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Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumt Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Muahedelerin 
Tadili Boğazlar davasında hakkıınız açık ve ye inde 

Mussolini ile Mac Donald araamda
ki mülakatın ıümul ve ehemmiyeti 
hakkında henüz sarih bir fikir edine
cek kadar vakit geçmemittir. Bu mÜ· 
lakatta Muaaolinin, Almanya, İngilte
re, Fransa ve ltalyadan mürekkep 
Dörtler direktuvarma Mac Donald'ı 
İmale ettiği söyleniyor. Diğer taraftan 
lngiliz Ba§vekili, Londraya döner
ken, Pariste Fransız 8afvekili Da· 
ladier ile görii§tüğü zaman böyle bir 
neticeye varılmadığı manasını tazam
mun edecek sözler aöylemiıtir. Mac 
Donald, Avam kamaraamda Roma 
ziyareti hakkında izahat verdi, Bu 
İzahat ta hayli müphemdir. Yani he
nüz Roma müli.kab hakkında remıi 
bir tebliğ neıredilmedifine Pre, Ya• 
rılan neticelerin mahiyeti kat'i ıuret
te bilinemez. Ancak fU nokta aarih 
ıurette anlatılıyor: MUNOlin.i, her 
§eyden evvel muahedelerin tadil edil
meıi lazımgeldijiine Mac Donlad'ı 
ikna etıniıtir. 

Malllmdur ki büyük harpten aonra· 
ki beynelmilel hayat, Avrupa dev· 
letlerini iki zümreye ayırmııb: Al
manya ve ltalya baıta olmak iizere 
ıulh muahedelerinin defiımeaini iati
yen devletler grupu. Ve Fransa baıta 
olmak Üzere sulh muahedelerinin de
ğiımemesini istiyen devletler grupu .• 

Almanya, Avusturya, Macaristan ve 
Bulgariıtan büyük harpte mağlup ol
dukları ve kendilerine aulh ıartları 
ıilah ile kabul ettirildiği içindir ki 
Venaillea, St. Germain, Trianon ve 
Neuilly muahedesinin hftkiimlerini ta
dil ebnek iıtiyorlar. ltalya da Ver• 
aailleı muahedesi imza edilirken, ken
disine harpteki fedakilrhjiı niapetinde 
iatifade temin edilmediğini ileri aüre
t'ck iatatükoyu kabul etmiyor. Diğer 
taraftan Fransızlar, Lehliler, Roman• 
yalılar, Yugoslavlar ve Çekoılovak
yalılar, aulh muahedelerinden en çok 
kazanç temin eden devletler olduğu 
İçin İstatükonun devamına taraftar
dırlar. 

Bu mücadelede timdiye kadar ln
giltere binnisbe bitarafhJı muhafaza 
etmiıti. Mac Donald Romadan mua
lıedelerin tadiline hararetle taraftar 
olan bir adam olarak ayrıhruıtır. Ve 
bu kanaatini sarih bir aurette lngiliz 
Parlamentosunda söylediği bir nutuk 
ile de ifade etmittir. Binaenaleyh 
ıulh muahedelerinin tadiline taraftar 
olan zümre, kuvvetli bir taraftar ka-
2anmıı oluyor. 

Ancak eier muahedelerin tadili 

Sovyetler de bizim 
tezimiz e beraberdir 

Boğazlar işinde tamamen haklıyız 

fngiliz hariciye nazırı konferansta 
Türk noktai nazarına cevap ver-dİ 

Rus marahhan 
M. Dovcolevesky 

CENEVRE, 28 (A. A.) - Anado
lu Ajansının buauai muhabirl bildiri-
yor: 

Silah bırakımı konferanaı umumi 
komiıyonunun müzakerelerinde, Sov· 
yet murabhaaı ordu mevcutlanndan 
bahsettiği sırada demiıtir ki: 

- lngiliz. planım yapanlann /i/r
rinde ordu mevcut/an husuırundcı Tür
lıiyeye aynlan yer hcıkkrndcı geçen 
gün muhterem donum Cemal HümiJ 
Bey tarafından halılı olarak ileri ..,;. 
rül.en ve hayret edilmeai lıiz.ımg•len 
meselelere İftirak ettiğimi kaydetmek 
Üterim. 

"A • " b l ,__ ___ .~! m!'!~!X!!. .. .!!_.~, ~~!l-e. .. n'Jlltls' 
rahhannm tekliflerini, Sovyet heyeti 
murahhaııannın tamamile haklı N 

aulhün ve umumi emniyetin menleat
lerine uygun bulduğumu heyeti mu-

rahhasam namına beyan ederim.,, 
Tehir kararı 

CENEVRE, 28. A. A. - Silihlan bı
rakma konferanaı, 25 N iaana tehir ediJ .. 
uİJtİr. Konferans, bundan aonraki mü

zakerelerde 1 ngiliz pliiruru eaaa ittihaz 
etmeii ittifakla kabııl etmittir. 

F ransanan itirazları 
CENEVRE, 28. A. A. - M. Masaig

li (Fransa), dün öğleden aonra ailihla
rı bırakma konferanaı umumi komis yo
nun da lngitiz plii.ıuna dair bazı mütalea
larda bulunmuıtur. Bununla beraber mü 
maill!yh, bu planı büyük bir al~ka ve le 
veccühle tetkik etmekte bulunan Fran
aa hüki'ımetinin henüz tetkıklerini ikı .w.l 
ebnemit olduğunu aöylemiıtir. 

Fransa, konferanı tarafından evvelce 
alınmq olao kararlann hesaba katılmuı 
zaruri olduğu mütalea&1nclaclır. 

F ranaa, 1 ngiliz pliınırun F ranaız pla
runda mevcut birçok noktaları ihtiva et
ıııekte olduğunu görmekle bahtiyardır. 
.Bu noktalar, tunlarclırı 

Silihlan azaltma ile emniyet arasın
da irtibat, Avrupa ordulannnı yeknasak 
bir hale ıretirilmeai, kıaa müddetli aakeri 
hizmet, askeri hazırlama t91ekkülleri he 
1&ba katılmak suretile ordu mevcutlan
ruo tahdidi, deniz &fırt memleketler kuv 
vetlerine ait hususi bir rejim, askeri 
tayyareciliiin ilgaSI ile siv:J tayyareci
lik için huauai bir rejim ihdası ara .. nda 
irtibat. 

Böyle olmakla beraber mümaileyh, J n 
ıriliz planında bazı 00,luklar bulunma
sına leeHüf ebnittir. Bu boıluklar bil
haaaa fU noktalara mütealliktir : 

- Askeri bütçelerin tahdidi ve silah
larm imal ve ticaretinin kontrolü, 

. Mümaileyh, lngiliz planında bazı taa 
hıhler yapılabileceği mütaleasında bulun 
mut Ye teknik konı.i•......J~. . .. 

Almanya beğeniyor 
CENEVRE, 28. A.. A.. - Silih bıra

kmıı konferansı umumi komiıyonunda 

(Devanu 5 inci aahifede) 

eaas itibarile kararlatacak oluraa, bu 
tadil ne dereceye kadar yapılacaktır? 
Esasen on be, aenedenberi Veraaillea 
baıta olmak Üzere bütiln muahedeler 
az çok tadile uğranııt bulunuyor. Sa
bık Alınan imparatorunun muhake
mesi gibi bazı hükümler hiç bir za· 
man tatbik edilınemi§tİr. Tamirat 
bakkmdaki hükümler tadil edilmittir. 
Silahsızlanma hakkında Veraailles 
ınuahedeainin beıinci kıamı tadil edil
mek üzeredir. Diğer aulh muahedele· 
rinde bunlara benzeyen hükümler de 
ayni ıekilde tadil edilmlıtir. lngiliz 
Baıvekili Avam kam.araamdaki beya
natmda, alakadar olan küçük devlet
lerin muvafakati alınmadıkça, tadil 
hakkında hiç karar verilmiyeceiini 
bildirmiştir. Eğer taoavvur edilen ta· 

Kontenjan sistemi yerine 
yeni bir şekil ko~acak 

dil hudutların da değipnealn.I iatilzam 
ediyorsa, bu devletlerin muvafakat 
ebniyecekleri fÜpheabdlr. Evnla Al
manya, Lokarno muahedeaile yalnız 
garp hudutlarını kat'i ve nihai olarak 
tanımqbr. Yanl Belçi? ,,. Fransa 
ile olan hududu. Şarki Pruayayı Al
manyanm diger kıunından a:rıran 
koridor aradan kalkmadıkça muabe. 
deleri tadil edilmİf tellldd ed-:ıı. 

Avuaturyanm eakial ıı'bl ihyaaı 
mevzuubahia değildir. Ancak iktıaadi 
imkansızlık içinde çırpman ba büyük 
payitahtlı küçük menıJeketln de Yıt.zİ· 
yeti bu ıekilde dnam edeme:ıı. lktısa· 
di ve ırki milli.bazalar, A-.. uatury•· 
run Alınanyaya iltihak ebneainl emre• 
diyor. Ancak ltalyanın bile bana mu· 
vafakat edeceği fÜphelidlr. Çünkü o 
zaman ltalya Almanya ile hudut kom• 
fU•U olur. 

ltlayanm iatediği haılıca teYler, 
Şimali ltalyada ve 1916 Lcnıdra mua
hedeaile Garp Trabuluau hududunun 
tadiline ait iddialandır. Macariatan 
da hudutları dııında kalan milletıa,. 
larınm Macar hudutlan içine ııirme. 
lerini temin edecek tekilde tadil iati
yor. 

Muaaolini çok realist bir devlet ada. 
mı sıfatile bütün beynehnilel kaYDaf
manın aebeplerini anlamıf ve bu eaaa
lı meseleler halledilmedikçe, ailih11z
lanma ve ikbsat konferanalannm 
bir neticeye varmıyacağma hükmet• 
mittir. Bu kadar ıümullü bir tadil, 
alakadar devletlerle yeni baştan mu· 
ahedeler imza etmeğe benziyecek. 
Ve muahedelerin en zayıf ve en ıakat 
tarafları, tam bir beraberlik esaaı 
içinde müzakere ve imza edilmiı ol
mamaları idi. 1919 ve 1920 senelerin
deki hata timdi tamir ediliyor demek
tir ve ancak bundan sonradır ki dev
letler mütekabil bir itimat havası için
de beynelmilel sulh ve müsalemet yo
lunda emek birliği sarfedebilirler. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Bu • 
yenı sistem harici ticarette 

bir usul olacaktır Örnek 
Devletlerle tema• ve anlaımalar yapılıyor 

lktuat Vekili Celôl Beyin yeni 
bir resmi 

Aldığmıız malfunata göre, mem 
leketimizde kontenjan sisteminin 
terki tahakkuk etmektedir. 

Evvela ispanya ve aonra da A
merika ile yapılan ikbaadi anlat
malar az zaman zarfında müfit 
neticeler vermiştir. Diğer devlet
lerle de bu ve daha batka terait 
albnda anlatmalar yapılacaktır. 
Bu huauata devletlerin bir kumile 
temaslar yapıldığı gibi, bir kısmi. 
le de temasa b"flanacaktır. Bu 
devletlerle mütekabil fedakarlık
lar yaparak yekdiğerinin malum 
tercih etme esasları üzerinde an· 
lafma tekilleri bulunacaktır. 

Bu suretle kontenjan kaldırıla
cak, fakat dahili sanayiin . himaye 
si için yeni esaslar konacaktır. 
lktısat Vekaleti yeni şekilde sana
yiimizin zarar görmemesine dik
kat ebnektedir. 

Bu meyanda takaa eaumda za· 
mania kaldırılacağı .öylenmekte
dir. 

Yunan gazeteleri Ankaradan 
aJdıklan telgraflara atfen, ba ha
beri teyit etmekte ye Türkiyenin 
harid ticaretinde ~ olduğu 
yeni ,eklin dünya ticaretinde bir 
dönüm yapacak mahiyette olduğu 
nu yazmaktadırlar. 

M. Auguste Kral 
E•kl Ava•turya •efiri

nfn bir konf eran•ı 
ViYANA 28 A.A. - Avuahlr

yanm eski Ankara sefiri M. Au-
guate Kral Sanayi Birliğinin bir 
toplanbsmda yeni Türkiye hak
kında konferans 
vermittir. 

K.onferanlla Tür 
kiye sefiri Ham
di Bey, Türk 
sefaret erkanı, 
Viyanadaki Türk 
ler, sefaretler 
mensupları, hü
kumet erkanı ve 
Viyana'nm yük. 
aek aileleri ha· 
zır bulunmııt-
tur. M. A. Kral 

M. Kral, Türkiye Cümhuriye
tinin harp sonu devresine ait ta
rih ve yeni Türkiyenin baniıi 
Gazi Mustafa Kemal Hazretleri· 
nin ıslahat eserleri hakkında çok 
alaka uyandıran izahat vermittir. 

M. Kral, Avusturya halkım Tür 
kiye ile olan münasebatı inkitaf 
ettirmeğe davet eylemiştir. 

M. Kral'm nutku hararetli al
kışlarla karşılanmıştır. 

Bışrekil dün fırkada 
izahat verdi 

ANCARA, 28 ( A. A. ) - C. 
N. F. ;rupu idare Heyeti Riya
sdindn: C. H. F. Grupu bugün 
öğledo sonra Afyon meb'usu 
Ali Bf'in riya.etinde toplandı. 

Ba,ekil ismet Pa,a Hz. nin 
ıilaHın azaltma konferansı 
hillııda verdiği izahatı dinlen
di 'Y> müzakereye nihayet ve
rildi. 

lsoet Pş.nın 
Se7ahatı 
Baııvekil bir tetkik 
se:rahatına çıkıyor 
ANlARA, 28 (Telefonla) - Bat• 

vekil Lnet Pata bayram tatilinden 
istifaclo ederek niaanın ilk haftaaında 
Karad>niz aahil vilayetlerinde bir tet
kik se~ahati yapacaktır. Kendi.ine 
lktısat Vekili Mahmut Celi.! Bey re
fakat ıı:lecektir. 

isme Paıanm bu meyanda Zongul
dağa uinyarak havzayı ziyaret etme
si mukarrerdir .. 

Taş yapılıyor 

5 Mayısta Karagözün 
m~ıarına diki lecek 

Belediye avukab Rami B. Ka
ragözün Bursadaki mezarına taş 
yaphrmağa karar 
vermittir. Rami 
Beyin yaptırmak
ta olduğu laf ik
mal edilmek ü
zeredir. B.,. ma-
1-ııurt1lt::LUe· "'' 

-yerine konacak
tır. Rami 8. 
dün Karagözün 
mezarı hakkın
da fU sözleri 
söylemittir: 
"- Karagözün Rami Bey 

yaflldığı bence bir hakikat olmak 
la beraber bu iddiayı muarızları
mın nuannda da reddedilemiye-

(Devamı 4 Uncu sahifede) 

Suriye itilafı 
Mallann ta•fiye•İ mua

mele•lne baılanıyor 
Türklerin Suriye ve Lübnan' da 

ve Suriye ve Lübnanlıların da 
Tiirkiyede bulunan mallarının tas 
fiyeaine dair olarak Türkiye ile 
Fransa arumda imza edilen 27 
tetrinienel 1932 tarihli mukave
lenaınenin tatbikine baflanmıttır. 
Bu mukavelename mucibince mal
lan tasfiye edilecek kimselerin bi
ret' talepname vermeleri lazım ıel 
mektedir. latanbul Fransız konao
loıluğu, alakadarlardan 15 niaaıı
dan evvel talepnamelerini verme
lerini iıtemİf tir. 

SUÇLULAR 
Çorumda muhakeme
lere devam ediliyor 
ÇORUM, 28. (Milliyet) - Bugün 

ağır ceza mahkemeainde Amaayanm ku
peli köyii imamı haa Mehmet ve lzmir, 
Karııyaka Tugarn köyü imamı Redoo.lu 
Ali Ef. ye ait iki davaya bakılmıftır. Bu 
sebeple mürtecilerin mahkeme aafahatı
m dinlemeğe gelen halkla salon hınca 
hınç dolmuftur. 

Birinci maznun Amaayalı Kupeli kö
yü imanu 69 YR§larında Hacı Veli oğlu 
Hacı Mehmet, Amaayanın Hacı Hamza, 
camiinde sabah namazı bittikten aonra 
dua edileceği zaman: 

- Nice ağlanuyaymı, etmeyeyim fer
yat, diye hazretipeygambere ait bir med 
hiyenin sonunda: "Kuran tahrif edildi, 
Allabuekber tebdil edildi diye ayakta 
baiırmaktan n dini alet ederek devletin 
omniyetini ihlil edici yalanlar uyclur
maktan auçludur. Mürteciin aucunu te
yit eden Aınaayalı 9 phidin ifadeai oku
narak bu hu111ataki fikri aontlmut ve 
cevaben: 

- Hepsini kabul ediyorum, yalmz 
göze) sadanın üzerimde pek büyük bir 
teairi var camide okunan aıiri terif ıuu
rumu gaybettirecek derecede üzerimde 
müeosir olduğundan ne yaptığmu bilme. 
yorum medhiyeyi okudum, fakat kura-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Dil anketi 

İ. Müştak Bey ne diyor? 
''Bugün yaptığımız şey yarınki 
abideye malzeme taşımaktır.,, 
Dil Kurultayı toplantılarında Riya

set Divanında katiplik vazifesini ya• 
pan lamail Müttak Bey dil anketimi
ze fU cevapları verdi: 

- Dil inkılabında naaıl çalıtıhna11 
fikrindeıiniz? 

- Dil inkılabında çalııma tarzmm 
en keatirme ve pratik yolu bugün tu
tulan umumi aeferberlik yolu olduğu
na ıüphe yoktur. 

Bu yol pürüzlü ve çakıllı mecralar
dan yavaı yavat sıyrılarak nihayet 
anayatığmı bulan nehirler gibi giinün 

lınnail Müffak Bey 

birinde hakiki istikametine girecek ve 
büyiik irtadın idareai altında memle· 
ketin münevver liaan aahipleri dil 
inkılabı için metodik bir tekilde çah
ıacaktır. 

Bugün yaptığımız §ey yarın kuru- • 
lacak olan büyük abideye herkeain 
kendi gücü yettiği ve bilgisi elverdiği 
kadar malzeme t&fımaktan ibarettir. 

ihtimal ki ve hatta muhakak ki bu 
malzeme içinde pek çokları yeni abi
(.•,:;j:- lnvmetli unsurları olacak ve ba
e ır. Herhalde T" k - · -· • '

bu.a:üa• aıt eaı11.ou: ~ !!'" vatanda§ı~n 
dil inkılibma velev bir taı parçaaue 
olaun hizmete kotmaktır. 

- Dilimizde yer eden yabancı ke· 
limelere mutlaka türkçe asıldan kartı· 
lık bulmağa taraftar mıamız? 

- Dilimizde yerebnİf yabancı ke
limeler kartılıklan bulundukça ve 
bunlar o kelimelerin mefhumlarını i
fade ettiklerl dakikadan itibaren dili
mizden çıkıp gibneğe mahkGnı Ye 
mecburdurlar. 

18 inci Liste 
ANKARA, 28 (A. A. ) -

Kartılıklan aranacak arapça v e 
farsça kelimelerin 18 numaralı 
liıtesi 9udur: 

1 - T cibi • tabiiyetten -
2- Tabut 
3 - T cili - derece· 
4 -Tarih 
6-Tecil 
6-Tedip 
1-Teemmül 
8 - Teenni 
9-Teessül 

10 - Teessür 
11 - Teessüs 
12 - Tehir 
13- Tekit 
14-Telil 
IS-Temin 
16 - Tesir 

Listelerde çıkan kelimelerden 
manaları birden fazla olanlarm 
her manası için ayrı kartılıklar 
ileri ıürülebilir. 

Kartılık gönderen zatların 
gönderdikleri kartılıklardan du
yulmuf, i9itilmit olmıyan1arı 
hangi kaynaklardan aldıklarını 
göstermeleri. 

Ancak bunu yaparken ilim ve fen
nin yüriiyüıünü güçlüğe veya ağırhğa 
düıürecek hareketlerden de çekinme· 
lidir. Dilimizde hiç bir lisanın mah ol
mıyan ve Üzerlerinde il im ve fennin 
beynelmilel damııasım tafıyan nice 
1c.ıömeler vardır ki bunlan her ileri 
millet ırı'bi biz de i.Jim Türk milleti 
le~m'; baıka1;.n konulması çok guÇ<;,.. 
lan o kabil kıymetlerdir ki 
dil hazinemizi bunların ver-
diği zenginlikten mahrum et• 
meğe kiınae kail olmaz sanırım. An· 
cak, derhal ilave edeyim ki Türk dili 
ve Türk kelimeal bir maksadı tam ifa· 
de ettiği gün bunun uğruna her teYi 
feda edebiliriz. 

(Devamı 5 inci ~ede) 

Şirketlerde toplanmalar! 
Karaköy.Beyazıt yeralb şimen. 

dif eri yapılamıyor! 
Dün de bir çok 'irketlerde toplanb oldu •• 

Ticaret kanunu mucibince dün de 
muhtelif anonim tirketlerin hlaaedar• 
lar heyeti umumiye! eri senelik toplan• 
malanru yapmıtlardır. 

Rıhtım Şirketi 
latanbul Rıhtım Şirketi heyeti umu

miyeai dün Omıanh Bankaaı binaam
da toplanmııbr. içtimada ıirket nez. 
dindeki Nafia Komiaeri Nazan ve 
Borıa Komiaerliği namına mürakabe 
heyetinden Haaan Beyler hazır buluo
muılardır. Senelik rapor okunarak 
müzakere ve kabul edilmiıtir. Rapora 
göre, Rıhton Şirketi, 1932 aenesinde 
1.073.342 frank ve 67 aantim zarar 
etmiftir. Enoelld aenelere ait zarar
la birlikte açık yekılnu 2.613.062 fı. 
rank, 66 aantime baliğ olmuıtur. Ra· 
porda, zararın aebebi, tirketçe tatbik 
edilmekte olan ücurat tarifelerinin ki
fayetaizliği olarak gösterilmekte ve 
bundan baıka 1932 aeneainde tatbik 
edilen kontenjan uaulü dolayıaile ll
mannnızdaki umumi hareketin aza). 
mıt .,.. bunun netlce•i olarak ıirket 
varidabnm da azalmq bulunduğu i
lave edilmektedir. 

Raporda, tirketin vaziyetini tanzim 
ve zarannı telafi için tarifelerin tezyi
di ve yeni bir itilifname akti için 932 
nisanında Nafia Vekaleti nezdinde 
teıebbüsat yapılmı§ olduğu ve timdi-

ye kadar fili bir netice alınamadığı 
da bildiriliyordu. Heyeti umumiye, 
bu tetebbüaata devam edilmeai te
menniainde bulunmuttur. 

Bomonti 
Bomontl Şirketi heyeti nınumiyeai 

de dün Agopyan hanında toplanmı§· 
br. Şirket 932 aeneai zarfmda kar et. 
mittir. Heyeti umumiye, hiaaedarlara 
yüzde 5 temettü tevziine karar ver
mif, ve ihtiyat akçesi de ayırmıtbr. 

Dühan Şirketi 
Hali tasfiyede bulunan Dühan Şir

keti heyeti umumiyesi, dün Aaikuras· 
yoni J enerali hanında toplanınıt ve 
bilançoyu tetkik ve tasvip ebnittir. 
Şirketin taafiyeaine devam edilecek
tir. 

Tünel 
Tünel Şirketi hiaaedarlar heyeti u

mumiyeai dün Metro hanmda toplan
mııtır. Toplanbya Halit Ziya Bey ri
yaaet ebnittir. Şirketin murahhas a
sası M. Veyi toplantıda bulunmak Ü· 
zere evvelki gÜn latanbula gelmiıti. 

Heyeti umumiye, idare heyeti rapo
runu ve hesabab taavip ebnİ§tir. 

Tünel Şirketi 1932 aeneai iıletme 
heaaplan 7710.15 zarar ile kapanmıı
tır. Y alruz ıirkete ait binaların geli
ri de hesap edilince, neticede hesap-

( Lutlen sahifeyi çeviriniz) 
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9J;:i~k;~feri v~l~natie~ H A R İ C İ .. H A B E R L E R f!'•• M•u11KJ 
o· 'I _R_e_J.-İm--a-r_t_k_d_e--g" __ i_ş_m_e_z __ ı 1-k-h-sa_t ___ , Afyon_inhisarı 

Osmanlı hükumetinden ağır bir Konferansı Layiha bugünlerde 

harp tazminab alınacakh Yunan başvelilinin yeni badi. M. Roosvelt ·a•atle Meclise verilecek 
u ANKARA, 28 (Telefonla) - Af-

lgnatief, habrabnda, Cortchakof'- a) Harp maaraflamıa ı.arp 900 J h kk .ı. • b t ) l )'On yetiftiriciler sattf birliği kanunu-
ıan alb ay Bükrqte kaldığı halde yo- milyoa, Se er 8 lnua yeDJ eyana ) top anmaSIDl steyor nun birinci muoakkat madde•inin ü-
lwıa koyamadıir Beaarabya itini fÖJ- b) Rus sahillerinde Türk donan- l VAŞiNGTON 28 A.A M pincü lrkraaile afyon tacirlerini elle-
le a-erk-- halletmek m"-'-'- ola- AT NA, 28 A.A. - Atina Ajı 1 olacaktır. Kendilerine faydalı o- • • - • · d b ı 1 b" • •-T - ™Ull mepnm yapbğı tahribata Ye abluka R 1 d" F f" · il nn • u unan afyon aruu rr nısan 
mıya~•a•n• fa:ı:la olarak harp aonun- n bildiriyor: Batvekı"I M. Çaldan labilecek bütü"n unsurları hamille- ooaeve t, un ransız ae ın e ·h· k d ih • ·hr -.--. yüzünden ticaret ve aanayilıa cördiiiü tan ın• a ar raç etm•S'e oe ı a-
da İngiltere ve Avwturya - Macaria- saralara kartı 400 milyon, ecnebi gazete muhabirlerini k- rin önüne koymağa hazır mahal- görütmtqtür. cın b•yannameye uy,..,,. olduğunu Bir· 
tanın Romen eri Ruıyaya karwı dol- c) Türk ordularının Kafkaayada- bul ederek hükiiınetinin profnuı linde yapılacak bir tetkikin kana- Franaız sefirinin Amerika Rei- lik ldar• Mecliain• ta.ıilı ettirm•i• 
durmut olacaimı aöyliyenk, bu ı.a..... lı:I tahriplerine ka11ı 100 mily-, m uzun uzadıya anlatmı9tır. 1. at vereceğini ve Yunaniıtanın ik- •İcümhuruna hükliınetinin dünya mecbur tutulmuılardır. 
" yeraiz göstermektedir. Ç ld · b k h fil · be l iktıaat konfer•-•mm mu··nıkün· ol- B" • ·-L/ '----Kıtlık sarayda, lgnatiel,'in hu.rladr- d) Türkiyedeki Rus tebaaunm ... a anı, azı as eri ma a n .ı- baat tartlarmı, nüfuıunu s e- - u nısanua TV" aımıı a .......... a 
iı muahede projeainjn münakap.aı on. mü-lerin.in harp yüzünden uğt-a- yaaete karı,maaı üzerine crtiva mek için ithalat ihtiyaçlarını ve duğu kadar yakın bir zamanda .,. h-ia tacirlerin ellerinde bulunan 

• ya bir çok meseleler attı. Bıı -.lelerin d.rkiarı :ııararla karı• 10 milyon altm -.ı..._ reJ"imin tasfiye edilmi ol· balkının çok düo.ük geçim seviye- toplanmasını görmek arzusunda al7on •toklarının İhrclf edilmsmit l>u-
rable. -· T lıınmıuura binaen tacularimUıin m,... 

çogunda ceneralle Concbakol _,... 1410 milyon ruble tutan bu pa- maaındaki hususi ehemmiyei kay ıini meydana çıkaracağını zamıe- bulunduğunu söylediği zannedil- ta=rru olmamalarını t•minen bu ta-
da uzla,...,,._zhkl• hndini aöateri- T • dederek dem;•tir ki: dı"yorum. mektedir. rihın" •"lale lıad-· wıatılm-- haLLın-d 1 b"... T~~-' . -- .1... rayı ürkiyeııin ödeyeıniyecefi aöz "T , - -· HH 
yor "· ırna ... .....,_,. - bir "-"-- ima ı. b da "- Bu vazı"yet 9ım· dı"ye tadar Hem alacaklılan ınemnun ede- tla l•----a meb'uaa #Cemal Taran B-teminat olarak ı..- Şumnu kalesini ....Ü-• ra.., un n 310 milyon ~; __ , . • • _, 
d€ Rııılara bırakmaauu, Sırbiıtana tam nableei Türk.iyen.in borcu olarak bı- ancak ıiyui bazı mahafil~ göz cek hem de Yunan mallarının iı- Japonya kararını "..,.,......,..an bır lıanun telılilı mec:-
ıatiktaı veı-i1-ioi, ~,..ile -Rus- rakılacak, 1100 milyon nıbleye mu- yummaaı yüzünden ıürebiıni~. tifadeli bir ,ekilde sürümünü le- • re•men bildirdi ı;.. teotli etmiflndir. 
lara Romanya topraklanndan her za- kahil, Dobnıca arazisi, Kafkuya hu· Bu mahafil çok az miktm• bir min edecek umumi çareleri elbir- llıtuat Encümeni ba telılill mü.salı• 
man geçmek hakkı ·- lıir ittifak dudunda Ardahan, Kara. Batwn, - takım zabitlerin gururunu •1'a.Ya )iği ile aramak belki de mümkün CENEVRE, 28 A. A. - Japon ,. .,. rra'iddeti bir haziran olaralı ta-
yap.ılmaıuııl iatiyordıa. Harp hznıio~tı !::,-;,::ı~ı.;-,!h';;' J!;:.,..ye t°:.:: rak nihayete kadar iktidardlkala olacalctir. hükliıneti tarafından Milletler pitleder•k kabul •tmİftİr·..,_~--
Ferıoe de zmir, Selinik gilıi mühim li- I·-·'- caldarım zannedı"wnrlardı. •otla- H . • . t 1· s··ı·· Cemiyeti umumi katiplP'ine aön- ktıaat Velıill lllalımut Celcil Be~ manlann aiimriik varidab '---ılık tutu- ---. haya Dobnacayı Romanyaya ,,_ arıcı ııyase e ge ınce; u un tli encüm""• .,.n1::c izahata 11öre Al-• _,, '- '--- ı ğı-.1 B b l b bil • d ı ti l bilb k 1 derilen bir tel-"ta Japonya ile ... ,-·· larak Türkiye ile Mıırr lıiikıim •ini• "Yerere .. ~ı• ı nna eaara yayı a- ruıı fa4ırmıf o an u za enn ev e ere ve assa OmfU arı- .... Birliği yerine bir Al:yon a.ıu- idara-
teminatı altmda Wr iataıru yaptırmıı.k lacakb. faaliyeti son defa olarak C4leral mızla siyuet Ye iktıaat mhaların- Cemiyet arumda uzak tarkta ıul- ai t..ui malıaadile ,,.ni bir lfi7ihu ha-
fikrinde idi. Kalan 310 milyon rubleden 10 mil- Plii.stiraam milletin arzusunt kuv- da itimatlı ve umiml ırkı münaae hun beka Ye devamını temin ede- ....tanmalıtoı olup 6a,,ünluıle nNCliu 

Gortchakoi, Ro.mıap .,. S..tıiataıwı yonu zarara uiramıt Ruslara Yeril... vetle mani olmak gibi manaız ıre betlerin inkitafı hükfunetimin ha- cek en iyi çare ye vaartalann ııe- taAıtiın edu.c.Jetir. 
tam i•tiklali, Bulgariıtaıım • geniı hıı- 1ceı.. 300 milyonuna U.... 40 milyon- caniyane t,. ... bbu .. ıünde göıimÜf· rici si--tinde klaTIJZ olacaktır. çilmeıi hususunda çıkan derin nok Yani Liyiha il• m&f"U o/70ft bcarefi. 
dutlar dalailinde bir --·I"- -•-·-ı, uk bonolar verilecekti. 811 lıonola- -r- J-- • ih ·ı•n dol il J ~- ;..;. -·· L-"'~-ı.,. -'ii-::....::.ı-.::-r·-"' """"" b d ·· Halk rd --•..ı· Sulh uh f be l ·ı J taı nazar ti ıi.uarı •""• e a- ··- -.--· ı-·· ._... • .....--...... Bı»na-Herıeğin Avuatueya-Macariatarı .mı: atte ördü Türkiye, be,te biri tür. m ve o unun -ı ,,a- un m a azası ve yne mı e J• tür. 
nüfuzuna verilmesi, Tôiıiıi,...ı.. 300 mil- Mı.ur tarafından 30 - içinde öde- ziyeti kantıklrk ve keyfi eraat birlik çabfma fikri bu siyasetin pon hükılmetinin, bu terait albn- Kaw telıUli '" ~in -•· 
yon altın ruble ~nat almmaaı, Ka- net:ek, % 7 faiz ve o/. 1 komisyon he- zamanlarmm artık geçmit olluğu batlıca ııayeleri olacakbr. Bu pren da Cemiyetle tefriki mesaiye de
~dağıo ve Yıınaniıtanm .,uclatlıın g• sap edilerek her -e 3.200.000 lira nu iıpat etınittir. Aıker cem1'etle- sipler Yunaa milletin tuurla azmı- Tam etmek imkinmrn kalmamıt 
lll§letilmesi fikrini ileriye airiiyordu. ... rilecekti. r.i ve bu ne'riden difer teteklüller nı o derece aksettiriyor ki, son olduğunu ııörerek, bu telıırafı ile 
Başvekil en çok Avuıblrya-Macariatan- Bunlardan bafka lpati«ıf proje- Cemiyet misakının derpif etmekte 
la yapılmı. olan --L-.1...1 __ .;...et.. aiade parçalamnıt ye 1nı..,,.t.iz kal- artık uzakta kalmıt kanfıldıı: dev seneler içinde Yunanistanda ikti- . ild k 

...........,_., ·-. • • • lik b L ı -·'-' d ı h"'-"- ti · h" b" · • oldum• evvelden bı irme madde ••mnı müdafaa ediyorcla. Banda Ruap DUf olan Türkiye ile sizli bir ittifak nnm ıi · ir aabran o a..auar- are ge en W.ume enn ıç ırıat .. -
•Avusturyayı uzlaıtın- İfÜıi bütün yapdmau da Yardı. C-ral, Rus Ol'• dır. bunlardan ayrılmalı dütünmemif sine uygun olarak Cemiyetten çe-

tark ıiyaaetine mİh•• PPIDlf olaa BU- dulan latanlıul üzerine yilrüyünce, Harici borçlar milli hükibıetin tir. Ayni harici siyasetin mevc.udİ· kilmek taaaTYUl'Unda olduğunu 
mark'ın teıiri vardı. 0-•nluhı payitabl tında ilıtiWler zuhu- yine L--lrca d"·"~-•erindeı biri yeti inkar edilmez bir vakıadır. haber Yermekte oldutunu bilcfu-. 

Kr,lık oaraydaki miisek eler, iJıi dip- nınu m teme 11öriiyor, Al>düllıami- - ~ • tir 
lomatın fikirlerinin ~ tıala.ttu• din korkup Danaya çekilmesi halin- mıUt • •-~..., bu 1 af al 
lgnatief projesi madde ııaıı.dde okun- de Sultan Muradın, yalıut -Al>düla- mumi ...... p, te gr 1 IDlf 
du. Karadaj huclatlarmm &-ifleme• zizin büyük: oğlu- Yuauf lzzettinln K 1 ki b k t olduğunu Japon Hariciye nezare-
sı, Srrbiatana tam iatildaJ n epeyce tahta geçirilnıeaini de h-plıyor- arşı 1 1 oy 0 aJ tine bildirmit ve hemen telgrafna 
"!"•.zi verilmesi, Bulgaristan prensli- du (1 ). Bunun için dehtet içinıle ka- me ile cevabını Cemiyet azalarma 
g~n Tunadan ~eriçe .,. Adalar de- lacak olan padifaha kendiaini muha- tebliğ etmittir• 
nızıne, Karadenızden Obri ırölüne ka- faza etmek, Anupada bir harp olur- Alman ada Yahudı· magv azalarına 
dar geniş hudutlar içinde kunalman, aa boğazlar Karadenizde sahili ol· Y Mac Donald'ı ôldfire-
Bosna-H•nelrte ı-..ı...ı koaferaıuı- mıyao deYletlere kartı kapanmak, b k • J k k • d"? 
nın kararlaıtırdığı ıalahabn icraaı, sulh halinde açık bulunmak Ye bo- resmen oy otaı yapı aca ce mıy 1 
Roıruınyaya Dobnıca arazisinin -0.. ğazlara taanız olunursa Rıuya tara- ROMA, 28. A. A.. - R-.da M. MM 
aarabya'ya ka11ılık olarak- terki e- fınclan müdafaa olunmak .,...ıan1e BERLIN, 28 A.A. - Nuyonal talar yapıtbrmıflardır. Bu yafta- Donaldın ziyareti esrıaamda J1lilwt yap 
&alarmda birletild.i. Boaa-Henek bir ittifak kabul ettirebileceğini wnu· -yaliıtlerin matbuat idaresine larda hükliınetten hudutların Al- mak n.iyetinde bulıınaa mll..,llAh bir talı 
'c Bulaa..:·•--da tahsil _.1,1.......,;. yordu. f k 1 .;_ t-kif ...ı:ı-:. ol .... ,._. __ _,_,_ L!- ... • ·-..... ...,. __ _,. göre Naıyonal Soıyaliıt ır aaı, ınan Yahudi erine kapablmaıı iı- ~ ~· - ..... - ....,.. ..... 
• .. rgilerin af'- D-----Hen-.+ı. 1880 Biitiia bu ....ıar kararlattrktan son y .,;;. cleverin ..-.l-tir. T ... kif edilea b. ... - - ı buııün Yahudilerin, Almaııları a tenilmektedir. Bulgar Yahudileri ,_ -. 
ııeneai ha.,... kadar almacak nqi- ra, patİef Petenburgdan yola çık- h d nl tabi• M. Mac Doııaldm tayyareeİnİıa 
lerin muhacirlere Ye mahalli ihtiyaç- tı. 14 aene be.lediği wnutlar nihayet u ileri tazyik etmek ve o ara aleyhine tahrik edilmektedir. geldiii anda Oıtie'1e gjtmek isteyen ... 
lar~ tahaiai, oncı.. - içiıo. Bul- hep tahakkuk ebnİftİ. Artılı: Kının mu kartı boykotaj yapmıt olmakla Ya Fili.tinılekiler? üzerinde tabanca bulwıan Poııgi iamin-
garıatanm •erecefi ..ı.111 •erci lla harebe.mia acm çrlmıq, Parü mu- itham ~erek J&pmakta olduklan KUDUS 28 A.A. _Filistin Ya- de biriaidlr, •e Venedilı: ıneydanmda 
Boına-Henek •erci blueleriaia "'- ahed..ı yırtılmıt, Sultaa r.- ayak- be--'-•lel propaganda.,. karfl te.-kif ed51miıtir. 
mania bankaame Tirlüye ı....ı,= !arma da.nüatü. Biitüa b':'~eri ha- r== . . .J- db" hudileri, Almanyadaki Yahudi a- Sal&hiyettar ımhafil, lıa adam bir 
.;_e1rJ.~':"?'j,_~!".·-,_:.rA. --... -.w- :i:'L_-i.(3;tw __ •(.!;;;;!;:_ ':....-}- ~dalaa mah_zetinde bir. le ır leyhtarbğmı protesto etmek için deli olup katiyen aiyui bir suikast;.,.... 

} .,..._ ....... -. -·- ·- -.. -. .ı-ı.:.v.ı..... ~e-s m:!ru1i •'-"- •ı 
. Bugariatan p.._ıifinin tetldli icia lar tertip etmeğe memur komite- .' -~-... _.~a e~as~!' _ aı niyetinde bulııwı i olduğwma be-

brr Bulgar millet mecfüi=ir top!..... '(l) lflltatiel, lratuwlanntla palı il• ler ihduı için halk aruında bir detti boykota)& gırifJDıtlerdır. HfnClislanın ldare•I 
rak Ana kanumı kurma• ... bir prens rip oliııralı, yoboı,. 6u iJıj ilıtbnaldaı hareket husule getirmek m•ksadi- Lehi.tanda da. .. 
seçmesi lazımdı. 6olr.etnwlıta, re'mıcn fl•lUılıt olan Re- LONDRA, 28 A.A. - Aıram 

Rusya onlııları-aia intihabmclan ı.ir tat El•ıuli!1•n (Bqincl Mehmet), Yu- le hir takım emirler Terecektir. V ARŞOVA, 28 A.A. - Lehia- Kamarasında Hindistan meseleıi-
•en': ·~nra, Bulpriatanda bml...,... mi l:ıuettintlen daha ,,..,ı. olan dii•r Ayrii zamanda Almanyadaki Hu tanlı Yahudiler, bir gok salonlar- ne ait müzakereler yapıldığı ııra-
ve ıntizam teeuüa etmek ve 8 .. 1.,ar Abdülmecit ofullanndan hiı: bauet- kuk ve Tıp fakültelerine Alman da protesto nümavio.leri yapmıo.. d 1 b l 
rd - • - lıt-.1• l , -. T- a ame e me us ardan M. Attle, 

o usu vücude getirilmit olmalı: tarti- ···-··e ... ır. halkı arasındaki Yahudilerin mik- ardır. Çiinkli açrk hayada nüma-
le, Bulgariatandan a-la--•~. T"·'-' , B. ıınun. daha 11aribi /--*'U'ın" •·· ·ı - · Yah d" al be · l l Beyaz kitap'm giritilmia olan le-, ........ u _....,. / 1,..., •·-.. s tarı ı e mutenaaıp u ı t e Ylf er yapı muı polis tarafından hh ti · "T 
yed.e kalan toprak. lardalı:i Rıu a-•-- u .,,, zamanında Bqinci Murat ile al d k ak a Ü erı tatmin etmemekte oldu-
1 h -~·- .,. y.,_, ı _....., 1 - mmaaı a istenece tir. yu edilmittir. ~ • l · erı, mua edenın teatiainden üç z-... n e mU1111H6etlerin- gunu ıby emıttir. 
sonra çekilecekti. Avrupadald R:; d~ bahHtmuidir. Bu hunuta diyor • ~al~iye~ bir me~badan b~~- Alman sefarethanesi ile konao- M •1 h 
ordulamua Yama, Burcu: l.imaıı.Ja,. Aıu dınldıgıne göre bu mudafaa mu- loıbaneai, polis memurları tara- umaı ey • Hindistani bir do-
rıodan batka Büyükdereden de •a- "iti~ 1861 ;yalından 6eri l>anim- cadeleıi, kanun dairesinde yapıla- fından muhafaza alhna almmıfbr. minyon haline getirmek dütünce-
purlarla nakli İltııniyonlu. Taal le ~· münaa.b.tl•re tlİritmitti. Malı. cak sinin halı hazırda artık ortadan 
Makedonya, TrakJa kıt'alan da ~ bt .. lil ,,.,.ıan1, 11örüffülı. Fratısızca ~- h b" Nowosci tiyatrosunda bıılunan kalkmıt ve tedrici ıurette aelf 
ta~bul. konırreaiıUn koydu:r... ----'ar rr mektubu nndlmda rnalılwul Bınaenaley • ka ıne bu hareke- Alman mallarına boykotaz yapıl- gouvernement'a doğru gidilmek 
d d 1 L _ au ...... Hatta 1>:- lıL Od ur. ti aerbeıt bırakacak ıre ecnebi hü- m-·ma daı"r hır" takr"ır kabul et-. ~sın e " aııata tabi olacak, GJ- - ara H •acı )'Olile Rus,,... - fikrinin de keza bırakılınıt oldu-
".ı ın'~ıamaktr' ahalinin latefine 11öre g• ~ kaçmayı bil• dü,anma,, Çardan kfunetler Almanyada yapılmakta mitlerdir. ğunu aynca ilave eylemittir. . 
nıı ~tı ece ti. Aynanız Manaabrlarm- ıyı lıa_bul 11.ö~p 11örmiyecc1ini anla- oldu~ iddia olunan tazyikler a- ölmüf olan y ahudilerin istira-
daki _ı>apaalann himayesi, Tiirki ede ~! ~ ln,.Uizler Abdülômin leyhı~dekl propag-»;dalara kartı hab ruhu için ainagoklarda dua- M. Attlee, bundan batka ıiyut 
~e ~hasbaa mukaddes Kadila ~- .:J..:,t":. a irilmR eri,,. lllaradur ..- nasıl ne kanfM&Z hır Taziyet alı- lar edilmlttir. mabpu.Iarm serbest bırakılmıumr 
ann a uluoacak Rus nıhaniJ ·ı ,.-~~. • GaJIG Hfirinar 11arayda •• 1 bi • _, iatem;o.tir. 

haJrat cemiyetlerinin Ye ortod.;n: tujrinı mahoedecekt.ri ZClllJlına dilf- yorsa oy e r vazıyet a.ıacakbr. ------------ Baz"T haf 
e~aelerinin, zi1arete gelecek Ru: - maılern aldannuflardır. NUnnyitler Japon manda•ındakf 1, mu • azaklrlar, Hindiıta 
cıbr, Rusya sefirinin hima,..ı..., lı·!" ·:ra..,f /:uctina gelince, 0 ela~ - na meı ul hır merkezi hiikUmet 
lanmalıın, Rus teb...._ ait -<!- l~d"" beri knlmı. taııqı70r, ._. NEVYORX 28 A.A. - Diln ak- Alman mii•temlekeleri bahtetmeğe muhaliftirler. 
nat itlerinin halli de Tilrldye :::::- ,,.,. baba doatu "'""'""u. Hattd mu- pm y ahudilerin Madiaon Squa- NEVYORK, 2& A. A.. - An-ib. M. Mellon aleyhinde 
ilan taahhüt edil-ı.tJ. - harebe için_ de (ni.an 18TT) __ .. _,._ re Garden'de Alman Yahad"ıl....:-

Bo.. z1 bir k 1 --... ~· ~ lılar ... billı•ıq Amwikııa balıriye me-
l!<• ar kapah •e•ecak, abuz me tupta AUalrtan - - l>ıi- maruz kalmakta olduklan tazyik- bafili, .ı..,... maaclaaı altmda IMılıanan bir itham 

Ru~ya senede on bll,Gk L-- Y_,_, ~lı ~•Mel olaralı Çan -,..-:, iten- l • tmek • _,_, __ 
g_~rnnek ~ aalılp :;• 1 :.-;: dülnın tahta çıkarı!_,., Üfi;yord ,. en protesto e ıçbı yapmıf a-- m11elesi ile ciddi ıurette ınetırul V ASHINGTON, 28. A.. A. _ A;,e... 
fınn eınnode bofa-.1- a-ca ,__~ .,._ Efer. ltrnatiel'in ~- ---'ılıl'!:._ olduklan bGyilk bir içtimada bin- olmııl<tadD". Çhldl bu adalar, Amerilm dan M. Vbooler •-- =='i-· -~ 
harp. c~leri ı.uı.=wı~kli. .. uç,.. d..,.... ue, Oamanlı ,.;;:ad= h lerce polis, inzıbatı leaıin ediyor- ile lıir ihtilif çddrJı .. k •· d.t Japonyaya a.eYriaeiaia tirbtı~ """:'e M: awJ: 
kı:urkıye fa paralan tamın. ed• ~-•:•_';'ti'' daha o amıtmııılen 4.a,... du. ~.:..~~ eclecelr YUiyette bu- '!,':11 ~'"!- ~ol lıulamn lıir tah-

ce tı: i:f: .._,..,lılar oldafuna lrOlımetmelı lçtimaa girmek için bDet ide- ~ e';"-t dıılılanncıan dolayi Mellon 
m ,.ur. yenler o kadar çok olmu.- ki, Komiinl•tlerl her yer- ile diler ~r1ar baldmoda ı.mt.t io-

lar, 3586.82 lira kar ile ka 
luyor. Fakat qletme .._:.anmıı o
ile kapandıirndan tirket bu an 8~".U' 
ııed~rla~a kar dafltmıyacaJıı:":.e ıa-

Şirketin 1932 ııeneai baadab · 
senelere niopetle dütkllndiir nen 
19~1 aeneainde 7.929.344 y;.ı.,.. rrta';!. 
dıgı halde 1932 ._Iİnde 7•116.426 yolcu latnn•ttır. yolcu adedi .. 
t k . d"I" ırune a •un e • ıne 1931 de lıer liİn · · 
21.724, 1932 de de 19.1153 yolca 'Jij': 
ter. 

1931 aeneainde Tünel araba lan 
70.732 hareket yaptığı halde 1932 de 
70.208 hareket yapmıttır 

Yolcu adedi trenlere b,kaim edil 
eek olursa her tr. 1931 de t 12 193"j 
de !00 Y?lcu latunıı oluyor. ' 

Şirket ıdare hey~tinde müddeti bi
len ezalar yeniden ıdare heyeti lı 
fma aeçilmiflerdir. aza -

Dün ayni zamanda Metropol"t 
Ş'-'- . h . . . ı en 
ıraetr ey~ı amwruyeaı de toplan. 

mıttır. Bu frrket latanbuluıı nüfusu 
arıtıiı takdirde Beyazıt lle Karaköy 
eraamda da bir yeralb ıimendiferi 
yapılmak üzere lnınılmUJtur. Fakat, 
bu yeraltı timendiferi yapıhnadrfr i
çin bu tirket te çalqnuyor. Bu aebeP
le dünkü toplanb kanun n yaprlmaaı 
lazungel- bir formaliteden ibaret 
kalmı•hr. 

Diğer heyeti umumiye/er 
Balya - Karaaydm, Fethiye maden· 

l~ri Şirketleri he1et; umumiyeleri, ek· 

aeriyet olmadığından dün toplaıuuna
ımqlarda. 

E!'mİa,. Li~ Palamut Ye lkbaadi -
atnaı t.-t lfletnıe fİrlretleri L--ti 
mnumryeleri d dün 1 ""'7" 
bil&a~-• e top anmıılar Ye 

.,...annı tetkik ebıoıqhıdir. 
Eıkl Reji 

Tasfiye halinde 
~irlreti lıeyeti -'";ıJ~and eski Reji 
I& •'-'- · 11'- • diia top. 
ldda~ ... -tın taaflJeai haldı ela ı· 

törler tarahadan L._,_m ,_ 

por kabul edilınittir. - ra-

A•kerlfk d~r•lerl 
ANICARA 28 rr W 

lıerlilı d....ı:,.; ....::üu..ı::!:! - ~ 
cek ücretler lralılıındalıi lı "•'f'e
lıaaın, Maaril Encümeni m;;°::i: ıiyl. 
lıabul dmİftir. - "' 

100 kilo kaçak e•rar 
yakalandı 

!Jü.n ~~~ GümrüAı Mu/wı/aza'B 
mudurl"llu memurları büyuk b. flf-
raro~':::~çıl'!ı meydana çıka,.,,:~;; 

oy <:nJarınıla yakal b 
kaçakçılıkta 100 kilodan 1 ::;,an u 
ele B'eçirilmiftir. Bir rnik; ı1"•~ar 

L t••t.. b l ar a HU• ça.. u un u un nUJtar. M h 1 ı d
.. u a a%Q 

memur arı un gece bu ifin ü.z~rincle 
çallfmJf[ardır. Bu kaçakçılıktan bir 
çok esrar kaçakçılarının f!le E:•çeceği 
anlaıılmaktadır. 

,.._ d l'PllDı teı.lif ebnlttir. 
nihayet açrk hayada ilrl toplantı en çıkanyorlar Akd 
daha yapılmuma mecburiyet ha· BERUN, 28. A. A. - Volff -.Jıınam. enizde Fran .. 
ııl olmUflur. dan: . P~S, 28. A. A. - Melıuaıuı mecli-

Am "1' Prusya clabiliye nezaretiue _,,.. •ı.. ~ye bütçesini bu sabah kabul et-
erı-nm vaziyeti Alman hiikttnwti komiasi komiiniat fır mııbr. Bu bütçenin müzakeresi dolayi-

V AŞINGTON, 28 A.A. _ Ya-· kası mümeaaillerine, vatana hiyanet au- aile söz alan muhtelif mebu.Lır cleniz.. 
budilerin Almanyada &Örmekte ol çu ile zan albnda olduldanndan beledi- lerde hilbaıaa Akdenizde aelimetin t• 

d -·'-'- ....:1-1 • ye ve nahiye mediıleri toplan~•--- it mini gerek oldııiunu . İlrarla ileri aur-
wuarı lazy uuen, Aıuerika hü- tirak ed.Wyııc:elderi . bildinni'ti;'"" müflerdir. 

=~~~a!:,:~ büyük bir d.,!~RLIN, 28. A A.-voıJ.;;....,... Yunan mecli•I 
Bunun da sebebi, y ahudi ma.- Pnıapdaki aoaya)iat ırazeteleri . . ATINA, 28. A. A. - Y'eni mebuoan 

hafilin nüfuzu M.Roozveltin yahu titan hakkındaki yuak karamuiı ':,Z mediaiııde lıükfunet koalisyonunun 138 
di cemaatine menaup zevata ver- yet müddeti yeni bir karar ahnmcı mebuııı YU'dır. Bıııılanu ııo iai halkç .. 

jm.dlır u:ı:atdmıttır. ya dır. 
mif olduğu mühim -vkiler ve T kif f Muhalefet koalisyonu 109 dar, 91,i li-
Almanyanm dahili itlerine kant- ev • edilen nglliz beraldir. 

m•m•k kayguaudur. miihendl•lerl Portekiz müdemleke-
Bulgar::!.::;::,,t~ rılimayifl • MOSKOVA, 28. A. A. - Tahribat lerl me•ele•I 

,_ meael..iyle alakadar olmak üzre tevkif 
SOFY A, 28 A.A. _ Almanya- e.~ o~ 1.~iz ve Rıaa mühendisi... USBONNE, 28. A. A. - Gezeteı-

dak" h"d" l . nnın ~ahli~eu ıçın Metroııolitan Wic- .,.,..;ı.,., yen .-mi bir tehlii• gö...., in-
i a ıae en protesto etmek ü- kera ırrkeb Moakovadaki miimeuili ııiltenı bükfuneti Liaboruıe' deki Nfiri 

zere Yahudilerin yapMtf oldukla ~ara kefa}~de bulumnaaıru hilclinni;. artaaiyla, Roma müldllemeleri •• h...: 
n \ıir toplanbda vatanperverler br. MezkUr ıirket bunun mühendislere aiyle Portekiz müıtemlekel hakkında ec-
t~fekküllerinden birine mensup karı• yapılmakta olan adli takibatın t- nebi memleketlerde çikan haberlerin a-
b --• • vıbi mahiyetinde telakki _..,, ___ . , aılarz olduğunu Portekiz b"'-"-- _..,.. 
ır grup. aruorıa gırmit ve orada auıu~ bil..,_,_tir ""'um~u 

bulunanları dıtan çıkarma"a mec ehenımiyeıle kaydetmetkııdir. ~ ..... 
b tın" ı d" B ıı tzvestia gazetesi kimsenin iatemeı1·if Bulgarlstanın mali ~r e .''er ır. u, grup mütea- bu taavibin Sovyet mahkemesinin ne ;ti-
kiben stnagoka gitnıi, sinagoku ne yarayacağmr sormaktadır. Mezldlr vaziyeti 
tafa lutmuf ve camlannı kırmıt- gazete, lngiliz tirketinin Jalnız maznun CE 
t r lard b" b d ·ı . NE~E, ~· A.. A. - IMilletl•"" 1 

• :"' ır ÇIDID eğı • fakat hepsinin ~Y'!ti malı konutesi bir heyet t"!kil et-
Bu ~a!ı Sofya sokaldarmda tahliyesini iararla istediğine de itaret .. ınıtbr. Bu heyet Bulgarİataıım mali v&-

Bull!ar mtlhvetcileri bir takım yaf derek """'rlannda müstakil bir deYlet :dyeti haldanda tablrikit yapmak üzere 
bulundutunu ihbar etmektt>dlr. 8 nisanda Scıf,.aya YUd olacelrtır. 

,,.. ,..........,,. .... ,, .. 
Gazi ile Yanan rehl· 
ctlmharanan telsraflan 

ANKARA, 28 A.A. - r- ırıil-
11 ....,.,_ .. miiwhtiyle ReUicüm-
lrar Ha.,..tlerile r- ReUieiimlra
nı ,,,.__,a f11 ,.,._,. tead Mll
ffliftir: 

Yunan Millt Bayramı ahuı•e~ 
le, -bdnletl...m., an doate• teb
rilderimle birlikte dost aail Yunan 
milleti Nfahı "" -uıı rmıhte,._ 
Reialnln ,alut aaadetl l.çia olan ı
Diyabmı iblif ederim. 

G-' il. ICemııııl 
T ebrilderilliaden pek ziyade m6-

tehauia olarak, Mraretli teteldrilrle
rimi Ya dost uiJ Tllrk milletinin re
fahı ff oaun tanlı Ralainin fAhll aa
adeti haldandalr:i temenniyatmu ka
bul bıaywmaıwrı zatıcleYletlerin.deo 
rica ederim. 

AWtaıulre Zainıü 

Kaymakamlararuınd• 
ANICARA, 28 (Tefeloıda) - SU

ııan Kaymakamı Hlfinı Be7İft IC,,,,U.. 
pe, 'oçc Kaymalıamı Galf., BqUı 
Tire, HfU/f'061 IC..,._.._ lluttıl• 
Bqİn Çal ICaymalıamlılı'-- t•JIİll
leri Mi t"'1tilıc llıtİNut eftrıİftlr· 

:ııiııraa ....... ı •• 
AN/CARA, U (T•W011lo) - /Ilı· 

mektep muallltrılerimı tatil -ıan'41-
rawla ziNıi lıanlar açılaralı .a-t,i 
ot..n lrallttmuuı 6u baptaJ,i 6'l,,ilerinl 
ilm ,,. lenııi ,.1ıilJ. inlıİpı/ ettirnwi• 
matul olan Ku,.hir mel>'u• S•rdar 
Be:yin lıanun telıüli Maaril Encü1J16• 
nincle mÜı<a/ı.,.. edilmiıtir. 

Encümen, telıUli - iti6crrUe 1rQ1" 
-u 11örmüpe ti• 6a _,. iolıkut
cla Maril u. Ziraat V elıôletlarince bir 
lromiayon marilatile d-U. tetlıüıat yo
pd~althıı oblalvndan - ba tetlıilıal 
neticubıde hüklJmetin meeU.. 6ir U. 
>'İ.~ tekli/ •tmeai mahalıkak addeJiJ, 
4'B'"!de'! l~yilıanuı mecliae 11öruleril
meaıne ınt,_,..,,, telılil reddedilmi,ıir· 

İkbsat ve Maarif ve
klllerlnln cevaplan 
ANKARA, 2a (Tela/onla) - llıb

- oe M-U Velıilleri Mitl.t llleclJ-
ııinin per,emhe topÜıntuutda lllaniMI 
mel>'- Relllı Ş.olıet Bqia Tolıath
,_.,,alıi ıltqalı lrUlaai .. ,.,.,,.,,,,, 
T'-ret melıt.l>l tııl•,_.,ln u1a1ııı1 
rapora nMM'l 'u dW _, lııltrlrW 
ne t:elNlp "*' a: ı .,.,..,,,, 

Kontenjan harld 
ANICA.llA, 28 (Telef-ı.) - B• 

7'Jlı ..,.., ,,_,_, (,.._,) ,__,__ 
ptlrilmelıt• elan ,..._, ·,f w ,,. 
-1ılnelerlle ,,..,,_ .. ' 1 ,,_ ,,.,... 
~, lıoııt.ıı;- ltarici ... _ ... _ 
,,U....ın mı VelılllMi Hqa«' ce ,,._ 
rar altına Glının.,tır. 

Küçtlk •anatlar talbnal 
na111e•i hazırlanıyor 

1 
t1'K.A.RA, 23 (Telslonla) - Tiirlt 

• -.,.. tah.U edilen lıiipuı _,ro 
lranuııırnun tatbilıııtr. iPıı 6ir talimtd· 
name hazırlamalı ü:ııere t.,.lılıat J .. 
~·~ olan lıomuyon önümibdelıi lralt" 
•çtinıalarına 6aılıJ1C1COlıtır. 

Alakadar oelıôletı.... lıoml.,,ona tı· 
zalannı .. çmi,lerdir. 

Yeni kazanç IAylhası 
ANICARA, 28 (Telslonla) - BIJI· 

pe Encümeni FU"lıa pupaıula kararl# 
ıan •acıalar dairuinde ,....;. kaı<mtf 
kanunu 18yilıaaı üıeriııda lliı<ım,.el.,. 
tadilleri yaparak lôyihayı niaan orta 
larında heyeti unwmiJWye t•odl adi 
ceAıtir. 

Japonya bflyük el
çf•i ha•ta 

ANICARA, 28 A.A. - ReiaiciJrrr 
hur Hasretleri Baıyaoerleri IHlınt~ 
le Ankara ahlrat yurdunda hasta bCI 
lunan Japonya Büyük elçlainin sıh 
haturı •ordurmuflardır. 

Baıvekil lnnet Pflf'I Hazr•tleti d< 
bizzat sıhhat yurduna 8'İder•k büyü/ 
elçiyi :ziyaret O• afiyet fsmenni etmi 
lenlir. 
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Ekonomi 

İhtilaf halledilemedi 
Rıhtım şirketi yüzde beşten fazla 

tenzilat yapmağa razı olmuyor 
Dün halı ihracat tacirleri ve 

transitciler Ticaret Odasında O
danın daveti üzerine bir içtima 
yaptılar. Bu içtimaa sebep Rıh
tım tirketile halı tacirleri arasın
da alirüp giden ihtilaftı. lçtimaa 
bqlanırken bu sürüncemede ka
lan itin artık halledileceği zanne
diliyordu. Oda daha evvel Rıhtım 
tirketile temas etmit ve tirketin 
noktai nazarını teabit etınİftİ. Şir
ket geçen sene antrepo ücretinde 
yüzde 15 miktannda tenzilat yap. 
bğmı, buhran dolayısile bu8iln i
çin daha fazla teıızilit yapmak 
imklnı olmamakla beraber, bugiin 
alınmakta olan 75 kurut ücretten 
ancak yüzde 5 nlsbetinde tenzlllt 
yapabUecefini 6ne aliriiyordu. 

Rıhtım tirketinln bu teklifi tüc> 
car tarafından umumi bir itirazla 
karfılanmıtbr. Halı tacirleri hiç 
değilse bugünkü tarife üzerinden 
yüzde 50 tenzlllt yapılmasını ia
teyorlardı. 

Bu ,erait altında anlatılamıya
cağı meydana çıkınca, ihtillf, 
kim bilir ne zamana kadar, kendi 
haline terkedildi. 

Maamafih Ticaret Odası tK:.. 
ret hayabmızda mühim bir teldi 
alan bu meseleyi takipte devam 
etmektedir. 

Zahire ve hububat T;; 
beyannameleri 

Zahire ve hububat beyanname
lerinin mbidi Ye beyannameler 
albna yazılan ,eraitin yeniden tan 
zimi için çalıtılmaktadır. Evvel
ce bir lamn beyannameler blrlet
tirilmitti. Şimdi de arpa, pırdar. 
mısır beyannamelerinin tA!l'f'llt va 
yeniden tanzimine b.,lanını9br. 

Bulgar-Yunan iktisadi 
milzakerab 

Gelen malQınata g6re, btr mUd. 
det evvel b&flanan Ye sonra aldm 
kalan Bulgar· Yunan ikbsadt mft 
zakerabna yeniden ba,lanacaktır. 

Bulgar hükQınetile Yunaniata
nm Sofya sefiri bu hususta tema
sa giri9ml9tir. 

Bulgarlstanla ticarethnlz 
Bulgar istatistiklerine göre, 

Şubat içinde ihracat memleketi
mizden Bulgariatana 3,989 bin 
Leva olmasına mukabil Türkiyeye 
2,360 bin Levalık ihracat y&pmif
tır. 

Japonya ile ticaretimiz 

Japon istatistiklerine göre, 
Türkiyenin 930 senesinde Japon
yaya ithalatı S4 milyon, 931 de 
374 milyon 932 de 139 milyon 
Yen kıymetindedir. Bu rakamlar 
bizim iatatiatikJerin verdiği rakam 
!ardan farklı bulunmaktadır. 

Et fiatlan artıyor 
Son günlerde et fiatlerinde bir 

l.____B _o _R_s _A _.I 
, 

Ot Baakaamclan alman cetvelclir) 

28 MART 1933 
Ak.-, Fiatlan 

t.tiıaular t Tala..ılit 
J atiknutı dahili 97 
c.,rJc d. yollan 460 El .. triJr 
D. Mo't'ahlıkl~ 18.SO Tram••J 

T&ael 
, ,,11uru•ıer 
Sardi .., .. i 
Bai<lat 

:;,,, a 

7.- lbbbm ıs.ıs 
11.75 

7,75 
A ... do1a 1 Ku· 

T. aak-11"• 
lmair Bel.d'7• 
1.tilcraP 

ili 
44.-
43,50 

&2,95 

Londra 
Nüyork 
Mllano 

1 

Cenevre 
Sofia. 
Amalerdam 

99 ID.••aill 

ESHAM 

12 oı t Pr•i 
72.1 t Viyana 

47.30 Madrit 
9,t ~ 

1 
Berlin 

3.: ' VarfOYa 
8.1,21 : Peıte 

2,.d ,uJ f Bük.ret 
416,57 • Belırrat 

l,17.80 ı MoıkoYa 

24.-
35.-
11.-
25.45 

2.15 .. .., 
2.85 

14.-

15,93.25 
4.30 

5,60,75 
ı.98.28 

4.21,25 
J,91,75 

80,GIJ 
311.ıs;nı 

ll,84 1·4 

. NUKUT (S.tq) 

ICuruı ı IC.111· .. 

ıo f. FranılS ı70.- ı ŞiJia, A•. 26.-
1 laterlin 727 ı Pueı.. 17,...-
ı Dolar 210,- ı Mark ıso,..... 

20 Liret 2ıs 1 Zeloti 24,--
20 f. Belçika ll5 1 Penıa 33,-
ZO Drahmi ZS.50 20 ı..,. 23.r--
ZO i. la•İÇ1'• 820.- 10 Di.ıı.ar 55.-zo ı.... 26.- 1 Çerno•eıç 

1 Florin as.- 1 Albn 9,3ı 
21 Kur. Cek 120 ı Mec.idi7e 34.-

Banka ot 2.• 

yükselme görülmektedir. Bir müd
det evvel 50 · 60 kuruta kadar 
dütmüt olan fiatler 30 - 40 kurut 
birden yükselmittir. 

Piyasada buna muhtelif sebep
ler gösterilmektedir. En mühim 
aebep kesimlik hayvanların gur
banlık olarak ayrılmaktan olması
dır. Esasen her sene bu mevıimde 
et fiatlerinde bir yükseklik g6ril· 
lür. Bir müddet evvel fiatlerin cfü
tük olmasına sebep de fazla balık 
çıkmau idi. Balık pahalılatma
ğa batlayınca et fiatleri de yilk
aelmittlr· 

Viyanadan pamuk isteniyor 

Vlyaııada bazı firmalar ihracat 
Ofisine müracaat ederek takas ü
ı:erinde Türkiyeden pamuk al
mak istediklerini bildirmitlerdlr. 
Alınacak pamuk miktarı yedi bin 
balyadır. Ofis bu müracaatleri pa 
muk mıntakalarına derhal bildire
cektir. 

Silolardaki buğdaylu -.r 

Ziraat Bankası tarafından muh 
telif yerlerden aabn alınıp ta Hay 
darpaf& ailolarmda ıre bankanın 
muhtelif tube n depolannda bu
lunan bufdaylarm yeni sene mah
.Wü h•kkmda kat'i bir ietatiatik 
elde edUinciye kadar aablmamaa1 
takarrür etmit ve mesele Ziraat 
Vek&letinden bankanın -kez 
Ye tubelerine bildirilmlftir. 

Kavrulrnu, susam '"N:-

Adanada bazı firmalar ŞimaH 
Amerika ile Brezilya Ye Manilya· 
ya ka11'1'1llmut ıuaam Ye ıuaam ya
fı ihraç etmek için tetkikat yap
mıya h.,lamı9tır. 

Türkiye seyahati 
Gelecek Alman ••nayl
cileri bir ay kalacak 
Mayısta memleketimizi ziyaret 

edecek olan bini miltecaıriz aana
yi ve ticaret erbabının bu seyahat
leri hakkında Almanyada Türk 
Ticaret Odasından mufaıaal ma
lumat gelmi,tir. 

Gelen maliimata ııöre, Alman 
Ticaret ve sanayi erbabı ile Tür
klyedekileri temas ettirecek ve 
tanıttıracak olan bu seyahat bir ay 
devam edecek ve bqlıca Ticaret 
ve Sanayi merkezleri '.Jt'zilecek
tir. Seyahat 1 may11ta Berlinden 
bqhyacaktır. Kafile 4 Mayısta Jı. 
tanbula muvaaalat edecek ve o 
gün lıtanbul tarafı ~ezilecelttir. 
5 Mayısta Beyoğlu tarafı gezile
cek ve Ticaret erbabile lemaşlar 

yapılacak, akpmı Ankaraya hu
susi hareket edilecektir 

6 · 7 Mayısta Ankara gezilecek 
ve 7 mayıs aktaır.ı resmi bir ziya
fet verilecektir. Ankaradan 9 ma
yısta hareket eden seyyahlar Ka
raköy, lnegöl, Bursa, Uludağ, lz
nik ve Yaloyayı ziyaretle 15 ma
yısta lstan~la geleceklerdir. Er
te&i gün lstanbuldan lzmire hare
ket edilecek, lzmirde Ticaret ve 
Sanayi müesseseleri görüldükten 
sonra Ayaslog, Manisa, Akhisar, 
Soma, Balıkesir, Bandırma yolile 
22 mayısta tekrar lstanbula av
det edilecektir. 

23 mayıata bir deniz gezintisi 
yapılacak, 24 te Eyüp ve civarı, 
26 da surlar gezilecek, 27 mayıs
ta Almanyaya hareket edilecek
tir. 

Bu malômatın gelmesi üzeri
ne, seyahat komitesi tekrar Tu
ring klüpte içtima edecek ve ha
zırlıkları yapacaktır. Seyyahlara 
memleketimizde T uring klüpten 
Şükrü Ali, Ticaret Odasından 1 

Ha~, Nezihi ve ihracat ofisinden / 
Akıl Beyler refakat edeceklerdir . 

MlmRr Sinan günl 
Cuma günü Mimar Sinanın Ö· 

lümünün yıldönümüdür. Halke
vi cuma günü Sinanın mezarına 
bir çelenk koyacakbr. Mezarın 
inpsı henüz ikmal edilmediğin
den bu sene ihtifal merasimi ya
pılmıyacakhr. 

MaarlU. 

Dil ve gençlik 
Dün talebe müme•dl

lerl toplandı 
DarülfUnun fakülteleri ve yt&. 

sek mektepler talebe ımın-.llleri 
düıı alqam Halkeırlnde, Halbırf 
idare heyetinin lftirakile bir top
lanına yapmıtlardu. 

Halkevlerinin bütün hanı 9ube
lerinde müneırver gençliğe de Ya. 
zife verilmiftir. HalkeYinde çalı
tacak gençlerin bir listeai yapıl
IDlflır. Dil Ye Edebiyat tubeainde 
yeni ö:a dil ar&fbnna hususunda 
ıençlere bir çok Y&Zlfeler Yerilmit 
tir. 

Lise mezunlan cemiyeti 
Nisanın betinci ııünü l.tanbul 

erkek U-i me21unlan cemiyeti 
Makal.mde bir tedanun nrecek
tir. 
Y unaniııtana tetkı'k eeyahatı 

Yüksek iktuat ye ticaret mekte
bi talebesinden 2S kitilik bir grup 
muallimleri Mehmet Ali Beyin re
fakatinde bir tetldli seyahab yap
mak üzere yarın aabalı vapurla 
Yunanistana gideceklerdir. Tale
be Yunanistanda 10 ııün kalacak, 
Sel&niği ve bazı adalan da geze
ceklerdir. 

Ticaret mddebi talebesinden 
iki ayrı grup da Bayram tatilin
den bilistifade lzmire Ye Bahke.i
ra gideceklerdir. 

Yeni ilk mektep 
Tahalaat olmadığı için bu sene 

yeniden ilk mektep binası yapılmı 
yacaktır. 

Yalnnı, Fındıklıda İDf&lma baf" 
lanmıt olan ilk mektep binaaı bu 
aene içinde ikmal edilecektir. 

F mdıklıda yapılmakta olan 
mektep binası, timdiye kadar in
f& edilen ilk mektep binalannın 
an büyüğüdür. 

MUteterrlk haberler 

.Ayin 
Vefat etmit olan İtalya Krah Ha.'nin 

aıncası. Duc das Alınııı:-'ni ruhumun İt 
tiralıati için clüa .- 10 ele SL 
Antoine ım-lnde bir ~ yapdDUfbr. 
Meraıimde Pap..'k elçiıi Moıuenyör 
Margotti ....Ulik yapmqbr. K.ilitede V • 
li Muhittin B. le 3 üncü Kolordu Jm. 
mandam Şükrü Naili Pı. 0

• ... bir za. 
bit ıefaretler ve komaloun=1er erkim 
hazır bulunmupur. Bir çok zevat ve 
heyetler tarafından çelenkler gönderil
mittir. 

İngiliz düşesi sitti 
Huıuıi tayyareoi ile telırimlııe ııelml! 

olan 1 nııiliz aeılzadelerinden Duc:beue 
Bedford, pilotu Ali.,.. ile ile blrlikl'e dün 
tabah Yqilköyden Konya ve Halep'e 
ıribniftir. 

450 ııeyyah gelecek 
, . w 

1 

Bugün Orfort vapurlle Alulenizden 
telırlmize 450 ıeyyah ,..ıeceldir. J

ral V on Steuben ftllarile ile 16 ,,; .. .,.ı.. 
450, Monte-Rosa vapunı ile de 3 mllyİ• 
le 1500 Alman ıeyyalıı ııeleceklir. 

Bakaya vergiler 
ANKARA, 28 - Bakaya ka

lan vergi borçlarmdan bir luamı
nın affı ve bir kısmının kolaylık
la ödenebilecek bir tekle konul
ması haldunda hazırlanan kanun 
liyihaaı yakında meclise verile
cektir. Yalnız cumhuriyetin ilim 
tarihine kadar olan verai borçla
rının böyle bir muameleye tibi 
tutulması muhtemeldir. 

Kurbanıakları 
Tayyareye verlnia 

Her .. _ Kurban 6o;yrcımuu/cı 

kurban deri 11• bcıncıM.ın.,n T q
ycıre Cemiyeti toralındcın toplcın

Jıiı maliimdur. 
Bu aene İae ke•ilec#ı lıurbcm 

bedelinin Joiradan doiru;ya cemi
yete teb«rrü cilıetini tercih edaıler 
çoğalmaktadır. 

Geçen aene Çumra kcı:scıaı halkı 

deri ile baraak liatlerinin pek düfiik 
olduiunu na;&an dikkaUı alarak 
kencekleri kurbanlcın canlı ola
ralı cemiyete teberrii «mitler aıe 
bu .nıretle dokuı; ;yiiz; lrurban tea
lim etmiıurdi. 

lsıanbulda da bir çok uııat ke
secekleri lcurbanları cemiyet mer
kezine teslim etmektedirler. 

Finlandiya Türklerinden Zine
tullah Ahaen El. de kurban parası 
olarak 20 lira göndermİftlr. 

Kesilecek kurbanm canlı olarak 
aıe yahut bedeli olan takriben on li
ranın cemiyete tebcrrü edilmen 
§Üpheaiz; daha büyük bir yardım 

temin etmektedir. 

Saklı kazançlar 
YGz binlerce Hraaın 
vergf•İ tah•ll edilecek 

Bir deri tllccarınm iki defada 
kendisine tarhedilmeai icap eden 
ceman 100 bin liralık kazanç ver
Jiaini aakladılı ye Yermediği tet
ldkat netiCMinde anlatılımt, bu 
paranın cezaslle birlikte tahsili 
ne teveaaül edUmlfllr. 

Keza berber Jeyazmıı satan bu 
mafaza sahibinin de 4 sene zar
fında 222 bin liralık kazanp Yergi 
sini sakladığı anlatılmıt Ye cezalı 
olarak bu verırfnln tahıili tekar
rilr etmittir. 

Bir tülbentclnln 4 -edir def
ter ibraz ebnedlti nazarı dikkati 
celbebnit, yapılan tetkikat netice
ıtinden 1,400,000 liralık bı:anç 
vergİIİni ırizlediii anlatdmı9br. 
Bu paralar, cezalı olarak kendisin 
den alıpacaktır. Ayni zamanda 
defter tutmadıtı için de evrakı 
mahkemeye verilecektir. 

Ahiren V ekllet emrine alınan 
21, haklarında takibata b&flanan 
56 maliye memurunun, ba mesele
lerden dolayı bu moameleye tlbl 
tutulch.Jdan tahmin edilmektedir. 

Gişe suiistimali 
Para•ı vezneye glrml
yen karneler bulunda 

Sirkeci gi,elerindeki tahkika
ta devam edilmektedir. Dün de 
zabıtaca Şirketin kontrol müdür 
muavini Hilmi B. in IJJ&IOmatına 
müracaat edilmittir. Zabıta, satı
lıp ta parası yezneye yatırılmıyan 
.karnelerden bir miktarını ele ıe
çirmittir. --
Behzadıa 2~ inci yalı 

Behzat Hakinin aanat hayatı
nın 25 inci yıl d&rilmil dolayısile 
cuma günü Halkevlnde temsil fU• 
beli tarafından merasim yapıla· 
cali, konferanslar ırerileceldr. 

__ ,_.A. __ _,dliye m • n 
lylleftl 

Şitli Çocuk hastanesinde teda
vt albnda bulunan Adliye mtiste
tarı Tevfik Nazif Bey iyiletmit ve 
hastaneden çıkmıfbr. Tevfik Na
zif Bey bir iki güne kadar Anka
raya gidecektir. 

-Franaız deniz atatesl 
F ranaız sefareti deniı: aı.,esi 

Coaımandant Auverny, ba~ka bir 
vazifeye tayin edilditüıden bu
gün memleketimizi teı lıedec.ektir. 

·-o--

Saaatoryomda yeni 
bir pavyon 

Erenköy Sanatet"yom idare mec 
liıi, dün Hillliahmer merkezinde 
toplanmı,, 30 lritilik yeni bir pa
viyon daha açıloıaaına karar ver
mit ve timdiye kadar. müessesede 
tedavi edilen haataların büyük is
tifade gördükleri memnuniyetle 
tesbit edilmittir. 

Mahkemelerde 

- VlllyeHe 

iskan işi 
Bu ay •onunda niha

yet buluyor 
lskina ait muamelelere 1 nisan

dan itibaren nihayet verilec'eği a
llkadarlara tebliA edilmit ve icap 
eden tertibat alınınıttır. Bu tarih
ten sonra ikmal edilmemit hiç bir 
d017a kalmayacaktır. 

lakin idaresinin lağvından 
90nra lıtanbulda Bulgaristan Yu· 
goılavya ve Romanya gibi Balkan 
memleketlerinden gelecek muha· 
cirleri yerlettirmelı: üzere nüfus 
m«dürlüğüne bağlı küçük bir m .. 
üftır bulundurulacaktır. 
·Komisyon toplanmıyacak 

ihtikarı tetkik komisyonunun 
vazifesi nihayet bulmut gibidir. 
Komisyon, artık toplanmayacak
tır. 

Vali Ankaraya gidecek. 
Vali Muhittin Bey, Bayram er

tesi Aııkaraya aidecektir. Vali B., 
Ankarada Villyete ve Belediyeye 
alt itleri takip ederek neticelen
dirmele çalr.-caktır. 

Pollete 

Yeni doğmuı kız 
çocuğu cesedi 

Şehremininde saı..,...... Pap babte
sinin ctivarı dilinde yeni cloimut lıi.r m 
VoCUiu .-edi bulunmUf, tahkik&ta IMıt
lanmıthr. 

'" Falcı 
&amat,acla Ma.Wm E• · ••ain S. 

cana balraralr .falahfr yaptıiı tetbit ..ıı. 
lerelı: hakkmda takibata ~hr. 

Tramvaydan atlarken 
Taluimde oturan ı..nane, Necip 8. 

Galata' da tramvaydan atlarken diifmilt 
ve yaralanmııtır. 

' Tehdit 
lnhit11r idaresi tütün ameletinden .Z.. 

ki, iıinden çıkanlmumclan miltevellit 
iğbirarla, çalıtmıt olduiu fmab.ta- -
ta batm Mehmet Ef. yi aiWıla tehdit 
etmit ve yakalanarak silahı a!mmı:ttır. 

50 paket eroin 
Balat'ta gji HBIAD inninde WrinlD 

erinde yapı.lan aramada 50 paket eroin 
bulunmo•tur. 

Alman -.eyyahmm cebini 
yoklamış 

Ali lfua iımancle lıir yankaici, c.ı .. 
ta• ela bir Alman ...,,.ahmm cebinden 
beheri beter lqiliz liralık 8 çek, 9 İngi
liz liruı ve bir Alman bıuılmotu 8fU'IDlt 
ve yalıcalanmııtır. O zerinde çaldıjı pa
ralar ve çekltt 1..-men bulunnıuttur. 

Kira yüzünden 
Kuıııopatada .,. lünuı yüzündat lıir 

lıavııa olmuı, Tahir iımincle biri oturdu
Ju ev tahibi Ahmet ile Mehmet iımin-
de diğer birini yaralamıtbr. 

1 KUfUk haberler t 
• Eminönü malmüdürliiiü tetkik me

mıaru Salahattin, Yeni cami tahtil ._. 
muru Relik ve telılii ..-ırlan Ata ve 
Hakkı B. ltt , ııörül.., libum üzerine, 
Vetcalet emrine alnmııılardır. 

• ıNIUiye tahtil 9ubeleri -.:!arın
dan lıuılanrun mMfbrma aam yapıl
m19tır. 

* EminöDil JDlllmüclürii Salahattiıa 
B. in ahvali ı~ne mebni 2 ay me 
zuniyet verihneti telıaniir -.ittir. 

M. Jannone Adliyede 
Tahkikat evrakı ikinci istintak 

Hakimliğine tevdi edildi 
- T ürklllie laabrot etmekten 1 
auçlu Yataklı Vqonlar Şirketi 
müdürlerinden M. Jannone hak
kmda takibat yapılması için Bü
yük Millet Meclisinin izin verme
si üzerine adli takibata b&flanıl
mıatır. Bu mesele etrafındaki tah
kikat evraki ikinci Jıtintak Ha
kimliğine tevdi edilmittir. 

Biletcinin davaııı 
Eminönü kaymakamı iken bir 

tramvaycıyı gayri kanuni karako
la götürmekten suçlu Belediye 
mektupçusu Halfik Nihat Bey 
hakkında açılan davaya dün Bi
rinci ceza mahkemesinde devam 
edilmittir. 

Şahitler biletçinin HalOk Ni
hat Beye kilfrettitinl, hattl batı· 
na vurmak üzere bilet kutusunu 
kaldırmasına rağmen HalQk Ni
hat Beyin sadece "biraz terbiyeli 
ol" dediğini, karakola götürdüğü
nü bilmediklerini aöylemitlerdir. 

Muhakeme evrakın mütaleası 

için bafka güne bıralulmıttır. 

Bulgar sigaraları 

Baytar mektebinde kaçak Bul
gar aigarasi aatmaktan auçlu Da. 
vit oğlu Garaon dün Adliyedeki 
ihtisas mahkemeıinde muhakeme 
ediimit, ıiıaraları aatmadığmı, 
zorla elinden aldıklarını IÖylemit 
tir. 

Muhakeme sigaraları aatm a
lan ve ihbar eden talebenin phit 
aıfatiyle celbi için batka aiin• bı
rakılmıtbr. 

Fatih mahkemeleri -
tqmıyor 

Fatih Sulh Ceza, Sulh Hukuli, 
ahkamı tahsiye mahkemeleri ile 
Fatih icrası Jstanbul erkek liseei 
arkasındaki eski zat maatları mu
hasebeciliği binasına ta9mmakta
dır. Tatmma iti bqlamıttır. 1 ni
sandan itibaren bu yeni binada 
muamele görülecektir. 
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~.;pa.n""'-1 
Doktorlarla dertleıme 

Geçen gün Verem Mücadele Ce
miyeti umumi katibi Doktor Tev
fik lsmail Bey yalnız lstanbul hal
kını değil, bütün Türkiye halkını 
acı acı dütündürecek bazı hesap
lardan babseti. 

Aııladık ki lstanbul' da bir yıl 
içinde veremden tamam iki bin bet 
yüz kiti ölüyormut. 

Ve yine öğrendik ki yalnız lı
tanbul' da bugün yirmi iki bin bet 
yüz Yeremli varmıt. 

Doktor, Aileleri çilrilten, gençle
ri bitiren bu ifete kartı yapılan 
mücadelenin ciddi bir kıymeti ol
madığını, tehlikenin bütün fecaa
tile devam ettiğini de söyledi. 

Muhterem doktor veremin Ana
dolu içinde latanbul kadar salgın 
olduğunuda illve etti. Ve nihayet: 

- Dünyanın üzerinde veremin 
en az tahribat yaptığı yer Dani
marka ise en çok tahribat yaptığı 
yerde memleketimizdir! dedi. 

T ecrilbell İ>ir gazeteci fikri ile 
bu acı hakikatlere bir de ben ilave 
edeyim. 

- «Bizim ,eJıit vermemİJ evi
miz, verem girmemit ailemiz yok
tur. Her Türk yuvasının bir köte· 
sinde ya bir tehldin hatırasını gör
mek Ye yahut bir müteverrimin is-
tirabmı dinlemek kabildir. -

Vereme kartı yapılacak fenni 
tedbirleri mütehanıslar pek tabii. 
ki ellerine fıraat geçtikçe yapacak. 
lardD'. 

Fakat verem, aadece bir doktor 
ıre ilaç haatalığı- değildir. 

BütUn 'kuvvetini pislikten, gıda
sızlıktan ve havasızlıktan alan bu 
haıtahkla yalnız doktorlar müca
dele edecek değildir. Bu bir terbi
ye, tahsil ve refah°' davasıdır. 

Belediye emirlerine rağmen so· 
kaklara tükürenler, gıda yerine al
kole para verenler, yatak diye ha
vasız izbelere girenler veremin 
ketff kollandır. 

Fakirlik ayıp değildir. Fakat 
pialik, hele varlık içinde pislik af 
edilemez. 

Vücutları ayda bir su görmeyen 
hanımlar dudaklarını .nar çiçeğine 
boyadıkça, golf pantalonlu mon
,erler yemek yerine kuru simitle 
geçindikçe. Aile reiıleri evine çoı. 
cuklanna gıda alacak yerde si e .. ~ 
malara para harcadıkça ve dogu 
ta pi,, yetlflllede terbiyesiz, gönil 
den duygusuz insanlar meıanel r
rinl talar fakır sokaklara bo~altık
ça bunlardan daha iğrene mahluk
lar harıl hani kaldırımlara tükur
dükçe lstanbul Belediyesi Cerrah
J>&tll hastahanesine iki verem pav
yonu ilave etmek değil, bütün ls
tanbu hastahanelerini sanatoryom 
yap1a fayda etmez. 

Verem berteyden evvel bir ter· 
biye, gilrgü, ahlik Ye varlık mese
leaidlr. 

Burhan CAHIT 
•••---•••n••••H•••••••ııııııu•••••• • ıııııııı•r••-

Pahalı ilaç 
Yapılan tetkikat 
ne netice verdi? 

Eczanelere yüksek fiatla ilaç 
sattıkları teabit edilen biri Erme
ni, diğeri Musevi iki ecza deposu 
sahibi mahkemeye verilmitlerdir. 
Bunun haricinde reçetesiz ilaç ya· 
pan bazı depolar hakkında zabıt 
varakası tutuldutu yolundaki ha
berin doğru olmadığı beyan edil
mektedir. 

Geçenlerde Sirkeci' de bir ecza
nenin 75 kuruta yaptığı bir ilacı, 
o ciYardaki diler bir eczanenin 
!lO lnınıfa imal ettiğine dair Sıhhi
ye Müdürlüğüne bir istida veril
mitti. Bu huıuataki tahkikat ta 
neticelenmİf, bu eczanelerden bi
rinin kirası 89, diğerinin 450 lira 
oldııju, birinin bir kalfası, diğeri 
nln 8 müstahdemi bulunduğu, bi
rinin orta, diğerinin son sistem 
YeUitle lllç imal ettiği, bu itibar
la maaraflan farklı olduğu cihetle 
aradaki 25 kurut farktan dolayı 
takibat icrasına lüzum görülme
mittir. 

Dr. Maaa KAzım Bey 
dGa defnedildi 

Dünkü nüshamızda vefatı b.l-
berini teeuürle kaydettiğimiz Bu
yükada Sanatoryomu sahibi Dr. 
Musa K&zım B. merhumun cena. 
:aeai, dün Büyükada' dan merasim
le kaldınlarak defnedilmittir. Ce
naze merasimine bir çok doktor
lar ittirak ebni,tir. Etıbba Muha
denet cemiyeti namına merhu
mun bhrine bir celenk konulmuf 
tur. 
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A.BONE ÜCRETLERi ı 
Türkiye içia. Hariç içia 

L. K. L. K. 
3 aylıiı 4- 8-
6 n 7 ııo 14-
ız ~ ı4 - 28-

Gelen evrak ıeri •erilmez.- Müddeti 
geçen nü•halar 10 kuruttu!'.- Gazete Te 
matbaa.ya ait i,Ier için. müdlriyete mÜ· 
rac;aat edilir. Gaz.temiz il&ıılano mu'o
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıliköy rasat merlı:eza.idea. aldtiun.u: 

mali'.imata nazaran bugün b&•a bulutlu 
mü.tehanil rü:ııirlı olacakbr. 

28-3-933 tarihinde hava tuyiki 783 
milimetre, hararet en faxl. 11 en. az 5 
,;,.rece idi. 

1 fr.:LEK*iJ 
Kütükte ölü, 
Hayatta diril 

İsmini hatırhyamadığım bir zat 
gazetelerde garip hir şey . anlab· 
yordu. 

Kendisi, tabii, sağ olduğu hal
de nüfus kütüğünde ölü olarak ka· 
yıtlı imit .• 
Vakıa ilk görünüşte sağ bir ada

mın nüfusta ölü olarak görünmesi 
aykırı bir şeydir ama bu aykırılık 
çok defa hakikate uygundur. Nice
leri vardır ki; nüfusta ölü de gö
rünse yaşarlar ve niceleri vardır 
ki; ölüdürler de sağ görünürler .•. 

Bütün bu mecazi sözlerden son
ra sözü nüfus kaydma naklede
yim: 

Benim de bundan on on iki sene 
evvel ölmüş bir yakınım vardı ki; 
liG sene evvel bir İf için nüfusa mü
racaat ettiğim zaman sa.i görünü
yordu .. 

Görülüyor ki İnsanın bir hakiki 
ömrü var. o· Allahm elindedir .. 
istediği kadar YJl'8tır ve eceli ge
lince öldürür. 

Bir de; nüfustaki bayah var ki; 
,. da nüfus memurunun elinde ..• 
İstediği kadar yaşatıyor, istediii 
zaman öldürüyor. Bu iki hayatın 
biribirile hiç bir münasebeti yok!. 

Yıldızlar!. 
(Aktam) arkadaşmuzın İpek

film stüdyosu için tertip ettiii 
einema yıldızı seçme müsabakası 
dün yapılmak iıtenmitae de yıldız. 
lar seçilememittir. Çünkü, bu inti. 
habı yapan jüri reisliğini ifa eden 
rasathane müdürü Fatin Bey yıl. 
dızları görmek için olanca kuvvet 
ve meharetini sarfetmitae de hava 
bulutlu olduğundan görülemenıit
tir. İntihap batka bir güne bn-a
kılmıttır. 

Buna da ti.kür!. 
Dün sabah Glorya sineması mat

buata mahsus olarak kaçakçı ha. 
yatını anlatan bir Amerikan filmi 
gösterdi. 

Bu sabah faslına tahsis edilen 
balkona karanlıkta girdim. Bak. 
tım. Hıncahınç dolu ! Sevindim. 
Matbuat halkının velev ki sinema
<la olsa, böyle kalabalıklığına 
memnun oldum .•. 

Filmi seyrettim. Efendim! Deh
şetli bir 'ey! .. Öyle cephane yakı· 
yorlar ki sormayın! Adam öldür· 
~e~ sigara içmekten kolay .. Film 
bıttı. . Ben de öldürülmediğime 
şükrettim ve aydınlık oldu. . Ar
kadaş aradım. . . Bütün bu mat-

ft, illi1;t1'ir. <(.(lf ıtnranı: 62 

Beladlyede 

Mecidiyede inıaat 
devam edecek 

Mecidiye köyündeki infaat, iatiluunet 
haritaa. olmadığı için durdurulmuştu. 
o.imi moünım baıl•nmıı olan binala
nn İnfaıuma devam müoaadeaiııi vermit 
tir. Ancak yeniden İD§aat için müsaade 
edilmiyecektir. 

Ekmek etiketleri 
Ekmek ve francalaların üzerinde han 

gi fırında yapılındıiı haklmıda birer 
küçük etiket yapıştınlmq olmıık lizım.. 
dır. Son günlerde buna riayet eclilm&
cliğinden ıubelere dikkat ediJıywaj için 
bir tamim yapılnuftır. 

Et baskülü 
Mezbahada etlerden alınan re9mİn 

kilo üzerinden alınması iı;in ısmarla

nan baakül gümrüğe gelmiştir. İktisat 
Vekaleti gÜmrÜlı: muameleiıinin çabuk 
yapılmasını alakadar makamlara bildir
miştir. Bulı.:ül yakında çıkarılarak yeri
ne konacaktır. 

Rus muharriri fzmirde 
IZMlR, 28 A.A. - Büyük Rus 

muharrirlerinden M. Nikolin, An
kara' dan ,ehrimize gelmit ve Rua 
konsoloshaneaine misafir olmut
tur. Nisan başında İtalya'ya git· 
mek niyetinde olan M. Nikolin 
tehrimizde kalacağı müddet zar· 
fında memleketimiz hakkında ya· 
zacağı eser için tahkikat yapacak
br. 

Türkiye - Rusya 
ANKARA, 28 A.A. - Türkiye • 

Socıyet hudutlarında çıkabilecek ih· 
til.ah tetkik cıe hallı usulü hakkında· 
ki 6-8-928 tarihli Türk • Socıyet mu
kavelenameai müddetinin, evvelce 
bu huauata yapılan protokolun inkı· 
:za&mdan itibaren yeniden altı ay i. 
çin, temdidüuı dair olan protokol bu
gün Hariciye Vekaletinde Vekil Dok 
tor Terıfilı Rüştü Beyefendi ile Socı
yet büyük elçisi M. Suriç cenapları 
tarafından imz:alanlnlf rıe bu proto· 
kolun ınucıakkaten derhal tatbik 
mevkiine konulması hakkında tan· 
z:im olunan notalar teati edilmiftir. 

Seyyar terbiye sergisi 
ANKARA, 28 A.A. - Maarif 

Vekaletince tertip edilen seyyar ter· 
biye sergi!i nisanın on betinci günü 
Ankaradan hareket edecek Te Kay• 
aeri Sıvaa Üzerinden Sam.suna gide
cektir. 

Bu aergi ile güdülen gaye mual
limleri, bilhaaaa ilk mektep muallim
lerini muhtelif okubna ve yetiftirme 
mevzulan ve yeni terblye hareketle
ri hakkında aydmlatmak ve halk ter 
biyesine faydah olmaktır. 

Serci ile beraber gidecek müfet· 
tİf ve muallim arkadatlar tarafından 
yol üzerindeki iataayonlarda toplana 
cak muallimler için nümune dersle· 
ri ve konferanslar tertip edilecektir. 

Projekaiyon ve •inema filimleri 
Te Cümburiyetin muhtelif aahallarda 
ki faaliyetlerini mukayeseli şekiller· 
le ıöıteren levhalar, muallimlere ol· 
dulu kadar halka da faideli olacak 
aurette tertip edilmiftir. 

Seyahate, Maarif Vekaleti, Sıh· 
bat müfettiıliği de iftiralı: ebnekte
dlr. Müfetti§e, muallimlerle uhbl 
mevzular Üzerinde haıbuhaller yapa 
cak, ve yol Üzerindeki mekteplerin 
muallimlerini muayene edecektir. 

Bir araba kazası 
MALATYA - Kömürhan köp

rüıü 'osesinde Karaca oğlu Meh
mede İsmail oğlu Hasan Hüseyi. 
nin arabası çarpmıf, Mehmet der
hal ölmü,tür. Arabacı tevkif edil
miştir. 

buat kalabalığında dört bet gaze
teci vardı ... 

FELEK 
'1- '1- "" 

Küçük kariimiz Necdet Beye; 
Muharrirlerin 9ahıslarını kendi

leri değil, batkaları anlatırlar .. O 
da bizim gibi sıra muharrirlerine 
değil büyüklere nasip olur. Selam 
ve muhabbet. 

F. 
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cek bir şekilde ispat için Paris ve 
Berlinde bulunan bazı mütehassıs 
zevatla hali muhaberedeyim. Bu 
meselede vaktile Adliyede mühim 
mevkiler i,gal etmi' bulunan ve 
bugün avukatlık yapmakta olan 
iki zat da benimle beraber çalı,. 

, ~ktadırlar. Bursada son yaptı
ğım tetkikat sırasında İnegöl yo
lunda Hacivat hanı namile hir 
han da bulunduğunu gördüm. Fa
kat muarızlarım Hacıvadm yaşa
dığım kabul ederlerse Karagözün 
de yatamıt olduğunu kabul etmek 
mecburiyetinde kalacaklarından 
bunu inkar ediyorlar. 

Mezar taşı yakında bitiyor, 5 
mayısta yerine koyduracağım. Ta 
tın üzerine "Peraesi" redifli ga
zeli de hakkettireceğim." 

Halkevlnde 

Alay kötkündeki 
müsamere 

Halkevinin güzel san'atlar ıubesi 
merkezi olan Alay köıkünde yarın ki 
perıembe günü akıamı bir müsamere ve 
rilecektir. Bir çok san'at severlere dave
tiyeler gönderilmiştir. Bu toplulukta Re 
fik Ahmet Bey tarafından "Bizim İste
diğimiz edebiyatn mevzulu bir konf<>
ranı verilecektir. Halkevinin temsil ıu
besi tarafıodiuı yetiıtirilmiı olan ama
törler "Talie aual" isimli bir perdelik 
bir piyes oyruyacaklar, Garp musikisi
nin güzel parçaları çalınacak, ıiirler o
kunacaktır. 

Konferans 
lstanbul Halkevi reisliğinden: Evimiz 

de 30 Mart perıembe günü saat 17 de 
(Türkçe dili) hakkında bir konferanı 
tertip edilmiıtir. Konferann bir başlan· 
gıçla Müderris Köprülü zade Fuat Bey 
açacak ve iıteyenler fikirlerini söyley&o 
cekler . Konfel'Bllll serbesttir. Herkes 
gelebilir. 

ikinci faaliyet senesi 
Halkevinde dokuz han ıubeai idare ko 
mitalannm iıtirakile dün aktam umumi 
bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda 
ikinci faaliyet ıeneai programında her 
ıubeye düıen vazifelerin takdimi yapıl
mııtır. 

Yeni ne,ı-lyet 

Domuz eti helAl 
Doktor Milulı lsmail Hakkı Bey 

"lalam dininde etlerin tezkiyeıi" at· 
lı bir eser neıretmiıtir. Eaerinin eaa ... 
lı bir tetebbü ve emek ile vücude gel· 
diğini ifade eden müellif baıı domuz· 
larda bulunup iyi pişirilmeden yendi. 
ği vakit hastalık yapan kurtlann 
(Tirişin) lerin ette olmadığı mua
yene ile anla§ıldıktan sonra domuz 
etinin helal olacağını ayetlerle hadis
lerle eserinde iabat etmektedir. 

later11en okuma 
Genç muharrirlerimizden Necile 

Tevfik Hanunm "istenen okuma" 
iıimli bir hikaye kitabı çıkmlfbr. i
çinde gayet güzel ten:iime ve telif hl· 
ki.yeler bulunan bu nrif külliyat, çok 
değerli bir kalemin mahsulüdür. Tav
siye ederiz. 

Kadaatro ve tapu fen heyetleri 
müdürü Halit Ziya B. kadaatro prog
ramına göre, bir müseleaat kitabı neı· 
retmiştir. Bu kitap öğrenmek ve ea&s· 
lı malUnıat sahibi olma.k isteyenler 
için yazılmııtır. 

Holivut 
Holivut'un 3 üncü aene 13 iincii sayı

ıı intiıar etmiıtir. 
. ............... -... ·····-·--··-· .................. . 

1 İs ve İsci 1 
Milliyet bu aiihında_ iı 11e İfçİ iati· 
yenlere taıJa.Uut edıyor. lı ve İfçİ 
iatiyenler bir mektupla iş büro· 
muza müracaat etmelidirler. 

İt isteyenler 
Türkçe, almanca ve franaı.zcaya yi, .. 

kıf Türk vatandaıı bir hanıınkız dak· 
tilo olarak İf anyor. 
Taksim, Sıraaelcıilar, No. 149 H<iuan 
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MISIR 
J -, 

.Ji. 
ViYANA ATiNA VARNA 

~ 
İngiltere - Avusturya lıkenderiye:leki mer- Balkan olimpiyatlarına İki kişi yazın sıcak gün· 
Milli Revanş maçı için mer ıtadm ıenei dev· Türk kafilesile birlikte lerinde plaj eğlence ve 

f· 
seyahat riyeıini görmek iştirak iıtirah'lti 

Bu tehirlerden hangiıinde ııezmek ve eğle ımık iıterseniı Fenerbıhçe eşya piyangoıu ' 
' 
.~: biletlerinden tedarik ediniz. 
~~,, ,,-~,~:: ... :·' . .:_• ' Umum pİ) arıgo ıılfeleri ve Zeki Riza ıpor maiazası ~ 

Buaktam 
ELHAMRA 

SlNEMASINDA 
1- MUKADDES YALAN 
Mümessillesi Amerikanın en -büyük 

artistlerinden 

RUT CHATTERTON 
~--Umumi arzu ve talep 
uzenne geçen hafta getiştirilemeyip 

yeni çevrilen bir çok sahneler, 
HOKKABAZ - ÇiÇEKÇi OCLU 

vesaire ili vesile yeni kopya : 

Düğün Gecesi 
türkçe sözlü - sazlı - tarkıh halk 

komedisi. Ve 

, 
Akşam gazetesinin tertip 

ettiği filim yıldızı 
müsabakası intibaatı. 

Bu akşam 

MELEK· 
SİNEMASINDA 
Haftanın en giizel Fransızca 

sözlü filmi 

·Aşk 
•• 
O ünce 

Bq rollerde: CHARLES BOYER, 
CLAUDET COLBERT 

ve CLIVE BROOK 
ilaveten: lpekfilm &tüdyolannda 

Türkiye film yıldızı müsabakası ve 
Paramount halılıazır dünya hava

disleri. 

DUSSELDORF 
VA PiRl 

Bütün bir f<!hİr üzerinde korku ve 
deh§et saçan bir cinayet 

Önümüzdeki 3 N iaan pazartesi alqa.m 
saat 21,30 da 

Fransız Tiyatrosunda 
ınethur Viyanah artiıtler 

Edith Wachtel (piyano) 
ve 

Erneıt Neuınann (viyolonsel) 
tarafından 

yegane bir konser verilecektir. 
Glteler bilet utışma devam etmektedir. --ZA YJ - Salabattin Rifat ve 
Mehmet Hayri kardetlere ait 
3228 numerolu kamyonetin nu
mero plakı kaybolmuttur. Yeniai 
alınacağından eskisinin hükmü 
yoktur. 

lıtanbul 6 ıncı icraamdan: Mahcuz o
lup paraya çevrilmesine karar verilen 
ev eıyası 2 Nisan 933 pazar gllnü saat 
13 ten 15 kadar Kadıköyünde iskele cad 
desinde 4 numaralı dükkô.n önünde aab· 
lacağmdan taliplerin mahallinde hazır 
bulunacak memurune müracaatları ilan 
olunur. 

·ı . Tabllğlaı- 1 
ı. Fırka askerlik dairesi reisliğinden: 
327 328 doğumlu kısa hizmetlilerden 

Janda'nna zabiti yetiştirilecektir. lstek
İilerin açık maliiınat almak üzere mu
k3yyet bulundukları veya mıntakalann
da oturdukları askerlik ıubelerine 15 
nisan 933 tarihine kadar müracaatları 
ilan olunur. 

Glorya Sinemasında 
29 mart Çartamba aktamı nat 21,30 da sinema \e 

Musiki San'atkarları Cemiyeti 
tarafından tertip e :lilen ve Eftalya ve Safiye hanım1ann 

işt!rakile 35 kitilik 

ALATURKA KONSER 
Fiatlar: 75 • 100 • 150 - 20() 

Bi:etler sinemanın r:lıesinde mablmaktadır 

Yurın akşam lan itibaren 

GLORY A SİNEMASINDA 

ALKAPONE 
(Yüzü damgalı adam) 

Bugüne kader yapılan fılmlerin en heyecanlısı. 
Dikkat; 

Bu film 1932 beyoe'milel film müsabakasında biriııciliği kazanmııtır. 
ALKAPONE filmi, blltün dllnyayı velveleye veren methur 
Amerikalı kaçakçılar kralı ALKAPONE'nin bayat, aerg!::~!. :;el, 

1 v• il-tir·~lar•nı emsalsiz bir san' at muvaffakıyetile tasvir etme"te ~ir.111 
~ -iiill 

Yarın akpm 
AKTı~TİK SİNEMASI 

Güzel ve Fransızca sözlü ve ıarkıh 

PASAPORT 13.444 
FHmini takdim ediyor. Bat rollerde 
bir maceraperest kadın rolünde 

ve umumi heyecam uyandıracak olan 
MATHOT. iıAvetenı FOX JURNAL 

- . ıv. etr.ıpoıısıeri • en büyük tılmıeri göıgede bırakan 
ve hakiki 3 milyon dolara mal olan senenin eo 

muazzam aiiperfilmi 

Sema Devleri 
Sinemanın nelere muktedir olduğunu gösteren 

YEGANE BiR HARİKADIR -----
-----

lSTANBUL BELEDlYESl 
Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
Bügün auvare aaat 21,30 

Güneı 
Batarken 

Yazan: 
G. Hauptmann 

T ercllme eden: 
Seniha Bedri H. 

Facia 5 perde 
Zabitan gecesi 

AKA GONDOZ'ün 
Yeni 5 Romanı : 

1 ı ÜVEY ANA, 
2 ı ONLARIN ROMAN!, 
S : BEN OLDORMEDIM, 
4 J UÇ KIZIN HIKA YESt, 
5 ı AYSEL. 

Her kitapçıda bulununuz amıı 

acele ederseniz fena olmaz. 
Çünkü pek az kaldı. 

........................... 

· Sigortalarınızı Gabtada Ünyon Hanında Kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaphrmız. 

Türkiyede bilifuıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpauyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4886. 
yapbrmayınız. 
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ıey kalmıyor.. kompostoyu lezzet alarak, yavq yavq yağmur yağıyordu. kamam. 
Sonra bu ıözleri dikkatle dinliyen ka ve rahat rahat yedikten sonra: Tüylü kara yamçılara bürünmüı altı Öbürleri bu kabadayılığa pabuç bı· 

ra katlı gence: - Gayet basit •.. diye cevap verdi - adam bq baf& vermİ§ konuşuyorlBTdı. rakmadılar. Onların da sesleri birer 
- Gel Raııim.. • diye &Öylendi _ Kar- Tatbikıni istediğim esaslar kabul edil- Yenice gölünün uzun sazlı bataklıktan birer yükseldi: 

nm acılmıadı mı Yemeğe gidelim. Ma- ınediği takdirde istifa edeceğimi bildir- buraya pek yakın olaa gerekti. Çünkü - Mektup cevapsız kalmıyacak 
Aşh, Hin, Politlha ve Kan .. dem ki emniyet ve Blafiy Yttincle imig; miştim.. bu sazlıklann yanında beliren bir adam, diye yollarda geberelim mi? 

o halde hat boylarında bu havada elli Raaim Bey, Reıit Beyin büyük oğlu hemen üç dakika sonra gelmit, atet ba- - Dayanamazsak gebeririz de .•. 

durdu. Buzlanmı§ camların araundan 
merkez kumandanlığı dairesinin tüten 
solıa boruları üstlerinde biriken karlar 
altında, hani neredeyse dayanamayıp 
devrilivcreceklerdi. Ateş karı eritemi
yor, kar ateşi söndürüyordu. 

Saatine baktı. Beşi geçiyordu. 
- Oo! ... - dedi - Yemek umanı gel

miş. Bari §U bizim Baytan da yemeğe 
davet etttem. 

- Tık tık tık! 
Kapı vurulmuıtu. 
- Giriniz! 

Rcdingolanun düymeleri ilikli kıranta 
bir adamla, kara kaşlı, lı.ara gözlü iri ya
n bir genç, ellerini kavuşturarak içeri-
ye girdiler. 

" ,. ... 

adımda bir neye nöbetçi bekletiyorlar? Ekreme hocalık ta ettiği için Vali ne- tında mnmağa bqlamıştı. DÜ§ünün bir'kere Dame Nikolef gibi 
Hem de ne nöbetçi. Za....ılı ana ba.ba reye gidene onu da beraber la§ıyordu. Galibe, 0 da bunlardandı anlaıılan. bir adam, bizden rica ediyor. Bu rica 

• Kra_nta a.ı,:ım elinde tuttuğu bir ki.- yavrulannm hepsi aç, yalnayıık ve bii- Baytarım ağzından bili. ihtiyar bir: Fakat bunlar kimlerdi? Bıışlanru yün reddedilir mi be? 1 
gıdı hunnetkar bir tavurla valiye uzat- li.ç! - Yaaa! ..• fırladı • lrutaJdarla öyle sıkı sıkı aBTmıılardı ki, Sazlığın yanından çıkıp gelen adanı, 
t!. _Retit Bey parlak camlı gözlüğünü Ve me~~P!'unun ~ki büklüm, yeri&- - Y aa 11 maa sı yok iıte. Hüıeyİn Hil- burunlannm uçlan bile gözükmiyordu. bu zamana kadar yalnız suımut ve 
sınırli bir el hareketile düzelterek kağı- re kadar egılerek aldıgı teınen-yı gör- mi Paşa nasıl istene Mıınaatın artık Öy- Silablıırmı dizlerine koymu9lar, hararet- dinlemi9ti. O da söze kanıtı: 
?ı aldı, okumağa bqladı. Yüzü bu kadar memezliie geleli, geoit adonlarla oda· le idare etain. Şu dakikada ben kendi- li hararetli söylenip duruyorlardı. Amma - Apostol! Bak iki aydanberi gii· 
~ade!i. bi~ adama ytt yiizünde az. raag&o dan çıktı. mi iıtifa etıniı ve iatifa11 kabul edilmit bu hararet ellerini kollıırmı aallamıılann nete hasret kııldık. Eğer "Vardar" ın 
line_bılırdı. Kaqısındakiler hemen kağıt- bir memur addediyorum. dan ve ara ura biribirlerini dürterek kat da ~eısslıı kalmasını istiyorsan bir 
t:ı10 her ciin:ıleyi onun kaşlarına, gözle- Valinin kalı Raıim, ki.b Baytar diye Hakikaten üç gÜn sonra Retit Bey lannı ~tınalanndan hinedilebiliyordu. diyeceğimiz kalmaz .. 
rme ~~rak, okuınuı kadar oluyorlar- andığı genç, vilayet baytarı idi, Y-- iatifa etmiş ve Bayt.an da beraberinde Y okM hiç biriıi yüksek •esle konuşmı- Kağıdı çıkaranın Vardar güneti A· 
ıh: Bıtırınc-; ";1iıdı Melrtupçuya uzattı. ğİn sonlıınna doğru gayet nazik bir eda aürükliyerek lıtanhulu boylamqtı. yordu. Kurtların bile inlerinden çıkma- postol olduğu anlatılıyordu. Tane l'/İ· 
Hıddetlenmııti, fakat gayet aakin bir ile amirine ıu ıuali aordu ı Hareket ettiği giln, Manaabra geldi- ğa cesaret edemedikleri bu ıaatte, kar kolef acaba eski doatundan naaıl bit 
sesle: - Affederıinix Beyfencli .. Belki küı ğinin tam kırkıncı günüydü. Ve kar kıyamet ortaamda homurdanmaları gös- muavenet istemişti? 

- Mesele yok.. • dedi - Müfettiş Pa tahlık ediyorum amma, merakımdan çat hala lapa lapa yağıyordu. Caliba tabi· teriyordu ki, bunlar pek hayırlı metalar- Her halde para aramadığı muhak· 
şa Hazretleri benim gibi düşünmek iste- lıyacağnn da onun için soruyorum. at, bu titiz valiye Maruutır sokaklarının dan değillerdi. kaktı. Çünkü arzusunu yerine götiit• 
medikkı-ini bildiriyorlar. Onların istihba - Buyurunuz Raıim Bey (1) pisliğini göstermek iıt-emiıti. Nihayet içlerinden biri dayanama-
ratına göre Manastır ıütlimanmıı. To- - Müfettiş Paıaya gönderdiğiniz dı. Yamçısmm altından çıkardığı bir (Devamı var) 
liiş ve endiıeye mahal yokmUf .. Demek raporun son maddesinde acaba ney•••. Bir mektup ka"'ıdı arkad--lannm gözlerine daya- (-l-)~l--b-l-.l-.--. 8 nıii· - ıs ~ stan u 111 ayetı aytar 
oluror iri göndcrdiğ_im !'.':!:P;:o"':.:;n:.::•o::;n~m~a:ı'.:d:..L..;1::,ıyr,:d::,:ı.;.? _____ _..._ ______ _ı_ _ _ı:ulı.JWJ;ükl.lll'_jMa..&lltıııaııııwıtv.-kl-l~::aı,ı.r:,ak~s::;ei:s~in~in=.ı~e:;::r~dı:;e::•ı:inl:ı..;ı:.ı"~k~•::;e;ı.lt~t.ı.ıiıı...._..ı...rum;;.....,,.ı.n-...R....;,.,..&a ..... öJ" .;.· ...... uı..e."-· _ 
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Merkezlerin 
Dalgaları 
Değişiyor 

Avrupa radyolarına yeni birer 1 
dalga ve kudret vermek için Brük
selde müzakerelere giritildiğini 
karilerimize havadis kısımlarımız· 
da bildirmittik. Son gelen haber
lere göre dalga tesblt huauıunda 
müzakerede oldukça iyi anlatma-
lar vukua ııelmittir. j 

Prag ve diğer Çek merkezleri 
en evvel görütülmüt ve bu ıırup 1 

merkez bazı ecnebi iıtasyonlarmı 
taciz ettiklerinden, deiitmoleri 
memnuniyeti mucip olınaktadır. 
Artık dalgaların muntuam bir te
kilde tespiti gayet mühim bir it ol

muftuİ'. 
Çekoslovakya' daki postalar-

dan aonra Alınan ve lngiliz mer
kezleri arasındaki ihtillflarm hllll 
ile do metgul olunınu9tur. Bu da 
8 kiloherz yakın bulunan Londra 
ile Mühli.ker dalgalarındaki meaa 
fenin biraz daha uzaklaşbrılmaaı 
içindir. Netice itibarile buna da 
bir hA.l çareıl bulunmUftur. 

Bunlardan maada tehirlerin me
aafeleri yakın olup dalgaları da 
yakın bulunan bütün Avrupa mer
kezlerine yeni bir dalııa pll.nı ya
pılması bir fen heyetine havale 
ediliyor. 

Beynelmilel olan hey'etin vere
ceği bu karar tekrar delegeler ta
rafından tetkik edilerek tayin edi
lecek bir zaman zarfında tatbikat 
ıafhaıma geçilecektir. 

600 il& 1000 metre arasında tel
siz telgraf istasyonlarının fazlalı
ğı hasebile pekaz radyo istasyonu 
tesiı edilmittir. Yeni dalga pli.nm
da bu noktaya da ehemmiyet veril 
mekte ve almması gtiç olmayan 
bu dalgalarda merkezlerin ne için 
yapdmayıpta blitün merkezler dal
galarmm hep yanyana tesis edil
diği me1el~I müzakere ediliyor. 

TUFgat MITHAT 

Bu akıam aaat ıa de Vi)'CDla mer· 
lteııinde bir lteman konaeri .,.,.ecelt 
ol01t ,..,ilen Jumaniat Matmaal 

Erika Kahr 

Mfihim bir yenilik: 
TELEFON ve RADYO 

Alman poıta ve telgraf idareıi te
lefon kulaklıklan yerine radyo ho
parlörü kullamlmak için tecrübeler· 
den pek İTİ neticeler almı9hr. 

Son aktettiği bir toplanbda timdi· 
lik lüzumu olan yerlerde bu tekilde 
bir telefon muhaberab teaiaatı yapıl· 
muma razı olmuıtur. İlk 6noe bu te
ıiaat ıehirden tehire konuıulan tele
fonlarda tatbik edilecek. 

Şehir içinde de Bıınka veya herke
sin birden ve tahit huzurunda İ§İdil
meıi lazmıgelen konuımalann icra e· 
dileceii yerlerde teaİli kararlattml· 
mıttır. Memleketlerin havadia ajana
lannın telefonlan da acele aöylene
rek bir kaç kiti tarafından not tutula• 
bilmesi için hoparlörlü olacaktır. 

1 Karilere cevaplar 1 
Ihsan Beye: 

Programlarımızın azlığından 
bahsediyorsunuz. Halbuki proıı· 
ramları en uygun bir tarzda kari
lerimize takdim ediyoruz. En zen
gin prograrnlı merkezleri seçtiği
miz gibi netriyatları iyi olmayan 
günlerde bunları sütunlarımıza 
kaydetmemekteyiz. Sonra intihap 
ettiğimiz programlar bir çok mer· 
kezlerde ayni zamanda naşredilir. 
Mesela Prag programı aynı saat
te Bruno, Bratislava, Mosavska - ı 
Oıtrava ve daha bazı istasybnlar
da netrolunur. Milano, Torino, Ce-j 
nova, Florana, Triyeate merkezleri 
"Şimali İtalyan grupu" namı altın
da aynı programı gönderir. VIU'fo· 
va ve Lemberg aynı programa ta
bidir. 
Şu halde görünüşte 8, 1 O prog

ram dercettiğimiz halde hakikatte 
20 den fazla merkezin programını 
bildirmit oluyoruz. Bir de evvelce 
bir kariimizln mektubunda Paris 
ne9riyatı fena değildir. Fakat her 
saat parazitsiz ve programlarını 
dercettiğimiz merkezler kadar gü
zel dinlenemediğinden fazla yer 
i9gal etmeğe lüzum görmiyoruz. 

Papanın ltullandıfı ltıaa C1• u~un dal
/lalı C1e gramolon tematlı kendisine 

• mahıuı radyo aleti 

Papa konuıuyor 
2 Nisan {pazar) ııünii Papa Ro

mada'ki Petro kilisesinde töyliye
ceği ruht hitabe bütün dünyadan 

ititilecek kısa dalgalı Vatilcan 

merkezi tarafından netredile
cektir. 

Eserleri ölmlyecek 
beatekarlar 

Belgrat radyosu 
ne oluyor? 

Belgrat radyosunda büyük bir 
kriz bat göstermittir. 

Yugoslavya radyo •irketi evvel
ce hükumetle aktettiği mukavele 
mucibince bu sene nisan ayı so
nunda tehir haricinde yeni ve kuv
vetli bir radyo istasyonu imal et
tirmek mecburiyetinde idi. 

Yeni merkez yapılmadığı gibi 
eskisi de kuvvetlendirilemittir. 

Bet sene için az zaman evvel 
imza edilen mukaveyele ehemmi
yet vermediği cihetle radyo tirke
tinin mukavelesi geçen hafta fes
hedilmit ve radyo idaresine ait o
lan bütün fenni tertibat hükamet 
tarafından müsadere edilerek biz. 
zat faaliyete geçilmittir. 

Bugünlerde bütün Belgrat mat

buabnı bu mevzu itgal etmekte

dir. Şirkete en çok hücum eden 1 
nlmresmf Politika gazetesi bugün 

millt bir ehemmiyeti olan radyo 

tirketi vazifesini ihmal etmit ol
duğundan ağır ctımleler ile itham 
ediyor ve diğer kuvvetli merkez

ler derecesine gelip Avrupanm 

her kötesinden ititilmek zamanı

nın artık ııeç bile kaldığını yazı-
yor. 

Bu guete tlrketin bu iti yap

maktan aczinin meydanda ve an

cak hükOmetin yapabilecek oldu

ğunu idd\a etmektedir. 

Alman radyolarında 
caz yasak 

Balıkuirıle muallim Nuri Beye 
lıtanbul merkezindeki ıslık se

sinden pek çok okuycularımız ti
kayet ediyorlar. Hiç tüphe yoktur 
ki buna sebep veren aynı dalgada 
çalıtan bir diğer telsiz telgraf veya 
radyo istasyonudur. lstanbul din
leyicileri bundan o kadar mütees
sir olmamaları, yakın bulunmala
rından ileri geliyor. Uzakta bulu
nanlar bu noktadan tabii bulamaz- J 

lar. Maalesef buna mani olacak Alman hükOmeti ahl!kt bir ma-

Bu gtinktl program 
lSTANBUL, 1200 m. 

18 • 18,46: Muzaffer Bey. 
18,45 • 20: Orkestra. 
20 - 20,45: Hamiyet Hanım. 
20,45 • 21,30: IMıahmure Hanmı. 
21,30 • 22,30: Orkeotra,Ajana borsa, 1&• 

at ayan. 
ANKARA. llS38 m. 

12.30 : Ankarapalaa Orkeotnm. 
18. ı Orkestre : Ouverture Baymond 
F antaiııle Praha. F antaiaia Ru11cheo E• 
cho 
18.40 : Gramoloa. 
19.10 : Dana muıildıl. 
19.40 ı Gramofon. 
20.10 ı Ajanı haberleri ve hava raporu. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13.llSı Plllı:. llS.35: l:ııci aaati. 17: 

Plak • 18: Keza. 19.20: Haberler, 
Hafif muıiki, konuımalar. 22: Piya· 
no muıikial (Franck, Delbuaay, To-
katta). 23: Şarkılılar ( Mahler, 
Strauaa, GroH). 23.35: Danı musiki
si. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
1 f>.311 : Keman konseri ( DEnea Ko

romzaJ') . 19.35: Aakeri konaer. 19.45 
Konuıma. 21 : "Bizank" iaminde pi
J'eı. 23ı Haberler, aonra: Sigan musİ· 
kiai. 23.ISO: Hafif musiki (orkeıtra). 

VİYANA 517 m. 
18: Çek eaerlerinden konaer. 19.30: 

Konferans ve aaire. 20.55: "Der Zogl 
von WegacbeidhoP' iaimli musiki 
halk temsili. 22.35: Son haberler. 
22.ISO: Wilhelın wacek orkeatra11 
(operet ve eaki danalar). 24: Caz 
(plak ile). 

Milino-Torino-Floranaa-Triyeste 
20.35: Kahve konaeri (Triyeıte). 

20.35: Piyano konıeri (Floransa). 
21.35: Pi,.eı. Sonra: Hafif musiki. 
24: Dana muıikiıi (Floransa). 

BOKREŞ 394 m. 
13: Plak. 14: Keza. 18: Radyo or

keatra11. 19.20: Keza. 21: Viyolon· 
ael ile Teni musiki. 21.50: Piyano ile: 
Bach • Buuoni, Brahma, Bartok, Gla
zounow•un eserlerinden konser. 23.20 
Keman konseri. 23: Dana musikisi. 

Y eai merkezler hiç bir çare bulunmamaktadır. hiyette olmadığından umumi ma-
Beynelmiıeı radyo birliğinden Ali Şükrü Beye: haller ile bütün radyo merkezle- Radyo ile aeyyah celb~ 

blldirildiğine nazaran bu aene fU Anteninizin ana hattını uçlar- ' rinde cazbandı menetmittir. Son aamanlarda İtalya r1>.dyolarla 
merkezlerin imaline batlanacak- dan almanız daha iyi netice ver- Hakikaten Zenci musilcisinin ecnebi aenahlann memlekete gelm 
tır mekle beraber, fU takdirde anteni fantazisi olan ve kulakları tahrif !eri için bir çok propagandalar yap· 

Danimarka'da 60 kilovatlık bir biraz daha uzahnanız fena ol- eden bu nevi musikinin menedil- maktadır. Son günlerde Paris po•taaı 
poata ile 10 kilovatlık bir poıta maz. meai hiç fena bir teY olmarnıftır. radyoaunda ltayanların ba,ka ,ekilde • 
Franaa'da da 7 merkezin imal olu- Yeni li.mbalann ömrü biline- Son zamanlarda caz gençlik il- bir rekliimlan duyuldu: "Mezuniyet 
nacağı beynelmilel birliğe bildiri!- mez. Fakat iyi bir fabrilcanın lam- zerinde fena bir tesir bırakmakta zamamnızı lıa.1,.ada geçirmeyi tercih 

ml'ti·r. baları günde vaaatf 4 aaat çalı,mak kla-·k "-'d h I ediniz, tren aaat 20.10 da cenup io-
b T ve ..... ı mus11<1 en Of anmama-

ZUM rib radyoıu ıtfid•OSU Ç k I k d dl ile 2, 3 sene dayana ilir. ahit lanna sebebiyet vermektedir. taı,.onundan kalkıp iyi bir gece uy 
ı e Ol ova ya a n- ııaranti edilemez, lııazan daha az kuıundan aoora aabah erkenden Tori-

d ti 1 k d D · t no~ Cenova, Piza, Roma tarikile Na .. 

' 
Yor leylcller artıyor veya ço ayamr. aıma anın- ı· kad "d 

l h d • Y • 1833 • d H b ak" • po ıye ar gı er.,, '1 Zun.. "h rad•- a- bir binada ol- mıt marka arı terci e inız. enı sen~ın e am urg Y ının-
, _ ,.. d ki Al k b d d ,._ Buna milkabil İtalyan radyoları da madı"ı ı"dn ·'-diye kadar muvakka- Çekoslovakya'nın dört tarafı sı"stem lambalar ziyadar de"ildir. e • tona as·a aıın a oıs~uf, F h 

1 • T ....,. ıs ransa,.a aeyya ce bi için mukabele 
ten poıtahane binalanmn birinde bu- radyo merkezlerile doludur. Din- LA.mba eskidikçe kuvvetten biraz 3 niıan 1897 de Viyanada ölmüt- etmektedir. 
lunmakta idi. Yeni ıtüd,.o bina1t imal leyiciler de günden ııüne fazlalat- kaybeder. Dolayısile parazit te o 1 tür. y• 
olunmut. aon nokaanlan bu aym ..,.. maktadır. Şimdilci hllde 500000 nisbetle azalır. Hakikatte parazit 1 3 nisanda muhtelif istasyonlar- ıyana aergisi 
nunda bitecektir. Yeni ıtüdyodan b al 1 d b k 1· b t k~ y· d b" R d neıriyata ıs mayıı 933 tarihinde baı- dinleyici kaydolunmuf, kaçak din- ile lamba eskiyitinin ir akaaı a u ıymet ı es e ""° parça- ıyana a ır a yo sergisi a-
laruyor. loyiciler gayet azdır. yoktur. Johannes Brahma, 7 mayıs larmı dinliyeceğiz. çdmıfbr • 
••••••••••••••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..... t\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ..................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,~ ........... ....... 

Birinci 
Dil anketi 

(Batı 1 inci sahifede) 
- Diler Türk lehçelerind- isti

fade oblleli miyiz? 
_ Difer Tllrk lehçelerinden iıtifa

de edecefimiz gayet tabiidir. Eaaaen 
bu, dil inkılabının zaruri bir icabıdır. 
Diğer Türk lehçelerinde maksadımı· 
za ve zevkimize, yani yilzli garbe te
veccüh eden Türklüğün terakki yo· 
)undaki makıadma ve ruhu medeni 
hislerle tatan Türklüiün ince zevkine 
uygun lehçeler bizim için en zengin 
ihtiyat depolandır. Yeni liaan tüphe 
yok ki bu depolardan çok iıtifade e
decektir. Yeter ki mazide bulunacak 
kelimeler, . lıtikbalde sözetti~imiz 
makaatlan ıfade kabiliyetini haız ol
ıunlar. Bunun istikametini ve kaide
lerini yükaek mÜnevverlerimiz elbet· 
te tespit edeceklerdir. 

- Bulunan kartılıklar içinde ho§U• 
nuza gidenler var mı? Ve bunlann 
hangilerini kullanmak iıterainiz? 

- Bulun&D karıılıklar içinde hele 
bazılarını pek beieniyorunı. Maaell 
hürmet keliınesinin göz Önüne getirdi· 
ti önü ilikli ve aahte mafhwna muka· 
bil baktmz "aaygı" kelinıeainde ne 
kadar aamimillk, ne kadar canhlılı: 
vardır. Bu kartılıklar araımda beien
mediklerim de vardır. Ancak bunu 
o kartılılı:lann bizde yıllardanberi de
vam edegelen bir itİJ'ada UJ'mama11 
da bu tellkkimlze aebep olabilir. Ya
hut a11l ıalahiyetli kbnaeler de benim 
gibi düşünebilirler. • ~ e iıte o zama? 
yukanda dedillm gıbı bunlar, yenı 
dilin 11oırmdan içeri giremez!•• 

Bugün çahpnakta olduğum maTZU, 
hukuka ait oldufundan ilmi 11blah
lar teapit olununcaya kadar yeni kar· 
ıılıklardan istifade edemiyecetim. 
Edebi aahada adım atacak kudretim 
olmadıfı için yeni kartıhkları naııl 
kullanacaklanru yazı üıta.tlarından 
dinlemeie ben de ıizln kadar merak· 
lıyım. Hüllaa bu it, aldı, JiirGdil. 
Hiç bir kuvvet, bu vakarlı yilrll:rlltün 
önüne geçemez. Eaaaen bütün millet 
bunda nöbetçilik vazifesini gÖrüJ'or.,, 

Bir kaç kelime ılaha 
Dün matbaamıza Bayburtlu Bahri 

Ef. l•minde bir halk ıairi geldi ve 
~aybur.tta ~ul~anılan baz:.ı türkçe ke· 

tirdi. K09ma ıudur: 
- DünJ'a çevreıini ıüzgeç eyledim, 

aldım aahğ111J (ün, ıan, §Öhret) ırirgin 
Türkoilu 

- Yılgın olma (korkma), kak ka· 
zığın bu topraklara al bayrak sapım 
perkin (kucağında aıkı sıkı tutan) 
Türkoğlu 

- Bayrağın aydır, ıülven (Aydın· 
lık) dünyada sür sabanını ergin ( vu· 
kuflu, yetiımi~) Türkoğlu 

- Orneği vardır her yadellerde, 
gün ııığıam 1ergin (bir sergi gibi açık, 
hiç kapalı, gizli tarafı olmıyan) Türk
oğlu 

- Annacında (önünde, istikame· 
tinde) vardır ayak çırpıcı (Dütman, 
karpuz kabuğu koyan) çözdürme ör
gün gergin (Müteyakkız, göğıü açık, 
pazıaı hazır) Türkoğlu 

- Sen bir kıratam binmek isterler 
"I almaz terkin (terkisine) Türkoğlu 

- Tan yıldızısın, doğdun güney
den (Şark, Bayburtlular Kuzey'i de 
garp olarak kullanıyorlar) aktın bir 
çırpıda (Şehap gibi düzgün ve ıüz. 
gün) vurgun (Samimi, mababetli) 
Türkoilu 

- Siylindin (yağdan kıl çıkar gibi 
çıktın) çıktın balçık içinden, delilsin 
yorgun Türkoğlu. 

Gelen karşılıklar 
Liste (17) 

Şaha: Öz, kendi. Şahit: Tanık. Şahıl
Yet: Özlük, Benlik. Şaibe: Utanç, Leke, 

' Kınat, (Kınamaktan Kınat). Şair: (). 
zan, lınre, Duyan, lreten, (İretmek, A
çık, fııaih, düzgün söz söylemek). Şiirı 
Duruk, iretme, koşma. Şataret: Şenlik, 
sev".'ç, güleç. Şevk: istek. Şart: Bağ 
Şayıa: Yayınç. duyunç. Şer: Kötülük, 
Şeref: Yücelik, Şeriat: Tann tt!resi. 

Eminönü Sebzehane !!. No.8 
Ruhizade lbrahim İzzet • • • 

Liste (17) 
Şah111 Öz (nefı), Kişi, kimse, fa}ııa 

(hukuk ıstılahı) , üçüncü phıw. Şahitı 
Tanık (tanıklık, şahitlik). Şaibeı Leke. 
Şataret: Güleryüz!Ulük, sevinç. Şevkı 
Gönül dileği, istek, Işık. Şartı Bağ. Ş... 
~; YaJ'.'1=! duyuk. Şer: Kl!tülük. kö-

Sahifeden Geçen Yazılar 
Suçlular Sovyetler bizim tezimizle beraber 
(Başı 1 inci sahifede) 

mn tahrifine ait hiç bir fey aöylemedim 
güzel ıes yüzünden içerimde ÇOf&n aşk
tan auurumu gaybcttifimi bir çok tahit 

l 
lerle ispat ederim. Göstereceğim zava
bn müdara f&hidi olarak dinlenilmesini 
ı-ica ederim, demittir. 

Bunun üzerine müdıleiumumi Taha.in 
Bey §İnıdiye kadar iomi geçen ıahitle
rin ifadelerine ve suçlunun cürmünü ik
rar ve itiraf ettiğinden dolayi müdafaa 
şahitlerinin §Uurun" gaybetmeıi hakkın
daki meselede ifadelerinin alınmasının 
doğru olamıyacağmdan reddini iatedi. 

Heyeti hakime bet dakikalık bir mü
zakereden sonra Hacı Mehmedin yaıı
mn tesbiti için telgrafla aorulmaıma mü 
dafaa tahitlerinin reddine, ifadelerinin 
Amaıya ağır ceza mahkemeıince alın
masına lüzum görülmeyen iki şahiJin i
fadelerinin ahnmalanna karar vererek 
mahkemeyi 2 nisana talik etmittir. 

İkinci mahkeme lzmirin iki çeıme ca
miinde arapça ezan okunduğu hakkında 
yalan uydurmaktan maznun Ka<§ıyaka 
Tuğran köyü imamı Redoılu 53 yqında 
Murat oğlu Ali Ef. ye aitti. 

IMhznun 2 ıubat ramazan bayramının 
üçüncü günü ıimendifer iıtaıyonunda 
tenekeci Cemal ve amele Y aıara iki Çq 
me camiinde arapça ezan okunduğunu 
aöylemiı ve köy camiinin koridorunda 
halka tebıir ve müjde mahiyetinde ba
tırarak ilin etmiıtir. Bu yüzden bir kaç 
camide arapça ezan okunmasına sebe
biyet vermiıtir. Suçlu Cemal ve Y qara 
Nalıncı Ahmet Uıtadan duyduğu bu ha
vadioi tahkik için aöylediğini ve camide 
bağırmadığım iddia etmiıtir, aslı Re
doılu olan Ali Ef. Türkiyeye bundan ıe
ki:ı ıene evvel gelmiıtir. Mahkemesi me 
aelede iımi geçen Servet ve Sıdkı namın 
daki hafızların ifadelerinin celbi için 3 
nisana bırakılmııtır. 

tuluk, yükseklik, Öğünç, Ben bunu ken
dine bir öğünç sayanın. Şeriat: Tarın 
yaşası.H.- Eski listelerden: Sabah: 
Tan (Lehçe'den) . Fecir: Tan (Lehçe"
den). Mania: Ayak ba_ğı. Bir düzeltme: 
DUnlrll sayıda (sahip) sözünün Türkçe
ai olan (ıs) kelimesi dizme yanlışlığı o
larak (it) çıkmıştır. Düzeltilmesini dile
rim. 

(Başı 1 inci sahifede) 
alman murahhaaı M. Nadolny İngiliz 
projea.ini ıilib bırakımı mukavelesi için 
iyi ve uygun bir temel olduğunu aöyle
miı ve demiı tir ki: 

Umumi aili.h bırakımı ıiıteminde Al
manya müaavi haklara aahip olmalıdır. 
Almanya ile diğer devletler arasındaki 
ıilfth niıbeti de Almanyanın emniyet 
hakkı, coğt'afya ve huouoi vaziyetleri 
gözönünde tutularak ve batka devletler 
arasında olduğu gibi teapit edilmelidir. 
İngiliz projeıinden ve M. Mac Donaldm 
beyanatından anlatılıyor ki Almanyaıun 
bu haklarına itiraz olunıruyor. Almanya 
bir geçit devresini kabul ebneye hazır
dır. Ancak Almanyaıun emniyeti ve mil
li izzeti nefai bu devre için projede bazı 
değiıiklikleri zaruri kılmaktadır. 

Birinci ıil&h bırakımı mukavelesi key 
fiyetce farklnra bir nihayet vermelidir. 
Diğer murahhasların ıöyledikleri 

CENEVRE, 28. A. A. - SilAhlan 
bırakma konferan11nm dün öğleden aon
raki celseoinin b&flangıcında Çin murah
ha11. W ellington Koo, hükilmetin ingl
liz pliru hakkındaki noktai nazanru izah 
etınİf ve bu planın konferansın meıal
ıini pek ziyade kolaylaıtıracağıru IÖy
lemittir. 

Japon murahhaaı, İngiliz planının ge
rek heyeti mecmua11 ve &erek teferrua
tı hakkındaki mütaleasını aonra ııöyliye
ceğini beyan etmiıtir. 

Fransa, Brezilya, Afganistan, Litvan
ya ve lrlanda murahhaalanmn müdaha
lelerinden ıonra umumi komiıyon leh 
murahuını dinlemittir . 

Leh murahha11, inigiliz plinırun tat
biki buıuıunda tetriki meaai vadinde bu 
lunmalda beraber, birçok ihtirazi kayit
ler ileri sürmüı, ve bilhassa emniyet fao 
hnm katiyyen kafi olmadıiı mutalea11n 
da bulunmuıtur. 

Karar 
Umumi komiıyon, lngiliz projesi

nin ihzari komiıyon tarafından tı:tnzim e 
dilmiı olan mukavelename projesinin u ... 
mumi çerçevesi içinde kalmekta ve Fran 
ıız tekliflerinden mülhem bazı yeni un
ıurlan ihtiva eylemekte olduğunu mev· 
cut 42 azanın ittifaki ile kabul etmiştir. 

Komisyon, paskalya tatillerinden aon
ra İngiliz _projesinin. fasıl: fasıl, madde, 

mittir. 
Çünkü o zamana kadar muhtelif he:ret 

ler, projeyi değiıtirecek veya tıunamlı
yacak teklifler hazırlıyabileceklerdir. 

Reye müracaat edilmeden evvel Sov
yet Rusya, Almanya, ltalya, Avuoturya, 
ve 'Macariıtan mümeuilleri bu karana 

· esbabı mücibeıi hakkında bir talmn ih
tirazi kayıtlar ileri aürmüılerdir. 
M.Hc:ıderaon'un teklifi üzerine umu

mi komiıyon, 25 nisana tehir edilmit
tlr. Teknik komite!•, bu tatil eınaımda 
reislerinin karan n. toplantılar J'&pabl
leceklerdir. 

Son dakika 
İngiliz hariciye na
zırının beyanab 

CENEVRE, 28. A. A. - lngi!ten 
hariciye na=ı M. Jobn Slmon ıilah bs· 
rakımı konferanımın umumi komiıyo
nunda 1 ngiliz planrru müdafaa için aöz 
aldığı ıırada tllrk noktai nazarına ce
vap olarak ıu beyanatta bulunmuıtur: 

- Muhter- Türk murahha11 beya
natında lııgiliz veoikuma Avrupa effek
tifleri cetvelinde Türkiyenin zikredil.me
miı olduğunu ifade ve batta bunu aiyui 
bir manayi nizammun edebileceii ,..,... 
tinde tefair eyledi. Gerek ı.-di memle
ketim gerek, ta.bir caizae, Tllrki,.ecleki 
doıtlamnızm menfaati namına bu bapta 
varit olabilecek herhangi ıuitefebhümü 
izale etmek iıterim. 

Görüleceği veçbile, effektif c:etTelinin 
baımda bulunan notta bu cetvelin yal
ruz Avrupa kıt'asmdaki memleketlere 
ait rakamları ihtiva etmekte olduiu mez 
kur bulunmakta ve ikinci fasılda Avru. 
pa kıt'aaındaki müıellab kara kuvvetleri 
teşkili.b hakkında ahkamı mahıuoayi ib 
liva etmektedir. Cetvelimizi tanzim eder 
kcn Türk müsellah kuvvetlerinin kısmı 
küllisinin bizim anlayııımıza göre Av
rupa kıt'asımn haricinde bulunmasını 
nazarı dikkatte tutmuıtuk. Binaenaleyh 
Türk ordusunun heyeti umumiyesiyfe 
munhasıran Avrupa lnt'ası ordulan için 
derpit edilen hususi rejime tabi tutul
masını teklif etmenin mühik olacatma 
emin değil-:lik. Ve §unu da ilave edebili-. . 

kfunetinin vaziyetiyle Türkiyenin vazi
yeti arasında her iki memleketin de Av
rupa kıt'aaı haricinde baılıca menfaatle
ri olmaaı noktaımdan bazı müıabehet 
vardır. Ve eter bu huıuıta yanılmıtaalı: 
Türkiyenin cetvele ithal edilmemit bu
lunmalJlllD hiçbir mana11 olmadığını 
muhla'em Türlı: murahbaa111Jn bilmesini 
iıterim. 

Türki,.. emin olabilir ki, eğer Türki
ye hükümetinin arzuau bu merkezde iae 
Türkiyeyi mevzuu bahiı cetveldeki liı
teye ithal etmek ıuretiyle herhangi bir 
hatayi ta.ıhlb huauaunda tqriki mtaaiye 
çok bab91klr bulunacağız, 

Herhalde konf....,..ın meaaiıi netice
lenmeden evvel bu cetvelin dünyanın 
başka nuntakalanm ihtiva edecek ıuret
te tevai olıınmaaı lizımgelecektir. 

Lauumne muahedesi 
Türk murahhaaı ikinci bir noktayi da 

mevzuu bahoettik ki bunun hakkında da 
birkaç aöz aöylemek iıterim. 

Milmaile,.b dedi ki: - l tilafoame pro 
jeai, V eroailles, Saint Gennan, Tiriya
aon ve Neuillie ıulh muabedel~rinin ba 
zı alıki.mtllln yerine kaimolmağı istih
dah ettiii halde bunun Lozan muahede
ıi ahklmı yerine Iİaim olacağına dair 
hiçbir İf&ret yoktur. Bu beyanat bir 
ıüitef..ı.hümden neı'et etmektedir. lnıri
llz itilafname projesinin son maddesi
nin - Madde 98 - tatbikına gelince 
oalh muahedelerlnln mevzuu bahaolan 
h6klimleri Alman:ra, Avuıturya, Maca· 
riatan, Bulguiıtanm ılllhlamu ve a.ilih 
b kuVTetlerini halen tahdit eden ahki.m 
deye 96 inci maddenin tarif ettikleridir. 

l,te Efendiler, r 
Tllrk meolektafmuzm da malılmu ol. 

clup v~hile Lauaanne muabedeel bu 
mahiyette bir hülımii ihtiva etmektedir. 
Türkiyenin ıilihlan ve allihh kuvvetle 
ri muahede ile tahdit edilmemİftir, ve 
bizim teklifimizin 96 mcı maddesi yal
nız ıi18hlann ve ıllahlı kuvvetleriı. tah 
didine mütedair huıusatm Terine kaım 
olacafma göre Türkiye baldonda lıuııa 
mtitabftı bir hlllı:me lhtlJ'•Ç görülmemlt
tlr. 

Çocuktaki cüret 
AKRON, 28. A. A. - Amerikııda 

Madam Llndbergden yirmi bin dolar 
çekmek iateyen 14 yatında bir mektep 
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. Devlet Demlryolları idaresi ilanları 

Irmak - Çanları hattı üzerinde km. 61,850 deki tq ocağın
dan çıkarılacak 4000 m3 balaatın kapalı zarfla münakasa1110 
Niaan 933 pazartesi giinü saat 15 le Ankarada idare binasın
da yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Kayseri veznesinde 
beşer liraya satılan prtnanıelerde yazılıdır. (1239) 

1104 

Bayram Tenzilatı 
Kurban bayramı milnasebetile 1-2 Nisandan 11-12 

Nisan 1933 tarihine.kadar Devlet Demiryollan istasyonla
rından bilet alacak yolculara bayramlara mahsus tenzilat ya 
pılacaktır. (1394) 

MİMARLARA 
Güzel San'atlar Akademisinden: 

Ankara'da inşa edilecek sergi binası müsabaka mühle 
ti 20 Nisana kadar temdit ediJrnfttir. Şartnameler Akademi
de tevzi edilmetkedir. 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Yıldız'da Harp Akademisi kumandanlığında mevcut 

32 kalem hurda motor ve filim müzayedesi bilmüzayede sa
tılacaktır. Taliplerin yevmi ihale olan 15 Nisan 933 tarihi
ne müsadif cumartesi gfuıü saat 14 te Harp Akademisi Ku
mandanlığında müteşekkil komisyonu mahsusuna müra
caatları. (1262) 

1 lataabal Beledlyeal llAnlan 1 , ____ _ 
Kadıköy dairesinden: Dalrei belediye karşısındaki baraka pa 

zarhkla kiraya verileceğinden talip olanların 15 Nisan 933 cu 
marteai günü saat on beşte Daire encümenine müracaatları i
lan olunur. (1397) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
F R A N K L E N 

S1PER1 SAlKA Yl lCA T ETMEKLE 
Beşeriyeti yJdınm tehlike.inden lmrtannıştır . Profeoör MEÇNIKOF'un 

ıcadı olan PROFILAXIN iae pnçliğl yddınm felaketinden claluı mülhit 

Frengi ve Belsoğukluğu afetind n kurtardı. ihmal etmeyİnİz cebindd. d»-

ma PROFILAXIN bulundurunuz. 

PROFlLAXl 
... , 

AZERi TO RK GENÇLER 
BlRLlC iNDEN: 

~~:3-~~ cwna. giinli ~ 14 te Sult anahnıette " Muallimler Blrlifl " aalonua
da bırlıgumzın aenelık umumı içtm., yap ılacağmadn bilumum ualamnnın gelme
leri ilan olunur. 

-------- ---- -
--------------------İat. Mr. Kumandanlığı 

Sabnalma kom. illııları 

Maltepe Lisesi için 45 kar
yola somya ve çerçİTeaİnİn ye 
niden imaliyle mezldb. karyo
laların bozuk akaammm ta
m.iri 2 Nisan 933 pazar aünü 
saat 10 da pazarlıkla yapıla
caktır. isteklilerin prtname
sini görmek için her sün Ye pa 
zarlığa gİri.fecelderin belli 
vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (582) 

• • • 
(1378) 

1341 

Levazmı Yollama Mndor
lüğü için 2000 kilo pz, 1500 
kilo makine yafı, 50 kilo don 
yağı, 150 kilo UatOpü, 850 ki 
lo koltukluk halat, 50 kilo a
rap sabunu, 35 kilo grafitli aal 
maatn, 50 kilo kortun tozu 
1-4-933 cumarteei stlnü aaat 
14 te bir f&l'lnamede pazar· 
lıkla aatm alınacaktır. istek
lilerin •artnaıne Ye nUmunele
rini görmek İçin her gün ve 
pazarlığa airişecelderin belli 
vaktinde komisyonda hanr bu 
Junmalan. (583) (1389) ..... 

Kuleli Askeri lisesi için 
( 55) dolap 3-4-933 pazartesi 
gilnil aaat 14 te pazarbkla sa
tın a1macakhr. isteklilerin 
şartname ve örneğini görmek 
için her giin ve pazarlığa gi
rişeceklerin belli vaktinde ko 
misyonda hazır bu]unmalan. 
(585) (1391) .... 

Harbiye mektebi ihtiyacı i-

Sizi yükaek fiabn 
yabana Rad,..&u. 

mutaçetmm. 
latanbul yeni pcMtane 

...ı...mda Tllrldye H.... 

l)ro. IHSAN SAM 1 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Okıüriik ....... clarlıir ••• .. .... 
lozanuk öluiiriilderi için pelı teoirli 
iliçtır. HeT ,.....-ıdı .,. - depo-

.. __ lamıcla .... _. ---1111 
815 

Sultanahmet ildnel aula ı...lıulr .... 

"--inclerı : Fe- H1W tuefa ' 

NMlp a. eleybine ;a- cı1anen ;.a.. 
J'İtuyu daTUmclen dolayi ıı....tııttı

meshaliyeti her+& YUkabalen ilin.., 

telıliteta rat- ,elmiy- N•ip 8eır 
belr.lımdıı H. UŞ. M. K. 401 bıd -Hı 
ai mil !1.ince enalıı tlıevemn cılıundufwn 

dan IMıhhle sıyap lrann ittihaz edll.. 
nlıı mııhak •i 12-4-833 ııer,....ı. -
14 le talik lnlmm't elılut-dııa ır'I ı 
leyh muayyen sün ,.. ~ • ' ıllii 
bılrtircle ..,,abrnde moemeı. icra lı:ıbna. 
ce&ı ilan olunur. 

çİn (50) çift lıkrim ve 500 
çift jimnastik ayakkabısı 2 
Nisan 933 pazar gÜnÜ saat 11 
de ayrı ayrı pazarlığı yapda
cakbr. İsteklilerin belli vak
tinde komisyonda hazır bulun 
maları. (586) (1392) 

~'Milli Tasarruf ve iktısat Cemiyeti,, diyor ki: 

'' Yurtdaş, Yerli Malından şaşma!,, 
Yerli Malların en iyisi, en sa~lamı ve en ucuzu 

Yerli Mallar Pazarındadır 
Ankara'da 1 fstanbul'da 1 Samaun'da 

Çocukaarayı caddesinde Bahçekapı'da ve Beyoğlu istiklal caddesinde Bankalar caddesinde 

T~R.KiYE 

llR.66.T 
BANKASI 

.DARA 
BiRiKTiREN 
QA~T--~Dl;Q 

DA.,f.., ZIYA Memedeki çocak.lara ilk yedirilecek 
ı 1\.11\ı. çok kıymetli •• ubbt bir 11dadır. 

1031 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğündenı 

Adet ~ Kllo-...- Cinai et:va MUzayede bedeli 
12389 13854 Paab delik AYarya aaz 461 Lira 

tenekMi 1 
3090 3818 .. " " . " 161 •• 

Y ubrda iki blemde yazılı etYa 622 lirada talibi uh
de hıde talı:arrBr etmit ı.e de fazlasına talip pktığmdan 4-4-
933 tarihinde saat 14 le yeniden mftzayede ve lhalei kat'iyeai 
icra lolmacağmdan isteği olanların sah§ komisyonuna mü
ncaatlan ve luuıır bulunmalan ilin olunur. (1398) 

Fatih Malmüdürlüğündenı 
Mtibadil Simon Yeledl Nikolaya ait Balatta Hacı laa 

mahallesinde dartyol ağzında 81-83 Ye 71-79 No. dükkinla
rm msıf biaaelerinin millkiyeti bilmibayede satılacaktır. Mil 
zayede müddeti 15 Mart 933 tarı"hinden 9 Nisan 933 tarihine 
kadar yirmi bet gUndilr. Taliplerin 9 Nisan 933 tarilJne mil
aadif pazar g(bıO aat onda Fatih Ma1 Mildürl(lğilnde mü
teşekkil aatq Imml•yonuna milracaatlan. (l 191) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Sahnalma Komisyonundan: 

Çift ath yİrml dört adet at arabe.anun 24 çift hayvan im 
'umu talnmmm 11 Nlaan 933 aalı gÜnti aaat 11 den 12 J'9 
kadar satın alınacaktır. Talipler evsaf ve şeraiti anlamak ü
zere her gün pazarlığa İ.ştirak için mezkUr aünUn muayyen 
saatinde komiayona milracaatlan. (1393) 

Aakeri fabrika
lar illnlan 

Askeri San'at1ar mektebi 1-
çİla 500 kilo Çarpmba çalı fa· 
aul,eei puarldda mUbQaa e
dileeelrtir. Vermek iatl,.enler 
30 Mart 933 pertembe p8 
aat 14 le Tophanede ..ki..,. 
b puarmda askeri fabrikalar 
aahnalnuı komisyonuna m6ra 
caat eylmıeleri. (1385) 

lllıtel Tlcar« llle,.,._rintl_• 
1-e-Mlde Yılf.Wealnde 11/S -

-ı, _,._ela s-aı 0-.,,. AH 
Rma ~dıııia Anlıara M.-lar Jto. 
opwatlf ~ • wthıode -1 Mo 
dellnd- alacalı olan meballli nltlk 
olup me.ı.tr 1tooı>-tlf ~ tara· 
fmdan, S-ai 0--.,,. AH il.-~ 
tine sönderilmit olaa bJrh a ....... 93a 
tarihli •• 6117 numarah .,,. 11 tabtıt. 
933 -deli VO 682 lira 32 kUftll'l h. 
Yi.. Dtlwrf.ı S. ıubaL 933 tu1Ja1i -
ea -h - 20. mart. 933 •MI. 
• ._ ın u.. aı kuruta -h .. ı lld 
lı:d'a _... maı..n- ı ılln •}".i al
dot- mmnail.P ıı....ı Omer w All 
il.- lbLıt! tarallndaa Hllıeraa -
... ~·-- lptall taı.p olandat
d111 ..... .-bahla ild lat'ı - -
barrel' -•din her ldmln ,..dinde ı.. 
41 p aarfmda malık91De79 ibra& ., 
dDm ' .,,. aJı:U takdirde ..ıtlllulldr 
·w.tt.m lptaU... Lanır •....ıı-tl 
ticant Lanununan 838 inal _.s.ı.-. 
ne ı.yfilqıa llln ot.Dur. 

1186 

SEYRlSEFAlN 
Merlıı• ac•ata: Galata Köprübatı B. Z362. 

Şuh• A. Sirkeci Mühürdar zad• H. 2,3740. 

TRABZON POST AS! 
•• 

'' GULCEl\ AL,) 
29 Mart çartamba 18 r:e Ga · 
lata rıhtımından kalkar. Dönüş
te Tireboluv ~ rlı u~ra.,ıh. 

Pertevniyal 
Vakfından: 

Pertevniyal Vakfından Aksa· 
rayda Tramvay caddeainde Per· 
levniyal Türbesi ittisalindeki arsa 
ya olbaptaki proje ve tartnameai 
mucibince müceddeten üç dükkan 
inşası kapalı zarf uaulile 19-Mart-
933 tarihinden 10-Niaan-933 tari
hine müsadif Pazartesi gününe ka 
dar mevkii mlinakıuaya konul
muftur. Talip olanlar fMbıame ve 
projeleri almak üzere her gun öğ
leden sonra İstanbul Evkaf Müdü 
riyetinde PerteYDİyal Vakfı idare 
sine ve ihale günü olan aalifülbe
yan Pazartesi günü saat on bef te 
kapalı zarflarının idare encüme-
nine tevdi etmeleri. 

1068 

3 üncü kolordu 
ilAnlan 

K. O. ve J. F. ihtiyacı için 
pazarlıkla 15,000 kilo bulgur 
satın alınacaktır. İhalesi 30 
Mart 933 perşembe günü saat 
14 tedir. Taliplerin prtname
sini ve nümunesini görmek ü
zere her gün ve pazarlığına İt· 
tirak i~in o gün ve vaktinden 
en'el Fındıklı'da 3. K.O. Sa. 
Al. Kom. nuna müracaat· 
lan (67) (1362) 

1308 

••• 
1 ci Fırka ihtiyacı için pa-

zarlıkla 18,000 kilo yataklık 
ot satın almacaktrr. ihalesi 30 
Mart 933 perşembe günü sa
at 14,30 dadır. Taliplerin şart 
name ini görmek üzere her 
gün ve pazarlığına iştirak İçin 
mezlrur gün ve vaktinden ev
vel Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. 
Komisyonuna müracaatla • 
n. (68) ( 1363) 

1309 
• • * 

K. O. hayvanab için pazar• 
hkla 4 kalem muytabiye satın 
alınacaktır. lhaleai 30 Mart 
933 perıembe günü saat 11 
dedir. Taliplerin §lll'tnameaint 
ve nümunelerhd görmek tlze
re her sün ve pazarbğma iıtl• 
rak için o gün ve n.ktinden 
eVYel Fmdıklıda 3 K. O. Sa. 
Al. komiayonuna milracaat
lan. (69) (1364)' 

uua 
••• 

1. F. için çift kauçuklu " 
bir kat izoleli 800 metre ..... 
don teli alınacaktır. Ven1me
ai 30 Mart 933 saat 11,30 da,. 
cLr. isteklilerin sün ve aaatba 
de komisyona aelmeleri. (70) 

(1~ 
r- 1340 

• • • 
61. F. Sa. Al. Kom. dan: 1 
Pazarlıkla almacak Çorlu ' 

kıt'ab için 140,000 Tekirda-' 
fı lat'ab için 191,000 kilo U
na talip çdonadıimdan ihale
si 2 Nisan 933 pazar gOnil 
aaat ıs Ye 16 ya bıralalmıı· 
br. Taliplerin prtnamesinl 
g& nıek Ozere her giln ve pa.. 
zarbima qtirlk için o giln ve 
vaktinden eVYel Çorlu'da 61. 
F. Sa. Al. Kom. nuna müra 
eutlan. (3040) (1365) 

Lte=H ....,,.. altmcı hukalr ........... 
• • + ı ~ H. ı.rafınclan ır
a ~ K11n1 lıanlda Dolrtor Failıı 
B.,ı.. 11 No. lu hen•lncle mllkim Hü. 
..,,... ti. ~ U.- olunen beıfa,., 
ma .ı........ dair dan uzuha)i m6-J,. 
leyh.ia • L lir a.ı...t- çılmrak bir -
tf meshule sittltl mahaflri ve mehelle 
muhtarı t.rafmdan verll- metrulıattan 
enlaııhnaama ı.ı- u...lun 141 lnd 
-ddeoi mudlıince deva arzulıalinin ili· 
nen tehlliine karar Hırilmif olduğua
den hennucibi lrarar keyfiyet dava ar.m 
hal tebliği mabmlna lrainı olmak üzere 
ilin olunur. 



AL'ETOtLE 
Hovagimyan Biraderler • 

MiLLiYET 29 MART 1933 1 

Beyoğlu lıtikW' caddesi 437 
Bütün dünyada 
en meıhur mar· 
ka olan CLA· 
VERlE DE PA
RIS ' in icatger
deıi Mavo ke
merleri MIXTE 
korseJeriai ara .. 
yınız Şık. rahat 
ve ııhhi en son 
model hazır Ye 

ısmarlama kor
seler. Konıeler i
çin zeoııin ley 
azimat ~tleri 
Damar !İfkinli

IPEKIŞ'te Maroken Birman'lar 295 Kuruşa! · 

ği i~in WIC ve OCULTA merb eJU. 
tiki çoraplar. Tıılditleriaden ulanma 

572 
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~-· DOKTOR ~-· 
HORHORUNI 

• • 
Maroken Birman IPEKIŞ'in en 
ziyade benimsediği bir kumaştır. 

~ııııııııııııııııııııııııf" 

i PEKİ Ş'in Maroken Birmanlar'ı ile en 
ağıt' tuvaletten en hafif spor robuna 
kadar her türlü ipekli elbise yapılabilir. 
• Her gün akşama kadar butalarmı 

Eminönü Valide kıraathaneıi yanın
daki muayenehanesinde teda-ri eder. 

MAROKEN BIRMAN'ların tam 178 muhtelif rengi vardır! 
Tel. 2,4131 

SON BAYRAM 
Ticarethanemiz, Bayramerted kat'fvver 

kapanacağından muhterem müıteri.terumzi11 

1 LİRALIK 
SERGİMIZDEN 
l•tifade etmelerini 

SON DEFA 
Olarak tavsiye ederiz. 

Sultanhamam' ında 

BALCILAR 
Gedikpaşa~a Jandarma· 

Sabnalma komisyonundan: 
Satm almmaııı mukarrer ( 15,000) yün kupğm kapalı 

zarf münakasası 3 Nisan 933 tarihinde pazartesi giinü saat 
on birde lstanbul'da ve Ankara'da yapılacağından isteklile
rin şartname ve nümuneyi görmek Üzere her gün ve müna
kasaya girmek için ilk teminat ve teklifnamelerile beraber 
mezkur günde muayyen saate kadar İstanbul' da Komisyonu 
muza ve Ankara' da da Jandarma Umum Kumandanlığı Be-
~inci Levazon Şubesine müracaatları. (1066) 934 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer o tuz bin ila otuz beş bin metre 
yazlık baki yerli pamuk kuma şm kapalı zarf münakasası 9 
Nisan 933 pazar günü saat 1 6 da yapılacağından taliplerin 
şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasaya 

· girmek için ille teminat ve teklifnamelerile beraber mezkUr 
günde muayyen saate kadar komisyonum11%a müracaatları. 

(1150) 
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lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

4620 Metre Yazlık elbiselik kumq 
1780 ., Yazlık elbiselik kumat 
1050 ,. Kaputluk kumBI 

750 " " " 
1850 ., Astarlık bez. 
5100 " Çamaşırbk bez. 
3300 ,, Kılıflık bez 
1272 Çift Yün çorap 

. 540 ,, Kundura 
: 645 Adet Kiliın 
1 - Yukarda yazılı ( 1 O) kalem e§Ya pazarlıkla satın 

alınacaktır. 
2 - Pazarlık iti lstanbul Gümrük Muhafaza Bqmü

dürlüğündeki Satmalma komisyonu tarafından Nisanın (2) 
sine rastlıyan pazar günü saat 9 dan 16 ya kadar uzıyacakbr. 

3 - istekliler iğreti güvenmelerile o gün satmalma 
komisyonuna gelsinler. 

4 - Nümune, prtname ve evsaf kağrtlan her gün sa
tmalma komiayonumuzda görülebilir. (1368) 

1336 

Türkiye Hililiahmer Cemiyeti 
Merkezi Umumislnden: 

Hilaliahmer Umumi Meclisi 1933 seneK (lfisanmm ZS inci Sah 
günü sabah aaat onda Ankara'da Yenifehirde Cemiyetin merkezi u
mumi binıuımda alelade içtima.mı yapacajmdan, ittirak edecek mii
rahhaslann mezkür tarih ve saatte Hilaliahmer merke:ııi umumiıini 
tetrifleri rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Reis ve reisiıanilerle katiplerin intihabı 

2 - Meclisi umumi tetkik Komisyonu ve Merkezi Umumi icraat ra
porlarmm tetkiki ve kabulü halinde merkezi umumi zimmetinin 
ibrası, 

3 - 933 - 934 bütçesinin tasdiki, 
4 - Çıkacak merkezi umumi azası yerine diğerlerinin intihabı , 
5 - Tetkik komisyonu azasının yeniden intihabı, 
6 - Merkezi umumi teklif atı. 

1298 

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer beş bin ila yedi bin beş yüz met 
re kışlık elbiselik yerli yün kumaşın kapalı zarf münakasası 
9 Nisan 933 pazar günü saat on dörtte yapılacağından ta
liplerin şartname ve niimuneyi görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için ilk teminat ve teklifnamelerile beraber 
mezkUr günde muayyen saate kadar komisyonumuza müra
caatları. (1151) 

1063 

Ziraat kursları 
Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 

1.- Mektebimizde halk ve çiftçi için qağıda isimleri ya
zılı Ziraat kursları açılacaktır. Bu kuralara al8.kadar herkes 
ge~ebilir. • 

2.- Kuralara girecekler en nihayet 5 Nisan 933 alqanu
na kadar tahriri veya tifahi ol arak mektep müdürlüğüne ya
hut İstanbul Ziraat müdürlüğüne müracaatla isimlerini yaz
dırmabdırlar. 

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

4.- Kurslar Yeşilköy civarında Halkalıdaki Ziraat mek 
tebinde olacaktır. 

5.- Kursa İştirak edecekler mektep veMitinden istifade 
edebilirler. 

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

7.-Bahçıvıµıcılık kursu: 10 Nisandan 18 Mayısa kadar 
pazartesi ve perşembe giinleri olmak üzere alb hafta devam 
edecektir. 

8.- Tavukçuluk kursu : 12 Nisanda bqlıyacak cumar
tesi ve çarıamba olmak üzere dört hafta sürecektir. 

9.- Sütçülük kursu : 12 Nisanda başlıyacak cumartesi 
ve çar§8lllba günleri olmak üzere beş hafta sürecektir. 

10.- Daha fazla izahat almak isteyenler hergün lstan
bul Ziraat müdürlüğüne veya mektebe (Tele. Yetilköy: 40) 
müracaat edebilirler. (1300) 
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lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

583 adet kasket ili.nıdır. 
1 - Gümrük Muhafaza ve Mıntaka memurları için 583 

adet kasket pazarlıkla imal ettirilecektir. 
2 - Kırdırma şartları kağıdının lastikli suretleri İs

tanbul Gümrük Muhafaza Başmüdüriyetinden alınacaktır. 
3 - Pazarlık : Gümrük Muhafaza Baımüdüriyetinde 

ki Komisyon tarafından yapılacaktır. 
4 - Pazarlık : 30-3-9 33 tarihine rastlıyan Perşembe 

giinü saat 14 tedir. 
5 - Her istekli biçilmiş b edelin % 7 ,5 ğu olan 63 lira 

muvakkat güvenme " teminat " larile belli saatten evvel 
Komisyona gelmeleri. 

6 - Örnek : İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdü
riyetindedir. İstekliler orada görebilirler. (1369) 

1337 

iLAÇLARINIZI Bahçe 
Kapı' da S A L t H N E C A T 1 den alınız. Reçeteleriniz büyftk bir 

dikkat ciddi bir istikametle lıa:ı:ırlanır ASiPiROL NECATi Grip, nıu:le bllf ve di7 ağnlarınm 
mllessir illl.cıdır. L6tfen tecriibe ediniz. 
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Süt 
veren 

annelere 
Fosfatlı Sark Malt Hül8sası Ku~~ki~!tük:;~i:~~·, 

' - Kuvvetlendırır 
• 

• 
Istanbul ve Trakya Şeker . Fabrikaları 

~nonim Şirketinden: 
Aloullu 

Türk 
Seker Fabrikasının Istanbul depolarından kristal toz şekeri atideki fiatla 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

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'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
~ . . 

Adres:lstanbul,Bahçekapı,4üncüVakıfhan4üncükat, Telgrafadresi:lstanbul Şeker Telefon:24470.79 
431 
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1 Çocukların 
Yıkanma işi 

!''Asri,, işkembe çorbacısı 
'' Sabaha kadar içer çorbacıya dü. 

şerdik ve harap midelerimizi. 
düzeltir, canımıza can katardık ••• ,, 

Bolşeviklik, Türk komünı'z .ni, 
Kızıl ordular? 

ANKARA TeJriniıani 1920 
Her şeyde taklitçilik fenadır. 

Fakat taklitçiliğin en feııaaı; inkı
lapçılıkta yapılanıdır: Ruayadaki 
komünist hareketi burada da ba.zı 
akisler uyandırııııttır. Türkiye
nin kurtul~unu bu yolda ırören
lere tek tük tesadüf ediliyor. Bun
lar neye dayanıyorlar? Ruıyada 
ihtilal muvaffak olmadı ki ..• Ko
münist ihtilali; Rusyanm harici 
düsmanlannı susturmadı ki. • . 
Mevhum, metkOk emellere bel 
bağlanamaz. 

Bir kaç gündür ki, bolteTik sefa 
reti, Ankarada, içimizde yaşıyor. 
Rusyadan gelen bu yoldaşları, pek 
derin bir saygı ile selamladık. An
karada komşularımız lehinde çok 
samimi tezahürat oldu. Bu eelam 
tezahüratı içimizden geliyor. Çiin
kü karşımızda ne Çar var, ne çar
lığı temsil eden Rusya var. Muha
tabımız, doğrudan doğruya Rus 
miletidir, asırlardan beri Çarların 
pençesi altında ezilen Rwı köylü
sünün mü mesaili eridir. .. ,,. 

Rus heyeti; lç Aanadolu yolun
dan Ankaraya geldi. Heyet aza
sından bir zat yolda çektiklerini, 
yollann bozukluğunu anlattı dur
dtL Ona hak verdim ve ilaYe et
timı 

- Sizin kadar, biz de Çarlar
dan nefret ediyoruz. Bunu verdi
ğiniz misal ile isbat edebiliriz. 
Osmanlı Türkiyeai, bütiin bu ıreç
tiğiniz yerlere yol ve fimendifer 
yapmak imkanına malikti. Fakat 
Rus Çarlan Şark vilayetlerimizde 
fİmendifer inf&lmı bize yaaak et· 
mitlerdi. Bu yüzden fimendifer
siz kaldık. Şimendiferaizlik yü
zünden de itte bütün yurdumuzu 
kaybetmek teblikeıine mann: bu
lunduk. Mahrumiyetimiz yalnrz 
yolsuz kalmaktan ibaret olmadL 
Bu kadar zarif, temi:s Ruı mille
tiöi de yakından t•nmuımı:za ma.
ni oldular .•• 

Boltevik heyetinin yollarda, 
memleketin turumda burasında 
komünizm propagaııduı yapbğı.. 
nı söyleyenler, buna mani Nmek 
lüzumunu ileri ıürenler var. 

Onlann ıiıteınleri, YUifeleri 
bu .• Doğruau buna pek ehemmiyet 
vermiyorum. Buna benzer propa
gandaların bizde teairi ol.mu. 
Çünkü Ruıyada mevcut terait ile 
Anadoludaki bayat teraiti l:ıüabü
tün başkadır. 

ler Türkiyede yoktur. Bizde içti· 
mai meseleleri, kan dökmeden 
halletmek kabildir: Zemin müsa
ittir, milletin kabiliyeti müsaittir. 
Yeter ki fesatçılara meydan veril-

. ' mesın ••• 
• • • 

BolteTik Ruıya ile bir ittifak 
mevzuu habsoluyor. Hatta bu it
tifak projesinin parafe edildiğini 
de söylüyorlar •. Bu işi, yakından 
biliyorum: Ankara ile Moskova 
aruında böyle bir anlatma ve 
uyuşma olduğu doğrudur. Yalnız 
içtimai meseleleri politika mesele
lerine karıttırmakta isabet yok
tur. Türkiye; boltevik olmadan 
da Rusya ile en ıamiml, en ciddi 
bir dost olabilir. lki millet te ay· 
ni inkılap yolunun yolcusudur 1 

Rusya ile ittifak rivayeti; mec
liı muhitinde türlü türlü ihtimal
lere yol açtı. Merkez ve kuyulu 
kahvelerde, Abdullah Efendinin 
lokantaamda, gece toplanmaların
da bu ittifaktan, Ruayanm bize 
göndereceli Kızıl ordulardan bir 
düziye bahsediliyor. Kendi nef
ıine ve muhitine güvenemiyen za
yıf iradedilere hayal ve ümit mev· 
zuu açıldı. Bunların gözü, tim
di tark ufuklarında Ankaraya 
doğru gelmekte olan dost, yardım
cı Kızıl aıkerlerini arayor. Bazı 
rivayetler, tayialar TllJ' ki, mane
viyata ku'f'Vet verirler. Kızıl ordu
lar efaaneai bayledir. Sukutu baya 
lin en geç olmaamı temenni ede-
lim. -

MiLLiCi 

VilAyet maarif biitçe•İ 
ANKARA, 28 (Telefonla) -

Vilayet Umumi Mecliıi Bütçe En
cümeni bugün toplanarak Maarif 
bi.itçeıinin miizakereaine devam et 
mittir• Vil&yet merkezinde yapıl
makta olan yarım ııünlük tedriaa~ 
tan doAan gayritabii vaziyeti önU· 
miizdeki den aeneıinde kaldırmak 
için encümen azami tedbir alma· 
ta karar vermittir. 

Bu makaatla ya yeniden mektep 
yapılacak, yahut kira ile bina tu

tulmak ıuretile yeni ınekhıpler a. 
çılacaktır. 

At kotaları 
' .~ 

Himayeietfal Ank ara
da nasıl çalışıyor? 
ANKARA, 28 (Telefonla) -

Himayei Etfal Cemiyeti Reisi Dr. 
Fuat Bey Himayei Etfalin Anka
radaki faaliyeti -hakkında gazete· 
mize fU izahatı vermittir: 

- Çocukların 

~ 
yıkanma i~i Ce-

.. · " miyetimizce e-
hemmiyetli bir 

M<cMP'•ıu>'ff'. mesele halinde 
' tetkik olunmak-

Fuat Bey 

tadır. Temas et· 
tiğim muallimler 
talebelerinin mun 
tazaman yıkan
makta oldukları· 
nı söylemektedir· 
ter. Ancak bu
nun daha ziyade 
intizam altına a
lınması ve yıkan· 
ma günlerinin 

daha ııklaştınlması lazımdır. 

Cemiyetimiz binasında çocukla· 
ra ve annelere açık olan banyo· 
muzda her gün vasati olarak 80 
den 120 ye kadar anne ve çocuk 
yıkanmaktadır. 

Mektep talebe~rinin meınleket 
dahilinde sık sık aeıahatler yap· 
muı hem sıhhat, hem de milli ter
biye noktasından lüzumludur. Bil
hassa ormanlarda kamp kurmak 
ıuretile bu gibi turlar yapılması 
sıhhi faydayı daha kuVYetli bir şe
kilde temin eder. 

Önümüzdeki yaz tatilinden isti· 
fade ederek ite ufak mikyasta baş
lamak niyetindeyiz. tlerde bu iti 
tevıi edece~z ve mesel! gelecek 
sene Uludağa gitmek ve daha iler· 
de de bu seyahatin ,umaı aahaaını 
genifletmek mümkün olacaktır. 

Muhtaç çocuklara sıcak yemek 
vermek meselesini henüz tetkik 
etmekteyiz. Bir çocuğun kalori be
aabile iateainin kaça malolduğu
mı tespit ile metgalilz. T etkikab
mız bitince muayyen bir miktar 
talebeyi !ate için tertibat alarak 
ite başlıyacaiız. 

Otomatik bftfe)er 
ANKARA, 28 (Telefonla) -

Memleketimi:sde otomatik büfeler 
yapmak ll:sere H!mayei Etfale m6-
racaat eden Vlyanalı firketle cemi
yet araamda mllzakere devam et. 
mektedlr. 

Operat3r Emin Beyin temıil et
tiği bu tirketten bazı heaaplar 
bakkmda malOmat i•temııiftir. 

Yurtdatl 
Kurban Bayramında ıniııafir

lerine yerli kuru ve yaş yemi,_ 
lerimizden ikram et. 
Milli lkıuat ve Tasarrul Cemiyeti 

Ankarada A.m ifkembed dükkıim 

ANKARA, 28 (Milliyet) - Yor
ran arcm alqam yemeii y"mek için 
lokantaya gidiyordum. Aıina v~ mun• 
tazam fasılalı bir bkırtı benı dal
gamdan uyandırdı. Soluma baktım~ 
bir i§kembe çorbacm. Kafamdan anı 
ve saik.an bir tereddüt dev.....i geç
ti; 

- Buraya gireyim mi? 
Hem deği§iklik olur, hem eaki ha· 

bralan canlandırırım. Uvbaama bak· 
bm· "Ani ifkembe çorbacıaı" .• Eh ha• 
eli bunlann bir de aorişİnİ. görelim.. 

• • • 
Aart maari detil .. Bubayalı, bil

diğimiz: prdüfümüz gibi değifDle• 
yen klaaik tipi ile bir ltkembe ço.-ba· 
cıaı. 

Duvarlarda yine Kihtane, Gökoa, 
Kızkuleai, Fenerbahçenin bir acemi 
reaaa:mm kınla., elite yapılmıf zevki 
körletici alh, yeşilli resimler .. 

Mahut kocaman kazan ve mefret 
mata .. Yine bir kötede temelli hat 
fmru bir dolabunaı c.amakan içinde 
de ı,.;.yin hqlaınaaı, ciğer kebabı, f .. 
aul:re piyazı. filin.. ..... 

Ben içeri glrlnce herk.. dikkat• 
le bana balr.blar. nk gördüfüm bot 
Y""' oturdum. Salda bir aüri1 Bulgar 
..-le, ııolda çakır keyif old'!klan 
ballerind- ...., n"felerinden bellı genç 
ltçiler gnapa, tek t6lı: ihtiyar .,.. be
Jıtir m-'ar ...., saire kjmaeler ..• 

içeri gioeı ken dikkatle bana ha~ 
tdr.lanndan anladun ki onlar bunma 
gedikliıi, ben be bir yabancı. Acemi· 
lik mahcubi:retlm benilz aail olm•m .... 
b ki yanandan bir-• 

- Merhaba, addın. 
J)edl. Bu bir ihtiyardı. Trath -

bitkin bir yöail, dökük kıhlt vardı. 
_ Merhaba efendim. 

Gençlerin kahkahaları, Bulgari .. 
nıı yabancı fivelerl, muhtelif güriiltil
ler araamda ara sıra ganonun Arna· 
vut ıivesile aiparifleri duyuluyorı 

-Yanm k .... 
- Bir yumurtalı" 

Ben de bir yumurtalı çorba tomar• 
ladnn. Bu ,.hancı muhitin verditi 
adulıanlıkla göaleri önümdeki koca· 
man sirke Jltırıine Ye koe•m• n lor· 
mız:ıbiber bokkauna diktim. 

• • • Parialn halinde ıoofan çorbaar meı• 

basının büyük bir ,öhreti vardır. 
Bunu ayyaılann iotediği tekilde 

yalnız bu tip dükkanlarda bulunu• 
nuz. Bu çorbacılar ayni zamanda nar 
gibi kızarmıt hatlar, citer kebapları, 
faıulye piya:ıılan da yaparlar. 

Temizliklerini bilmem, fakat bu 
nevileri p.hıalarma münhaaır yiyecek· 
!eri bunlar hakikaten iyi ve neft. va
parlar. ..... 

- Sizde mf erkendoiniz? 
Yanımdaki ihtiyar ııoruyorı 

- Ha}'ll', ben içmem • 
-Ne mutlu.. 
Bir kaç dakika sllkGttan ııonra, yl· 

ne aöze bqladı, lçtitlm çorba)'I gÖı· 
tererek; 

- Naad yıkar, ne ile afartır, na· 
nl kabartır? •• Bu herif çok utadD' 
oğlum .••• Ben elli )'lldll' ba itin merak· 
lıaıyım, w;,-ıe.ım cörmedim. Allah 
için, adamcafl• ltkembe çana., de
ğil beya:ıı köpükten bir Pir yapar •• 
Şuna bakma rica ederim.. Afİ7'et ol· 

- beyim ... 
Gençler tarafından earhot lı:ahka· 

halan ıelfyor, ihdyar yine aöıııe ht
ladıı 

- Alıı yanuııı, fimdl '9emfyorum, 
böb...,kJerim .., karadferim hitmif.. 
lçenh'k, içerdik, bla içerdik., Şimdi 
fU delikanlılara balnyorum da ıqı.r 
yorum, daha alqamdan kendilerini 
çorba,. yermı.ıer. Bia aabaha kadar 
içer, c6n afanrken, daha itkembeler 
adam akıllı pf4meden bu çorbacıla
ra dilf"rdik •• Harap mideleriınid he
men düzeltir, canmına can katardık •• 
O da bir ilemmif.. 

Şimdikilerin zevkleri de çabuk, ;,.. 
lerf de çabuk.. Ne yapomlar dilnya 
ı,lerl de tenine döndü. Zaman ÇA· 
bukluk, acelecilik İstiyor, delilı:anlı
larm .. ,klan bile böyle.. Bi:ı:im genç
liğbnisde iı te, eflence de içe alne •'
ne, yavq yavq yapılırdı .• Acıyorum 
bunlara ben ... 

lhti7an pek dlnleyemiyonıın, et
rafı tetkik ediyorum, beaap faah bay· 
il entere.oan .• Kapıdan çıkarken para 
da çorba)'I plıiren ustaya veriliyor; 

- Yanm cifer, bir yumurtaaıa, bir 
ekmek .. 

Bir buçuk plllld, bir buçuk ek-

"Akba,, 
Kitaphanesi 
Ankara gazetecileri
nin dedikodu köıe•i 
ANKARA, 28 (Milliyet) - An 

karada son zamanlarda en çabuk tu 
tan ve kuvvet bulan müessese lerden 
biri de "Akba" kitap ve kırtasiye e 
vidir. 

lımıi; üç dört arkadatın isimlerin~ 
ilk harflerinden terekküp eden bu şı 
ketin bu kadar çabuk bir zaman da 
kuvvetli bir §ekilde teeaaüa etmesin 
de müeasiolerin büyüt< bir heves le ve 
anlayıfh bir tekilde çalıtmalarının te 
ıiri olmuı ve muhitin ilme, irfana kar• 
tı te§neliği de buna yardun etmiıtir. 

Daha bir seneye varmayan hayat 
bu ıirkete merkezinden bqka ayni 
cadde üzerinde iki dükkan daha ka· 
zandmnıthr. 

Bugün bütün Ankaranm muhtelif 
dilde gazete, mecmua, ve kitaplannı 
münhasıran "Akba" temin ediyor ve 
batta kırtaoiye aarfiyatmm bile yan
sından fazlasını o ıabyor. 

Akba kitaphanesi kitap ta tabetti· 
ğinden bazan şirketin yazdıaneai eski 
Babıali tabileri yazdıanelerinin man· 
zaraaını arzediyor. 

"Akba" run aabiplerinden Bilal in 
)'ilzlerce tanıdıkları dükkanda onu 
her dakika sorguya çekiyorlar, ondan 
fiatler, kitaplar ve muvaffakıyeti hak
kında izahat alıyorlar. 

Gazeteci arkadatlar da timdi her 
alqam ona u~yor, ayaküotü arka 

kötede birer kahv .. ini içerek dediko
du yapıyor, p.lr.alapyorlar. Her gÜn 
blraa daha ~ eden bu kÖfe top· 
lantdan, 6yle g&illüyor ld, Ankara 
saııetedlerinlıı uuaneYi bir muhiti o
lec•ktır. 

~~·---~-------------mek, bir ........ 
Çorba}'! bakllıra- mGkemmel bul 

dam. Bir de cit...tu.habı ,..dim, bu 
da enfee. •• 

- ear-, 1-ap T ... 
- Bir }'lllllUrtab .,.. bet. bir dfer 

yirmi bet, bir ekmek ohu •• 

- Hepai mil 
- Evet, efendim hepai Gt1l2 kanlf. 

Ben acualuta ha)'l'et ettim, gar• 
ııon da kendlaine Yerdiflm beı kurut 
bahtlte hayret etti ve beni kapıya ka· 
dar t91yi etti. 

• • • 
Ankarada buglhı bu 1<>lril çorba

cılardan yirmiye yakın dükkln var. 
Bunlar latanbulda hildilderhnlzin ka· 
pı tokmafına kadar tıpla.,dır. Cüm
burlyet merkeaimlade latanbaldan bir 
parça gör111elı: i•teyenler bunlan be
hemehal görmelidirler. 

* • 

Kari Marka; bir ldtabmda dil~ 
yanın en rahat yeri Anadoludur 
demİf .. Bu büyük adam yanılıyor; 
Dünyanın en büyük belAlannı 
Anadolu çekmi,tir. Bu kadar çe
kiden sonra bA.1& ayakta durması 
için Anadoluda ıinmeyen bir kud
ret, kırılmayan bir irade olmak 
lazım ... Bizi ayakta tutan bu kud
rettir, bu iradedir. Bizde inkılap 
ve ihtilal istiyoruz. Buna muhta
cız. Fakat bizim inkılap ihtiya. 
cımız; Rusyada olduğu gibi kan
lı. dahili, aert bir ihtilal de~ldir. 
Böyle bir zaruret duyrouyoruz. 
Esasen Türkiyede inkılaba muka
vemet edecek menfi kuvvetler az. 
dır. Burada cehaletten doğan mu
kavemetler olabilir; yoksa ımıf 
k~v~alan olmaz. ihtilal ve inkılap 
fıkrinde Anadolunun zengini; fu. 
karasından bile ileridir. 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Mu
ham alaymm tertip ett!ti at kOf'lla• 
rmm beglnci ..., ııonunc•ua busiln Alay 
lnanandaııı lmıail Halda Beyin idare
ııinde yapdmıfbr. Saat 9.30 da kotu· 
ya telalz iataayonunun thnalinden b&J
lanmıt. Karacakaleye gidilmit ...., Ka· 
racakalenin garbmdelci Çubuk ÇA)'I 
geçilerek Tavukçuluk Eıutitüaünlln 
yanında nihayet bulmllfNr. Meaafe
de 7 kilometrelik çıkq ..., in.itli hen• 
dek ... maniler vardır. KofU}'ll müte
akıp alaya dönülerek lamail Hakkı 
Bey tarafmdan müaabıklara çam dal
lan takılırut, çay ikram edilmİftir. 

.. ..... o .... • o' ,,,,,,.,,, ,, 
hunnuf. Bi>ıim ayyaşlar ara&Jnda da 
bol alrke -nı aarnuaakh ltkembe çor· 

Ankara SİNEMALARI 

Ruı inkıli!.pçılan Çarlardan 
mukavemet gördü, zadegandan 
mu"b.vemet gördü, muhtelif sınıf
lardan mukavemet gördü. Rus 
köylüsü asırlardanberi esirdi. 
Rusyada asırlık arazi meseleleri 
vardı. Komtulamnızda ihtilalin 
bu kadar sert olmaama sebep bu
dur. Halbuki bütün bu hususiyet-

Ankara'da heyecanlı bir dava: Bir genci kokainle öldürmekle maznun merkez ban artlııtlerinden Alelmandra Ankara atırce
zasında muhakeme ediliyor. 

Yeni .Buııiin bugece 

NORMA SCHERER. CLARK GABEL 

tarafından tema.il edilen Metro-G<>l
dwin-Mayer'in en büyük fihnİ 

SERBEST 
RUHLAR 

Kadın iatlld&line ve lhtlraalanna alt 
en güzel aahneleri ancak bu eaerde ııllre ,_,., __ . . 
uuınuuı:. 

llivetenı Dünya Haberleri. 

8uııfln bugece Kulün 

Deniz 
Kahramanları 

Krazi Delriya franoızca aözlü ve ıar

kılı mevalmin en müheyyiç ve fevka· 

li.de filmi 

b4vetea: Köpeklerin 
dö11düacü komedisi 

• • - > •• • • • • • y ' ı . - •''•• . . . • . : . ·,, - · ·---.~ ... ~. . . · . . . · .. · ı · ... · : ''. ! • -:.~: :. ··~ . 

Fevka.ade odatar 
3 Liradan 
iti haren 

ANKARA'DA ANKARAPALAS Fiatlarda 
Çok Büyük Tenzilat 

Şarkın En Muhteşem Oteli ıos1 
Amerikan bar _ Lokant~ - Oyun salonu - Danslı çay _ Hususi salonlar _ Kalton _ Band orkestrası daimi 


