanının 
betinci at kotusu telsiz ile Kara· 
cakaya arasında yapılacaktır. Ko
fU 7 kilometredir. Muhtelif tabii 
ve sun'i miniler vardır. 

Hüaeyln Namık Beyin 
konferansı 

ANKARA, 27 (Telefonla) -
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti aza. 
ımdan Hüseyin Namık Bey bugün 
Himayeietfal Cemiyeti salonunda 
Ankara muallimlerine tedrisatta 
milli efsanelerimizden nasıl istifa
de edilmesi icap ettiğine dair bir 
ironferansı vermittir. 

Konferansa ilkmektep muallim
leri ittirak ehnitlerdir • 

Maliye latatiatiklerl 
ANKARA, Z7 A. A. - lat.tia

tik umum müdürlüğünce hazırla
nan 926-931 Maliye lstatiıtiklerl 
basılmıttır. Bunda devlet maliye
ıine mülhak bütçeler ve Vilayet 
busuıl idareleriyle Belediyeler 
maliyeıi Ye malt müeueseler hak· 
kında rakamlar vardır. Memurlar 
iatatiıtiğinde de umumt ve huıual 
bütçelere dahil memurların m~
tan tahsil dereceler! Y&flan hız. 
met müddetleri ve verdikleri ev 
kiralan miktan ve ıaire hakkın
da genit malfunat vardır. 
HilAHahmer konjlTeıd 

ANKARA, 27 (A. A. ) - Hilll!ab
mer Umumi MeclW nioanm Z5 inci 
aalı sün6 aaat 10 da Hil&liah....,. U· 
mumJ merlıı:eıılnde toplanacak '"' C.. 
miyetin 931-32 mali aeneai içinde~ fa. 
aliyet, icraat •• beeaplanm tetkik e
decektir. 

ANKARA, 27 (A. A.) - Ankanı 
Belediyeai Hil&liahmer Umumi ~ 
ke:ııine y enltehi~e Ha"."z~atmda hır 
ana hediye etmiftlr. Hıl.lliahmer C.. 
miyeti burada bir park Te çocuk hah
çeal yapacaktD'. Bu parla: Ye bahçe 
buaeııeumumaaçılacaktır. 

1 EVLENENLER 1 
ANKARA, 27 (Milliyet) - Son 

bir hafta zarfında Ankara -ı
memurlufu tarafından latanhullu A
.. f Pqa Zade Muzaffer Hananla 
lmalitıharbiyede memur Mehmet Se· 
dal Beyin, Fuilet H•nrml• it Ban
kaaı memurlanndan Manya•i Zade 
Lıltfullah Nezih Beyin, Ankaralı Mar
yam Hanımla Zirli elektrikçi ~op E
fendinin, Çorumlu Rem.ziya Hanonla 
Kilkitli kunduracı Mehmet Efendinin 
evlenme muameleleri ikmal edilmit· 
tir. 

• 
ı 1 

Ankaranın biricik çifekfi dükkanı •• 

ANKAR 27 (Milliyet) - Yeniıe· 
hir otohü•l~rinin durduğu yerin ya· 
rundaki amı dükkanların ileri•inde, 
Şehir lokantaımm hiti§iğinde bir çi
çekçi dükkanı vardır. 

Vitrinindeki küçücük bir havuz, 
saksılar içinde süzel çiçekler, yahut 
vazolar içinde nadide demetler her
keai bir kaç dakika önünde mıhlar. 

Burası belediye tarafından halkın 
bedii bir ihtiyacının temini için epey 
fedakarlıkla yetiıtirdiğini itittiğim çi· 
çeklerin a&llf yeridir. 

Çalıtkan Ankara belediyesi, An· 
karalılann çiçek ihtiyacına kadar bü
tün ihtiyaç ve zevklerini tatmin ve 
temine uğratan bir müessesedir. Bu· 
nu biliyor ve görüyonız. Fakat bun
lar naaıl yelittiriliyor ve acaba balk 
bundan nasıl istifade ediyor, hilhaa
aa çiçek müşterileri kimlerdir? .. 

Bütün bu meraklı sual ailailesl he
ni hu dükkana aevketti. 

• • • 
Dııanda kar aerpittirirken çiçek· 

]er, ye9i.llikler, saksılar araaında bü

yÜk bir zevk ile dükkanda net'ell 
neı'eli etrafunr tetkik ediyonım. Çi
çek incelik aemholüdiir. Medeni İn· 
aanın ileri •elen ihtiyaç maddeleri 
arasında sayılır. Çiçeksiz bir aile •· 
vi, yeıillikaiz bir bahçe, bahçealz bir 
tehir neye yarar?. 

Evini yaptıran aile ikinci İf olarak 
hahçeaine hatlar, kira evine yerl....,n 
inaanlar etajerlerine çiçek •akam 
tedarik ederler, aile toplantılan, eı 
doat davetleri hile çiçekaiz olma:ıı .• 

Büvük muharrirlerimizden mer
hum Omer Seyfettin dimağ yorırun· 
luklanna ve hiddete kartı çiçefe bak
mafı tav•lye edermit, ne kadar dol· 
nıdur .• 

• • • 
Dilkklnm aatq memunı ıenç ve 

nazik bir adam .• Anlatıyor ve aaluı
lan hlrer birer •Ö•lereNk izahat ,.. .. 
riyorı 

"- Belediyenin hllyilk Evkaf a
partımanı ka11ıamda bir aeri vardır. 
Biz b!ltiln hunlan orada yetittiririz. 
Halkın ihtiyacına cevap 't'ere<:ek ka
dar faııla 'l"9 acaz temin edehiliyo. 
ru:ıı. Bazan pek fnkallde v.ulyet
lerde Ltanhaldan demet ,,. buket ha-

!inde getirtebiliyonız. Reami ziya
fetlere, büyijk düğünlere, inhiaar e· 
den hu fevkaladeliklerin haricinde 
ufak demetler de celbedip satıyonız. 
Meaela timdi şu bir de•te aümhülde 
25--30 tane vardır ve IS kunıtadır. 
Şu fulyalarm tanesini altmıt paraya 
veriyoruz. 

Diğerleri hep kendi serimizin mah· 
aulleridir. Bizde aaksı çiçekleri yirmi 
kunıştan baılar on beı liraya kadar 
çıkar. Şu koca sakar sardunya altmıf, 
karanfiller aeksen, Primola elli, İçin
de beş kök bulunan fU açmıı aümbül 
elli, kuıkonınazlar yirmi lrunışa ve 
tu koca lataniya on bet lirayadır. Şu 
Kayııanadilini de albnıt k\ll"Ufll Yeri
yonız." 

Bu aaksı muhteviyatına bir hak
tnn •• Vallahi tıpkı kayııana dili, ne 
İyi isim hulmutlar. Papuç 'eklinde ve 
o kadar büyük, etli, dikenli bir kaç 
yaprak. Melıll melıll baktım Ye za· 
valı gelinleri hatırladım. 

* • * 
Sah, iyi ırldiyormuf. En ırfyade sa

hlan aaksr çiçekleri harcı Alem olan. 
lan İmİf. Bu meyanda sayılanları 
Itır, Sardunya, Karanfildir. 

Demet halinde de mevabnlne glS· 
re; Krizantem, Fulya, Sibnhtil, Ka
ranfil ve aaire rafhettedir. 

Dükkanın mÜ§terileri, otobüs du· 
rağma yakm olduğundan mı, neden• 
dir, en ziyade Y eniıehirlilerden mil· 
tetekkilmiı. Bilhuaa hahçeu olanlar 
hathca miltteri imiıler. 

• • • 
Burada buıriln sardilklerlm lçin. 

de Çetitler fazla idi. Memurun hana 
.. ydıklanndan aklımda tunlar kal
dı; Palmiyeler, küçük çamlar, Aral· 
ya, Frizya, Primola, Lile, 5ilmhül, 
Karanfil, Telrraf, Sardunya, Papu 
kulalı, Kolyoz, Begonya, Sazamba
,ı, Kaynanadili ,... aalre ve oalre •.• 

• • • 
Gör6lilyor ki en hatta •elen mede

ni ihtiyaçlarımızdan biri olan çiçefl· 
mizl hile di1fiinen bir helediyemi:ıı 
yar. Şimdi Ankaralılar belediyeden 
çiçek tohumu tedan'k etmulnl .... aat. 
nuumı da dlleyorlar. 

• e 

Hiik6md merkalnd• ba ya:& Ütfaıa tı Uunal edilecek olan bilyiik bina
larc/anı Cilmhari.yet Merkn Bankaaı .. 

[Bu binanın blr katı ılyaat klup olacaktır.] 

3 Liradan 
itibaren ANKARA'DA KARAPALAS Fiatlarda 

Çok Büyük Tenzilat 
Şarkın En Muhteşem Oteli 

Amerikan bar. Lokanta - Oyun salonu .. Danslı .;ay_ Hususi salonlar. Kaltôn. 
1057 

Band orkestrası daimi 


