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Uzak Şark meaelealnl tetkik eden 

"19" lar komiteelnin karan wnımıf 
heyet tarafından taadik edildikten 
aonra Japonyanm Milletler Cemlye• 
tinden iatifa11 enırİ Yaki .. klinl alımı 
b. Bn karar nihayet verilınittir. Muh 
terem karilerinıiz buııiln ıazeteınizin 
diğer bir aüNnWıda Japon Hariciye 
N azırmın Milletler Cemiyeti Umuıni 
Katipliğine hitaben yazdığı iatifaııa· 
ıneyi okuyacaklardır. 

Bir Yahudi Sinagofrı'nun duvannda "Kahrolsun Yahudilik" yazısı 
ile Bitler ifareti •. 

Almanya Yahudilere bir 
cehennem oluyor! 

1 Yeni açılacak 
Mektepler 
Muallimlerin ders saatle
rinin çoğaltılacağı aaılaız 

ANKARA, 29. (Telefonla) - la
tanbulcla yeni den seneai batında a-

11 
çılması tekarrür eden yeni lise ve 
ortamektepler için Maarif Vek&leti 
hazırlıklanna batlamıştır. Bu mek
tepleri ac;nıııktan maksat sıkışık bir 
halde ve şehrin bazı mıntakalarında 
köhne binalarda bulunan mektepleri 
yeni ve müsait binalara nakletmek
tir. 
Kadırgadaki ortamektep te kapa· 

tılacak mektepler meyanındadır. Dü
yunu umumiye binası kız liıesine tah
sis edilettktir. Bu mekteplerin açıl
ması dolayııile muallimlerin derale
rinin h>tltada mecburi olarak. (25) e 

çıkarılacağı hakkındaki pyialar e
sassızdrr. Zira yeni binalarda açıla· 
cak mekteplere kapanacak mektep 
talebeleri nakledileceği gibi mualIU-

lstifanauıenin eababı mucibeai, Ja 
ponyarun Milletler Ceıııiyeti Mecliain
tle ve Umuıni Heyetinde Mançurya 
davasını müdafaa ederken ileri sür
düğü noktai nazarın tekrarından 
ibarettir. Japon Hariciye Nazın, Ja• 
ponyanın, Milletler Ceıııiyeti teıkil 
edileli, bu teıkilata kartı olan yakm 
alakasından ve on üç seneden beri ta· 
kip ettiği tqriki meaai siyasetinden 
bahsettikten aonra Maııçurya mesele· 
ıi hakkında verilen kara.nn h.a.kaızlı· 
ğına itaret ederek bundan böyle bu 
aiyaseti takip edemiyeceğini bildiri· 
yor. Japon Hariciye Nazırına ııöre, 
Milletler Cemiyeti Uzak Şarktaki va· 
.ziyeti İyi kavnyamamıtbr. Çin mun• 
lazam tetkilatlı bir devlet değildir. 
Ve Hukuku düvel kaideleri Çin hak· 
kında tatbik edilemez. Bu bılğiaizlik 
yüzünden Milletler Cemiyeti Umumi 
Heyeti tatbik edilmeai mümkün ohm· 
yan bir takım formüller kabul etıııit· 
tir. Bunun için Japonya Miaakm bi
rinci maddesinin üçüncü fıkraaıma iı .. 
tinaden Milletler Cemiyetinden çekil· 
ınektedir •• 

N d•ı ""' b •• !ere de yeni mekteplerde den verile-
eşre 1 en resmi eyannameye go. cektir. Bununla beraber açılacak 

b k t • t • b • J mekteplere fazla talebe alınacağı için re, oy o aı cumar esıye aş ıyor 1 bu mekteplerin yeni muallimlerle m 
Milletler Ceıııiyetl Miaakına ııöre, >.kviveai de şliphealzdir. . 

:: !;;~"!.:V":t\;::Uç~~!~ ~~ Naziler dükkft.nların kapılannı tutacaklar 
mat vermeai lazımdır. Binaenaleyh. BERLIN, 29 A.A. - Milliyet- dan maksat, Yahudilerin teşebbü- Tı·caret 
Japonya Hariciye Nazın tarafından al" f k d I perver soay ıat ır ası mü ür Ü· aü ve yardımı ile bütün dünyada 
yazılan bu iatifaname iki sene evvel b M • 
Yerilmesi li.zım gelen bu haber ma· ğu ugün Alman milletine hita- Almanya aleyhine yapılmakta O• iım essill eri 
kamına ııeçecektir. Yani Japonya iki ben netrettiği bir beyannamede lan propağandayı tenkil ebnektir. 
•ene daha hükmen Milletler Ceıııiye- cumartesi sabahı saat ondan itiba Yahudilerin idare.! altında bulu. 
tinin a.zaaı olarak kalacaktır. Bunun• ren Almanyada Yahudi halkına nan mağaza ve mlieueselerle Ya
la beraber, bunun ıunen bir fayd.., kllJlı umumi boykotaj bqlayaca- hudi doktorlarına ve aanat adam-
olamaz. ....... bild 5~ • irmektedir. Bu boykotaj (Devamı 4 llnd1 ııahüede) 

Japonya bugiln, Siyam'dan maada ı-~-=======-----==-=----=---====~--
bütün dünya devletlerinin ittifakı &ril 
ile verdiği bir karanı kartı meydan o
kur bir vaziyettedir. Ve efer Uzalı: 
Şark meaeleai hakkmda bulunan for. 
müller, Japon Hariciye Narırmm lati
faaında babaeclilditi gibi tatbik edi
lemez mahiyette iae, bu imk&naızlık 
Japonyanın İayankir aiyaaetinden ile· 
ri gelmektedir. Gerçi Milletler Cemi. 
Y<;tinden çekilmek, Japonlnn, bu Ce
mıyet uumdan olan Çinin hnku. 
kuna kartı tecavüz etmelc milkellefi,... 
tinden kurtaramaz. Milletler Cemiyeti 
Mançurya hakkındaki kararını Ja. 
ponya Cemiyet aza11 olduğu için de
til, Çin Milletler Ceıııiyetl aza11 bu· 
lunduğu için venni9tir. Fakat Japon. 
yanın Uzak Şarktaki hikim Taziye ·j 
lrart11mda hak ve hukuk noktalan 
mevzuu bahaolamas. Milletler Cemi
yeti, bu meselede ver0ebı1ecelı: yegane 
lrarıırı vermİftir. Ve bu karar verildik
ten sonra üzerine "MiltecaYb" dam.
ııaaı vurulan bir devletin aulh "" mÜ· 
aal~et it!erinde difer a .... ıet!"f~lef 
nlci meaaı etm.eainin m,aneaı ...... &maz-
dı. 

Japon Hariciye Na:nn, Japonya. 
run Milletler Cemlyetinden ~ekilıneai 
hakkındaki eababı mucibeyi lstlfana.. 
mede uzun uzadıya izah etmekle be
raber, bizçe Japonyanm bu hareketi· 
ne amil olan hakiki oebep M. Matau• 
oka Cenevreden aynlniı:en, •azeted· 
lere aöylediği aözlerdedir. M. Matau. 
oka büyük devletlerin Japon:raya ta• 
riz etmelerine ltna ederek dmılıti klı 

" lncilde Hazreti 1aanm rilna.hk&r 
bir kadını tatlamaıı: 11zaw bulanan bir 
taknn adamlara hitap ederek fU •Öz. 
leri söylediği yazı),cfırı '1lk tafı İçi
nizden günabkir oltnıyan atam. Hep. 
ai de ııünalıkir olduğundan hiç biri 
kadına taf atmak haluızlıfmı ııöater
miyerek dağıimıJlardır". 

M. Matauoka'mn bu aözleri aarih.· 
tir: Japon murahh&11 diyor ki, Japon· 
yanın bu hareketini takbih ed nl 

k dil"" eer, 
bu günahı en en ıtleıniı olmalıdır· 
lar. Hukuk noktasından bunun Ja• 
ponya için ne dereceye kadar bl~ -.. mu-
dafaa te9kil edeceği ınünakata edi. 
lir bir mesele olmakla beraber ba • zr 
devletler tarafından takip edilen İın· 
pcryalizın aiyaıeti ka11ıamda Japon. 
yayı bu Mançurya aiyuetinde ~
göaterecek cihetler olduğunu da ka. 
bul etmek lazımdır. 

AhmetŞOKRO , 
,::·1 1 i ~lli ~ 

4 

Yarından itibaren Aka Gün· 
düzün bir makale silsile.ini koy 
maya başlıyor: 

Ankarayı propagan
da ediyorum 

I la~u heyecan ve şiir dolu maka· 
L:!_eri bekleyiniz. ~ =_j 

Otobüs rekabetine karşı 
Şirket içtimalan devam ediyor 

Dün de Liman Kooperatifi ve bir çok tlrket
ler senelik lçtlmalarını yaptılar 

Liınaıı Şirketi Umumi Müdür/i 
Hamdi Bey 

Liman kooperatif tirketi heyeti u
ınumiyeai dün Uman lıaıunda kalaba
lık bir ortağın ittirakile topla.nınıttır. 
Evvela okunan meclisi idare raporun. 
da billıaaaa. deniliyordu kiı 

"Sabt mağazaıruz 1 haziran 932 
de açıldığından o senenin yedi aylık 
aatı• Yektlnu 85744 lira 36 k:anıtu bal 
muıtur. · 

. ~.ah.rukat itlerinde 1932 seneainde 
bılfııl ~arekete geçtik. Karadenizin 
Rumelı. aahilinde "Çilingoz" çiftliğin· 
den dogruca 3000 çeki odun ve Bulııa 

ristandan 50,000 okka odan kömürü 
ııetirterek ortaklarmıaa tevzi ettik. 

ite batladığonız gün sermayemiz 
!1981 lira idi. O zaman ortağımızm •· 
dedi 245 idi. Bu aennayeyİ haziran 
932 de 9400 liraya çıkardık n aynl 
ııamanda yeniden 4000 liralık hl.ı.ae 
taahhüt etmek Ye aydan aya ödemek 
auretile sermayemizi 932 aeneai aonun 
da 13972 liraya isal ettik. Ortak ade· 
diıııiz dahi aile efradı dahil olmamak 
iizere 262 ye balit oldu. 

1932 seneai nihayetinde umum it
lerden elde ettiğiıniz ham kar 14610 
lira 26 kuruttur. Bu ham kar fU mua• 
ınelerden gelmi,tir: 

ilk aeneki muamelelerimizden do
layı 11543 lira 90 kurut oafi kir elde 
ettik. Bunu nizamnamenin 11 ncl ma .. 
deal mucibince fU tekilde tevzünl tek· 
lif ederiz ı 
"!o 20 ihtiyat akçeaine 
"!o 5 idare med.W halarma 
% 5 Memurlara 
"!o 70 Ortaklara 
Gelecek seneye devb> 

308 
77 
77 

1080 
1,90 

1543,90 

Rapor alkıtlarla kabul edildikten 
aonra, ili makamlara tazim telgrafla· 
n çekllnıeaine karar verildi. 

Meclisi idare n münJoplaraı hak
kı huzur almıunalan kabul edil dl. 

Bundan aonra yeni idare heyeti tU 
tekilde oeçildiı Re,at B., irfan B., Re· 
fik B., F arukJ 8., Kemal B. Mürakip
ler Ziya Akif "' Macl Beyler. 

Kooperatife yardımlanndan ve 
hlmayeainden dolayı Şirket umumt ınü 
dürü Hamdi Beye tefekkür edilme.oi 
kabul edildikten oonra 5 kitilik ııayri 
mesut bir mübayaa heyeti seçildi. 

Senelik konııre bu auretle bitti. 
(Devamı 4 llncll ııalılfede) 

Ankarada Mu __ halı:r. alayının tertip ettiği A11 koşusundan bahsetm;•tik. 
Dün bu r;ıunasebetle . Tayyare postasile aldığımız bir Fotoğrafı n~re 

dıyoraz. Su11anler Çabuk •uyunu geçiyorlar. 

CelAI 8.ln riyasetinde 
bir toplantı yapılacak 

lktıaat Vekili Celll B. in bayram 
tatilinde Barekil ile birlikte kısa bir 
aeyahata çıkacağı· 
m yazmıtblc. 

Vekil B. hı bu 
aeyahatinl mütea· 
kip An.karada ha· 
ricl ticaret miimea
oilleri ve diğer ze. 
vatm iftln.kile top 
anbl&ra bq!a:na.· 
caktır. 

Ankaradan gelen 
maltlmata nazaran 
bu toplantılarda 
kontenjan takaa 
meaeleleri gÖriltil· 
lecefi pi bllh.uaa Halil Mitat B. 
:reni iktmat teıkll!tnruzm alınası la· 
ıam gelen tekil tanzhn edilecektir •• 

lktıaadl mehafilde bu toplantılara 
bGyük bir ehemmiyet verilmektedir. 

Ticaret Miimusilimiz 
Haricf ticaret müme11illerimlzin 

Ankarada yapacaklan içtimaa i§tlrak 
edecek olan Bertin ticaret ınOme11ill· 
miz Mecdet Bey ,ebrimlze gelmit "" 
dün An.kara.ya hareket etmlttir. 

Dahiliye vekili 
Bugün geliyor 

AN KARA, 29 A.A. - Dahiliye 
Vekili Şükril Kaya Bey hwıaııi ;.,. 
leri için bu ak,amki trenle latan· 
bula gitmiftir. 

Feci bir kaza 
Bflyük bir tayyare 
dii•ti, 15 ölfl var 

LONDRA, 29 A.A.- City of Ll
verpool ismindeki büyük nakliye 
tayyaresi, havada vukubulan bir 
infilak neticesinde tamamen ha
rap ve içindeki 15 kiti telef olmut 
hır. 

Alman haberlere göre bu lS ki
tinin on dördü lngiliz, biri Belçi· 
kalıdır. Bunların dördü kadın idi. 

lktısat konferansı 
V AŞINGTON 29, (A.A.) 

M. Rozvetl'in cihan iktısat konfe
ransının proğramı hazırlamak ü
zere pek yakın bir zamanda müte
hassıslar göndermelerini bqlıca 
devletlerden istiyeceği söylenmek 
tedir. 

lngilteredeki casu•luk 
dava•ı 

LONDRA, 29 A.A. - Mül&zım 
Baille Stewart'i muhakeme eden 
yüksek mahkeme, mumaileyhin 
bazı haberleri toplamağa, bunları 
elde etmeğe ve batkalarma ver· 
meğe te,ebbüs etmit olduğuna 
dair olan ithamları reddederek 
bunlar dolayısile mücrim olmadığı 
na karar vermitlir. 

Dil anketi 

Her vasıtadan istifade 
Dr. Agop Martayan Efendinin 

fikirleri ve verdiği Örnek 
Münakaıalı konferan• bugün yapılacak 

Dil kurultayında türk dilleri hakkın-
daki tetkiklerile bilhaaaa dıkka.t göz. 
!erini üzerine çeken Pr. Agop Marta
yan Ef. anketimize fU cevaplan veriyor: 

- Dil seferberliğinde naaıl çalışılma
•• fikrindeainiz ? 

- Birkaç sahada birden çalııılınalı. 
dır : 1 - Edebiyatı olan eıki türk U. 
unlarından bütün öz türkçe kelimeleri 
toplamalı. Bu lisanlar gök türkçe (Mİ· 
li.ttan 732 sene evvel), Uygur türkçeai 
(Milattan 1069 ıene evvel), Çagatay 
türkçeai, Koman türkçeai, ve Azeri türk· 
çeıidir. 

2 - Mana bilgisi ( aemantik) aahaaı. 
Meıeliı silik kelimesini ele alalım: Bu 
kelime Orhon abidelerinde temiz ma· 
na11na kullandmq, silik kız - temiz kız 
denilmiştir. Bunun gibi daha birçok ke
limelerin tarihi mevcudiyetleri kolaylık
la meydana çıkanlabilir. 

3 - Şimdiye kadar kulandan arap n 
fariai kelimelerin türkçe mukabilleri var 
aa bunlan k&nıilen ortadan kaldırmalı. 
Me•eli )..:1 varken sene ve "li.I " e yer 
vermemelidir. Gene yürek dururken 
"kalp" Ye occlıl» e lhtlyıu:ımnı yoktur. 
Eaki menbalardan birçok kelbnelerin 
türkçc laırtılıklan bulunabilir. Meaell 
düfDl'lll kelimesi arapçadır. Fakat tiirk· 
çesi nrdırı Yağı: Zabit kHlıneainin de 
türlrçeol Buyuruktur. 

4 - Analogle üzerine yeni lrelhnder 
de yapılabilir. MeaelA gök türkçede "'bl
liğ'" kelimeai var. Biz bu kelimeyi bilgi 
ıeklinde kullanıyoruz. 

Gök tllrkçede "bitil" lr"1imesl vardır 
ki zayi manasına gelir. Biligden bilgiyi 

(Devamı 2 inci sahifede) 

19 uncu Liste 
ANKARA, 29 A.A. - T. D. 

T. Cemiyetinden verilmittir: 
Karşılıkları aranacak arap· 

ça ve farsça kelimelerin 19 
numaralı listesi tudur: 

1- ôzür 
2 - Ufuk • ulk-
3 - Uhde 
4- Ukde 
5 - Ulvi 
6- Umde 
1-Umum 
8 - Unsur 
9- Unvan 

10- Örfi 
11 - Uzuv 
12 - Ucret 
13 - Ullet 
14 - Ostat 
ıs - Uzlet 
Listelerde çıkan kelimeler

den manaları birden fazla olan 
!arın her mi.nası için ayrı kar· 
tılıklar ileri alirülebilir. 

Karşılık ııönderen zatların 
gönderdikleri kartılıktan duyul 
ımq ve itidilmit olmıyanlan 
hanıri kaynaklardan aldıkları· 
nı göstermeleri rica olunur. 

Encümenlerde ihtilaf 
f mtiyazlı şirketler hakkındaki 
teklif mecliste münakaşa edilecek 

ANKARA, 29 (Telefonla) -
HükQmetçe verilmit olan imtiyaz.. 
lara müteallik mukavelelerde ya. 
zıh vergi ve resim muafiyetleri
nin meriyeti hakkında hükftmetin 
Mecliae takdim ettiği kanun IAyi
haamı Nafia Encümeni müzakere 
ve kabul etmitti. 

Bu IAyihaya göre T etkillb Eaa. 
siye Kanunu meriyet mevkiine 
girdiği 20 nisan 1340 tarihinden 
itibaren 2025 numaralı menafii u
mwniyeye mliteallik imtiyazlar 
hakkındaki kanunun nqri tarihi
ne kadar geçen devre zarfında 
hükftmetçe verilen ve lı\yihaya 
raptedilen bir cetvelde yazılı im· 
tiyas mukavelelerindeki vergi ve 
reaim muafiyetleri ııerek yukarı· 
da zikrolunan devre :ı:arfmda ve 
gerek bundan sonra mukavelele
rin devamı müddetince mer't ve 
muteber olacakb. 

Bu muafiyetlerden istifade ede
cek firketler arasında lstanbul A
nadolu ciheti elektrik teaiaahnm 
İstanbul elektrik 9irketine devri 
mukavelenamesi, Üsküdar ve ha. 
valisi halk tramvaylan, Beynel
milel tayyare firketi, Aeroekapre
aa tirketi vardL 

BiJ~e Encilmeni Rem 
Hcuan Fehmi Bey 

Bütçe encümeni iııe mevzubahs 
olan mukaveliibn tasdiki sadedin
de yenideıa kanun tedvirine ihti-

(Devamı 4 üncü sahüede) 

İKİ KAFADAR 

- Hiç fiiplıe yok; Aı>rapalılar bi· ı 
se yalrus f1Z .,.ya bu malın değil, ede. 
biyatın da bir çok kamlotanu aiiriiyor
lar. Kalaauıı çok aydınlık «rnıp ha· 
kikatte koyu bir karanlık içinde yal· 
nuo ııina maaalı okuyan ainirlerl bitik, 
daypları kırık, lôkin auka .,. inatçı 
iddialar ııüden bir çalı (~ot) ııar. 
Bunlar garbin •anat adamlan delil, 
•okak ifportalan İçin hazırladıiı bir 
aürü fikir aüprüntüsünü kapıfO. kapqa 
okuyor. Okuyanlar arQ8lnda, pek ya· 
kından bilirim;kendisini çok akıllı .a 
nan hayli Türk kadcn ve nke/lin• de 
rastlanılmaktadır. Belli ki hudutla· 
nmuda, ııümrükt.rbnide oldula al· 
bi :ıdhinlerimi:r.de de maneııi bir ka
rantina, bir kolca teılıilatı l~m. Şe
naat kaçakçılılı, irlan kcılpazanlılı İ· 
le aaıı0frl1ak için. 

- N • demelr Utl)IOl'llflft 1 Daha a· 
çık aöyleaene. 

- Daha açılı neclir, hakikat orta· 
da duruyor. Memleketimi:&de yası ya• 
zan adı aanı belli lıayli yarttClfln bile 

• 
. Fazıl AHMET 

Jıiiltürü neden pek cıluo diye hiç dü
fiinmedin mi? Halbuki bu çok dikkat 
edilecek İf· Bence bu fikir :liiğürtlü· 
iüniin baflıca Hbebİ, yazı yazan, ki. 
tap çıkaran ediplerden çoğunun oka· 
dağa denna7UU eserlerdir. Çünkü 
biıde ya"' ya:ııanlar dahi ancak orta 
kattan okuyuculann aevebileceği ki· 
taplarla buleniyorlar. Onun için ruh· 
lan, aıılayıılan diriltici, büyütücü, 
prbü:aleıtirici bir yiyecek almamı§ o· 
layor. Pek iyi bilirsin; aaıl aağlam ile 
yük .. lt fikir kitapları kolay kolay a. 
borda edileme;ıı. O kitaplara ermek 
için mutlaka baıka bir iskele Ui2'1m· 
dır. Nanl ki Ehramın tepesine çıka· 
calı bir ııuici, F ellcilı kıla11uzan O• 

musuna binmeğe mecburdur; okayu. 
crılarm büyük bir bölüğü de 
tıpkı böyle bir merdi11en veya ba.aa
mak ister. Bu dofnı ama asıl müellif, 
cud edip baıka türlü olmak gerek. 
Çünkü o, fikir piyaacuında fabrika· 
cının tam kendisi demektir. Bu ae. 
beple de kendisi gibi y1.pıcılara doğ. 

(Lıitlen •ahıleyi çe11irini;ıı) 



böyle o ur \· Bir kadın yandı 
Aydında y edi yuva Diri mi, ölü mü yan-
b i den kuruluyor dı, belli değll 

AYDIN (Milliyet) • Bu hafta AYVACIK 24 - Onbafı Şa-
tehrimizde bir evlenme vak'aaı o- banın karısı sabahleyin ocağm 
lacaktır. Zafer mahallesinde Ha- ka1111ında ınrurken sebebi meç· 
tice Hanım, ayni malııı.lleden e.. bul bir bal neticesinde ocağa düt
kici Alı Efendi ile evlenmek'edir· mü9tür. 
ler. işin kayda değer yeri Hatice Evin önünden geçenler pençere
Hanımm ilk kocasından 9 ve Ali !erden duman çıktığını görmütler 
ağanın da eski karısından 6 c;ocu- ve içeriye girdilderi zaman zaval· 
ğu olması ve Ali ağanın 3 oğlu ile lı kadını aletler içinde tamamen 
Hatice Hanımın 3 kızının baba ve 
analarile beraber ayni gı!:ıde ev- y&nmıf bir vaziyette bulmuşlar• 
Ienmeleridir. dır. Kadının kalp hastalığından 

Kastamonu Hililiahmeri 
KASTAMONU (Milliyet) -

Perşembe günü umumi meclis sa· 
!onunda Hili.liahmer kollgl'esi.,ya
pılmış, yıllık sarfiyat ve rapor 
tetkik ve kabul edildikten sonra 
merkez heyeti seçilerek kongreye 
nihayet verilmittir. 

Ağılda kurtlar 
MALKARA (Milliyet) - Ka

zamızııı Şahin nahiyesine t:ibi 
Pırafça köyünde Alo, ağanm ağı
lına geceleyin iki kurt girerek ko
yun ve keçilerden on lanetini par
çalayayıp yemi,lerdir. Ayni kurt· 
lıı.r Pırafça köyüne bir saat mesa· 
fede olan Tatar köyüne de iki ge
ce sonra gitmi,ler Ye Ahmet ağa. 
nın ağılından sekiz oğlak parça
lamı.lar dört keçiyi de boğarak 
öldurmü,lerdir. 

Gemlik - Umurbeyli Halil a
ğanın sürüsüne kurt İnmİf, dok
san koyundan 60 tanesini parçala 
mıştı r. 

Yeni yollar 
AYDIN (Milliyet) - K~k na

hiyesinden ödemi, istikametinde 
y pılmakta olan Şeyh köy yolun
da faaliyete devam olunmaktadır. · 
Bu yol yakında ödemi, hududuna 
iletilecektir. 
Eıkişehirde sanat erbabı 
Eski,ehirde it bilir bir kı11n sa

nat erbabı aralarmda biT aanatk!r 
lar birliği kurmağa karar Yermİf
lerdir. 

Bir seyyah tevkif edildi 
Kart satarak Anadoluda seya

hat etmekte olan lakender Ayhan 
isminde birisi SiYrihiaarda müd
dei umumiliğini gaıterdifi lüzum 
üzerine tevkif edilmi,tir. 

Bir batmda 4 çOc:uk 
Burıada P-.a mahallesinde 

Hafız Osman efendinin ailesi bir 
oatında biri kız, üçü erkek olmak 
uzere dört çocuk doğurmUftur. 

Orhan Gazide elektrik 
ORHAN GAZI - Kasabada 

elektrik tesisatı yapmak üzere zen 
gin bir musevi ile bir mütekait Be 
!etliye ile mukavele yapnııtlardır. 
Her ev elektrik almak üzere taah
hüt altına girmittir. Tesisat sekiz 
ayda ikmal edilemediği takdirde 
müteahhitler Belediyeye bet yüz 
lira tazminat 7ereceklerdir. 

rodan doiruya det_ecektir. Komisyon• 
cu tutarak deiill Analikirleri kay
n:ıklanndan toplayıp halka yayanlar 
)la sözgeçler yani hatiplerdir: yahut 
romancılar, gauteciler, tiyatrocular 
iilôn gibi kalan •İnuarlan. Bunlar 
tıpkı bazı böcsltl•r p bir takun 
bitkilerden top/aJJrl-. yiyi ue )lafa• 
yıkları öteki uarW.1- iletirler ııe a· 
fllarlar. Zaten haUt düfibıgülerin, 
bilgilerin dofrud- Jofra7- kökleri
ni, çılıaklarını ham anmıaııı hem • ..,_ 
me:s. Bu düfÜnPJ.•rl. Jay,.,Ion bir 
romancı, bir f"İr, bir artUt ai:ııınJan 
itittiii zamonJır iri İnanır .,. keyif ela 
yar. AncaJı lıaUuı lilrir, Mnal ııe fİ· 
.,. amıajanlanrn uerecelı olanlonn 
kendileri kala/arını hallı ,ibi clÖfeye
muler. DiiferferH lıendilerinin ele 
arıuında bulundultları ltalabal.ıktan 
ileri bir değerleri olmaclılı anl"fll.ır. 
l 1~e biı: itin .bu yanınaclır iti hif ehem· 
nuyet ııermıyonuı. Yani finvliye ka
dar ı>ermedik. Vermedik ama )'eni 
uyamlılıltlar, banan önüne teı:den B•· 
rccelıtir ıarurım. Tamanacalrlorı ya· 
-an biitıin ıar""1atı r-tinlifini ön
c!"en •ırerelı ona rör. ""-lılılanan 
)Iİflt H oı.- .. nrı- fcuııclım w 
pclı "11irulim clo,....... ... 

- Çolı lıalı1- ı f1İn/rii bunclan 
rlalıa wönül açıcı Wr rörü olamas. Ba 
nu anladılr. Ancalr hn ıle ıana l4Jm-. 
ılııını ettifin 6ahülera ılolnınrır f>ir 
lıaç ılerıliml ıöyliyecelfm, Gör..,elt
.U. ki senden ayn bir cllifilnc:e isi ;;.. 
tiirule Jelilim. Betlri .öalerim, Hnin 
ılediklerini tamamlı,,...,.lıtır. Benim 
en alııldıiun f"7 n&llr bilir mUin 1 
Henüz bİı:ll• blitiin ( •ntellektüem. 
lin) heman hemen üllipçalulıtan i
ı.anıt ııanılmıuı! • • lnııan temiı: ve ,,.. 
ni bir clil kdığı elci• etmekle irlan öm
riine ancalı ilk aJımuıı atnuı ıayılo· 
bilir. Fakat tekmil varlığında bura
dan bir ayak ileriye ,ldemez.ıe o kı· 
lığa bile acırım. Kahm .ahiplerinin 
çoğunda, tenkitçilerin baz.ıaında bu 
anlayıf sakatlığını ııkd BÖrÜyorum. 
Ark-ına nJı bir eıvap taktıiı için ken 
di ini dünya ın en büvülı adamı aa-

öldüğü Ye o suretle ate~ tlü•tüğü 
ııannedilmektedir. 

Söke tehir meclisi 
SÖKE (Milliyet) - Şehir mec

lisinin nisanın birinci gününde a
dlyen içtima etmeli kanunun 
muktezasmdan buhınmakla riya
set tarafından ruzname ile birlik
te davetnameler azaya tevzi edil
di. Gerek bütçe ve gerek •air mu
karrerat hakkında ayrıca malUmat 
Yerilecektir. 

Nahiyelerde temsiller 
AYDIN (Milliyet) - Halkevi 

temsil kola ııöz yurt» piyesini tem 1 

sil etmek üzere Y enipazara gibnit 
1 

tir. 
Köycüler tubeainin temennisi Ü· 

zerine temsil kolu Vilayetin her 
nahiyesine giderek muhtelif piyes 
leT temsil edecektir. 

., 'f. ., 

YENi PAZAR (Milliyet) 
Temsil kolu reisi muallim Avni B., 
temsil ,ubesinin sıra ile Vilayetin 
bütün kaza ve nahiyelerinde hat
ta köylerinde bile temsiller verece 
tini ve halkımıza milli tarihimizi 
sahnede telkin etmeğe çalqacağı
m söyledi. 

Sökede polis 
SöKE, (Milliyet) - Sökenin 

Taziyeti colTafiyeıi noktai naza
rmdan hükametimizce ihdasına lü 
zum görülen polis teşkili.b yapıl
dı. Beklenilen memurlar geçen per 
tembe günü geldiler. Ve derhal 
yazifeye ba,ladılar. Bundan hal 
kın memnuniyetine payan yoktur. 

Domuz an 
SöKE, (Milliyet) - Bu .eneki 

mezruatmıızda domuz salgını var 
dır. Domuzlar gece gündüz sürü 
halinde gezmektedir. Belediye 
reisi Eyüp Beyin riyaseti altrnda· 
ki mücadele komisyonu derhal fa
aliyete geçti. Evvelemirde halka 
meccanen barut, fitek ve silah ve
rilecek ve badehu ava çıkarbla
caktır . 

Bir mektep 
Eski Mıaır Hedivi Abbas Hilmi 

Pata Eakişebirde kendi Adlanyla 
anılan köyde bir yab mektebi yap
tıracaktır. 

nan akıl lukaralan ıribi, epeyc:e inaan 
ela yalnı;s cümle ıriiaü ile yaz.ılorına B• 
nif bir cleğer kaz.arulırdığını •anıyor. 
Temiz.ce ve yakıııklı bir üılüp B{iz.al 
bir ıeydir elbette. Bu iyi kemmİf bir 
ko.tüm demektir. Falıat her vakit 
manlıen .. rtında ılunnamalı f<Jrtİle/ 
Bütün İfİmİz BÜcİİmÜ botlu.it Ve hiç· 
lik ıöylemek olduktan aonra ha iyi 
iialüpla )'GJ:ln•!U: ha fenuile! Hatt8 
o 2t1man açık ııeya kapalı yallmanın 
da değeri lıalm.az. Ne d.niıt:> 

- Bana •orar...,,. Ben ba uaai)'el• 
te birinci tarz.ı ikinciye üıtiin 11örii
rüm. Çünkü hiç olmGlllCI irindelıl ri
rü/me:s/ 

- Bir fikir, ortaya çırçıplalı çıkma· 
ğa ceaaret edemeyip te mutlaka yeni 
bir edebiyat yQfmağma büriinrrtelr ı.
t.Ji mi, ben om/an iyice fiJphe eaiJıo • 
rum; zlre sok defa ya bayat ııa ilıti
yarclır, ya aalrat ve hlyleli. Maamalih 
bunlann araıaıda pek nadir olarak 
çok Jeğerlilerine de rtut Belinmu de
lil- Onu da hiç ink&r etmemeli/ 

Gelelim ikinci clerdime: Ba cl.rt, 
ıoirlerin, .....tçılann ilim ııa fenne, 
ilim ue len aJamlaruun ela edebiyat 
oe ...,.ata karıı rö.tenliii 1ı.,... ve ko
lm .ayııııuılJrtrr. Ba aayııuulJı telt
mil dünyada kültür ;sararın• deuam 
eden bir fikir ne:ıılui, bir anlaYif 
romatiı:nıaa halincle bulanUJIOI'. Sa
natçılar, eJipler uıruyorlar lıi kendile
rine ilim ve len tavıiye eJ .. ler, onla-

• rı her l'ilnlıü ameli ömürde teknik~ 
lere lGı:un olan ıeyleri ölrenmefe 
öğütlüyor. Halbulıi ilmin 1a11atk8r 
iizerindelıi en ıüalı ıHı;&İ/aİ, ıairi, • 
dibi ha neyae, ıreri kala/ılıktan kur
tarmaktır. Onu, herku tııralmclan 
mıncıklana mıncıklana poaan çıkmlf 
"'fililılerden korumaktır. Onu ;yepye
nı "" ırayet çekimli duylfll ııe hayal 
iilkelerl.ıe 11ötürüp oradan ıanata ye
ni boyalar, yeni dokumalar, döıeme
ler aldırtma/ıtır. Fmcilere, ilimcile
re gel'nce; onlar daha inatçı! Hatta 
ba:oıları kuru yemişçil ere benziyor. 
Fakat açıkça •Öyliy~yim ki bunlar •· 
debi ve felaeli kültiıre az çok merha-
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ınıye ·ı 
. Neden çekildi? 
Japonyanın Cenevrede 

anlattığı • bepl r 
Japonyaıım Milletler Cemiyet in

den çel.ilme kafannı resmen tcblil 
ettil!ini yazmıfbk. Dün metni tebrimi
ı:e gelcıı bu istifa kiığıdmda ezc:\İrnle 
fU sebepler ileri aürülüyor: 

"Çin tensik edilmif munluam bir 
devlet değildir. Dahili ahvali ile bari· 
d -m;m.;,aebetleri lefeVVÜŞ içindedir. 
Normal milletler ara.anıda cari huku· 
ku düvel ııoulll Çin hakkında tatbik 
edilemeı:. 

Geçen on yedi ay carfm.daki mii• 
ıı:akerelerde Milletler Cemiyeti azaır. 
nm ekoeriei ya bu hakikatleri anlama 
ınıtlar, ya o kabiliyeti göate,...,memit· 
!erdir. 

Almanyada Çelik miğferlilerle 
arksist er elbirliği etmişler 

1700 kişi tevkif dl dl 

BERLIN, 29 A . A. - Brauns
chweig hükfunetinde, Çelik Miğ
fer tetkili.tlarında vukubulan ba
zı hadiseler üzerine zabıta kuv
vetleri yardımcı milliyetperver 
sosyaliıt polislerinin yardımı ile, 
müdahaleye, Çelik Miğfer merke
zinde aratbrma yapmağa ve bu 
tetkili.ta menıup muavin polisle
rin ıili.blarını ellerinden almağa 
mecbur olmu,tur. Polisçe yapılan 
ara.tırmalar neticesinde, Mark· 
sisti er in kütle halinde Braunsch
wig Çelik Miğfer te•kili.tına gire
rek mukabil ihtilal te,ebbüıünde 
bulunmak istedikleri anlatılnııt
tır. Çelik Miğfer azasından bir 
çoğunun Marksistlerin bu projesin 
de methaldar oldukları tebeyyün 
etmi,tir. 1500 Marksist ve 200 Çe
lik Miğferli tevkif edilmittir. 

1 Çelik Miğfer tetkilatlarının 
batbuğu nazır Seldte son zaman· 
larda milliyetperver tetkilatlan· 
nın zayıflaması için her türlü te
tebbüsler yapılmış olduğunu söy
lemittir. 

Braunschweig hükumetinin mü· 
dahalesinin sebebi 'udur: Eaki 
sosyal demokrat Reich,banner 
cemiyetinin azası ile komünistler 
kütleler halinde Çelikmiğfer mer
kezinin önünde toplanarak hep 
birden mezkfu- teşkili.ta kaydedil
mek iatemitlerdir. Bunlar yardım· 
cı milliyetperver sosyalist polisle
rine de kartı gelmişlerdir. Bunun 
üzerine Braunac:hweig hükfuııeti
nin Dahiliye nazırı Klagge tiddet
li müdahaleye mecbur olmuttur. 
Bu suretle tabii vaziyet iade ve a
sayit temin olunmuştur. 

Bundan başka, Cemiyeti Akvam 
misakı ve hukuku düvel k a vaidi da
hil olmak üzere muhtelif beynelmilel 
taabhüdat ve mükellefiyetlerin tat
bik ve hatti. tehiri hakkında Japon· 
ya ile bu devletler arasında ciddi ih
tilafı efkar m evcut olduğu, bu muza· 
kerat eanaeında çok defa nümayan ol 
muttur. Bunun neticesi olarak, heyet 

tarafından ıeçen §ubabn yirmi dör· 1------------------------------
dünde ıureti maluuaada vukubulan 
içtimada kabul edilen rapor, yegine 
arzwıu tarkta ıulhu muhafazadan İ· 
baret olan Japonyanm bu arzullll\& 
temamile ..ukufauzluk gösteı-erek, 

hem ahval ve Yal<ayi'i mü:abede hem 
çıkanlan netayic ve mukarrerat huau• 
ounda büyük hatalan muhtevidir. 

Rapor, eylullln oıı aekizinddci lı&diıe 
zamanında ve bi!Mıiı·e Japon ordusu ha· 
rekitmm müclafaai mqrna budu· 
du dahilinde bulunmıunıı olduğunu if .. 
de ed• iken hiç esbab dermeyan e
mit ve keyfi bir neticeye ve karan. var
mııbl', ve hlcliaeden evvel olan ıergio
lik vaziyeti w ..,.... vukua gelen muhte 
lif ıiddet .... ....ı...metleri ki bunların bil 
tüa meauliyeti Çine aittir - bilmemez
lik De ıark'm ıiyasi ıahasmda yeni mü
nazaa menbaı tevlit etmektedir. Rapor, 
Mançuko'nun te'ıiıini intaç e.ıe.. ahva
li hiızırayı tammaktan iıtiııkil eyleye
rek .,.., Japon,_... ymi hükumeti tu
dik etmekle aldılr vaziyete kar.- mey· 
dan okumaja tqebbüı ederek uzak 
ııark ahvalinin iatikran eaamu ortadan 
lıaldmnaktadrr. Hükümet tarafmdan p 

ç-. ııılıatın yİrmıi '-tinde nki oliD b&
J&D&lta tamameQ izü edildiği üzre ra
poıdalıi tavsiyelerde d ... _,.... edil"*' 

·huausitm da oralarda devamlı ıulh te
mini i~in biç bir hizmeti olıınıaı:.'' 

istifa kiiu!mm aonunda, bu ~
zikredildikten aonra eleniyor ld: 

Japonyıı hükıimetl bu ahval dahilinde 
atiyeıı teşriki mesaiye mahal kalmadığı 
kanaatinde bulunduiundanl Japonyaruıı 
Cemiyeti Akvamdan çclıilmek niyetinde 
olduğunu misıılmı birinci nıacldeaiııln 1-
çüncü fıkrası ahkiauna İmtiaal"*' ihbar 
ve tebliğ eder. 

Bir vapur batb 
BARECELONA, 29 (A.A.) 

Rosastan' bildirildiğine göre zahi
re yüklü 1885 tonilatoluk Yunan 
Fedon vapuru batmı~tır. 

Amerika donanmaıı· 
nın manevrası 

SAN FEDRO, 29 (A.A.) 
Büyük Okyanus ~ Atlas Okyanu
su filolan birleterek dün Kalifor
niyanm 75 mil açıimda gizli abf 
tecrübeleri yapllllfbr. 

Marlene Dietricb 
attan diittft 

SANT A MONIK.A, 29 A..A. ....:. 
Marlene Dietrich bir filın çe't'irdi· 
ği esnada binmi• olduğu at, çifte 
atarak kendisini yere fırlatmıfbr. 
Artist bir kaç güne kadar iyileıt0-
cektir. 

ltalyan kıralı Bing•· 
ziye gidecek 

ROMA. 29 A. A. - Mütemle
kat nazın M. de Bono. kralın ya· 
kında Binp.zi'ye gideceğini ayan 
meclisinde bildirmi,tir. 

ba etmedikçe lıWıiinııerici bir BÖrİİrlÜf 
almaktan çılıamryorlıır. Zira ihtııaı
lannm lıalın duııarları içinde zindana 
tıkılmıı bir zeka mmliıine dönüyor
lar; Hakkım yok mu? 

- B"n de lıpkı ııcnin ıribi clüpiniJ
yoram. Falıat acaba onlann da bi
;sim hakkımız.daki hükiimleri ne:> Bir 
kere de onu anla.ak I 

Fazıl AHMET 

Hamit' Son iki Kafadar'da ka
lan bazı taıbih yanlıtlarmdan dola
yı karilerlmiı:in affını rica ederiz. 

Dil anketi 

Her vasıtadan istifade 
(Bqı ı ınci sahifede) 

çıkardıimuz gibi bitiğ' den de ayni ana
logie üzerine bitri'yi çıkarabiliriz. Bit
giyi edebiyat mukabili olarak kull111tro 
mak kabildir. 

S - Eıki materiellerle biiıbütiin ,... 
kelimeler yapılabilir. Mesela: Ciiınhuri
yet gibi gayet mühim bir kelime, türk
çe deiiJdir. Bunun litlncesi (Res publi
cıı) dır ki "halkın · hakimiyeti, yahut 
cbalkm aaltanab" manasına gelir. 

Gök türkçede halk ve aaltanııt keli
melerinin kıırJılığı Yardır : Halka budua. 
... ıtanata il yahut el dcniı'\li. 

Şu halde biz de (Cilmhuriyet) - Rea 
publica'' ya öz türkça kartılılc olarak 
"'budun eli" diyebiliriz.. Kırklareli, ku· 
meli, Kocaeli oluyor da " Budun eli " 
neye olmaım? 

Bunu eski materiydlerle yapılabile
cek olan mürekkep bir kelimeye ıniıal 
olar..ı. söyledim. 

- Türkçede yeretrniı k:.ıio ''erimı 

trop Marteyan iSi. 

mutlalra tıirkçe karfılıklannı kluııma
lı mıda? 

- Liaanımızda yerl .. mlt olım -
bi kelimelerin ben tedricen ablma.,na 
taraftarım. y alna: lıarttlıtı olmak ıar: 
tile . , Çünkü kartılığı olan bir ecnd>i 
kelimeyi dilimizde bırakırsak o kelimo-

. büt" akrabalanm da beraber alma 
:: mecı:'.:'r olacaitz. 811 iae dilimi:ı:i türle 
çelikten çıkarac:alrtır. • . . 

_ Diier ecnebi lehçeleriaden ıstifa.. 
da edı1mesine taraftar umum:? 

_ Elbette •• Sibiryanm Y akutlarm
ılan Dobricadaki Gagavu;slara kaıı.c a
dedi 60 ye yaraa bütün lebçe!erden is
tifade etmeli,,U. .t&aeli .. T ann uludur" 
diyoru. Şimdi bunun 1200 sene evvel
ki öa tiirkçe mukabili "T enrİ ııluğtu. 
rur" dur. c- Milattan 7000 sene n
velki Sumer U-nda bunun karlılıiı 
''<fingir lu'" dur. Şimdi, tanrx kelimesi
nin etiınoloii•ini Swnerceııin "dingir" 
Jıelimeaİne vardırmak için beh-ebal 
Altay türkçesinin "t""ller'' kelimeai ... 
dm ıeçmeliyiı:. 

-Bulunan kar,ılıklan beteııiyOl' mu
ııınwı? 
-lçlainde eok befendilderim •ar. Fa 

kat ben ıize listede bulunmayan birkaç 
kelimeye karfılık bulayun: Meaeli, fa. 
ldr - çiiay. Şark - doiuıuk. Garp -
Babtık. Medeniyet - ayıt, sibi. 

Babtıktaki ahenk, "ayığ'' daki rent.
lilik derhal göze çarpDllJ'or mıı 7 ., 

4185 kelime 
lıtanbul Maarif Müdüriyetinde top

ta-n Söz Den,,,_ Heyeti ilkınelrtep 

mıntakalarından ve diğer mekteplerden 
ııel n fi§leri taınif ve tetkik ederek tim. 
diye kadar vekalete ( 4185) fit gönd.,.. 
mittir 

Münakqah konferans 
Bugü1t saat 17 de Hıılkevinde Türk 

dili hakkında müneketıılı bir konferans 
verilecektir Konferansa berk ı gelebile 
cektir KonfeTanaı Köprülüzade müder-

riı Fuat B açacak, içtimaın mahiyethıl 
izah edecektir 8u1M1n üerine istiyenler 
1Ö7. alabilecel<ler, dil inkilibma dair fi
kirlerini aöyliyeceklerılir. 

Mekteplerde söz derleme 
kutulan 

Büyük dil anketile bütün lise ,... orta. 
mektep talebesini de ali.kadar etmek ı. 
çin her mektepte, talebenin ııörebile-. 
ği bir yere söz derl-e kutulan kon. 
muftur. Talebe karıılıtmı bulduktan 
kelimeleri her ıalıab bu kutulara küçük 
listeler halinde atmııldadırlar. Kutular 
doldukça, muhtmyab mektep idaftleri 
tarafından tasnif edilerek T. D. T. C.. 
miydi mttkezine gönderilmektedir. 

Anket cevaplan 
ANKARA, 28. A. A. - T. D. T. Ce

miyetinden : 
y ııpılauılcta o1ıın lıtiy6k dil an.keti 

için kartılıklar ıöndennlerden ve bu. 
kartılıldardan bir talmn- lıuan gazete 
ve mecmıuılardan ıu nolı:tolAl'a dikkat e
clilmea.I rica olunur ' 

1 - Cemiyete lıartılık 11önderenlerin 
iıim ve adreılmini kuJılıklarm yuılı 
olduğu k.airtta göıtermeleri . 

2 - Bulunan kıırJılıklar anumda İfİ
dilmemit olanların hangi kaynaklardan 
alınmıt olduiunu bildirmeleri. 

3 - Gazetelerin anket cevaplarım 
basbkları şeyılardan birer taneaini ce
miyet merkezine göndermeleri. 

4 - Gaz.etelttde baaılmıyan yahut bu 
lisa edilen cevaplarm olduiu aihi ce
miyet merkez.ine aönderilmeü. 

5 - Gazetelerde batılan anket .,.,.,.... 
ları keıilerek dosyalara konulacağından 
bu cevapların bir gaz.etede ayni kiğıt
albna n üıtüne ıelmemeıine iti,na e
dilmesi. 

Anket kar§ıhldanıun aıralanması için 
kolaylık verecek olan bu noktaların göz 
den uzak tutu1- rica olunur. 

Dil cemiyetine gönderilecek 
ne§rİyat 

ANKARA, 28. A.A.. - 1'. D. T. Ce
miyetinden ' 

T. D. T. cemiyeti dil yolunda yapılan 
bütün nqriyab takip arzuıundaclır. 
Türkiyada çıkan pzete ,... ""'"'" ueler
dan içinde dile dair yuılar bulunan aa• 
yılann üçer taneainln Cemiyet merkezi. 
ne g6nderilmeai buıİ.dan ö- de Witia 
matbu.ttan rica eclilmİftİ· Bu ncayi te
kit ile beraber kitap ye riaale halinde dl,. 

le dair yazı nqrecleıılerden eserlerinden 
birer tanesinin T. D. T. caniyeti merke
zin. sönderilnıeai rica olunur. Böyla 
ıönderileıı eaerlttden -Uyet lııliltenia
de de babıedilecektir. 

Gelen karşılıklar 
Liste: (15) 

Rağmen: Tersine, Rakabet: İfte :rant 
etmek, yarıtınak, Ralaım: Sayı yazw. 
Rakip: yarqarı, engel ~: Göntlllll. 
Refahı Bolluk, bkırh. R-• t~. 
Renk: Boya. Reıim: Bediz, lal.ık. Remııl 
Beylik. Reyı Dll§ünce. llirıııl . 

Beyolfn üçüncü mekt9P mı&• en. 
4 • ., 

16 mcı liste 
Sabah: GUndüzıin batlan!ıcı, Güney. 

Sabık• Geçen, eaki. Sabır: Daranıklık. 
Sad•: Sü•sür, y•van._ Sadet; Söz sırası, 
konuıutan. Saf: Temız. Sahil: kıyı. S.... 
bile: !.is, Sahne: Orta. 

y B 25 ai M. Muallimleri 
., . . 

Liste: 15 
Rafnıen: Körllllr. Rakabetı YUIJ, 

kıskann>L Rakip : Yarıııaıı. kıskanan. 
Rakamı Sayı. Bazı: isteyen. Refahı bol
luk. Rcmiaı lşmar. Renlı:: :eap. Resim! 

--
Toplantıya Maarif 
vekili riy &et etti 

ANKARA, 29 A.A . - T. D. T. 
Cemiyetinden: T. D. T. Cemiyeti 
umumi merkez hey ti bugün Ma
a rif Vekili D r. Reşit Galip Beyin 
reisliği altında Ruıyadan gelmif 
olan Dil bilginleri Pr. Marr ve Sa· 
moiloviç hazır olduğu hald e top
lanarak her iki profesörün Dil ça
lıfmalarına İftirak tarzları hakkın 
da konuJIJlmıqtar. 

Bu müzakereye yarın da saat l'I 
de devam edilecektir. Bundan son 
ra umumi merkez heyeti umumi 
katip Ra,en Efrel Beyin reisliği 
altında müzakereye devam ederek 
di,andan ve kollardan gelen ka
fıtlan gözden geçirmif bun1ar 
hakkında icap eden kararlan ver 
mİftir. 

Bırakamayız 
Fran•ız başvekilinin 

mecll•te sözlep ... 
PARIS, 29 (A.A.) - ~iava' .,iamın 

dan• 
M. Daladier, dün Mehaaaıı mecliıiı.

de f" bey-tta bulunınuflur: 
- Mademki muhalifler 1:üçük itilaf. 

tan bab.-'Jer, ııonıyonun, ~ ne nkit 
lmanıızı inkir ettik? 

Meseleein ewmuı ait müzakerelere 
airiıilcliti vakit delillerimlzi göıt~ 
i1z. Ne zaman, mlbalı:eratm ı.a.,.i anın
da doıtlıınnuzı terkettik? Fraua, müı
terelr zafenlen doimaı olan ba milletle
ri terketmeır. 

Beynelmilel aiyaaetin lı. tellkki tar
ıınuı bir nilıayet vermenin tam zunanı
dır. Biıı: bu ıl,....tl ıükil.n De tetkik et
meğl Ye icap eden tedbmeri almaiı hr
db ederiz. Fakat ba -..leleri bir mü
ııakafa ziluıJyetile -u bııhsetmıelı: ı. 
Umejb. 

Kılık, biçim, taalak baç. Remılı BeyUlı:. 
Reyı Düıünce. 

39 unca mektep _..ııimJeri .. "' 
Liste (14) 

Pa,..ı Baoaınak. Pejmilrda ı J>almılı;. 
Pe.çeı Ze. Perlıiıı:ı S.kmımk P-ı 
DISnen. Pener• BeaUyen. Paitanı Da.
ltlnııf. P"timanı DISnek. P9fİJU Onca. 
Peyılaı GözUlımeJr. P.,ı barı Habeı<-
ci. 

8eyolf- 20 inci. mektep 
,,,,,.ııjm*f 

• • • 
Liste: (19) 

Şalım ldşi, adam, şahitı Gllraı, cllril
ctı, bilen, billcL Şalıııiyetı Benlik. Şaibe: 
kir le~. Şairı (ilse! ııös yann, güzel 
aözlü. Şiirı &Uzel ııllz. Şataret: Sevinç. 
Şevk: istek. Şartı huın olınm, manaaııuı. 
Şayia: duyuluş, yayılıg. Şerı kötil. Ş.. 
m : - k. Şeriatı din ,_ıu. 

• 'SA) UDC:U ilk mektep m"'fJJjmJ.t 

• • • 
Liste: (18) 

Tabi (Tabüyetten) : Uyuntu (Lehçe
den), çırak, uşak. Tabut: Sal (Geredo'
de kullamlıyor).Tali (derece): İkinci. 
Tecil: Geriye bualmıak, geri atmak. T .. 
dip: Uılatmak (Terbiye ...ermek), yola 
getirmek. T-.ımüh DtltUnllp tapnm• 
Teenni: Atn'ba§Jı davranma, ya~dav
ranma. Teeaaüf ı Acıma. T-.Grı Duy
ıulanma, içlenme. T-iiaı Yerlepne, 
koyulr tutma, koyuk1•ım• (Temel) lıııı

Iimeai rumca oldufu için Türlı:çea.1 olaa 
koyuk keliıneelni kııllandmı ) Tehir• Qe 

riye bırakma. ıeçilttirnıo. Tekit: Sat
lamlaımma (takviye), blr cı.ııa yuma. 
Telifı Uslattırma. banşıun.. anbnlauı, 
kitap yasına; kitap. Temiaı K«taıauaa 
&fdenne; .. ilama bağlama (fllphe bl
raJanaIDa), Teoir: hbıralmıa, dokıın-, 
için• itJeme, COÇmıı, yilreie ltleme. 

- . a.sı..T..tils 

••• 
Liste (16) 

s.w,, Glln bqlantİcı. cGnet çdım-
ca, erken, kutluk catı. Sabıkı Oeçiı:l. 
,eçen, llerilemit. llerileyea, l1lıl. bildlr. 
Sabir - ealır: Sıkmtıh valdtlarda telq 
etınemek, çlğlik . lı:oparmamalr. usunıı 
ve dlltUntltUnll elden btt•lnn•m•k, iten· 
dinden geçmemek, atn"l•fD"'lr Sadalı:aı 
yardım, bağ'§bma Sada: Sllııziz,..bulwı· 
duğu gibi, kattisiz, azle, yalnız, telı:, 
sade 9elllDİ geldin, yolda sade bir çobııa 
gördüm, kurnaz olmayan, bön, - b.e
nllz ey sade ol ~"'lunu idrllk etmedin. 
Sadet, uadetı Uf.o ,u olmak, eyuyazili 
(bahti) olmak, dirlik, bolluk, kutluluk. 
Saf: bularuk ve kantık olmaylp duru. 
halis, pak olan, ariğ, Safi: Saf demektir, 
aa.f , ııaffnin muhaffefidlr, ariğ. Salıilı 
Su keaari, kiyi, yal!, Salıipı Malik, türlı: 
çeai, gendlnin bir varhka el atması, bir 
şeyi eli altında bulunduran, türkçelef" 
mittir. Sahife, aayfa: Klğidin yl1zi1, ki
tap yaprağımn bir yüzü, Sahne: taşlılı: ' 
tepelerde olaa düze~ ye~. derlersed~ 
türkçede tiyatro artıstlennın oynadığı 
şano . 

Ereoköy: Haziııedac oğlu 
Baha 



Ekonomi 

Afyon inhisarı layihası 
Piyasaya yeni rahat ve ümitli 

bir vaziyet geldi 
Meclia encümenlerinde afyon

cuların ellerindeki afyonları ih
raç edebilmek için verilen mühle
tin 1 Niaandan 1 Hazirana kadar 
olarak tesbit edilmesi piyasada 
memnuniyet uyandJl'Dllfbr. 

1 Nisan eldeki malların ihracı 
için son müddet olarak malfun ol
masına raAnıen elde mühim bir 
stok bulunmakta idi. Y almz latan 
bulda 1550 aanddc kadar afyon 
vardır. Bu hal kar91aında ukıtık 
bir vaziyet hasıl olmuttu. Yeni te· 
kil piyasaya biraz fsahlık Tel'lllit 
tir. 

Romen malları 

Son günlerde Rom- ihracat 
emtiaımm kıymetlerini .tıratle dli 
türmektedir. 928 e nazarım 932 de 
Romen ihraç mallarmm kıymetle
• i ,._d yarıdan fazla dUflDtl9tli. 

7fra1 mahtul fiatleri de 929 da 
100 itibar ediline 932 de 4S e düt 
mü9tlir. 

T unua tUtün alıyor ' · 

Tunus rejiıinin Yunanistandan 
alacağı tütünün 150 bln kilo oıc. 
iı anlatıllDlfbr. Münakasa açd
m19br. 

Yunan zeytin yağlan 

Yunan aeytbı yağı ihracab ıre· 
çen aene dilıkate deier bir yük
lit ıöatermiftir. 

Yunaniatanm son senelerde 
zeytbı yafı ihracab aeııevi yaaatf 
yedi bin tondu. Halbuki geçen ae
ne ihracat birden bire %7 bin tona 
yükaelmlttir. Bu .eYiyenin bir da
ha bulunman ,Uphelldtr. 

Nümunelik paketler" , 
Bir kiloya kadar efya ve nQınu 

ııeler konulabilen yetil etiketli kil
çük paketlerden hariçten gelecek
leri Paket poatahaneai 25 Şubat
tan itibaren kabul ebniyeceftnl, 
diğer memleketler poata idareleri
ne bildirmlttir. 

Bu çok mühim kararın verilme 
aine aebep, bu nevi paketleri kon
tenjan hartd memlekte girdili i
çin, Paket poetabanealne fasla gel 
mit ve mevcut anbarlarm almaya· 
cafı kadar blrikmit olmasıdır. Bu 
f«&lt içinde daha fasla paket a
l111maaı urarlı 16rillmüttür. Maa
mafl bunan muvakbt oldup an
latılmakt•dır. 

Bir lmmı mtı-ler Te tUecar 
lar bundan tellfa dütmlltler ve 
Ticaret odaaına ml1ra 'İ\Ç ederek 
bu yaziyetln kaldmlmaı · ~ te
tebbtıate hulunulmuım iate -ıi9ler
dir. Oda tetkike baflamıtt..r· 

Y umurla gittikçe düttiyor 

Y umurla ticaretlerindeki tenez 
zül gittikçe devam etmektedir. 

Ticaret oda111Un tetkikabna ga 
re ufak mallar 18 liradan 18 lira-

1 BORSA 
1 

. (it Banl.aunclan alman ceh-eldir) 

29 MART 1933 
Aktaın Fiatları 

l•tlıruı clalU1I 1'7-
ş..ı. d. ,, .. ıı... 4.ııo 
D. M.,..ı.hld• 118,75 
GBmrllkler B,75 

Elektrik 
Tram••7 
T&a.ı 

·-
-.-
-.-

Sa7clt m•ht 7.-
Blıi<Jat 11. 'lS 
T. aık.riJ• 7,75 

ıw.
An.doln 1 X u-

18.IB 

la.mir Belediye 
lıtikr•ZI 

PGn•o& 44..25 
ı ili Q,50 99 .... :in s•-30 

ESHAM 

J,. Ba. Nam.a 10.10 ı Bonıoatl 
,, ,. HanıiJİD.• 11.- ı Tea-lr.o• 
" " Miie•ıiı t 15.- • Çim••te A,., 
An.a.dolu Hi••• f 1ttU.at cl97. 

:114.-
39.-
11.20 
26,45 

2,15 Senedi 2&,20 J Şark d•~. 
Tram••J 52.- Ba17a 
Reji 3,80 Şark m. -• 
Şr. harİJ• 15.- Telelo11 

2.SO 
2,35 

14.-

ÇEK FIATLARI 

12,03 i Prai 
722,S Vi:ran• 
47. "5 Madrit 
• l. Berfin 

3 ,38 1-2, Varıova 
83,21" P"lle 

15,93,2s 
4.30 

5,60,75 
1.98,37!1 
4.l!l,26 
3,111,7& 

Paria 
Londra 
Nii.york 
MUano 
Brü.lıı:ıel 
Ati11a 
Cenevr• 
Sofia 
Anıs.terdam 

:us.2!11 Bükre, 
M,67 Be1 ırat 

1,17,80 Mo•kow• 

so.oıı 
311,15,75 

11,84 1-4 

NUKUT (Satı§) 

Ku,.u.ı ı uruı 

20 f , Fran uz 170.- 1 Silin. AT. 25.-
1 iaterhn 727 ) Pezf:ta 17.-
1 Dolar 210.- l Mark 50.-

29 Liret 218 1 Zeloti 24.-
20 f. Belçika 115 1 Penır.._ 33.-
20 Drahmi 25.50 20 Ley 23.-
20 i. l.ıviçre 820. 20 Dinar 55.-
20 Le"a 26.- 1 ÇernoYeç -.-

1 Florin 85.- t Albn 9,31 
21 Kur. Çek 120 1 Mecidiye 34.-

Banknot 2.-

ya dütmüttür. Hafta batında 20 li 
ra olan büyük mallar 19 liraya 
dütınüftür. . 

lıtanbul piyasasında fazla atok 
vardır. Ticaretlerin daha fazla 
dütıneıinden endite edi1mekte
dir. 

Şikago aergisi 

Şikago beynelmilel sergiıine 
gibnek üzere daha timdiden bazı 
kimseler gitmeite hazırlanmı9lar
dır. Seyahat iki ay sürecektir. 

Çekoslovak • Abnan 
~· ticareti 

Çekoslovakya ile Almanya ara 
amda M>n zamanlarda büyük bir 
fktıaadt anla,amamazlık vardır: 
Almanya Çekoılovak Kronunu 
boraadan çdcarmıt, bu ıuretle Çe
koslovak emtiasmm A1manyaya 
girmesi imk&nı kaldirllllfbr. 

Şimdi bu iki devlet arasında ye 
niden bir ikbaadt anl&fllla yapabil 
mesi için yakında Prag,da yeni
den mllzakerelere batlanacaitı ıe 
len haberlerden anlatılıyor. 

Samsun yumurtaları ~~ 

SAMSUN, (Milliyet) - Bura
da yumurta ihracatını tanzim et
mek üzere te,ekkül eden Yumurta 
~e Limltet tirketi faaliyete batla
mak üzeredir. 

Samsun borsaaı 

SAMSUN, (Milliyet) - Sam
ıun borsaıı llğvedilmiyecek, bila
kiı ıslah ve takviye olunacaktır. 

Samsun Oda mecmuası 

SAMSUN, (Milliyet) - Bura 
Ticaret odası lstanbul ve lzmir o
daları gibi bir Oda mecmuası çı
karmağa karar vermittir. 

Afyon yerine pa.nçar 

AFYON {Milliyet) - Mart ayı 
yaiıflı geçti. Geçen çarlf&mba gü
nü yağmur kara çevirdi ve on aa
at yağdı. 

Buğdayını klmilen, arpasının 

dörtte üçünü aatan köylü nete i
çindedir. Buğday ve arpa mahsu
lü kıttan müteenir olmamıttır. 
Yalmz afyon ekimi çok müteessir 
olmuttur. Afyon tarlalarmın çoğu 
na pancar ekilmektedir. 

Samsunda vitrin müsabakaaı 
SAMSUN, 28 -Tasarruf haf

taaında vitrin müsabakalarına gi
ren ticarethanelerden dokuzu ma
clalye ve dördü takdirname kazan 
m19lardı. Ankaradan gelen madal
ye Ye takdirnameler bu gece me
ruimle sahiplerine dağıtılmı•tır. 

Germencik kredi 
kooperatifi 

YENi PAZAR "Aydın" (Mil
liyet) - Germencik kredi koope
ratifi aenelik kongreıi toplanarak 
müzakerede bulundu ve yeni mec
lia idareye, Muzaffer, Tabir, dok
tor Sabri, Hüseyin Avni Beyler le 
Kerim çavu' ve mürakipliğe de 
nahiye müdürü Süleyman ve mu
hasip Şemaettin Beyler seçildi. 

Sökede et fiatları 

SöKE, (Milliyet) - Belediye 
encümeninin kararı ile etler üze
rine yeniden narh konuldu kuzu 
etinin 30, koyunun 25, ıığır ve da- ı 
nanm da 20 kuruta indirildi. 
Halk bundan çok sevindi. 

Miınar Sinaa1n 
yıldönümü 

latanbul Halkevi reiıliğindıın : Büyük 
ıMDn.r Sinanın 345 inci yddöııümü bu 
ıene de aıağıdaki proğram dairesinde 
yapılacaktır. Bütün yurtdıoılann .ırelme
leri rica olunur. - --1 - ihtifale i§t.İrik ecleceld... tam 
aaat 14 te Mimar Sinanın mezu, hetm 
da hulunacaklardır. 

2 - Halkevi, Güzel Sanatlar Akade
misi, Türk Mimarla Birliği ve Milli 
Türk Talebe Birliği ve diğer isteyenler 
tarafmdan çelenkler konacaktır. Halkevi 
namına Kazım Nami Bey töz söyleye
cektir. 

3 ·- Ayni gün ıaat 16 da Halkevi 
merkezinde Mimar Kemal Bey tanıfm
dan bir konferam verilecelı: ve hu konfe 
ran• gece Rodyocla tekrar edilecektir. 

4 - Bugün (Pertembe) Liıe, Orta 
ve ilk mekteplerde muallimler tarafın
dan talelıeye Mimar Sinam hatırlatacak 
ve tanıtacak ro:zJer söylenecektir. 

1 ~ 

Maarifte 

Tek kitap 
Bir kısım kitapçılar 

ne istiyorlar? 
Mektep kitaplarının tek kitap 

usulü ile okunulmasma 'karar ve
rildikten sonra, lıtanbuldaki ki
taptapçılardan bir kıamı birle,e
rek bir Limitet tirketi tesiı ebnit
lerdi. Bu tirket tek kitap aiıteml 
hakkında dileklerini teabit ederek 
bir brotür halinde Maarif Vekile
tine gönderilmittir. Mektep kitap
ları tabileri, tek kitap hakkında çı 
kan kanunun tadil edilmesini iıte 
mektedirler. 

Ezcümle kitapçılar, kitapların 
tabı ve tevziini kendi üzerlerine 
almak istemekte, yalnız Vekiiletin 
bu iti kontrol etmesini dilemekte
dirler. 

lnkilap lisesi 

Şehrimizdeki inkılap Liseainiıı 
reami liaelere muadeletini Maarif 
Vekaleti tasdik ebni9, keyfiyet 
mektep müdürlüğüne bildiriJmit
tir. Bu aene ltaziramn birinde bat 
lıyacak olan bakalorya imtihanla
rında, inkılap Lt-i talebesi de 
kendi mekteplerinde imtihan ola
caklardır. 

Her mektepte olduğu gibi, i:n
tihandan Vekiilet Umumi Müfet
titlerinden bir zat hazır buluna
caktır. 

Ragıp Nurettin B. 
Maarif Vekaleti ilk tedrilllt u

mumi müdürü Ragıp Nurettin Bey 
Anadoluda bir teftit seyahatine 
çdcmıttır. Ragıp Nurettin Bey bir
kaç güne kadar tehrimize gelerek 
İstanbul mekteplerini gezecektir. 
Selim Sirri Beyin konferansı 

Maarif Vekô.leti Umumi Müfet 
titlerinden Selim Sırl'ı Bey bugün 
Üsküdar Kız Sanat mektebinde 
"Aile" mevzulu bir konferans ve
recektir. 

Deniz lisesi mezunları 

Heybeliada Deniz Harp Lisesi
nin 933 menzunları 1 nisan cumar 
tesi günü mektep gemisine mera
simle teslim edileceklerdir. 

Davetliler saat 10,20 de Köprü 
den ve 10,40 ta Kadıköyünden ha
raket eden vapurla Heybeli'ye ıri· 
deceklerdir. 

Diploma tevzü 

Yüksek Mühendis Mektebinin 
bu seneki mezunlarına Nisan orta 
unda merasimle diplomaları tev
ıi edilecektir. 

Bir l•paayol prean 
ıehrlmlzde 

Gelen lspanyol Prensleri 

lapanyol aıılzadelerinden 
prens ve prenıes Pio Falko dün 
Aquilea vapuru ile lskenderiye
den tehrimize gelmitlerdir. 

Don Alpbonso y Gandera, Mar 
quis de Castel Rodrigo unvanları
nı tafıyan prens Pio Falko, yeni 
evlendiği için balayını geçirmek 
üzere genç karısı ile seyahat et
mektedir. 

Genç evliler Perapalas otelinin 
iki apartımanında yerle~mişlerdir. 
Dün şehirde bir gezinti yaparak ı 
camileri gezmişlerdir. 

Gişe ihtilisı 
Maznunlar bugfln ad

liyeye veriliyorlar 
Şark Demlryollarınm Sirkeci gi.

tesindeki bilet aui iıtimali tabki
kati ilerledikçe yeni bir takun saf 
balar meydana çdcm•kw.dır. 

Suiiıtimalde elleri olduğundan 
tüphelenen, birinci ve ikinci mev
ki bilet giteıi memurlarından Su
at, kontrol daireıi müdürü Ko
ben, Batmüfettit Rafet, kontrol 
memurlarından Asım, Evrak me
muru Murat Beylerle memurlar
dan Alze Ef.lerdir. 

,. Suçlu vaziyetinde olan bu me
murlar timdilik aerbea bulunmak
tadırlar. 

Dün yeniden bazı kimaelerin 
malfunatlanna müracaat edilmit
tir. Şirket Kontrol Müdür muavini 
Hilmi Bey bu meyandadır . 

Evvelce hakkında bazı fliphe
ler uyandığı için laticvabma lü
zum görülen ve eonradan aerbeı 
bırakılan Kite memuru Kadri Ef. 
nin dün tekrar :a:alııtaca iıticvabı
na lüzum ıı:llrülmüttilr. 

Tetkik edilmek üzere aramlan 
bazı evrakın bulıınmamaaı dikka
te ,ayan görülmüftür. 

Bunlann imha edilmit olduiu 
ve bu itte bir tebekenin parmafı 
' 'unduğu anlatılmaktadır. 

Suçlular busün Adliyeye tevdi 
edileceklerdir. 

Pollatııı 

Bir çarpıtma 
Edirnekapı - Sirkeci hattına it

leyen vatman Sadullah Ef. nin i
dfı.reaindeki 819 No. lu tramvay 
arabau Sirkeci ile Bakırköy ara
sında ifleyeo Rıza Ef. nin idare
sindeki otobiiıle Ayasofya kartı
smda çarpı,mıttır. 

Çarpışma neticesinde tramva
yın bütün camları kırıldığı gibi 
yo cu rdan Fethiye H. in 1,5 ya
tındaki çocuğu l''ikret de yaralan
mıttır. Tahkikata devam ediliyor. 

Parmaklan kesildi 

Feriköyünde F.ırırenekon cadde
ıindeki matara fabrillasında çalı
faD Zeki iaminde bir amele, elini 
kazaen makineye kapbrmlflll-
Parmakları feci bir aurette keai

len Zeki haataneye kaldırrlmıttır. 

Kaçak aigara 

Sarıyerde terzi Mibal iaminde 
biri kaçak ıiıara satarken yaka
lanlllJflll. Mi1ıalm üstünde 13 pa
ket kilylü clgarau bulunmuttur. 

Mahkemelerde 

Belediyede 

Çemberlitaş 

Et,afı açılarak bir 
meydan yapılacak 
Çemberli tatın etrafındaki bi-

nalar istimlA.k edilerek bu tarihi 
dikili laf tamamen meydana çıka
rılacaktır. Çemberli l&fm etrafın
da bir kilçiik meydan Ye bahçe 'ril 
cuda getirilecektir. 

Bakteryolojihane 

Şehir bakteriyo)ojihanealnin 
tesiıi için l&zım gelen aletler ve 
eczanın takaı muameleaine hüku
met müaaade ebnittir. Bu aletler 
yakında gelecek, bakteriyoloji'lıa
ne faaliyete geçecektir. 

İstanbul yolları 

Beykoıı, Akbaba, Veresek yo
lunun ihaleai 14 bin liraya rapıl
mıtbr. Bayram erteai bu yol yapd 
mağa batlaııacaktır. 

Uludağda bayram 
Vali Ye Belediye Reisi Muhittin 

Bey ve alleıi bayram tatilinden 
bilistifade Bursadaki Uludağa gi
decekler ve oradaki otelde dört 
gün kalacaklardır. 

Galatasaray muallim ve talebe 
ainden bir kaç kiti de bu aeyabate 
ittirak edeceklerdir. 

Uludağda iki •ilenceleri yapı
lacaktır. 

'- Davet 
Tiirki,.e Tarina ve Otomobil Klllbil 

nizaımuımeeinin 8, 7, ve 8 inci maddel• 
ri mucibi.- Nİlannı llO - miiaadlf 
pazar günil 6ileclen ııoura ... t 15 buçuk 
ta Penı Palaata toplanacak ııenelilı umu 
mi hcy'eti ~tlmaına -'<es ve müralaı.
be hey'etlne dııhil olan miieııtaeler '" 
teıelıküller ı elolerile hami, mü...U, fah
ri ve aali azalann ve IAalıal her elli a
zalık ıubelerin bir« mlimMoillerile ha
nonefendller komitesi azımnnı teırifleri 
rica olunur efendim. 

1 KU9Uk haberler 1 ----
• Osmanlı Bankasmm Pariata

ki merkez komitesi azasından M. 
Seja tebrimize gelmittir. 

• ltalyan musikitinularından 
Prof. Valabrega An.karaya gibnif, 
orada 'ltalyan sefaretinde bir kon 
aer ve konferana vermlttir. Prof. 
bugün An.karadan tehrimize gele
cek ve bu akşam Casa d'ltalia'da 
XIX uncu asır ltalyan mualkiıi 
hakkında bir konferanı Ye konaer 
verecektir. 

Sağlıkyurdunun davası 
Mahkeme, Ticaret Odası aleyhine 

açılan bu davaya bakmadı 
Sağlık Yurdu tarafından Tica- Baıka göne kaldı 

ret mahkenıeıinde Ticaret odaaı a 
leyhine açılan davaya dün bakıl
mıfbr· 

Sağlık yurdu bu davuında 
"Oda bizden tüccarsınız diye kay 
diye istiyor, biz tüccar değil dok· 
toruz. Odayı kaydiye istemekten 
menediniz." diyordu. 

Mahkeme bu davaya bakmayı 
vazifeıi haricinde addederek red
detmittir. 

Kadriye H. Hikmet B. davası 

Eski Müstantik Hikmet Beyle 
Kadriye Hanım araaında açılmıt 
olan ve bir çok safabaları timdi
ye kadar bir çok kereler gazeteler 
de yazılan dava dün Ağırceza 
mahkemesinde yeniden batlanıl
mı,tır. 

Muhakeme de Temyiz mabke
meıinin bozmasına uyulmut Ye da 
vanın tecil kanunundan iıtifade 

edip etmiyeceği mütalb. edilmif, 
Hikmet Bey ve vekilleri bu kanun 
dan istifade haklarından feragat 
ettiklerini söylemi~lerdir. 

Muhakeme tahitlerin celbi için 
ba.ka güne hırakılmıftrr. 

25 bin lira aiğorta bedeline ta
mah ederek dükkinlarmı yakmak 
tan auçlu Jlyazar ve Leon Balıer 
Efendilerin muhakemeleri din de-
vam ebnİf, vekilleri Beaim Şerif 
B.25 bin liralıktan fazla malları ol 
duğunu, binaenaleyh kasten yan
gın çıkarmak indciinı olmadığını 
söylemit ve beraet istemittir. Mq
hakeme karar tefhimi için b&fb 
süne kalmıtbr. 

Zoro'nun muhakemeei 

Tophanede iki kitiyi öldürmek 
ka.tiyle yaralamaktan auçlu Zoro 
nun muhakemeaine dün devam e
dilmif, Zoro tabliye iıtemif, da•a 
cdar davalarından feragat etme
lerine rajmen bu talep reddedil
mi9, muhakeme bafka güne kal
mıfbr. 

Yeni tarlnameler 

Edirnede hapishaneye tahYlll te 
karrür eden Yanık Kıtlanm inta
at proje ve fartanelennde bazı ta 
dilat yapılmıttır. 

Yeni proje ve tartnameler dün 
müddei umumitiğe gönderilmittir. 

3 

-lı.:rpa:n~I 
Mi•amahayı bilelim! 

Bir muharrir arkadatımız Bele. 
diyenin vek&.letini deruhte etmit 
tir. lıtan bul Belediyesinin tenkit 
ettiğimiz bazı itlerini haklı göster· 
mek için ter dökmektedir. 

Biz belediye işlerini mutlaka 
'fena görmek gibi aykırı ve menfi 
bir fikir bealemiyonaz. lstanbulun 
dört bet babn yerlisi ve belediye
ye yılda birkaç yüz lira vergi ve
ren vatandatlardan biriıiyiz. 

Bu itibarla güzel lıtanbul'un 
gördüğümüz Avrupa tehirleri gibi 
muntazam ve programla itleyen 
bir belediyeai olmasını iıtemelc 
hakkımızdır. 

Bu hakkımız olduAu gibi beledi
yenin 9ebir hayatına ve istikbali
ne ait makıil itlerini takdir, man
tıkaız hareketlerini tenkit etmek 
de her vatandaf gibi hakkımızdır 
zannederim. 

Şu halde yazılar1ID1zda daima 
aykırı ve menfi bir maksat arama
ğa lüzum yoktur.Bilhassa belediye 
erklıımdan muarefe terefini ka
zanilıklarmııza kartı hürmetimiz 
Ye aevırlmf:a: vardır. 

Belediyenin madde söylenerek 
tenkit edilen itleri araaında Şehir 
Mecliıinin müzakerelerinde ifiti
len tenkitler de vardır. 

Bir guetecinin fikirleri ile tehiı 
namına a6:a: a8yleyen bir meclis a
zıumm teJıldtlerlni ayırt etmeğe 
mana yoktur. 

Ve nihayet yalnız bu tebrin de
lil bu menıleketin içtimai ve ıiya
ıt davalarmda .ısz aCSylemek sala
hiyetini bir gazeteciye vermek ve 
onun aamlml bir endite ile ortaya 
atbfı: fikirlere hürmet etmek icap 
eder. 

Meaell biz Ayaaofya' da bir bi
rine yakm iki park varken yirmi 
bin liraya yeni bir park yapılma
llDI, tehir büdçeıinin tu darlık za
manında muvafık görmemİf, bu 
para ile daha acil ihtiyaçların te
min edilebileceğini IÖylemittik. 
Bunun malnil olup olmadığı müna. 
kata edilir. Fakat böyle samimi 
mütalaa yürütenleri bila perva 
her ,eye kartı aykırı ve menfi fikiı 
sahibi olarak kabul etmek en ha
fif maniaile dar dUtünceliktir. 

Müsamahayı öitrenelim ve fikre 
hürmet edelim. 

Burhan CAHIT ...-.. -·-· .... -................... . 
Balkan turizmi 
Sofyada bir ofl• teş

kili g6rltülecek 
Btıkrette toplan~ 3 üncü Balkan 

konferanaı il~ iştirak etmit o
lan Kocaeli mebuııu ve Türkiye Tn
rinır ve Otcım.obil Klübü reisi Re,it 
Saffet B. Sofya'dan gelmiıtir. 

Retit Saffet B. in .. erdiği izahata 
ıöre, K-aey münakalat, turizm me
oele•İni mü:a:ekere etmiıtir. 

Turizm komitesi 15 haziranda 
Sofyada toplanacaktır. Bu komite 
Bellran milletleri turizm te§kilatının 
birlikte çahpııuı ve bir Balkan Ofi. 
si lefklll meselesini müzakere edecelıı 
tir. A:rni zamanda Balkanların Şark 
Garp, Şimal ve Cenup münakalatı 

meoeleai görfitülecelı:tir. Şimdiden Tu 
na -brinin üç noktaamda Romanya 
ile Yugoslavya ve Romanya ile Bul· 
ırariatan arasmda münakale yollan 
yapılmaama karar verilmittir. Tuna 
üzerinde bir köprü yapılmaaı meııe

leoi talıııiaat olmadığmdan !imdilik 
geri bırakılmıttJr. 

Deniz Tjcareti lromiayonu da 21 
niaanda Sofya'da Reıit Saffet B. in 
reioli!i altında toplanacaktır. 

Retit Saffet B. İn tetebhüaü Üze
rine Bilkrette bir Türk - Romen tu
rimn lromlte•İ tetkil edilmittir. Bu~ 

komitenin rebi M. Mitilencu ve umu
mi lrltlbi pren• Ghica'dir. 

R.,it Saffet B. Konıey müzake
leri blttllrten oonra Tranıilvanya'ye 
giderek orada Tarih Cemiyeti nanu
na bam tetkilratta bulunmuı ve Bra. 
aov, Or<!!hcl, TurlfUll>aJ'ef ...e Kolos
ver taraflanııda yeri.,..... eski Hün. 
!erden ırel- SekeU. lrabUeııi ile te
mu ebnİ§, bazı realmler alllllfbr. 

Retlt Saffet B. in tetebbüaleri 6-
zerlne Sofya'da Balkan Turizm Fe
derasyonu namına bir muhabirlik t• 
•i• edihnlttlr. 

-<>----

Sis 
Evvelki gece yarısından aonra 

,ehrimizde b&flıyan aiı dün aabab 
oldukça keaif bir tekil alm19br. 

Siı yüzünden bir kaza o)ma
mıfbr. 
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Otobüs rekabetine karşı 

30 MART 1933 
ld.arelt.aae : Aakara cadd .. i. 100 No. 

Tels"ef adr•i ı t.t. MilliJ'.t 
Telefon Numaralan: 

Bqnuıharrir •• Müdür ; 1431& 
Yazı itleri M6dürl8.il. : 24311 
idare •• Matbaa : 24310 

ABONE üCRETLERl ı 

3 aylq. 
6 • iZ " 

TGrki1• i(;iİ.U 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hari~ içla 
L. IC. ·-14 -
28-

Cel•n e.-rak ıeri •erilmu.- Müddeti 
geçen nüahalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait hler için müdiriyete mü· 
ı-acaat edilir. Catetem.İ& ilAalann m"'11-
1:yetini kabul etmea. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etililöy raaat m.wlta:lnd- Terilen 

rnalümata ıöre busfıa baTa laam .. bal11t
lu •• müteba••İI olarak rilzılrlı dnam 
edecektir, 

29-3-33 tarihinde ı... •• tuyiki 760 mi
limetre en çok sıcaklık 10 .. u: 3 derece 
idi. 

Bir doğumda 4 çocuk! 
Hikmetinden sual olunmaz. 

Şimdi: "Ah bir çocuk!" diye göğ
sünü döven nece ana babalar du
rurken Bursada bir aileye bir do
ğumda dört çocuk birden verir .. 

Eğer verilen haber doğru ise bu 
bir tabiat harikasıdır. Umarım 
ki; Himayei Etfal Cemiyeti mi o
lur, Bunanın Belediyesi mi olur?. 
Her halde ciddi müessese bu dört 
çocuğun dördünü de anasına em
zirmeğe bırakmazlar ve onları bes 
!emeği Üzerlerine alırlar da, bu ha 
ı ikanın küçücük kahramanlarının 
dördü de ya'8-'. 

Cesetleri yakmak 
Dün büyük dalgalı telsiz vaaı

tasile gazetemize 'u telgraf geldi. 

Mahreç merkezi: Cehennem. 
Milliyet - l stanbul 

"Bazılarının öldükten sonra ce
setlerini yaktıracakları burada fa
yi oldu. Bunlardan bir kısmı bura
da yanacakların listuinde uasen 
dahildir. Ayrıca cuetlerini yaktır
mak İçin para sarlına hacet yok
tur. Bu cihet tahkik edilmeden 
kimsenin cesedini yaktırmamaaı
nı karilerinize bildiriniz- imza: 

Ba~zebani" 

(Milliyet) karilerinin hepsi 
cennetlik kimseler olduğu için bu 
telgrafın onlara taalllUku yoktur. 
Yalnız belki a,inaları içinde ce
hennemlik olanlar varsa onlara 
söylerler de şu tasrruf zamanında 
beyhude masrafa hacet kalmaz. 

Bu münasebetle bir ufak hadi
seden bahsedeceğim. lsmi hatırım 
da değil, bir zat vefatından sonra 
cesedinin Napoli civarındaki Ve
züv yanar dağına atılmasını iste
mi~. 

Böyle "orijinal" denilen garip 
arzular izhar eden ve bunları ga
zetelere verenler vardır. Ve ekse
risinin maksadı reklamdır. Yoksa 
öldükten sonra yakılmayı istiyen 
bir adamın, mutlaka yanar dağı 
etefini tercih etmesine se-
bep yoktur, sanırım. .,._ 

Dünkü si• 
Mart havalarile ucunu gösteren 

llkbaharın tülü sistir. Dün sabah 
ta latanbulda kesif bir sis vardı. 
Ve limanın iç ve dıtmdaki düdük
ler ötüyordu.. 

Liman •irketi erkanından biri
si bu düdükler münasebetiyle: 

- Sis oldu mu pek memnun o
luyorum .. Limanın düdükleri ötü
yor ... 

Sis, Seyrisefain ve Şirket va
purlarını geçiktirmit, fakat Ak-
-~-

Mllliyf'i 'in fdetf ıcmanı: 63 

(Batı 1 inci sahifede) 
Bet dakika sonra fevkalade kongre 

toplandı ve nizamnamenin 2, 3, 4, 7, 
12, 13, 1T ve 18 inci maddeleri tadil 
edildi. 

Terkos 
Terkoa tirketi heyeti umumiyeıi 

dün toplallllllftrr. Bu toplanbda idare 
heyeti raponı "' bilanço kabul edil
mittir. T erkoa teıiaah hükiimet tara
fından aatm alındığından tirketin tas
ffyoai ll:mn ııelmektedir. Bunun için 
haııırlanmıt olan kanun llyihasırun B. 
M. Meclisinden çıkması beklenmekte
dir. Şirket heyeti umumiyeal 24 nisan
da fevkallde olarak toplanarak taafi
ye meselesini görütecektir. 

Elektrik Şirketi 
Elektrik Şirketi hiaaedarlar heyeti 

umumiyesi dün Metro hanında toplan
IDIJ, idare heyeti raporu ve bilanço ka 
bul edildikten sonra, idare mecli•i a
zalığırıa, Haaan Tahsim, lsmail Hak
kı, Tevfik Amir B. !erle M. Berriat, 
ve M. Cuinet yeniden intihap edilmi§
lerdir. Kontrolörlüğe de Reıit Saffet 
"re Sezai B. ler seçilmitlerdir. Elektrik 
sirkeli bu ıene hisse başına 12,50 İs
viçre frangı dağıtacakbr. 
Kadıköy, YeJıkule Hava Gazı 

Şirketi 
Kadıköy ve Y edikule Hava Gazı 

ıirketi heyeti umumiyesi de dün top
lanmı§tır. İdare heyeti ve blllnço taı
dik edildikten sonra eaki idare mecli
ai aza.lan yerlerinde bırakılnut. yal
nız vefat etmi9 olan bir a.~amn yerine 
Yusuf Münir B. Menapir oğlunun ta
yini tasdik edilmiştir. Kontrolörlüğe 
Cevdet ve Saiın Beyler aeçilmiılerdir. 

Şirket bu sene kir etmediğinden 
hiaaedarlara temettü dağıtmıyacaktır. 

Şark Demiryollan 
Şark Demiryollan itledicl kumpan

yası heyeti umumiyeainin dünkü top
lantısında hilkUmet namına batkomi
..,.. Nuri Bey bulunmuttur. 

Meclisi idare raporunda bilhaasa 
otobüs rekabetinden ve bu halin tir
ketin zararına yol açtığından tiki.yet 
edilmekte, ve bu halin önüne geçilebil 
mesi icin bir an evvel hükfunetin tet
bir al.;.ası temenni edilmekte idi. Ra
pora nazaran Şark demiryollarmm ha 
sıl&tı geçen senelere nazaran çok dü~ 
mii§tür. Şirketin 931 de hasılatı ııayri 
safiyeai 2,549,212 lira iken 932 de bu 
miktar 2,013,946 liraya dü§mÜ§IÜr .. 
Arada bir senede 535,265 lira noksan 
ııelir olduğu anla§ılıyordu. 

Vasati kilometre haaıli.tı da bir se
ne evvelki 7,540 Türk lirasına muka
bil 5,914 liraya dii§müttür. 

Yolcu miktarı da 931 ini 3,950,826 
ki§isine mukabil 3,201,489 a düşmüt· 
tür. 

Zingal Şirketi 
Zingal ormanları tirketi heyeti u

mumiyeai, dün Taıhanda toplanını§tır. 
Şirket, henüz ormanlarda teaiaat ile 
menul olduğundan bu sene de hiııae
darJanna temettü verilmemeai heyeti 
umumiyece kararlaştırılmıthr. 
Şark Merkez Ecza şirketi heyeti u

mumiyesi de dün toplanmı~tır. 
Şirketi Hayriye 

Şirketi Hayriye heyeti umumiyesi 
de toplanmı§ ve 932 hesabatı hakkın
da idare meclisi ve mürakip raporla
rını kabul ve bilançoyu tasdik etmİ§
tir. 

idare meclisi raporuna ııöre, Şirketi 
Hayriye vapurları 932 seneıi zarfın
da 9,495,450 yolcu tatımıılardır. 931 
senesinde yolcu adedi, bu miktardan 
576,6~1 a~et fazla idL Şirketin, 933 
sene~ı varıdatı yekunu 1,133,512 kü
sur lıradır. Bu miktar 931 senesi va
ridatı umumiyesinden' 89,631 küsur li
ra noksandır. 

Raporda, iktısadi darlığm devamı 
ve geçen •ene yaz İptidaamda bilet 
ücretlerinde yapılan tenzilat ile oto
büs aervislerinin yolcu ve varidatta 
görülen noksanlığa aebep olduğu ya
zılıdır. 

!t•porun ma~raf kıamına göre, Şir
ketin maaıat mıktan, 931 aeneainden 
20 bin liraya yakın nokıanile 335 574 
küs';'r lira olarak tahakkuk etmi;tir. 

Şırket 932 seneıinde, 931 seneıin
d.e aarf-;ttiği kömürden 3859 ton ek
aık sarfıyat yapmıttır. Şirketin 932 ae 
n~sinde.ki masarifi yekunu 948,399 
küaur lıradır. Bu nıaıraf varidatı u
mumiyeyi letkil eden 1 1 ~3 512 kü's • , • ' ur 
l~radan çıkınca ııeriye 185, ll 3 küıur 
lıra kalmaktadır. 

fllDl ve Sonposta arkadatlarımızı 
tatırtarak sabahleyin dokuzda in
tiprlarına sebep olmuttur.. Onla. 
rm namına itizar ederiz. 

FELEK 

.Aşil, Rin, Politika ve Kan.. 

.Müellifi: Nizamettia Nazif 

mek iıtemiyenler, yollarda ııebermek
ten korkuyorlardı, demek ki T ane'nin 
arzusu bir seyahati icap ettiriyordu. 

Apoatol, her kafadan bir aeı çıktığı-
nı görünce mektubu tekrar cebine 
soktu: 

- Siz. . - dedi - arkadaş kıy
meti bilmiyorsunuz. Ben sizin ııibi ol
mak istemem. Varsın canlarından 
korkanlar yola çıkmaamlar! Fakat 
b •n, Apostol Tane ne istemişse hepsi
ni yapacağım. Hem size bir §ey aöy
liyeyim mi! Yola çıkmak için sabah 
olmasını da beklemiyeceğim. Uyumı
yacağım da. • Hemen tiındi ııidece

ğim. Elbette ya. "Çakalarof" a veya 
"Pobof'' a raatgelirim. Onlar arkadat 
hatırı :ayar insanlardır. A!lahasmar-

......... ,,, .. ,,,.,, .. ,,,,,,,,. 
ladık. 

Oturanlar knruldamadılar bile .• 
Apostol bir an onlan, ciğerlerini ııö

küp yemek iıtiyormuı ııibi aüzdü. Son
ra bir kahraman tavrı ile bağırdı; 

- Buııün aym tam sekizidir. Gün
leri aayın, tam bir hafta sonra, Lu
binıka'yı köyünden kaçınp Tane kap• 
lana teslim edeceğim. Herife gelince .. 
~ ?'el'unu nasıl ııeberteceğiıni ben bi
lınm. 

Azrail bile bir adamın ölümünden 
bu kadar kat'iyetle bahsedemezdi. 

Apostol batka tek kelime söyleme
di. Dizleri?te kadar karlara bata ba
ta aldı batını gitti. 

Ohri 
- Bulgarların eaki krallarından 

Heyeti umumiye, bu paradan 40316 
lirasını hi55e başına % 15 kuruş ol
mak üzere temettü tevziine karnr ver 
miştir. Mütebakiai tekaüt sanı?ığı tah
sisatına, ihtiyata, idare meclisi ... !!İs ve 
azasile şirket erkanının ikramiyeleri- ı 
ne ve aair husuaata kartılık ayrılmı§· 1 

tır. 

Aydın Bankası 
AYDIN (Milliyet) - Milli Aydın 

Banka-ı umumi heyeti toplandı. 
idare meclisi V'e miirakipler rapor

ları okundu. İdare meclisi ibra ve his
sedarlara idare meclisinin teklifi veç
hile % 5 kazanç dağıblması ve fazla 
karın sermayeye ili.vesi kararlaştınl
dı. 

Müddeti biten idare meclisi azalan 
Eyüp Şahin, ve Rifat Nuri Beyler tek
rar, ve mürakipliğe de iş Bankası ikin 
ci müdürü 0Aman Dardağan ve Sa
raçoğlu Ömer Lfitfi Bev'er oeçilerek 
toplantıya nihayet verildi. 

Almanya ve 
Yahudiler · 

(Başı 1 inci sahifede) 

!arma karşı yapılacak olan bu 
boykotaj için milliyetperver sos
yalist fırkası müdürü icraat komi
teleri tetkili için tedbirler almıt
trr. Bu komitelerin vazifesi milli
yetperver sosyalist fırkasının Al
manya aleyhinde ecnebi memleket 
!erde Yahudiler tarafından yapı
lan propağandaların tenkilinden 
ibaret olan maksadı hakkında ef
karı umumiyeyi aydınlatmaktır. 
İcraat komiteleri boykotaj tedbir 
!erinin tatbikinden doğruya doğ
ruya meauldur. 

Komiteler, matbuatın Yahudi 
ilanlarını koymamak suretiyle 
boykotaja riayet etmelerine de 
nezaret edeceklerdir. Milliyetper
ver sosyalist fırkasının Yahudile
re kar,ı olan bu hareketine bütün 
vaaıtalarryla yardım etmek Alman 
matbuatının vazifesidir. İcraat 
komiteleri ayni zamanda boyko
taj tedbirlerinin zarureti hakkın· 
da amele mahafilini de aydınlata
caktır. Bu tedbirler memleket ve 
Darülfünunlara da teşmil oluna
caktır. Maamafih Almanyada hiç 
bir Y ahudinin saçına bile halel 
gelmiyecektir. Boykotajın batlan· 
gıçı duvar ilanlar ve beyanname
lerle bildirilecektir. icraat komi
telerinin merkezi Münihte l<urula
cak ve reisliğine Streicher getiri
lecektir. 

Nazilerin hücum kıtaları, 'hal
kı Yahudi mağazalarına girmek
ten menetmek için bu maiazala
rın kapıları önüne dikileceklerdir. 

BERLIN, 29 A. A. - Sshwe
rin' deki bütün Yahudi mağazaları 
dün kapanmıttır. 

GLElWITZ, 29 A.A. - Nazi 
devriyeleri, halkı Yahudi mağaza
larından hiçbir şey satın almama
ğa tetvik etmektedir. 

Encümenlerde 
ihtilaf 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 

yaç görmemit ve layihanın hüku
mete iadesini kararlattırınıftır. 

Encümenin mütaleasına göre 
2025 numaralı kanunun üçüncü 
maddesinde menafii uınumiyeye 
müteallık imtiyazlar hakkındaki 
kanunun üçüncü ve altıncı madde
lerinin ilga edildiği zikredilmesi
ne göre bu maddelerin T etkilatı 
Esasiye Kanununun netrinden son 
ra dahi 2025 numaralı kanunun 
meriyet mevkiine girmeı~ tarihi
ne kadar mer'i ve müteber olduk
ları Millet Meclisince kabul olun
mut ad ve itibar edilmek tabii
dir. 

iki encümen arasındaki bu gö
riit farkı, meselenin heyeti umu
miyede müzakereainde ınünaka,a 
mevzuu olacaktır. 

Samoilin zamanındanberi Ohrinin bir 
Bulsar kaaabaaı olduğu muhakkaktır. 
Hattl Bizana İmparatoru ikinci Vaıil, 
Bulııar Kırallığınm ıukutundan sonra 
bile bu hakikati inki.r etınek isteme
mi§ ve Bulııar Bafpapasının ruhani 
b.ütün aali.hiyetlerini devanı ettİrmİf
tır. 

- ?? .... 
- İtiraz etmeyiniz, Orta devrin 

bqlanıııcmda, burası adeta Bulgarh
ğm merkezi haline ııirmitti. Hele İm
parator "Y oha Zimiak.," in Tuna 
boylarmdaki Bulııar hi.kimiyetine ni
hayet verdiği zamanı diifününüz. , 

- Efendiın? Milli ve dini bir Bul
ııar Krallığı yalnız burada tutunabil
mitti. Değil mi? 

- Fakat •• 
- Y ooo. • itiraz etmeyiniz. Ma-

dem ki ilmi mahiyette konutuyoruz; 
Makedonya ve Arnavutluğun Bulııar 
vatanından aynlmıt parçalar oldukla
rını kabul etmeğe mecburuz. Faraza 
"Aya Naum'' manaıtın başlı batına 
bir tarihi vesika addedilebilir. Kiın 
aksini iddia edebilir? Kim diyebilir ki 
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ViYANA MISIR ATİNA VARNA 
İngilt~re - Avuslurya lıkenderiyedeki mer· Bdnn olimpiyatlarına İki kişi yazın sıcak gih-
Milii Revanş maçı için mer ıtadın ıenei dev· Tiirk kafilesle birlikte !erinde p'aj eğlene' ve 

seyahat riyeıini görmek iştirak htirah~ti 

Bu şehirlerden lıangiainde ıı•zınek ve eileıımılc isterseniı Fenerbıhçe eşya piyango3u 
biletlerinden tedarik ediniz. 

_,.. Satı,: Umum piyango ıı~eleri ve Zeki Riıa ıpor majiazası 

:i uncü ko!orau] 
ilanları 

3. K. O. ihtiyacı için açık 
1 

münakasa ile 4 kalem muta- j 
biye satın alınacaktır. ihalesi j 
12 Nisan 933 çarşamba günü 
saat 11 dedir. Taliplerin nü
munelerini ve şartnames1nı 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için mezkur 
gün ve vaktinden evvel Fın
dıklı'da 3. K. O. Sa. Al. Kom. 
nuna müracaatları. (62) 

• • • 
(1293) 

1174 

Haydarpaşa Hastanesi için 
açık münakasa ile alınacak 
6500 kilo sütün fiatı fazla gö- I 
rüldüğünden ihalesi 1 Nisan · 
933 cumartesi gunu saat 1 

14,30 da yapdacaktır. Talip
lerin şartnamesini görmek Ü· 
zere her gün ve münakasaya 
iştirak için mezkılr gün ve vak 
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. Komisyonuna mü
racaatları. (61) (1292) 

)245 

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

1273 

* * * 
K. O. hayvanatı için pazar-

lıkla 4 kalem muytabiye satın 
alınacaktır. İhalesi 30 Mart 
933 perşembe günü saat 1 1 
dedir. Taliplerin şartnamesini 
ve nümunelerini görmek üze
re her gün ve pazarlığına işti
rak için o gün ve vaktinden 
evvel F mdıklıda 3 K. O. Sa. 
Al. komisyonuna müracaat
ları. (69) (1364) 

1310 
* '1- .. 

2. Sv. Fırkası ihtiyacı için 
kapalı zarfla 90 ton un müna
kasaya konmuştur. ihalesi 10 
Nisan 933 pazartesi günü sa
at 11 dedir. Taliplerin şartna· 
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için 
mezkUr gün ve saatte 557 lira 
teminatlarile birlikte Fındıklı 
da 3 K. O. Sa. Al. komisyonu
na müracaatları. (56) (1189) 

1100 

ZA Yl - 2923 ılcll numerolu arabacı 

ehliyetnamemi zayi ettim. Y eniaini ala

cağımdan hükmü yoktur. 

Mehmet bin lbrahim 

Aya Naum namını taşıyan Hıriıtiyan 
azizi bir Bulııar değildir. 

Hayret! Bu ııözleri aöyllyen kimdi 
biliyor muıunuz? Gesler .• Şu Seli.
nikte bazı fınldaklar çevirdikten aon
ra kaçan Gesler •• 

Kabak kafalı Alman sabah sabah 
Lelmit traf ediyordu. Ohrinin yeni 
Kaymakamı tarih derai almağa muh
taç değildi. Fakat nezaketen dinli
yordu. Bu topraklarda hakikaten es
ki devirlerdeki Bulııar Saltanatının 
bir çok hatıraları mevcuttu. Yeni me
muriyetine baıladığı ııün bu Alman 
kendisini ziyarete ııalmit, Ohride ta
rihi tetkikatta bulunduğunu ııöylemiı
ti. Tarih, Süleyman Kini Beyin en 
fazla zevkaldığı bir bilııi tubeaiydi. 
Bunun için Almana biraz fazla yüz. 
vermİ§tİ. Ama, dedik a. • Bütün ki
barlığına ve İnceliğine rağmen kay
makamın arbk canı boğazma ııelmiı
ti. Nihayet; 

- Mösyö Gesler. . - dedi -Be
ni tenvir ettiğinize memnun oldum. 
Likin unuhnamalıamız ki ben ilmi 
bir cemiyetin azaaı değiliın. Burada
ki vazifem iae bilhassa bu sözlerin ta-
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Ço~< güzel bir film iateyenler 

M E L E K Sinemasına koşup 
•• 

Aşk Olünc 
filmini 

görmelid '.rler. 
Mümessilleri: 

CHARLES BOYER - CLAUDETTE COL
EERT- CLiVE BROOK 

Fran• z~a sözlilr1ü:. İlaveten: DÜNYA HAVADiSLERi ·-------=-............................... . , Bu akıam GLORY A Sinema•ında 
AL KAP ON E (YÜZÜ DAMGALI ADAM) 

Bugüne kadar görülen filmlerin 
en heyecanlı ve meraklıaı 

Bu barikullde eseri seyrederken meş
hur içki kaçakçılar kralı ALKAPONE'
nin miltbi~ sergüzeştlerini ve çılgın aşk 
maceralarını göreceksiniz. 

Herkes bu heyecanlı olduğu kadar 
ınuhteıem ve caı.ibeli milyonluk filmi 
görmelidir. FOX dOnya havadisleri 
araamda Yunanista.adaki soa bükümet 
darbesi •.• ve ilkbahar modaları kısım· 
ları bilhassa dikkate ıayandır • 

Perde araaında birinci balkondaki 
Hanımefendilere meıbur TOKALON 
mort.aaının krem'eri tak-iim edHece'-t'r. , 

Seali ain ~manın hakiki ha!ikaaı - Muazzam abide~i: 

SEMA DEVLERİ 
Arkad,.şlık - Sadttkat - Aşk ve hevecan filmi. 

1 R A D y 0 1 1,~-ALKAZAR-
.__ ------' SiNEMASINDA 

Bu ~ünkü program 
ISTANBUL, 1200 m. 

18 • 18,45: Nebiloğlu lnnail Hakkı Bey. , 
18,45 - 19,30: Orkeıtra. 
19,30 - 20: Fransızca der• ilerleınit o
lanlara. 
20 - 20.30: Ülkü Hanım aaz. 
20,30 - 21,30: Tanburi Refik Bey. 
21,30 - 22,30: Grafomon,Aians,borsa ve 
58.İre. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalas Orke•trasL 
18. : Alaturka saz, 
18.40 : Gramofon. 
19.10 : Alaturka aaz. 
19.40 : Gramofon. 
20.10 : Ajana haberleri ve hava raporu. 

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

konser. 16.30: Plak. 16.55: Pli.k. 
18: Brahmı'ın eserlerinden Kuator 
salon konseri. 19.30: Hafif musiki. 
20.35: Konuımalar. 21.05: Hafif mu
siki ( Strauas, Penatti • Malvezzi, 
Vollested v.a. v.s.). 22.35: Temsil. 
23.20: Dans musikisi . 

BUDAPEŞTF 550 m. 
18.35: Plak. 20: Macar halk tar

kılan (Sigan musikisi refakatile). 
21.35: E. Dohnanyi'nin idaresinde o
pera orkestrası (Solist, kemanist Ju
an Manen'in ittirakile}. 23.15: Caz -
Sigan muaikiai. ' 

ViYANA 517 m. 

Zengin bir program 

KAÇAKÇILAR 
Darülbedayi artistlerinden Beh
zat, Hızım ve Feriba Tevfik 
Hanım tarafından temsil edilen 
tlirkçe sö:ı:lü ve ıarkılı film. 
lılveten: Bu mevsimin en 

çok rağbet gördüğü 

DUDAKTAN KALBE 
filmi, GUST AV FROEHLICH 
ve MARTTA EGGERT tara
fından temıil olunan büyDk o· 
peretin Beyoğlunda son haftası. =-.................. ... 

1ST ANBUL BELED1YES1 
Daı-.. lbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
Bügün ıuvare saat 21,30 

Güneı 
Batarken 

Yazan: 

G. Hauptmana 
T ercllaıe eden: 

Seniha Bedri H. 
Facia S perde 

Uınuma 

18: Gustav Macho takımı (operet, 1368 
vals). 19: Konutmalar. 20.35: Aıker ,..,,...,..._...,,......,...,..,..,,,,.,,,,_..., .... ,..._ 
konaeri. 21.50: Pli.k ile Waııner'in Debuaay, Mule, Bethoven), 
"T ANHOYZER" iıiınli operası. BÜ KREŞ 394 ın. 

PRAG 487 m. 13: Plak. 14: Plak. 18: Karqık 
20.25: Bruno'dan naklen: "Gevat- kona«. 19.20: Devamı. 20.35: "MA-

ter Tod" iıiınli ıarkılı temsil. 21.35: ? DONNA'run ZEYNETl" itimli Ferra-
23.50: Plak. ri'nin <>P"raaı. 

ZORIH 459 m. BRESLAU 325 m. 
18: Plak ile lsviçre halk muıikiai. 19.20: Brahma'm tanınmamıı eaer-

21.05: Brahmı'm eserlerinden SEN- )erinden parçalar, konUflDAlar. 21.20: 
FONIK konser. Halk konaeri (Taııannili). 22.15: 

ROMA, 441 m.. Konferanı. 23.10: Haberler, konut· 
21.SO: Senfonik konser (Piretti, malar. 

ban tabana zıddına bir kanaat taşıma• 
mı icap ettiriyor. Dütününüz bir k!• 
re. . Ohri Kaymakamı, milliyet _mu· 
cadelelerinin bu en taıkın devrınde 
bu mevzu üzerinde naaıl tevakkuf e
debilir? Hem mesell Menlikte Hardo
pal ailesi var. . Gayet eaki bir Rum 
ailesi .. Siz bunu Makedonyayı Yuna
nistana bah§etmek için ki.fi bir sebep 
addediyor musunuz? 

Zaten fransızcayı yanm yamalak 
konufAD Gealer, kayma~a~m.~lis bir 
ıive ile söylediği sözler• guçlukle an
lıyabilmitti. Bir terler kekelemek iı. 
tedi. Fakat Kini Bey iti kıaa keıti: 

_ Ziyaretinizin aııl sebebi ne idi? 
Alman, kendisine yol göründüğünü 

anlamıtb; 
_ Yann Ohriden hareket edece

ğim. Eğer iki jandarmanın bana re
fakat etmesine müsaade buyurursa-
nız •• 

- Hayhay 1 Kaçta ııideceksiniz?. 
- Öğleden sonra .• 
Klni Bey derhal defterine notetti: 
- Şiındi emir vereceğim. Yarın iki 

jandarma sabahtan itibaren emriniz 
altına verilecektir. 

Ve "Haydi, Allah ael&met versin" 
kabilinden elini uzattı. Alman ..,. çı
karmadan ııitti. Onu bir daha gören 
olmadı. 

Evet "Gesler" i bir daha ııören ol· 
ınadı. Fakat hatıraaı da kolay kolay u
nutulamadı. Çünkü, bakınız ne olmuş· 
tu: 

İki jandanna erkenden Almanın o
turduğu eve ııitmitlerdi. Geslerin hiz
metçisi olduğunu aöyliyen Todor na
mında bir Bulgar jandarmaları alınış, 
ahırın üstündeki odaya çıkarınıfb. 
Öğleye doğru tehir, sürekli top ateıi
ne tutulmut ııibi ııümbür gümbür öt
müıtü. Etraftan kotUfAnlar ahırın, e
vin ve bititik bir başka evin enkazı 
üstünde dumanlar tüttüğünü ııörınüt· 
lerdi. 

Hizmetçinin, jandarmaların parça· 
lanmıt cesetleri bulunabilmişti. Fa
kat Geslerden. Dedik a, ne bir iz, ne 
bir eser .. 

Kabak kafalı Alman tüymüş, git
mitti. Fakat bu kadar müthi§ bir İn• 

(Deva:nı var) 



Ulu dağda 
Bir tenezzüh 

Kıı ıporlan lstanbul ve Buna oporc11-
lan aruında iyi bir alaka uyandırdı. U
ludağda ıki; herkesin pek kolayblde 
yapabileceği zevkli bir spordur. Ulu
dağ da ıki yapmayı ilk deh düıünen Ga
latasaray liaeoi profesörlainden iM. Gul
Uot' dar. Korlıen bıcynum mfiıw•ebetile 
M. Guiellot, ekoerioi tlmdiye bdar ski 
yapmanuf oLuı 30 kltilik bir lmflle ile 
hareket edecektir. 

Kafileye iftiralı edecekler ilk iftimıa
larmı ııeçen oelı sünü Gelataana,..W... 
Ceuıiyetinde alrtetmiflerdir. Bu taplanb
da M. Guiellot tarafından iMar edlhnit 
olan progrmn en ince teferrüaıma !ra
dar tetkik edl1mit ve _.tlak bir ekoerl
yetle taavlp eclllmittir. Hıırekat n aT
det tarihi olarak 4-& ....... tarilıJeri t-. 
pit ...ı;ıın1,t1r. 

Alpiniıımll'tıııı hakiki bir -töril ""'1ıı
naıı M. Gmellot bu t9Dftdhtıen biltiin 

arlmdqWmm -· oı.caı- ...m.. 
clir. 

y ııkmda --n.p .ı.ı haldanda bir 
loonleruıa ....... " .a..Jlııııe bu lpoft 

taallak eden bir çok ırüııel resimler göo
terecektir. 

Kemal MAHMUT 

Plag-Pong ıamplyon••• 
Haber aldxjmııu sön latanbulıpor 

kulübü keııdi JolcaHnde bir piq" • poug 
turnuvuı bun-lamqtır. Bu pmpİyona 
resmidir ve kesaıwn ıporc:v. mevaimin 
piq" • poua lıtanlıul pmpiyonu cılaaok
tır. 

Mav(ar latanbul vol.,.bol, basketbol 
ve teni. heyeti.:* hhnayeoinde olacak, 
kazananlara kupa ve madalya tevzi edi
lecektir. Memlebtimizde çok ihmale 
uğramq olan bu apor tubeoini canlan
dırdıklanndan d<>l.yı sarı • aiyahldara t&
ıekkür etmek bir vazifedir. 

DünylUllll her köı0ıinde ft lıilhaua 
Framada büyük bir Nibet iÖND ping -
pongun çok yalmı bir iıtildıelda latan
bulda da revaç buiacatına kaııiiz. Saloa_ 

sporlarmm ., MZihl " en nlfil olduğıa
na ıüphe olmı,.an bu &porun terakkisini 
ve tamim İ.fİDİ mekteplerinıiain temin et
mesi lbnndır. Çolı: ucusa malolan 
ping • pouc levaıımııı mektepler tıırafm. 
dan temin ecllline hiç ,aphe yok lı:i ya. 
lan Mr istikbıddaı be,nelmilel Pine • 
pougcalara malllı olalıBiriL 

Monaco - İtalya 
Gene bu hafta içinde Satı Remo 

kortlarmda İtalıra • Monaco tenis 
maçı yapsldı. llk ırönde İtalyanlar 
programm iki esaslı numaraomı ka
zanmqlardır. 

Teknik .,..tic• .,..ıur: 
Tek erkekler• Bacigal11po (İtal· 

yan) Mededn (Monaco) lu 6/4 -6/ 3 
Tek kadınları Melle Riholi ( ltai

yan) M. Gordinl (Monaco) lu 6/ J • 
6 / 1. 

BerJindeld maçlar 
Bu hafta içinde Berlinde oyna.nan 

Rot Weiu beynelmilel tenis maçlan 
bitmiştir. 

Berlinde Barcelonne L. T. C. ile 
Rot Weisa arasında oyna"i'n bu tur
nuvanın teknik neticeleri §unlardır: 

Tek: Yon Cranun (Berlin) Maier 
(Barcelonne) 3 / 6 • 7/ 5 . 6 / 4 • 3 / 6 
• 7 / 5; Sindren ( Barcelonne) Lund 
(Berlin) 3 / 6 • 6 / 2 • 4 / 6 • 6 / 3 -6/ 2. 

Finaldeki vaziyet: Barcelonne 
L. T. C. üç galibiyet. Rot Weiaa iki 
galibiyet. 

Young S!ribling kimin
le karşdaıacak? 

Bugünlerde Y eff Diluon Pek 
meşguldur. Meıguliyetinin sebebi de 
Stribling'e bir rakip bulmaktır. Mac 
Corkindale Neuael'i mağlup etnıe1i ü
zerine ve 26 Nisanda da Pierre Char
lea ile karıılaıın..Iı: mecburiyetinde 
olmasına binaen Stribling ortada 
rakip•iz kalmaktadır. 

Şay~t Neuoel m!'çı_ ka:ı:amnıı ol
saydı bıle gene Strıblıno ile karşıla· 
şaınayacaklı. Çünkü lngiltere boxe 
federasyonu iki ecnebi boksörün ln-
ııiltere toprağında. Ç&rpıfonaama ce
vaz vennemektedır~ 

Amerikalı boksör için melhuz ra
kipler olsa olsa Larry Cani& Ye c-r
ğea Cook'tur. Fakat maaleaef bu iki 
boksörde nisan içinde Leiceater de 
birbirlerile karşılaaacaklardır. 

Vaziyet böyle olduğuna göre ha. 
kalım Y eff Dikson ne yapacı>lı: ve 
kimi Stribbing ile karşılaıtıraca.ktır. 

---0--

Dünya 400 metre 
• 

ıampıyonu: 

NEVYORK - Filadelfiyadan ha
ber verildiğine göre dünya 400 met
.-e şampiyonu William Carr bir oto· 
mobil kazasına maruz kalmıı ve ba
cağından yaralanmııtır. 

Kazadan sonra Carr'a müdavematı 
evveliye de bulunan heyeti sıhhiye 
bacağındaki arızanın fampiyonun 
i•likbalde kariyerine sekte vurabile
cek bir mahiyette olmadığını beyan 
etmiılerdir. 

MiLLiYET PERŞEMBE 30 MART 1933 

1 Anketimize Bu haftaki maçlar 
Beykoz • Beşiktaş ile tekrar 

şilt için karşılaşıyor 

l Gelen cevaplar 

Bu cuma ırünü Fenerbehçe ve Tak- miyel göı-.emİJ, ancak mııhacim 
ıim oahalannda tilt maı;lanna devem e- hattının fınatlardan istifade etmesi do
dilecek ve Betiktat, Beylwz Feııerbah. layiaile maçı kazanmqtı. Halbuki bugün 
çecle latanlıulıpor, Eyüp, Beylerbeyi, için vaziyet hiç le böyle de~dir. iki ta-
Hilll Takaim ıahalannda kar§ıJaıacak: lam birbirini çok iyi anlamış kuvvetli ve 

Bu maçlann hiç ıüphe yoktur ki en zayii noktalarını teobit etmişll!Tdir. Ta-
milhimmi ~ Beykoz takımları a- büdir ki ona ıöre vaziyet alacaklar ma-
rumda olanıdır. Daha bir hafta evvel çın neticesi de bundan sonra taayyün 
lik maçlan için çarpışan bu iki kuvvetli edecektir. Beykoz orta muhacimi oııün 
talmnınuzın böyle bir hafta sonra, hem- daima sağ taraftan i§lemek hatasmı göo-
de pek mühim bir maç için tekrar kar- terdi. Vakıa Ridvan gibi çok kıymetli 
ıılapnayı spor merakhlan için pek eni- bir sağ içe malik Beykoz muhacim hattı 
nıoan olacaktır. Lik maçından evvel iki sağdan daha fazla İ§ görmek fırsatını 
taknnı, ogünkü kuvvetlerine göre tasnif bulalıllir, lakin Şehap gibi daima topu 
ederken Betiktatın kalede ve muhacim ha va dan kale önüne şandel yapan bir 
hattında rakibine faik olduğu Beykozun sol açıktan da istifade etmek takım için 
ela mli.cWi hattı ile muavin hattında Be- daha mühim neticeler verebilir. Mı.ıavin 
tiktaftan daha kuvvetli olduğunu yaz- hatlan da Betiktaşın mubacimlerini da-
mqt:dı:: Halbuki oyunun neticeoi böyle imi bot bırakıyoı-lar, bilhassa Hakkı bu 
vıJmıach ve Beykoz takımı 4 - O gibi mü- fırsatlardan fazlasile istifade ediyordu. 
ldm bir mağlulıi.yete uğradı. Beykoz takımı muhakkak surette Hak-

BOyle bir neticeden sonra acaba tilt kı'yı marke edecek, ekseriyetle Hakkı 
~ nıwl bir netice verecek.. ile mefgul olacak bir hafı fede etmelidir. 

En-ela yine iki taknnm naııl bir kad- Esasen ıol içte oynayan oyuncu pek telı-
ro ile abaya çıkacaklarını düşünelim.. likeli olmadığından Hakkı ve Nazımı iyi 

Betiktaf takımı o ııün müdafaada Ad- marke edebilirlerse, muhacim haltının 
nan ve mı·~acim hattında da Şeref Bey- öyle dört gol yapacak fırsatı bulamıya
lerden maiırwndu. Buna mukabil Bey- cağını kuvvetle ümit ederiz. Bütün bun
ı.oz takımı :da müdafaasının en kıymetli !ara rağm.en Beıiktatın bu maçı kazan. 
oyuncusu Sedat Beyden mahnımda. Bu ması ihtimali yüzde elliyi geçer yalıuz ı 
defaki maçta yaptığumz tahkikata göre bu kadroda da dediğimiz gibi Beykoz F e
Beykoz tam kadrosile sabaya çıka~ nerbahçey;e oynadığı gibi, ":tJ!gan, c~ı 
buna mukabil Beşikta§ sol iç muhacun ve mukavım oynana terazımn kefesı o 
Şeref Beyi yine takıma koymıyacakmı§.. zaman kendilerine ağır baomağa ba§lar. 
Şu tıale nazaran bu karıılaımacla Ber'"?z Bu "."'çın son ıı?zünü, Beykoz ~l~ai
lam takımını Be{iktaıda Adnan Beytn ı- ~e. hi~p edeceğız. Bu genç kalecı ıtida
lô.veaile, yalnız Şeref Beysiz sabaya çı- hru biraz daha muhafaza ederse hem 
kacak demektir. kendisi için, hem de takımı için ümit ve

:Maçın neticesi ne olabilir.. Suô.line 
bugün için yine kat'i bir şey söylenemez. 
Bir hafta evvel dört ııolle yenilen Bey. 
kozdan bir hııfta sonra galibiyet bekle
nir mi? ... 

Bu ıuiı.le ne evet ne de bayır diye biı: 
cevap verilir: Çünkü on bet gün evvel 
aynı Beykoz takımı F enerbahçe karı ı
sında o kadar muvaffakiyetli bir oyun 
gösterdi ki, geçen haftaki Beykoz takı
mının aynı takım olduğuna inanmak pek 
ııüçtü. Eaaaen memleketimizde tam ma
nô.aile iaıikrarh bir takını yoktur. Y almz 
buna yakın olan bir tane varsa o da F e
nerbahçedir. Diğer talmnlanmıza aynı 
derecede itimat etmek hiç te doğru de
ğildir ve bunu müteaddit maçların neti
celerinde görmüşüzdür. Maeli, Gala
tasarayı bet golle mağlup eden Beşiktaş 
!alamı Süleymaniyeyi ancak bir golle 
o da Im.lecinin elind• kaçırdığı topla ga 
lilıiyeti aldığı gibi. •• 

Galataaarayı üç golle mağlup eden ls
tanbuloporun birinci devrede berabel'e 
kaldığı, ikinci devrede dokuz kişi ile o
yuna devam etmek mecburiyeti ile kar
plııan ve ancak bir ıolle mağlup olan 
Süleymanlye maçı gibi. .. 

Bunlara ben:ı:er bir çok misiiller daha 
vardır. Beykoz müdafaasının en kıymetli 
oyuncusu olduğunu kaydettiğimiz Se
dat Beyin yokluğu, yanındaki arkadqı 
Nebi Beye de çok tesir etmİ§. adetô. Se
daı'ıız Nebi,acemi bir oyuncu hiuini 
vermitti. Dört golle galip gelen Beşik
taş iıe ogünü oyunda devamlı bir haki-,_ 

Geçen hafta Almanyada Grun· 
wold stadında beş senedenberi 
karşılaşmamış olan Almanya • 
Fransa milli takımları karşılaşmış 
lardır. Bu maç umumun hayret 
nazarları altında 3 · 3 ber.:ı.bere 

\ 

rici bir oyun oynamış olur. 

·'!· "' Jf. 

Taksim sahaamda ikinci kümenin en 
ileride giden taknnı Eyüp ile lıtanbul
oporun yapacağı maç ta oldukça heycanlı 
olacaktır. Geni\ Eyüp takımı bu sene 
~ok muvaffakiyetli lıi.r oyun oynadılar. 
htanbulsporla yapacaldan maç için çok 
çalıştıklarını duyduk, yalnız bu şilt maç
larında karşılarına lstanbulspor gibi çok 
kuvvetli bir takımı çıkardı ki bu da bir 
taraftan iyi, bir taraftan da fena oldu. 

Vakti lstanbulspora galip gelmek Ü· 
mitleri pek azdır. Bununla beraber iyi 
bir oyundan sonra ufak bir farkla mağlup 
olurlarsa, bu da kendileri için şerefli bir 
netice olur. biz kendilerine bu maçta da
ima tedafüi bir oyun oynamalannı içlerin 
geride ve daima açılklarla hücuma geçme 
!erini, arada sırada zuhur edecek fırsat
lardan istifade etmesini kollamalıdırlar a
çık oyun sistemi Eyübe fazla gole mal 
olur. 

Bundan başka Beylerbeyi de Hilal ta· 
kımı ile şilt için karşılıqacaktır. Bu ma
çın galibi Hilal olmak ihtimali çok faz
ladır. Altı takımımıza da şimdiden mu· 
vaffakiyetler temenni ederiz .. . :(. :(. 

Ayru günde F enerbahçe talunu kendi 
sahasında bayramda "Boçkay" Macar 
takımı ile yapacağı maça hazırlık olmak 
üzere hususi bir antreneman maçı ya~ 

pacaktır. 

bitmiştir. Fransızlar iki gollerini 
son beş dakikada atmı~lardır. Res 
mimiz Fransızların sahaya çıkma 
!arını ve Fransız sağ açığı Libera
tı ile Alman sol müdafii Horinger 

ı,::ıı-pışırken ı::österi:vor. 

Bulgaristanda oynanacak milli 
maça nasd çıkacağız? Anketimize 
bir çok cevaplar aldık. 

Bunları ııraaile karilerimize 
nefredeceğiz. Y alruz apor &ahife
mizin hacmi bunlarm hepsini der
cetmeğe müaait olmadıitı için her 
hafta dört tanesini yazmakla ikti
fa edeceğiz. ilk ufer nefrettiği· 
miz 'unlardrr: 

Vefa orta mektebi 3/2 den Se
mih R>ilsmi Bey. Tahmin ettiği ta
kımı 

Hüsamettin 
Hüsnü (B.) Yaşar (F.) 

Fikret (F.) Nihat (G.) Nazmi (1.) 
Rebil (G.) Vahap (1.) Zeki (F.) 

Salahattin (l.s) Niyazi (F.) 

:(. "' " 
Pangaltı Bilezikçi aokak No.14 

Ekrem Bey. Tahmin ettiği takım: 
Avni 

Hüsnü (B.) Samih (l.s) 
Fikret (F.) Nihat (G.) Süley

man (V.k) 
Efref ( B.) Şeref( B.) Zeki ( F.) 

Salll.hattin(l.s) Niyazi(F.) . "' :(. 

Kadıköy Moaa caddesi Dumlu 
Pınar sokak No.18 Ertuğrul ibra· 
him Bey. Tahmin ettiği takım: 

Avni 
Hüsnü Lutfi (h.) 

Fikret(F.) lhsan(lz.) Cevat(F.) 
Rebii(G.) Sa!ahattin(İz.) Ze

ki(F.) Hakkı(B.) Niyazi(F.) 
:(. .. 

Boğaziçi, Rumeli Kavak Polis 
karakolunda 2581 Bahri Bey. 
Tahmin ettiği takım: 

Vasfi (A.) 
Hüsnü Uitfi (iz.) 

Fikret(F.) lhsan(lz.) Cevat(F.) 
Etref(B.) Salahatin Zeki(F.) 

Hakkı(B.) Niyazi(F.) 
--0--

P. Charles -Pavlino 
Her kategoride Avrupa ıampiyo

nu Belçikalı Pierre Charles ile ağır 
tiklet Pavlino arasında mayısın 6 in
ci günü Barcelonne de bir müsabaka 
ya laca~dır. Bu çarpışma açık ha· 
vada olduğu gibi ayni zamanda Avru 
pa her kategori tampiyonluğu unva· 
nı içindir de.... _ 

Bakalım Pierre Charles'mi Pavli· 
no mu? 

1111ıuıuım11ımmınmımmnumnm 

Anketimiz 
Devam ediyor 

Bulgari.standa oynana
cak olan milli maç 
Açtığımız anket devam etmekte

dir. Bugüne kadar aldığımız cevapla
rın adedi anketin gördüğü rağbete 

bir misaldir. Anketin şekli şudur: 

Bulgariatanda oynayacamız milli 
maça nasıl bir kadro ile çıkacağız ? 

Bu kadroyu tek yanlııla bulabi
len kanlerimiz arasında kur'a çeke· 
ceğiz. Birinciye iıtediği maçm üç i .. 
kinciye iki, üçüncüye de bir davetiye .. 
aini vereceğiz. 

• 
iştirak ediniz .. 

Anket Kuponw 
isim:------
Adres:------

İat. Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilinları 

Afyon Dekovil malzeme de
posu ihtiyacı için 30 kalem 
malzeme 13-4-933 perşembe 
günü saat 14 te pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. Evsaf ve şerai 
ti görmek için belli vaktinde 
komisyona gelmeleri. (575) 

1248 
* • * 

Kuleli Askeri lisesi için 
(55) dolap 3-4-933 pazartesi 
günü saat 14 te pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. İsteklilerin 
şartname ve örneğini görmek 
için her gün ve pazarlığa gi
rişeceklerin belli vaktinde ko 
misyonda hazır bulunmaları. 
(585) (1391) 
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lstanbul altıncı icra memurluğundan: 

Beyoğlunda Pannakkapıda Telgıraf so

kak Garaj ittisalinde (38) No. da Mü. 

kim lokeçeli Hasan Tahsin efendiye: 

Rdael Ventura Efendiye Resen Tanzim 

edilmit noter aenedile borcunuz olan 

900 liranın tediyesi hakkında icra ve if

li.ı kanunun 32 inci maddesi mücibince 

tanzim edilip berayi tebliğ mub&fire tev 

eli olunan icra omrine verilen mepubat 

ta ikametglhmızm meçhul olduğu tar· 
hİll icra emri bill tebliğ iade edilmesi 

üzerine bir ay müddetle il8.nen tebliğat 

ifa11na karar verilmiştir , milmaileyh Re 

fael V entura Efendiye Resen tanzim e

dilen noter senedindeki borcunuz olan 

900 lirayı maameoarll bet gÜn içinde 

borcu CSdemeniz ve bu müddet içinde 

borcu ödemediğiniz ve teminat verme

diğiniz ve tehiri icra getinnediilniz tak 

tirde bu müddetin hitamında cebri mua

mele ifaaına batl•n•<:ağı ve 74 üncü 

madde mücibince mal beyanında bulun

madığınız taktirde 76 mcı: madde müd

bince hakkınızda hapiı ceza11da verile

ceği malumunuz olmak üzere ve icra em 

ri makamına kaim olmak iizere ilan olu-

nur. 

ZAYi HiSSE SENEDi 
Sahip olduğum 20248 ili. 20251 nu

merolu dört adet ı, Bankaaı senedini 
zayi ettim. İkinci nüshalanıu alacağım
dan eskilerin hükmü yoktur. 

Behiye 

Balya Karaaydin Madenle
rini Kiralama ve işletme 

T. A. Şirketi 
Hissedarana llan 

28 Mart 1933 tarihinde inikadı mu
karrer olan Heyeti Umumiyei adiye için 
tevdi edilen hiue senedatı mikdarı ka
nunu Ticaretin 366 ıncı ve Şirket esas 
mukavelenamesinin 51 inci maddelerinin 
tayin eylediği mdı:dan aagariye vasıl ol
madığı cihetle, Mecfüi 1 dare hiıoedaran 
heyeti umumİyesini Nisanın 15 inci gü 
nü saat 15 te Şirketin, Galata'da, Mer
kez Rıhtım Hanında kain merkezi ida
resinde aşağıda yazılı ilk içtima ruzna· 
mesi müzakerabnda mevcut me&ail hak
kında müzakere etmek üzre ikinci defa 
olarak içtimaa davet eyler. 

1 - Meclisi idare ve murakıp raporla
nnın kıraati ile Şirketin ilk senesi hesa
batının tasdiki, mezkUr sene netayiciue 
dair Mecliai idarenin teklifi lıaklwıda it
tihazı karar. 

2 - Meclisi 1 dare azaamın tebriyei 
zimmeti, 

3 - Meclisi 1 dare tarafından tayin o
lunan azaların tasdiki, 

4 -Meclisi idareye ita olunacak hak 
kı huzur mıkdarlannın tayini, 

5 - 1933 senesi için murakıp tayini 
ve ita olunacak ücretin tespiti. 

6 - Şirketin idarei umumiyesinin ted 
viri ile mükellef Meclisi idare azalari
Je müdire verjlecek ücretin tespiti için 
Meclisi idareye selô.hiyet itası, 

7 - Gerek şahsen kendi namlarile ve 
gerek sair ıirketlerin Meclisi idare yahut 
müdiri sıfatile şirketle akdi muamele hu 
susunda Meclisi idare azalanna müaade 
itası. 

Ticaret kanunu ve Nizamnamei dahili 
hakkında işbu ikinci içtimada temsil e· 
dilen hisse mıkdarı ve olursa olsun, icra 
edilecek müzakerat müteber olacaktır. 

işbu içtimada bilô.sale ve bilvekB.le 
hazır bulunmağı arzu eden hissedaran 
Ticaret kanununun 371 inci maddesi 
mücibince malik oldukları senedatı yev 
mi içtimadan 18akal bir hafta evvel tev
di etmeleri lazımdır. 

lıtanbul asliye ikinci hukuk dairesin
den : Galatada Ömeralıi.t hanında 12 nu 
maralı yazıhanede Fmncı Yahya Kemal 
Beyin lstanbul belediyesi aleyhine ika
me eylediği 7.arar ve ziyan davası temyi 
zen nakzedilmesi ü~erine cereyan ede
cek muhakemede hazır bulunması için 
tayin kılınan yevmi muhakemede mü
maileyhin mezki\r yazıhaneyi bir sene 

mükaddem terkeylediği ve elyevm ika

metgahı meçhul bulunduğu davetiyesin 

de bulunan meıruhaıtan anlatılmasına 
binaen ilanen tebliğat icrasına karar ve
ri!et·ek muhakeme günü 1 mayiı 933 ta
rihine müsadif pazartesi aaat 13,3 a ta
lik edilmi§ olduğundan yevmi mezkür
da bizzat hazır bulunması veyahut mu

saddak vekil göndermesi ve isbatı vücut 
etmediği veyahut vekil göndermediği 

takdir de muamelei kanuniyenin ifa kılı
nacağı H. U. M. K. 141 ve 142 inci mad 
deleri mücibince ilin olunur. 

Konferans 
Galataoarayılar cemiyetinin, Beyoğ

lunda istiklal caddesinde Glorya aine
maaının üstündeki dairesinde Fethi lo
mail Bey bu akşam altı buçukta (1381) 
tarihi~de, lkinci Beyazıt devrinde kurul 
muş olan müessesenin şimdiye kadar 
muhtelif istihalelerinden baliseden bir 
ko:.feran.s verecektir. 

Çorlu icra memurluğundan : Açık 

arttırma ile paraya çevrilecek gayri men 
kulün ne olduğu, 24 parçada cem'an 636 
dönüm tarlanın yan hi&1elerl. Gayri 
menkulün bulunduğu mevki, mahallesi, 
sokağı, No. sı Çorluda marmara ereylisi 
ç.ifliği erazisi dahilinde kain. Takdir o
lunan laymet: Tarlalann beher dönümü 
ne üçer lira kıymet takdir edilmi§tir. 
Arttırmanın yapılacağı yer, giin, saat: 
Çorlu İcra dairesi 6 Mayia 933 cumar
leai saat 14 len 16 ya kadar. 1 - lıbu 

gayri menkuliln arttırma f&rlnamesi 6-
4.933 tarihinden itibaren 932-88 No. ile 
Çorlu İcra dairesinin muayyen numara
sında herkeain görebilmeıi için açıktır. 
İlanda yazılı olanlardan fazla malümat 
almak isteyenler İşbu §artnameye ve 
932-88 dosya No. aile nıeınuriyetimize 

müracaat etmelidir. 2 - Arttırmaya iş
tirak için yukarda yazılı kıymetin yüz
de 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli 
bir hankanm lemi nal mektubu tevdi edi 
lecekıir. (124). 3 - ipotek sahibi rua
cRklılarla difer alô.kadarlann ve irtifak 
hakkı ıahiplerinln gayri menkul üzerin
deki haklarını huıusile faiz ve masrafa 
dair olan iddialıırmı işbu ilô.n tarihinden 
itibaren yinni gün içinde evralo müspi
telenle birlikte memuriyetimize bildirme 
ler; icap eder. Akai halde haklan T anu 
sicilile aabit olmaddı:ça satıı bedelinin 
paylaşmasmdan hariç kalırlar 4 - Gös
terilen gÜnde arttırmaya iıtirak edenler 
arttırma ıartnameaini okumu§ ve !uzum 
hı mali\mah almış ve bunlan tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 5 -
Tayin edilen zamanda gayri menkul 
üç defa bağnldıkıan sonra en çok arttı
rana ihale edilir. Ancak arttırma bede
li muhammen kıymetin yüzde yetmiş be 
~ini bulmaz veya ıatıı isteyenin alacağı
na rücbaru olan diğer alacaklılar bulu
nupta bedel bunların o gayri menkul i
le tem.in ediimiı alacaklannın ınecmuun 
dan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 
leahbüdü baki kalmak üzere arltırmn on 
beş gün daha temdit ve on beşinci e-ünü 
ayni saatte yapılacak arttırmacla bedeli 
gatı; isteyenin alacağına rüchanı olan. 
diğer alacaklılann o gayri menkul ile 
temin edi]miş alacakları mecmuundan 
fazlaya çılanak §"rtile en çok arllırana 

ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmez 
se ihale yapılamaz ve satış talebi düşer 
6 - Gayri menkul kendisine ihale olu
nan kimse derhal veya verilen mühbt i
çinde parayı vermezse ihale kararı fes
holunarak kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzeımiş olduğu 
bedelle alma~a razı olursa ona razı ol
maz veya bulunmazsa hemen en b~ş 
gÜn müddetle arttırmaya çıkarılıp en 
çc,k arlhrena ihale olunur. iki ihale ara
sındaki fark ve geçen ııünler için yüzde 
beşten hesap olunacak fai:ı: ve diğer za. 
rarlar aynca hükme hacet kalmaksızın 

memuriyetimb:çe alıcıdan tahsil olunur. 
Madde (133) - Yukarda yazıh gayri 
menkulün yukarda gösterilen 6 ıMnyıs 

933 tarihinde Çorlu icra memurluğu o
dasında l§bu ilin ve gösterilen arttınna 
ıartnamesi dairesinde satılacağı ili.n olu 
nur. 

Mukaddema Galatada Bayazıt mahal· 

lesinde Topçular caddesinde 165, 167 

numaralarda ikamet etmekte iken bilD.

here Yunanistana gidip mahalli mezkur 

daki ikarnetgô.lıı meçhul bulunan Nikoli 

velet Dimitri Pipi LankGpulo Ef. ye. 

lstanbul ikinci İcra memurluğundan : 

Madaın Anastasya ve Dimitri Ef. vere

seleri Siso, Aleksandıros ve Matmaz.ı 

E vyeniya ve Y orgi Karakoplu ve Aye 

Eli ye ye izafeten ve vekaleten ve\ illeri 

avuk•! Ahmet Şükrü B. yin aleyhinize 

lotanbul asliye mahkemesi beşinci bu

k~k dairesinden istihsal ve berayi infaz 

dairemize tevdi eylediği 18-2-933 tarih 

v~ 932422, 23 numarasına mukayyet ve 

(Bin beşyüz yirmi yedi) lira (yetmiş 

bir) kuruşun maa faiz ve masarif tahsili 

ni mutazammm hükmü ilama tevfikan 

ve berveçbi talep haciz yolile vaki takip 

üzerine olbaptaki maddeyi kanuniyeye 

istinaden imli. ve tebliğ kılınmak üzere 
mübR.§İrine bittevdi tarafınıza gönderi

len icra emri ikaınetgatu hazırııuzın meç 

huliyeti hasebile tebliğatı mezkUrenin 

biı· ay müddetle ıre ilanen teb\iii ıureti

le icraaı takarrür etmit olmakla tarihi ;.. 
lô.ndan itibaren mezkiir müddet zarfm. • 
da ve 933-1036 dosya numarasile icrama 

geri bırakılınaaına dair tetkik mercün

den veya temyiz veyahut ait olduiu mah 
kemeden bir karar getirmediğiniz takdir 
de muayyen olan müddeti mezkllrenin 
hitamını müteakip vaki talep milcibince 
cebri icra suretile devamı rm••ıneleye 

tevessül kılınacağı -1umunuz bulun
mak ve bu baptaki icra ..-inin tebli. 
ği makamına kaim olmak üzere ili.nen 
tebliği keyfiyet olunur • 

ZAYi - Sarıkaııufta dolwzunca tcıpça 
alayından almış olduğum terlıU tezkere. 
mi kaybettim. Y enioini alacağımdan e&

kisinin hükmü yoktur. Beyoğlu asker
lik şuhe•i yabancı icrada kayıtlı Boya
batlı 323 doğumlu Ali oğlu Mustafa. 
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Gedikpaşa'da Jandarma 
Sa ınalma Komisyonundan: 

22 Mart 933 tarihinde kapalı zarf münakaıaıı yapı· 
lan 13271 çift yerli aarı kunduranın münakaıasına talip çık
madığından pazarlığı 3 Niaan 933 pazartesi günü aaat 11 den 
12 ye kadar yapılacağından taliplerin şeraiti anlamak Ü· 
zere her gün ve pazarlığa iştirak için ilk teminatlarile bera
ber mezkiır günün muayyen saatlerinde komiıyonumuza 
lJliiracaatları. ( 1357) 

o • 

Istanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı namı na birinci derecede İpotekli o
lup tamamı (2007) lira kıymeti muhammeneli Bakirköyde 
Yeni mahallesinde üçüncü sokağında eski 27 yeni 38 numara
larla murakkam Maa bağçe bir bap hanenin 96 hisse itibariy
le 75 ve 21 hisselerinin tamamı açık arttırmaya konmuş o
lup şartnamenin 28 Mart 1933 tarihinden itibaren dairemiz
de herkes tarafından görülebileceği gibi 8 Mayıı 1933 tarihi
ne müıadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ye kadar daire
mizde açık arttırma ile aatılac aktır. Arttırma bedeli muham
men kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en 
son arttırarun taahhüdü baki kalmak üzere 23 Mayıı 1933 ta 
rihine müıadif salı günü yine saat 14 ten 16 ya kadar dai
remizde yapılacak olan arttır masmda gayrımenkul en çok 
a ·ttırana ihale edileceğinden ta[plerin muhammen kıymetin 
yuzde yedi buçuğu niıbetinde pey akçesini veya milli bir Ban 
k<ının teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Mü
terakim vergiler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait tenvirat ve 
tanzifat rüıumları müşteriye aittir. 2004 numaralı lcra ve if
liıs kanununun (126) ıncı maddesinin dördüncü fikrasına 
tevfikan bu gaynmenkul üzerinde İpotekli alacaklılar ile di 
ğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve huıuıile faiz ve maaarife dair olan iddialarını, ilan tari
hinden i~ibaren yirmi gün içinde evrakı müabitelerile bildir 
meleri, akıi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça sa· 
tış bedelinin paylaşmasından harit" kalacakları cihetle alaka
daranm işbu maddenin mezkiır fıkraıına göre hareket etme
leri ve daha fazla malfunat almak iıteyenlerin 1932-2034 
dosya numarasile müracaatları ilan olunur. (1421) 

TUZLA İÇMELERi OTELi 
Lokanta ve büfe.ile beraber kiralıktır. isteyenlerin her glln 6ğleden 
evvel Galata rıhtımında Arapyan Hanında 4 numarııya mOracastlan 

lstanbul Barosu Reisliğinden: 
Ruznamede yuılı huau&abn müzak ere.i için heyeti umumiyenin 30 Mart 933 

tarihin., müsadif perfembe günü -t 15 te içtlmama lmnır verilmiı olduğundan 

nıfekanrn yevmi ve saati ~lıiırda Baro ya behemehal t"\rİfleri rica olunur. 
Ruzname : 

1 - Meslek Mektebi ma11nlan ha kkmda rüfeka tarafından ita olunan takri· 
rin devamı müzakereıi. (9 Mart 933 tarihindeki heyeti umumôye celsesinin deva
nııdır.) 

2 - 932 oeneıine ait h.,.U,.t rapor unun ve heoap müfettitlet"inin raporları

nın kıraat •e mlizalc:ereai. 
3 - 933 -i heoap milfettitlorinin intihabı. 
4 - htifa ed• ın.rn.t h..,.ti Y"ri ne birinci n ikinci nialer ile on azanm 

İntihabı .. 

TlCARET lŞLERl UMUM MUDORLOCONDEN : 
Türlıiyede Yangm Nakliyat Sigorta itlerile çalıtmak üzre kanuni biilrümler 

ıiain.inde tescil edilerek bugün fuJlyet halinde bulunan La Slliı Siaorta Şirketi· 
1'İn Tiirlüye umum vekili haiz olcfup sel ihİyete binaen bu kere müracaatla lıtan
ı.ur.ı., açacajı acenteliie ıın.t namına N.Jdiyat ıigorta iılerile mqıul olmak ve 
~ itlerden doiacalı: danlarda bütün ma hlıemelerde müddei, müddeaaleyh ve ü
çüneü '8h11 11fatlarile lıaZll' bulunmak ü2re Ahdi Vehbi Beyi tayin eylediğini 
>ildirmqt.ir. Keyfiyet aiprta tirketlerini n t.,ftİf ve murakabeıi hakkındaki 25 Ha
.Unın 927 tarihli lıanunua hilkümlerine muvafık görülmüı olmakla ilin olunur. 

TiCARET IŞLERl UMUM MODORLOGONDEN : 
Törkiyede yangm, nakliyat algorta iılerile çalıımU: üzre kanuni hükümler 

~airelİnde tescil ediltftk bugün faaliyet halinde bulunan Nord DoY'ie algorta ıir
•etinin Türkiye Umunı velılli haiz olcluğ" ıelihiyMe binaen bu kere m;:•acaatla 
lıtanlıurda açacaiı ac:entellte firket namına yanııın, nakliyat ıia'orta iıle<ile met
ıul olmalı ve bu ltl•den tloi-ı. davala rda bütün mahkemelerde müddei, müd
d~eyh ve üçüncü .,.ı.,. tıfatlarile hazır, bulunmak üzre Oıman Edip Seydi Beyj 
tayın eylediğini bildimıiıtlr. Keyfiyet ıig orta firketlerinin teftit ve murakabeti 
hakkındaki 25 Haziran !1"Z7 tııfthU kanun un hükümJ.,rine münhlı gönihnilt olmak
la ilan olunur. 

MOTIEHlT ERMlS 
EMNiYET KARTAL 
Konıerve F abrikalan 
Türk Anonim Şirketi 

Nizamnam..i dahilisinin 22 inci mad

leai mucibince akdedilen heyeti ...,.... 
niyede tirlcetin yüzde on hl11e ..ı.iple
rinin talebi ile kamınn ticaretin 376 m
" maddeai müalıince talik adi)ml9 o)cfu. 
iundan bu ken tlrketimiz hl11edaranı 
18 Nisan 1933 tarihine mii1acllf sair ııü· 
nil saat 14,30 da Beyoğlu T epebafı Ha
copulo Han 81 No. da ikinci katta aureti 
adiyede inikat edecek olan heyeti amu

miy.,.je huır buhamnalı: ibre dHet olu-
nur. 

Ruznamei Müzakerat : 
1 - Meclisi 1 dare raponınun lırru

ıile 1932 oeneai hesababnm ve lıilanço
sunun taıdilci ve Meclisi fdare rızalan.. 
nm t"hriyei zimmeti, 

2 - MUrakıp raponınun kırutı, 
3 - Tasarruf komiıyonu raporunun 

l<ıraati, 
4 - Nizamnamenin 11 inci maddeai 

mUcibincc vazifrleri hitam bulan Üç a· 
z.a ının intİhiıı\bı. 

S - 1933 .. nesi için Murakıp tayin•. 
iz mnamc mücibince Jaı.kal 20 his!e 

lotanbul B"'inci icra memurluğun

dan : Mahcuz Ya paraya ~i mu

kan.,,. e, "!ya11 Beyoğlu Kumbaracı 

l<'kak Tercüman çı1maz 31-32 No. la• 

Yin önünde ... t 12 da n 4-4-933 bıft. 

hinde satılacağı ilin olunur. 

lıtanbul htı!inci lc:n -.urlufun· 

dan : Bir borçtan .tolayi mahcuz kömür 

.,. odunlar 10-4-933 pazute9İ ııüırii 

... t 10 dan itibaren Beyoğlıında Aılan 

yatağı solıatmdan 12 No. lu odun ... 

kömür depoıunda 1ablacaiından mıiitt.. 

rllerin maha!Unda hazır lıulunmalan ı,. 

liın olunur. 

lftedl sahipleri asaleten veya '18141-
lııeyetl umumiye mlbak-ın. iıtiralı 
ile reylerini iıtlmal için malilr olduldan 
biıııe ._tlerinln Ticaret kanunu mu

cibince İçtima gününden bir halta ..,...ı 
bi11e senetlerini tirkete nyahut bir ban 

kaya tevdii De banka makpuzunun tlrb 
le vermeleri rica olunur. 

latanbul 29 Mart 1933 

Meclisi İdare 

MiLLiYET PERŞEMBE ~ MAKT 1933 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasından: 

Yüzer lira ık evrakı nak
tiyenin sahteleri 
görülmüştür. 

Asıllarına nazaran bun Jarda mevcut esaılı farklar şun 
lardır: 
1 Seri ve sıra numaralarının renkleri koyu ve şekli gay

ri muntazam. 
2 Gazi Hazretlerinin resmi aslından çok farklı ve açık 

renkte. 
3 - Arka taraftaki tezyinat ın heyeti umumiyesi ve çerçive

nin kaidesi yarım santim kadar geniş. 
4 Aydınlığa tutulduğu zaman yüz ve arka çerçiveler 

yekdiğerinden çok taşkın. 
5 Arka kııımdaki resim ve Gazi Hazretlerinin resmi üı

tündeki Türkiye Cümhiiriyeti ibaresi aslına nazaran 
donuk, bilhassa Türkiy c kelimesindeki T harfinin 
noktalan yanında bulu nan virğül şeklindeki iki hare
keden "tirfil" aağdaki pek ufak. 

6 - Adınlığa tutulduğu zaman Türkiye Cümhuriyeti iba
resinden müteşekkil fili ğran karışık ve donuk. (1410) 

Maliye Vekaletinden: 
14-12-932 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince hasılı 

F evzipaşa - Diyanbekir demir yolunun Şefkatli istasyonun
dan sonra olan kısmının İnşası na tahsis edilmek üzere yapıla
cak 12,000,000 liralık İıtikrazm "A" tertibini teşkil e
den 4,000,000 liralık kısmının kayıt muameleıine 1 Niıan 
933 te ba.ıılanacak ve bu müddet bir ay devam ederek 30 ni
san 933 akşamı bitecektir. 

1 - - Bu istikraz üc müsavi tertipte ve beheri yirmişer lira
lık itibari kı~ette hamiline nıuharrer tahviJlerle ya
pılacaktır. 

2 Her tertip birden iki yüz hine kadar numarayı taşıya· 

c:aktır. 
3 Bu itibarla tam tahvil altmış lira itibari kıymetinde o

lup bunun için her tertibe ait yirmi liralık tahvil tam 
tahvilin üçte birini temıil eder ve ikramiyelere de o 
niıbette iştirak hakkını verir. 

4 - Bu defa kayit muamelesine başlanan" A "tertibine ait 
tahviJlerin ihraç fiatı yüzde doksan beş olarak tesbit e
dilmiştir. Yani yirmi liralık bir tahvil bu müddet zar
fında on dokuz liraya satılacaktır. 

5 lstikrazm faizi 010 5 tir. Bunun için her tahvil bir lira 
kıymetinde yirmi kuponu ta~ıyacaktrr. 

6 - Faizden başka -sen e iki efa 16 nisan ve 16 teşrini
evvel tarihlerinde yapılacak keşidelerde kazanan nu
maralara aşağıda yazılı ikramiyeler tevzi olunur. 

Türk lirası 
Adet beherine Y 8kUn Türk lirası 

----
l 30.000 30.000 
1 15.000 15.000 
3 3,000 9.000 
6 909 5.454 

289 120 34.680 

300 94,134 
Y ukanda yazılı miktarlar tam tahvil üzerinden hesap ve 

teıbit edilıniş olup numarasına ikramiye iıabet edecek tertip 
lerden her birine üçte biri tevzi edilecektir. 

"Altı ayda bir yapılacak keşideler neticeıi tevzi edile
celc işbu ikramiye miktarlarının ne suretle hesap ve tesbit e
dilmiş olduğu ayrıca broşür halinde yapılan neşriyatla izah e 
dilmiştir. Bu broşürlerin kay'İt muamelesini yapan bankalar
dan talep edilmesi. 

7 - Faiz ve ikramiyeler bu istikrazm tamamen itfası
na kadar her türlü resim ve vergilerden muaftır. 

8 - Bu iıtikraz tahvilleri reuni devair ve müesseseler
ce hususi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, müna
kasa ve mukavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri üze
rinden başabaş kabul edilir. Bundan başka hazinece satılmış 
ve satılacak olan milli emlak bedeJlerinin ödenmesinde de 
başa baş alınır. '" 

Kayit muamelatı : 
- - 9 - Kayit muameleıi Türkiye Cümhuriyeti Merkez 
Bankaıı ile Ziraat, lş ve Emlak Bankalarmm merkez ve 
şubeleri tarafından her tarafta icra edilecektir. Bu bankalar
dan başka lstanbul'da Osmanlı, Sovyet Soıyaliat Cilmhuri
yetleri İttihadı Ticareti Hariciye Bankası, Selinik, Kommer
ç.iale, Franko • Asyatik, Amerikan Ekispres, Doyçe Bank, 
Doyçe Oryant Bank, Banko di Roma, Felemenk Bahri Sefit 
Bankalarile aynca ilan edilecek diğer bankalar tarafından da 
icra edilecektir. 

10-Bu defa yapılacak " A " tertibine ait kayit mua
melesi için on dokuz liranın peşinen tediyesi mukabilinde 
yukarıda yazılı bankalar tarafından tahvillerin asıllan yerine 
geçmek üzere gene him.iline muharrer yirmi liralık muvak
kat makbuz verilec:ektir. 

11 - Muvakkat makbuzların asıllarile ne saman deiif
tirileceii ayrıca ilin edilecektir. 

-TER Kl-Tt c AR E T--ZA_Y_l BONO VE CÜZDAN 

Beyollu'nda Hmıı.lbatında Zil nu

-rolu mağaııada i<ftyı ticaret etmekte 

iken bu sefer terki ticaret eyleıllllmdaı 

eıhabı matlubun uaınf on ırltn zarfmda 

müracaat lü2W1Mı ila.n olunur. 

Mezkür maill2Bda lstefan Tltopulo 

Emniyet !andılı MBclilrlqtlnclen : 
!Bleyman Efenclhdn m Afuıto. 932 

tarihinde aandığmma buUtıtı _. i
çin .. .o- 17123 nwnerolu bono • 
9111 No. ha faiz dlzdanım lıaybettlğlnf 

söylemlıtlr. Y etıUI .. erfleceğlnden eski

sinin htılanıil olmadıiı BU olunur. 

Y akup Kenan ve Ahmet 
Hamdi vapur idaresinden: 
Tekirdağ, Mürefte ve Karabiga· 
ya perşembe Ye pazar günleri 
Galata nhtımından hareket eden 

SAMİ vapuru yerine badema 

KEMAL vapuru hareket 

ederek muntazam •eferleri icra 
edecektir. Yok ve yolcu için 
Yemiş soğan iskeleıindeAkdeoiz 
ambarına müracaat. Tel: 2.2300 

N O T A 

KARADENİZ POST ASI 

SAMSUN 
vapuru 30 mart 

PERŞEMBE 
günü akşamr hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Sürmene, Rizeye 
azimet ve avdet edecektir. 

E R Z U R U M vapuru 
3 Nisan P AZA R T E S 1 

günü harek"t edecektir. 

.. 

isminde bir haftalık Musiki Mecmua11 
ç"'!Yor. Memleketimizn en tarunmıı 

musiki ıinaslannm mecmuaya iıtiraki te 
min eclilmiıtir. lstanbul Viliııyeti karır

ırnda Nümune matbaa11, abone kaydı
na !ıatlamrıtır. 

'""" ""''" ;,;. sm-; Y• .. ..o 1 
hanındaki . acentalığına müracaat, 

Tel: 21515. 

1290 1353 

1 
Evkaf müdiriyeti llAnları 

1 
Mahalle ve mevkii Cadde ve ıokağı No. sı Cinai Kira müddeti 

Beyoğluoda Hü•eyinağa Caddeikebirde 60,62,58 Pastane ve Üç sene 
oda ve iki bo-
durum ve fırın 

Galata Şahkulu Yükıekkaldınm 701·699 Dnkkin .. 
" " Kulekapıaı 24 ,, 

Hendek 55 ., " " Kule kapısı 
Beyoğlu Okçumuaa 
Galata Şahkulu 

Karamolla 22-28 Ayartımanm 1 el dairesi Bir sen 

.. 
" 
it .. .. 
" .. 
• 
.. 

Kulekapı111 24 " 2 ci katı " .. .. 24 •• 3cü ,, ,, 
., ,, 24 ,, O.t kat .. 

Fereketzade 

" 

Zurafa 
Yakaekkaldırım 

18·24 Hane .. 
53 Diikkiıı .. 
42 Hane .. 
) • 2 İki diikklıı 

" 

Sultanbeyazıt Y enifebir 
Kulekapısı Yazıcı 

Şelıauvarbey Karanfil 
Kemanke, Ka- Eski gümrtlk 
nmustafapqa 

O 510 artın arsada baraka ,, 

" 
Yeraltı camü 
önOnde 

24 Mektep mahalli 11 

63 Dııkkin ,, 

,. ., O 2 Cami içinde oda ,. 
Galata Bereketzade Cami kmrşısmda 8 Müezıin metruta11 ,, 

,, Arapcamii Mahmudiye 6-4 Dılkkin ,. 
,. ., Kalafatyeri 113 Baraka ,. 
,, Yolcuzade lalcender 1 Garaj ,, 
,, ~ehit Mehmetpa9a Azapkapıaı 12 Cami bahçemi ,, 
,. ., ,. Ü•tilpçüler 13 Baraka ,. 

Topıne Ekmekçibqı Bojazkemen 134 Dükkin ,. 

.. " " 132-136 " " 
., Stllıeylbey Tramvay 1 Mektep mabalH ,. 

Çarşına Püskülclller 4 Diikkln ,, 
,, ,, 15 ,. ,, 
.. ,, 17 ..... 19 iki dnkklıı ,, 

Çartıda Zenneciler 36 Dükklıı Bir Hne 
., Fesçiler 1-3 ,, ,, 
" Varakçılar 14-16 ,, ,, 
,, Yoryancılar 17 ve 19 iki dDkkA• ., 
,, Ktlrkçlller 26 Dllkklıı ,, 
,, CeYabir hede•teni 2 cl ada 27 Dolap ., 

Llleli Mimarkemalettin Tramvay 95 DDkkan ,, 
Çanırelkilyllnde Paaarkay•iı iakeleeinde 10 Dllkkin ye mey ., 

dan mahalli ,, 
Yukanda mevkllerile cinıleri yuılı olu vakıf emllk hizalarmdakl 

mtlddetlerle kiraya verilmek lıere müzayedeye konmuftur. ihaleleri 
Niıanm on beşinci cumarteai gllnll uat on bqte yapılacakbr. Tat. 
nıak isteyenler ÇenberUtqta EYkaf mtld6riyetinde Vakıf Akarlar 
kalemine ıelmeleri (131S) 1214 

Mikdan • 
1000 Kilo Yerli tos teker 
3000 " " pirinç 

250 ,, Sade yağı 
200-250 Çeki Odun 

Fıkara imaretleri için lüzumu olan yukanda isimleri ya 
zılı dört kalem erzak ve mahrukat ayn ayn aleni münakuaya 
konmuıtur. Talip olanlar şeraiti anlamak ve nümuneleri &'Ör
mek üzere her gün Levaznn İdaresine ve ihale günii olan 
Niıanm yirmi ikinci cumartee i günü saat on bette ldare En
cümenine müracaattan. (1406) 

0/0 25 TENZILA T : BAYRAMA KADAR 
JıtanbqPda Çalonalrtılar Sandalyedl-' de Ba)i:qıcJe K~ TOYO hlırilıatmda lıll· 

eiim1ıt bt lil7leri va _,.,ı;,tmc1a teruıiUt JaPiLmttn-. KotUDU. Tel 23027. 
895 

Kocaeli 
Defterdarlığından: 

Ha1MY• Majuay Kah'teye 

' .... 

Milıtarı 

M.evlıi 
... h.mimı elu- tahmin ola· tahmin olu .. 

- .,.._l aaa debel •P hed~I 

iri. M. L.K L.K L.K., 

Kahve Bahçecik Şehit Ekrem 50 
Hane Uınit Kozluk 
Ara ,, • • Kııla 126 

Maiaza ,, 1' Camlı iıkele 1000 
Yukarda yazdı bir mağaza ve bir hane ve bir arsanın 

m6lkiyetlerile bir kahvenin ican 5-3-933 tarihinden itibaren 
bir ay miiddetle pazarlıkla ihale edileceğinden iıtiyenlerin 
% 7,5 teminatlan1e komisyona müracaatları. (1164) 
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MİLLİYET PERŞEMBE JO MART 1933 

1HT1RA lLANI 

• " Bilhaasa raylar uzerinde hareket e
den va11tai nakliyede mil yatağı için bağ 
lama usulü " hakkında iotihsal olunan 
2-4-1931 tarih ve llll numaralı ihtira 
beratı bu defa mevkii fiile konmak üze
ı·e ahere devrüferağ veya İcar edilece
ğinden talip olanların Galata' da Çinili 
Rıhtım Hanında Robert Ferriye müra-

IPEKIŞ'te Maroken irınan'lar 295 Kuruşa. 
• • 

! '~ caatlan, i!An olunur. if; aroken B·rman IPEKIŞ'in en 
1207 

KİRALIK GAZİNO 
zivade benimsediği bir kumaştır. 

Amavutköyü meıhur Akıntı Bur
nu gazinosu sahibi tare.fmdan 
kiralıktır.(Telelon 22369) a miiracaaL 

~;1111111111111111111111:11"' 
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iLAN 
ile en iPEKİŞ'in Maroken Birmanlar'ı 

Mahmutp<op. Kefeli H"" altında 3 
No. mafazamt n 1"1ml,e çartWDcla 
12 numerolu atöl:remle 1ıer.- t..ı.i 

ticaret ayl..ıliim ilin eylerim. 

ağır tuvaletten en hafif spor robuna 
Q .. kadar her türlü ipekli elbise yapılabilir. 

Haaan Kadri 

ZA Yl - 3835 nmnerohı yük ..,,ı..mm 
pli..._ Zll)'i ettlm. y enlani alac:ağun
dan btı1mıl ,..&dur. O..,. Zade Musa. 

MAROKEN BİRMAN'ların tam 178 mulıtelif rengi vardır! 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

' Onca Vakıf e- l11tanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (9' 60) ı Türkler elindedir. 

Tlirldye lı B-kası tarafından tetkll olunmnfhu'. idare meell9l ve mGdUrı... 
heyeti ve memurlan klmllea TUrklerd.. milrekkep yegbe Tlirk Sigorta Şirke
tidir. Tlirklyenln her tarafında (200) a pçea acenta.lanmn hepu Tilrktill'. TUr
ldyenbı en mDhlm mUeuuelerlnln vebankalanmn ııigortalanm icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
da-ortalarıaı an iyi praitJ• yapu. Ha .. r vukuunda urarlan ıllr' at Ye kolaylıkla öder. 

Telgrafı IMTİY AZ - Telefonı lst. 20531 

Edirne Cümhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: _ 

ZA Yl - Celne ulaınik tubetinden al 

""' olclufam tnfc rmi laı.)'Letdna. y .... 
rıİIİnl .._.._... ..,u. Mllıml ,.. 
tur. 118 clofamLı s.ı&ıı ol'- Cemal. 
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BAYRAM 
Hediyelerinizi ve eşyanızı 

YERLİ MALLAR 
Pazarından alınız 

Her istediğinizin en iyisini, 
en sağlamını, en ucuzunu · 

bulursunuz! 

· Yeni Hereke kravatları 
zarafet veucuzluk 
itibarile rekabet 
kabul etmez. 

Edirne' de hapishaneye çevrilecek olan yanık kqlanm 
umum tamiratı kapalı zarf wı ulile toptan münakasaya konul 
muıtm. 

Dr. A. KUTI L latanbal'da ı Samaan'cla 
Bahçebp1'da 't'e Beyotlu latiklll cacldufade Bankalar cadduiade 

Mün11k•aa müddeti 29 Mart 933 ten 18 Nisan 33 tari
hine değin (20) giindür. 

Münakasaya iıtirak edecek taliplerin ı 
A ~ Hükômet ve müeaseaa tça tanınmı§ olduğunu mU

beyyin vesaik ve yaptıkları İnşaata ait bonservis ve 
yaptrldan İn§aatın fotoğraflan, miısaddak diploma 
ve nıhaatiye, iktidan fenni ve mali vesikalan. 

B - Ticaret Odasınca müı eccel bir İnşaat şirketi ve ya
hut yine Ticaret Odaı mca müseccel ve bizzat mimar 
veya mühendia olduğunu mübeyyin vesikalar. 

r ·- Taahütlerini bihaklan ifa ederek şimdiye kadar 
(100000) lira kıymetinde bir binayİ ikmal ettikleri
ne dair resmi veya hususi vesikayı hamil olmalan 
şarttır. 

Taliplerin tamirata ait umumi fenni şartname ile lahi
kalannı, mukavele Formülünü, vaziyet plarum, münakasa 
planlarmı ve rölüverlerini (100) lira deposu mukabilinde An 
karada hapishaneler Umum Müdürlüğünden, lstanbulda 
Cümhuriyet müddei urnuıniliğinden, Edimede münakasa 
komisyonundan alabilirler. 

Milnakasa 18 Nisan 933 tarihine tesadüf eden sah 
günü saat (16) da yapdacağından taliplerin teklif edeceği 
umwni ve J'illcaek mebli.ğm Yiizde yedi buçuğu nisbetinde t ... 
minah muvakkatelerile birlikte münakasa günü saat on altı
ya kadar Edirne Cümhuriyet müddei umumiliği dairesinde 
ınüteşekkil Adliye münakasa korniaynouna müracaat eyle
meleri ve bu saatten sonraki müracaatlarm kabul olunaım
yacağı ilin olunur. (1412) 

• 
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'-~~'-•_ta_n_b_• __ ı~Be~ıe_d_l_ye_•_ı __ ua __ n_ıan ________ _ 
Fatih Belediye Şubesi Müdiriyetinden ı Alı'bey köyün 

de Merdi garip sokağında mektep ittisalindeki Tekke bina
amm yalnız sania hane ve ded egab dairesi enkazı mahallinde 
bilmüzayede satılacağından talip olanların yüzde yedi buçuk 
ı>eY akçesini yatırmak için her gün daireye müzayedeye işti
rak etmek için de 12-4-933 tarihine müıadif çarşamba gü
nü saat 14 le müzayede mahallinde bulunmalan tekrar ilin 
olunur. (1418) 

Mahmutpqada Rahiki zade medresesi kiraya veril
mek üzere kıaa bir müddetle müzayedeye çıkardmıştrr. Ta
lip olanlar şartnamesini görmek üzere Levazun müdürlüğü
ne müzayedeye girmek için de 12 liralık teminat makbuz ve
ya mektubu'ile 10-4-933 paza rte~i günü saat on beşe kadar 
Daimi encümene müracaat et ır.elidirler. ( 1419) 

MiMARLARA 
Güzel San'atlar Akademisinden: 

Ankara'da İnşa edilecek sergi binaaı müsabaka mühle 
ti 20 Nisana kadar temdit edilmiştir. Şartnameler Akademi
de tevzi edilmetkedir. 1380 

CENNETTEN BiR NOMUNE ~ 

Güzel Orman Çiftliği 
K~ ~ eteklerinde Mum.raya nımr teı.jebn -1alz ye llll· 
dir yarattıjı lıa harikullde litlf mevlriiıı içiııdeld ptolamı muhteıem ve 
a:niİz"77• aalonlarile; cesim havuzlarile ve bq,ıb ılıönilm arazi dahilinde 
zarif ormanlarile jllrbaharda muhterem halkımı mı tanezzilhlerine küflll 
edilecefinden lıletmeaine talip olanlann K.dıköy Acı Badem Çamlıca 

Kız Orta mektebi kar!111nda Ziya S.,. Çlftlitine müracaat. 

MOBiL YA ve KARYOLA .. 
Almak istiyenleri temizliği ve ucuzluğu ile bayreite 66 No 
bırakacak fiatlar I.taabul'da Rıza Pap yokatunda • 

Ziraat Vekaletinden: 
Bu sene mühim istihsal merkezlerinde yaptırılacak hu 

bubat ailolan baklanda al&ka dar firmaların vekalete gönde
recekleri avan projeleri için evvelce 20 Mart 933 alqanıına 
kadar verilen müddet 5 Nisan 933 11kıamma kadar uzatılmq 
tır Bu müddet zarfmda projelerin her halde Vekalete gönde
rilmiş bulunması İcap eylediği ve bundan sonra gönderile
cek projelerin dikkat nazarına almmıyacağı ilan olunur. 

1334 (1366) 

lstanbul ve 
Türk 

Al pullu 

Trakya Şeker Fabrikalan 
:Anonim Şirketinden: 

Şeker Fabrikasının lstanbul depolarından kristal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

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

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

Adres: Jstanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: lstanbul Şeker Telefon:24470. 79 
48) 
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Garp cephesinde anarş · 
Muntazam ordu mu, milis teşki. 

lah mı olsun? •• 
AnlıaTa: Kftnanuevv./ 1920 / 

Ankaranın ve bütün milletin ü
midi cephelere dayanm19 . Her
kes: "Cephedeki i~.crimU intizam 
içinde yürümekte, müdafaa ve mu
harebe kudretleri biraz daha art. 
maktadır!" diye müteselli oluyor, 
yarının ıatıraplarmı kartılanıak 
için yeni mukavemetler topluyor. 
Halbuki gelen haberlere göre 
Garp cephesinde intizam değil, a
narşi büküm ıürüyor. Kumandan 
ve disiplin tanımıyan milia kuv
vetleri, bafı bof, alabildiklerine gi
diyorlar. Çerkeı Etem ·ıe Tevfik 
Beylerin kumandaam4'Jd bu ku,.._ 
vetlere, maatteeııüf cephe ku
mandanı Ali Fuat Pa,a da aöz ge
çiremiyor. Söz geçirmeyince de 
onların noktai nazarına ittiraktan 
ba,ka bir fey yapaınıyor. Biz, düt
manm modem ordusunu böyle ba
şı bozuk tetkilatla mı yenece~z? 
Yazık ki, buna inananlar bir düzi
ye çoğalıyor. Hattı bu inan1' Bü
yük Millet Mecliaini de kapladı. 
Çünkü cephelerde, halk anıamda, 
mecliste o kadar propaganda ya
pıyorlar ki. . . . Nerdeyse bu !iç 
aergerdenin diktatörlüklerini bile 
bile, aeve seve herkea kabul ede
cek. • . Hakikaten şu üç kardetin, 
Etem, Tevfik ve Retidin propa.. 
ganda kabiliyetleri çok yilluek .•• 
Meb'uslar arasında bile: "Munta
zam orduya ne lüzum var? Hepi
miz kuvvayi milliye olalım, düşma. 
nı daha kolay yeneriz!,, fikrinde 
olanlar var. Buna mukabil daha 
ciddi düşünenlerin endişeli 9udurı 
Mustafa Kemal gibi bnyük bir ku
mandan, bu başıbozuk cereyam

na niçin bu kadar müumııh-t ~ 
yor? Mustafa Kemal değil miydi 
ki, daha küçük riltpeli bir zabit ~ 
ken bile ordunun İttihat nı Ten.k. 
ki Cemiyeti ile alakasını muhafa
:Ja etmesini iıtememit, muanzlari
le tiddetll mücadelelere ııbitmit
ti ! O tarihi )'af&Dll• olanlar hatır
larlar ki, orduyu İttihat ve Te~ 
kiden ayırıyor, onu bitaralhiia g&
türüyor, diye Seli.Dikte kendisine 
'kurtun atmadılar mı? Bu kıratta, 
bu karakterde bulunan bngünlln 
•eisi; nizam dfitmanlarma, &narfi 
propagandacılarına niçin Ye nası) 

tahammül ediyor. 

• • • 
Mustafa Kemal için, ahire ba

karak, böyle dütilnenler hak.rz de
ğildirler. Fakat onun hariminde 
bulunanlar, bu tegallüpten hot
lanmadığmı, bu anaııiye nihayet 
vermek için bir düaiye dü,Undü
ğünü çok iyi bilirler. Hatta Etenı 
ve arkada,ları Yozgattan Eakite
hire giderlerken, Ankarada ken
dilerine büyük merulm yapılımt, 
tantana ile tetyi edilmitlerdi. Bu 
meraaime İttirak eden, hatti Etem 
ve kardetlerile öpüten Muatafa 
Kemalin İnfiali yüzünden, tavrın
dan anla,ılma""' mıydı? Papnm 
o günkü haline mim koyanlar çok-
tu. İtin doiruau fU ki, Rela Pata, 
~u~ııp bazı hocalara olduğu 
~bı, bunlara da biraz riltvet ve
nyor, zaman kazanıyor, fıraat bek
liyor. Hiç bir kuYYeti ihmil etme
meğe, her hareket ve tetebbüıünü 
mecliıe ve millete kartı haklı göa- 1 

termeğe ve iyi mU411afaaya mecbur 1 

olduğunu hiaaeden Muıtafa Kemal 
için Kedia taarruzu veaile oldu, 
harekete geçmek için hraat hazır-

ladı: Etem ve Tefik Beyler; Garp 
cephesi kumandanlığmm deli.leti
le Kediıteki Yunan Fırkasına ta
arnrz e-tmek müaaadeaini istediler. 
Erki.ııiharbiyei Umumiye Reisi 
lamet Bey böyle bir taarruzun mu
vafık olamıyacağmı bildirdi. lı
met Beyin mütaleaaı fU idi: Düt
man orduıu, bizim ordumuzdan 
çok kuvvetlidir, daha mücehhez
dir. Cephanemiz azdır. Tetkili
bmız henüz bitmemiştir. Mahalli 
bir muvaffakıyet temin etsek bile 
düşmanın umumi bir taarruzu fe
na neticeler verebilir. Taze taze 
hazırlamağa çalıfhğımız kuvvet
lerimizi beyhude yere yıpratmış 
olacağız. intizar halinde olan düt
manı vaktinden evvel tahrik ede
ceiiiz ••. 

lamel Patanın ısrarına rağmen 
bu taarruz yapıldı. Neticesi ma
IOmdur: Mağlup olduk. Diltman 
Bursa istikametinden de lleriledi. 
Y enitehri, lnegölü itgal etti. Dum
lupınar sırtlarına kadar çekilme
ie mecbur olduk. ..... 

Gediz mağlubiyeti; Mecliste 
~m ve milia tefkilah taraftarla
rım biraz yere baktırdı. Fakat po
litikacılık hıramın hududu olmaz. 
Çerkes kardetler, bu mağlubiyete 
sebep kendi müfrezeleri deiiil, ni
zamiye aakerleri olduğunu propa
gandaya ba,ladılar. Muatafa Ke
mal Pa,arun iki gece evvel sofra
da aöylediği sözlerden kat'i karar 
arifesinde bulunduğumuz anlatı
lıyor. Pafll aöz arumda: "Ali Fu
at Pata, cephede çok ııkılmıt ola
cak. . Ankaraya gelse de biraz 
dinlen.e iyi olur 1. •• ,, demifti. 
Anlıı.tılıyordu ki, cephe kumanda
nmm müaamahaaı; Etem ve Tev
fik Beyleri daha ziyade tımartı
yor. Her halde vaziyeti düzeltmek 
li.zımgelecek. •• 

Reia Pata kararını vermitti; o, 
sırada Ali Fuat Pa,a Ankaraya 
gelmek için izin iatedi. Hemen 
müsaade edildi. Ankaraya a-ele
ceiii gün. Mustafa Kemal Pa,a 
da iatasyona inmitti. Ali Fuat Pa
ta. omuzunda bir tüfek olduğu 
halde trenden çıkh. Rela Pata. 
omuzunda tüfek t&fıyan cephe
kumandanma takıldı: "Nedir, bu 
omuzundaki tüfek?,, dedi. Yanın
daki bazı zevata daı 

- "Bu vaziyetin delalet ettiği 
zihniyeti farkediyorsunuz ya. • 
Taaavvur ediniz ki, bu zihniyet bü
tün cepheyi aarmJf. • netice ne 
olur 7,, dedi. 

Moskovaya bir sefir göndermek 
İcap ediyor. Ali Fuat Pa,a; Reis 
Pa,a tarafından teklif edilen bu 
vazifeyi memnuniyetle kabul etti. 

MILLJCI 

VERNER 
Anlıaranın 

en IDlıs 
TUVALET 

salonu 

Bankalar 
caddesi 
Tel: 3240 

Ankarapalaı 
Tel: 3410 

ıv..,...., 1 

İstatukoyu 
Muhafaza 
1 Nisanda Ankara Be. 
Jedıye meclisi açılıyoı 

Ankara Valiııl ı:>e Belediye Reui 
NeıJ:aat Bey 

ANKARA, 29 (Telefonla) - An· 
kara Belediye Meclisi Niaanın birin
ci Cumarteai gÜnÜ içtimalanna baıJı .. 
yacaktır. Ankara Belediyesinin bu ııe 

ne her teyden evvel nazan iribaı:e al
dığı ff!Y miitevazin bir bütçedir. 

Geçen sene (904,475) lira olan 
bütçe bu aene biraz fo.%li•ile 
(979,041) lira olarak tevzin edilmi§
tir. 

Belediye MecliJİnİn bu .sene ruzna 
meıinde çok mühim mevzularm l'örü 
lememeainin yegane sebebi bütçe dar 
lıgıdır. Eoasen f"hir için .. n hayati ve
sait ve mesaili bugün, aağari de olaa, 
tazmin edilememİf olan Belediyemi
zin hf'!r şeyden ıı:ivade hilh11.s.\oll bütçe 
alnl dü:ıeltmeie ihtiyacı vardır. 

Filhakika Belediye Mecluin,in on 
bir maddelik yeni ruznamesindon se

kizini; 933 senesi bütçesinin heyeti 
umumiyeye takdimi, bütçede bazı f11-
11I ..., maddeler arasmda münakalat 
icraat, müeueaat ile evlerden al.na .. 
cak Vidanj ücreti, yeni mahalle iaim
Jerinin taıdjki, Vergi komiıyonuna 

aza İntih11.bı, maktu cezalar hl'tkkın· 
dil B<'lediye encümeni karan,. Nühap 
fİrketine ait kazanç hiı•csİ ihbanndan 
dolayı ikramiye, aergi binaıı için ve· 
rilecek y• gibi bazı usul ve idareye 
ait maddeler te~kil etmektedir. Mü
tebald 6ç madde de dahi evlerde ça
llJAn hlınnetçi ve aaireye dair talimat 
name, eergl binau için verilecek yer, 
hayvan pan•iyonuna Belediye tarafın 
dan ili.Ye edilecek ahır gibi paraaız 
ve yahut pek a• para sarfma ihtiyaç 
hissettiren icraat bulunmaktadır. 

Buna raktrıen Belediyemiz aaıl va
zifelerini : . i yapmakta, m-leketi
mizin her Belediyeaine örnek olarAk 
devam edebilmek için parıuını l,,ilhas 
aa tehrin zanırl ihtiyaçlarına tabaia 
etmektedir. 

Şimendif ercflik ın te
ha•stsı Ankarada 
ANKARA. 29 (Telefonla) -

Demlryollarımızda tetkikat yap. 
ma~a ve bir rapor hazırlamağa 
davet edilen Amerikalı timendi
fercilik mütehaaauı yarın latan
buldan ,ehrimize gelecektir. 

Mütehaaaıa yarın Nafia Vekili 
tarafından kabul edilecek ve Dev
let Demiryollan Umumi Müdüriy
le temaalarma başlıyacaktır. 

Yurttaı 
Tllrlıiye malı, Türldye mama

/ah, T iirlıiye malıaulii her Tür
kün silni, ferell, gıdası, ikramı 
olmalıdır. 

Milli lktıaat ve taaarruf 
cemiyeti 

Hizmetçi 
Buhranı! 
Ankarada artık hiz
metçi derdi kalmıyor 

ANKARA, 29 (Telefonla) - An
karada ev hizmetçileri denli henüz 
hl\ledilememİf bir haldedir. Bunu na
zan itibare alan Ankara Belediyesi 
Belediye Kanunundan aldığı aal.i.hl
yetle bu derdi ele ortadan kaldırma
ğa, hatta biraz da fedakarlık y .. pa
rak halka azami derecede mubyy.t 
olmağa karar """1lİf ~e bir talimat
name hazırlıyarak taadik için Beledi
ye MecJiaine vermiıtir. 

Belediye Kanununun oa b.,.lnci 
maddeai mucibince evlerde mÜ•tah
dem erkek Ye kadın her nm hizmet
çilerle, aşçı,, aüt nene gibi ev işçileri
nin murakabesini temin İçin hazırla
nan bu talimatnameye nazaran, Bele 
diyemiz letkil ettifi bir büro vasıtaai 
le erbabı ihtiyaca bunları temin et
meği düıüomüıtür. 

Beledi}•e, to~kil f'deeeğl bu büro
yu mevcut teşkilatile idaro ederek 
yeni masraf yapmıyacaktn. 

Bugün evlerde çalışan bu kabil i§ 
erbabı tescil odilecefi gibi İt~ yeni al 
receklerin de birer ait"ili bulunacak ... 
tır. Bu siciller zabıta tahkikatile tev
sik ve flı u•uliyle tanzim olunacak
br. 

ltçiler senede dört defa sıhhi mu
ayeneye tabi tutul.ıcak, i~ıiz kalan• 
lar olursa bunlara yeni kapı buluna
caktır. 

Bu gibi işçilere it bulan müstah
demin idarehaneleri de kanunun tef
riki veçhile Belediye bırafından mu· 
rakabeye tabi tutulacalt:, tescil edil
miyen ve muayenesi yap:lm1yan bir 
hizmetçiyi kapılandırd,gı takdirde bi 
rinci defada otuz lira cezaya çarplla ... 
rak ikincJainde idareh11.nesi kapatıla .. 
caktır. 

Talimatnamenin kabul ve ilanın
dan sonra evlerinde: hizmetçi kull&· 
nanlar Belediyeye ihbar ohınacaklar
dır. Ruhsat cüzdanı b:ı' • · mıyan çalr
fan hizmetçilerden birinci defa01nda 
on lira, çalıttıranlardan da üç lira pa 
ra ceza.ıı alınacı!.k:, tekc.rni:rU halinde 
bu cezalar elli Hraya kadar arltırıfa .. 
ca tır. 

Belediyenin şehir halkı i~in g(;ste
receği bu fedakirlığııı Ankarada e
aaalı bir derdi kokiındeu halledeceği
ne eminiz. 

Fırka idare 
Heyeti 

ANKARA, 29 (A.A.) 
C. H. F ırkaaı umumi idare heyeti 
bugün toplandı. • 

Samsun vil&yet idare heyeti 
reisi Dr. Nuif Şerif Beyle Kütah
yanın son Vilayet kongresine mer 
kezC: m reiı gönderilen Mümtaz 
Beyin oralardaki Fırka vaziyetleri 
üzerinde verdikleri izahlardan ya 
na müzakereler oldu. 

Çanakkale, lçel, Niğde Vilayet 
idare heyetlerinin ve bu vilayetler 
le Şibinkarahiaar Vilayeti ve Kea
kin kaza heyetleri reislerinin yeni 
den intihapları tetkik ve tasdik o
lundu. 

Alman •efaretlnde 
ANKARA, 29 (Telefonla) -

Almanya maslahatgüzarı ve refi
kası yarın aktam aefarethanede 
bir suvare verecektir. 

AKA GONDOZ'ün 
Yeni 5 Romanı : 

,- 1 ı OVEY ANA, ~r-
2 ı ONLARIN ROMANI, j l 
3 : BEN ÖLDORMEDlM, . 
4: OÇ KIZIN HiKAYESi. 
5: AYSEL. 

Her kitapçıda bulununuz .._ 
ecele ed.......W. fena ol-. 

Çfinldl pek az kaldı. 
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Fevkaıade odalar 
3 Liradan 
itibaren 

ANKARA'DA A 

. . .. · ~· . . . ""· · "' ' ' ·' ~- !-r:.,:.~. 

ANKARA, 29 (Milliyet) - Vi 
!&yet IÖZ derleme şube ve ocakla
rından vilayet aöz derleme heyeti 
ne gönderilen üç bine yakm söz 
derleme fitinin tasnif ve numara
lanması yapılmıttır. Maarif Mü
dürlüğünce, Gazi ilk erkek mek-

tebine davet edilen ve bu itleri bi 
len on kadar muallim ve müfettit 
Maarif Müdürü Rahmi Bey de da
hil olduğu halde fitlerin tasnifini 
ikmal etmitlerdir. Tasnif edilen 
fişler Dil Cemiyetine gönderil
mittir. 

ıkılacak son saltanat 
Ankarada bazı resmi dairelerin 
odacıları bir sultan kadar azametli 
Bunlara muaşeret adabı öğretecek bir kur• 

açılma•ını istiyoruz .• 
ANKARA, 29 (Milliyet) - H•kes halinde babadan ofula, lıantefıriden 

farkındadır herkes ıik.i.yetçidir, her yer- hemtebriye devredilmekte n ta istibdat 
de dedikodusu yapılır; Ankarada bir devrinden kalan bu anane her fena t ... 
Odacılar Saltanatı var l ıeldriilü yıktığımız bu denide de lıi.li 

Koca bir vekili ziyaret edersiniz, müa.- devanı ebnektedir. Okur yazar, mektep 
te!iar, yahut müdürü umumilerle İ.§İnİz ırörmüt bir çok inaanlann yirmi lira için 
vardır konuıınak için gidersiniz. Sizi kırk kapı çaldıkları bu zamanda acaba 
mahçup düt.ürecek ~~ar nezak~ ve tea- bunl~n dİİ;"Ütt muamelı;l~ne ~ ~ı.kız? 
hilat ıöıtenrler. İ§UUZ kanuıu olmadı- Dıre kondorlarmda biribirlerile ıtıten, 
ğından terviç edilemese bile aiz ııördüğü- maaalilı erbabını adam Y""'İne koymıyan, 
nüz hüanü kabulden ve caııkulağıyle elin- iskemlelere ayak ayak üstüne abp otu-
lendiğinizden dolayı memnun çıkaraınız. ran bu sultanları büyiiklerimb ııöremi-

Bilhaaaa ve bilhassa; vatand&flık bak- yorlar. 
kıruza gösterilen bu riayetten, bu hiz- Çünkü; onlar cidden bqLınm lı:qıya-
metlerden dolayı biraz ela gurur ve fa- mıyacak kadar ınetıruldilrler, herkes on.-
bir duyanınız. lara bunları ıröremediklerindı!a dolayı 

Fakat size aöıterilen bu hürmet ve da ha.kveriyor. Fakat her dairede buo-
riayet pek çok dairelerde yalnız, zi:r--- !arla uirafacak bir memur nn1ır zan-
retinde bulunduğunuz büyiik zabn oda nındaynı. 
kapısı "fiiinin iç tarafından hatlar. 

Çünkü: 
Resmi dairenin daha cümlekapuından 

girerken odaı::ılarm hepsinden aoğuk mu
amele göre göra, muaıeret idibına ta
mamen aykırı vaziyetlere ve diiriift söz
lere muhatap ola ola bu etiie kadar ırd
mitainizdir. içeri admıınızı attıimız -
niyede de bundan kurtulmutaUIUllldur. 

• • • 
Aradığmr.ıı zat ne kadar büyük oluna 

olsun, hatti ve.kil de olaa kapıcıya sor
duğunuz zaman cevap almak kabil de
lildir. 

içeri girer, ilk odaaya o ıı:atm oclaa&
nın nerede olduğunu soranınız, yilzilnil
ze t .... ten bakar. Odayı bulur kendi o
dacısına aoranoını, alelekser ırene cevap 
yoktur. Yahut akıi bir aö:de lıarıılatır
aınızı 

- Şimdi meııruld!.r. 
Ne biloyim ben? •. • 

* * * Bu k6çük adamlar kimlerden ytbbq. 
)urlar, kendil.r!nde ne adat tnehbüm e
derler, mafrur edalan nedendir? Bu au
a11erin -1anııı ben bulamadım. Her 
-ıctJet Yeya dalrenlıı kendi ~etnislne p 
re ttn.lıı: renk, biçim biçim battA buan 
aırmaiar içinde giydirdiği ba ulanla... 
elan biz hflrmet, riayet, te.hillt.. Ve 
toptan Y"idln teriıiye bekliyoruz. 

••• Kimi Babı&llden lırabna, elı:-W ,_ı 
harfleri okuyup yazamıyan bu odacıla
nn yerleri bazı Yeldletlerde birer ıreclik 

.. . . 
Biz 1M1lek lıuebile her daireyi bili- -

rb, h ... gün ııörüriiz. Baıvekilet ve ln
hiaarlar V ek.ileti, biraz da Hariciye ia.
tUna ediliııce diğerlerinde kat'iyetle bir 
111ah hareketine mecburiyet vardır. 

Hde bilhaaaa iamiııi kaydetmek iat ... 
mediğimiz bir daire, fİkiyet ın8'V%Uumu
aun birinci cephesidir. 

Küçük bir hükUmete yeti..-lr m,.. 
mur kadrosu kadar ııeniı bir odacı kad
rosu mevcut bulunan bu vekaletin kü
çük bir bina içinde bu kadar adamı n ... 
rede çahıt>rdıtına bb hayret ediyoruz. 

Koridorlarmdakl odacı lnıl•balığnun 
ııüriiltüaünden ve dunr diplerine lıon
muı arralara oturan bu hademelerin u
uttıkları ayaklardan vekilet koridorlan 
ııeçilemez bir bAI aldL Bu vaziyet bir 
çolc clalrel.,..de de aynen böyledir. 

Bunlara YUifder, m ·lib erbalx ile ı.. 
maata talmıacaklan tavır, ıröaterecdderi 
teehilit b.akkmda llzımırden f"yleri öğ
retecek bir lrun açdmuı çok lazundır. 
Hatta bu nrilnaaebetle dbiaden de yck
-ı. bir hale getirilmelidir. Y akalanna 
konacak lpretler ~tıfı daireye niabo. 
tinl ifade için her halde lı:ifl.dlr. 

* * * 
Kllçllk 1., lrilçük - dlye aldırma

chfıımz bu ,..dyet artılr ddcB bir -
ıru halini aldı. Biz kıuilerimixln bu bu
aaataki binlerce tikiyetjnln onkile rica 
edlyonaı "D«)'iikleriınttıe halk arııam
clald bu tahta P"O'cle artık yıla] un 1,, 

Ankara SİNEMALARI 
Yeni Baııtln bagece 

NORMA SCHERER - CLARK GABEL 

tanıfmdan temail edilen Metro-Gol
dwin-Ma,..rlıı en bllyük filmi 

SERBEST 
RUHLAR 

ICadm iatiklAllne ft ilıtlrıularu- alt 
.. ırüzel aahııeleri ancak loa ....-ele ıröre 
bilirainb. 

lllvetenı Dtinya Haberleri. 

I Bugün bagece Kulüp 

Deniz 
Kahramanları 

ltraai Delriya franaızca aözlü ve fili'• 

lalı mevsimin en müheyyiç ve fevk&• 

llde filmi 

bA.veten: Köpeklerin 
dördüncü komedl•i 

fiatlarda 
Çok Büyük Tenzilat 

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

• 


