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Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Ticaret politikasında 
Değişme Ingiliz-R s Ik A 

1 asebab rmu? ----
B ~ • rı.. iktuadm ml7an tiı:a-
uırun ı..- f ... ,,.. 

rettir. lkbaadm iyi "'~ya ana ıı .... ı. 
llİ anlamak latiyen ticarete b";loyor. 
O durırun .. iktıaat fena, canlı ıae ik
baat iyi deniyor. Bu iki ,eyi bir tut
ınakta ilmi kıymet ...... "111 ,..ı. bir 
tarafa bırakarak, ıittikçe elıemınİy9t 
alan ticarete yakından bakmalıdır .,,. 
ticaret politikaamdald deiifmel.ri ta 
kip ebnelidir. • 

Ticaret politikan ne haldedir? 
Devletler ticaret politikalarmı 

mutta11l deiittiriyorlar.. Son z"'.man
da yine böyle bir değiımeye ~t o
lunuyor. Ticaretin ı....,i latikamet
den ııeldiiini ve -reye ~kolundu
ğunu ıu ıurette tebarüz ettirmek ka
bildir: 

ı - Ticaret, (En llUla mioand•
ye ma:ır.har) uıulü iatikaınetinden ııe
liyor. Bu uaule söre ticaret mu'kaTe• 
lesi yapan de•letlerden biri diierine 
kartı ııfunrükleri indirine aatomatik 
olarak tekmil diierleriae kartı da ay
ni miktarda indirmeie mecburdur. 
Bu u•ul bu gÜne kadar bemen ber ti
caret mukaveleainde eaaotır. Fakat 
hemen ilave olunmalıdır ki, o ancak 
bir tekil olarak kalınıt hakikatta pek 
az tatbik edilebilmiıtir. Hatta denile· 
bilir ki bu usul aon zamanda fili hiç 
bir ma~a ifade ebniyen bale ıelmit. 
adeta tahaccür elmit kalmıştır. Bana 
l '"b P.p en fazla müsaadeye mezhar uıu
Jünün' ancak gümrük indirmeğe taraf 
tar olunduğu zamanlarda tatbik edile
bilmesidir. Eğer devletler, bugÜn ol
duğu gibi gümrük indirmeie yanll§
mazlaraa, bu usulü tatbika imkan yok 
tur. De•letler korku içindedirler. Bir 
devlete kartı gÜnırÜk indirilirse, di
ğerlerine kartı da indirmek mecburi
yeti onlara ağır ııelmektedir. Böyle
ce tecrübe ile .. bit oluyor ki, müaa
'Vİ 'rekabeti temin ebnek kaygusiyle 
ortaya atılan en fazla müaaadeye 
mazhar u•ulü, ancak liberal zihniyet
li bir rejimde tatbik olunabiliyor. 

2 - (Ottowa itilafı) ile lngiliz İm· 
peratorluğu dünya iktisadından kıll
men aynlınca ticaret büsbütün hima· 
yeye doğru mey!e~ittir. Bu itilaftan 
evvel dünya, hiç ıuphealz daha az 
bima~eci idi. Tekmil dünya ticaret 
baanmın memleketlere söre ta•nifinde 
baıta görülen lngiltere, bu itilafna
menin neticeai alarak mibtemlekele
rini toparlayıp bir tarafa çekildikten 
sonra, diğer memleketlerin menfaatle 
ri ıiddetle darbelenmit oldu. Bunu 
'rakamla ifade için denilebilir kl, Ot
towa itilafı ile lngiliz ma.temlekeleri· 
ne gelen ( lngiliz) mallannın yÜzde 
30 una tercih konmuıtur. Bunun ne
ticesi, lngiliz mÜ•temlekeleıine .. (A
merika) dan selen mallarm yuzde 
23 çü ve (Almanya) dan ~elen mal
lann da yüzde 42 •i artık bır daha ln
ııiliz müıtemlekeıine riremez olmu, .. 
tur. Ottowa'nm bu fa•h Türkiyeyi az 
alakadar eder. Fakat Ottawa'nın 
bir diğer faslı vardır ki Türkiyeyi çok 
alakadar eder. Filhakika lnııiltereye, 
lngiliz mÜ•temlekeainden giden maJ. 
lann yüzde 57 aine tercih konmuıtur. 
Bundan tekmil dünyanın lngittereye 
yaptığı ihracabn yüzde 37 •i müteea
airdir. Böylece ihracatlarmdan kaybe 
den memleketler, zaruri olarak itha
lab azaltmağa, bunun için de fazla 
birnayeci olmağa mecbur olmuılardır. 

3 - Yeni ticaret devri, ( M ütekabi
liyet) demdir. Bu usulde iki devlet, 
ister en fazla müaadeye mazhar ba
ğile bağlı olaun, İsterolmuın, birbiri· 
ne ancak mütekabiliyetle ııümrük tah 
didi yapabilir. Müt-:=kabiliyet, görülü
yor ki, en fazla mu .. adeye mazhar 
usulünü ve bu uıulde meırcut olması 
iktıza eden liberal zihniyeti taııYir e
diyor. Böylece, en fazla ~Üaaadeye 
mazhar usulünün ölmek Üzere oldu
iunu aöylemek mümkündür. Halbuki 
yeni usul gittikçe re•aç kazanmakta. 
dır. Şimdiye kadar, en fazla müaaa
deye mazhar u•ulü içinde kalmakla 
beraber Amerika tarafmdan tatbik 
olunagelmekte olan mütekabiliyet po 
litikaıı, görünüte göre, yavaf yavaf 
dünyaya yayılmağa bathyor. Burada 
yeni u•ul ha"!"nda ilmi bir kıymet 
hükmü vennıyoruz. Yalnız ıunu oöy· 
lemekle iktifa ediyoruz ki, mütekabi
liyette, elindeki ıriinırük maddeleri 
en çok ve bunların da fiyattan en 
elastiki olan devletler, bu tart.lan ba
iz olmıyanlar karşıamda faik ve kuv
•etli mevkidedirler. 

Şu mülahazaların . ao.nunda aor· 
mak mümkündür: Eakı ticaret (En. 
fazla müaaadeye mazhar) U•uliyle i
di. Yeni ticaret (Mütekabiliyet) usu. 
lü ile olacaktır. Bunların hangisi ti
careti daha fazla açar? Bu •ualin ce
vabını vermeden yeni usulün DA•d 
tatbik olunacağını bilmek iktiza eder. 
Evvelki u•ulde olduğu gibi, müteka
bitiyitette de bir takım siyasi veya ru
hi &miller hakim olursa, yeni uıul da
hi ela•tikiyetini kaybedebilir ve ta
haccür edebilir. Böylece beynelınilel 
ticaret bir ba§ka usulün peıine dü§e· • 
bilir. Şimdilik fili olarak beynelmi
lel ticaret de görülen ıudur: Ottawa 
Yi takip ederek, Franaa kendi müs
temlekelerine kapanmaktadır; Belçi· 
l.a, Hollanda ile beraber birleıik bir 
iktısadi saha te§kiline çalıımaktadır; 
Cenubi Amerika devletleri Arjanti
tıin idaresi albnda birbirilerine yak
la§makta, ayrı bir iktısat sahası 'VÜ
CUde getirmek istemektedir. 

Bütün bu hazırlıklann ve tetekkül 
leri!' olınakta olduğu bir zamanda, 
ll>gıltere, Londra da beynelmilel ikb. 

Raa~cla teukil edilen lngüiz 
miihencli.lm 

Münaseba.t kesiliyor mu? 
lngilterenin Sovyetlerle iktısadi 

münasebetleri keseceği söyleniyor 
Mo•kovadaki lngiliz •efirl Londraya çağırıldı 

MOSKOVA 30 A-A- - Tau Ajan 
llDID öğrendiiine ııöre laııiliz aefiri 
e .... eliai gÜn M. Litvinofu ziyaret e
derek Metro Vicken lngitiz ıirketi 
memu'rlan aleyhindeki dava ortadan 
kaldınlmadıiı takdirde Büyük Bri· 
tanya hükümetinin almak ıa..vvu
runda bulundufu tedbirleri bildirme
ye geldiğini aöylemiıtir. 

M. Lltvinof sefirin ıüphelerini he-

men isale edeceii c:eTabmda bulun· 
mut ve Adliyenin bu davayı pek Y~· 
kında görmek için kat'i karar •ermıt 
olduğunu, bu kararın ııeri alınamaya
cafıru ve ıayet lngiliz . ~ükümc;t~n~n 
tedbirleri hakkında lngılız sefınnın 
yapacağı tebligat bu karar ü:ı;erind~ 
mÜeNir olınak maksadını takip edı
yoraa, bu tebliıabn hiçbir teYe yara-

(Devamı 5 inci oahifcde) 

Sahte 100 liralıkları 
kimler bastırdı? 

Emniyet müdürlüğü dün altı kişiyi 
nezaret altına aldı 

Dünya bankalarına ••htekArlık bildirildi 
Zabıta, muhtelif bankalara yüzer ı Bu para tetklk edilmit. ~i?'a .... d:" 

liralık .. hte evrakı nakdiye •Ürmek sahte yüz liralık olmadıiı bılınme01-
tetebbüaünde bu- 1 ne rafmen bunun kalp olduğuna da· 
lanan gizli bir kal- ir kuvvetli 9üpheler uyanmıı, -tice• 
pazan kumpanyuı· de iı zabıtaya akoetmi9tir. 
nı meydana çıkar· Emniyet. MüdürlüğÜ 2 inci t~be~i 
mak üzere bir kaç derhal tahkikata batlamıı, bu yuz lı-
ıündenberi ehem· rahğı bankaya ııötüren zatin ifade· 
miyetle metırul ol •İne müracaat ebnİ§tir. Tahkikat be-
maktadır. nüz de•am ederken Banco di Roma 

Geçen pazarte da buna benzer bir hadise olınuı, bu-
ıi giinil ilk defa o nu diğer muhtelif bankalarda hemen 
!arak Adapazan h~en ayn! mahire~te müteaddit ha-

. d1Seler takıp etm11tır. 
Tıcaret Bankasın• Bu suretle muhtelif bankalara tev-
Hendek'e gönderil· Al edilmek i•tenirken ele geçen .. hte 
mek Üzere verilme! yüz liralıklann adedi dün akf"IDA 
i•tenen bir miktaı kadar 12 yi bulmuıtur. 
e"Vralu nakdiye me- Bu ite ce.....ı edenler, ber bangi bir 
yanındaki bir yüz Polia müdürü bankaya bir kaç yüz lira yatınp ·nam-
liralık, banka vezne- Fe.hmi B. !arma he .. bı cari açtınyorlar, sonra 
danrun nazan dikkatini celbebniıtir. (Devamı 4 Uncü aahifede) 

Liman Şirketinde umumi içtima yapıluken 

Şirketlerde yıllık hesap 
Dün muhtelif şirketlerde umumi 

heyetler toplandılar 
Liman ve Tramvay tirketleri ne alemde? 

Tramvay tirketi heyeti umumi- / 
yeai dün Metro hanında toplanmıf 
tır. idare heyeti raporu ve bilanço 
tasdik edildikten sonra Meclisi i
dare azalıklarına yeniden Halit 
Ziya ve izzet Melih B. ler M. Ber
riat ve M. Pissard, kontrolörlüğe 
de Sezai ve Retit Saffet B. ler se
çilnıitlerdir. Bu sene hissedarlara 
19 ve 20 numaralı kuponlar mu
kabili olarak 6 lıviçre frangı kar 

dağıtılacaktır. 

Liman Şirketi 
Liman Şirketi heyeti umumiye•i 

dün .. at 16 da ıirket merkezinde 
senelik toplantıaıııı yapmııtır. 

Heyeti umumiyeye idare mecliıi 
ve mürakip raporlannın olrunmuile
batlanmııtır. Raporda bilhaaaa deni
liyordu ki: 

"Şirketin geçen seneler it hacmi 
vaziyeti ıudur: 
Seneıi it tonajı 

(1000 ton itibarile) 
1929 1.417 
1930 1.161 
1931 1.114 
1932 999 

Şirketin 500,000 liradan ibaret 
olan sermayeainin tezyidi hakkında-

Erzurum_ Sı vas 
Yeni demlryolu 62 mil
yon liraya mal o acak 

ANKARA, 30. (Telefonla) Si.,,.a-E,.. 
zurum batbnm iD§A•ına talip ıınıplarla 
Nafi.. V~eti arasında cereyan eden 
muzakerelerden henüz mü•bet bir neti
ce alınmıı değildir. Reji jeneııJ ıınıpu 
namına müzakereye memur Fnuıaız bat 
ınuhencfui buıün Nafia Vekili tarafın
dan kabul edilmİftİr. 
Hattın intasına talip olan Alınan, A

met ika ıınıP ınümeuillerile de temu
lar devam etmektedir. H Ukıimet İnfaa· 
tın 933 te b.:ıtla.maaı ve 939 da ikmalini 
fart koımaktadır. HükUmet tediyata 937 
de batlıyacak ve 13 senede ikmal ed~ 
cektir. 

Hatbn takriben 6Z milyon liraya mal 

Hilmi Bey 
olacağı anlatılmaktadır. Binaenaleyh iti 
alacak ıırupun hükiimetin tediyata bet
lama11 tarihine kadar geçecek 4 •ene 
zarfında bu ite Z5 ita 28 milyon lira tab 
a• ebne•i lizmı gelmektedir. 

Afyon . Antalya hath 
ANKARA, 30. (Telefonla) - Afyon 

Karahioar • Antalya dcmiryolunun inta· 
., hakkındaki kanun layiha•ının alaka.. 
dar ~ncÜmt!n)erde müzakeresi ikmal • 
dilerek liyiha rüznameye alııunqtır. 

ismet P,. n1n seyahati 
ANKARA, 30 (A.A.) - Bat

•ekil ismet Pa,a tetkik aeyahatine 
Pazartesi 'Veya Salı günii çıkacak
tır. Seyahat bir hafta devam ede
cektir. 

Amerika sefiri 
istifa etti 

Amerika Sefiri M. Cherill me
muriyetinden iatifa ederek Anka
radan tehrimize gelmittir. Sefirin 
istifanameıi kabul edildiğinden 
kendisi 8 Nisana kadar lıtanbul
da kalacak ve buradan Amerika
ya dönecektir. 

ş. Kaya B. geldi 
Bir kaç gün •onra 

lzmire gidecek 
Vekil B. içki dütmanlarlle 

görü9tif 
Dahiliye Vekili 

Şükrü Kaya B. dün 
hu•usi iıleri için 
şehrimize gelmiıtir. 

Vekil B. iatuyon
da Vali Muhittin 
B. ve Vilayet er
kini tarafmdan 
karıılanmıfbr. Ve
kil B. Beyofluna 
ııeçmiı ...e Tokat
hyan oteline İnmit· 
tir. Vekil B. bir 
iki gün sonra lzmi
re ııidecektir. 

Şükrü Kaya Bey 

içki düşmanlarile 
ha•bühal 

lçki dütmanlan tarafından dün 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Meclisin 
Bayram tatili aat konferansının tertibahnı almak

tadır. ilan edilmit olan konferans ruz 
nameıi, hareket içinde bir dünya İ· 
çinde tetkik ve müzakere olunacak
tır • Konferans, bu harekete bir isti
kamet vermek İçin mi aktolunuyor? 
Konferanstan çok teY üınit edenler 
yok değildir. 

Müderris 
IVizamettin ALI 

ki karar Üzerine lzmir liman tirketi 1 
84,221,40 lira ile i§tirak ebnittir. ı 
931 senesi bilançosunda görüldüğü 

111 
Üzere mevcut ihtiyatlara nazaran 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

ANKARA, 30 (Telelonla)
Millet Meclİ•İ cumartesi veya 
pazartesi toplantı•ıncla mütea
kip içtima giinünii, araya bay· ııı 
ram girme•İ hasebile, 10 nisan 
~:ı:aTteai olarak tesbit edecek- il 
''~· = ~ı ı 

HalkftJinde miinakOfQlı konleran.t emaımıda 

Münakaşalı konferans 
Dün Halkevinde yapıldı _ Nezihe 

Muhiddin Hanım ne diyor? 
Halkevi idare heyetinden Nezihe 

Muhiddin H. dil anketim.izin sualle
rine ıu cevaplan verdi: 

- Dil inkılabında na•ıl çalııılma-
11 fikrindesiniz? 

- BugÜnkü usulleri takip ederek •.• 
Dilimizin özlettirilmeai için yapılan 
.. vaı çok canlıdır. Başta ınütehaNıll
lar, onlann önünde de büyük inkıla
bı kuranlar var. 

Ben dil itinde çok iyi çalı§ıldığı· 
na kaniim. 

Büyük Gazimizin her itaretine bu 
millet canla baıla ko§maktan bir i.n 
geri kalmadı. 

Esasen Türk dili gÜnden güne ... 
dele§mekte ve özleşmekte idi. Bunu 
bir misalle anlatayİm: Bundan üç 
dört sene evvel yazdığımız yazılan 
bugÜn tuhaf bir hiale okuyoruz. Bu· 
nu yazan acaba biz miyiz? diye tatı
yoruz. Ben kendi hesabıma böyle bir 
hiue kapılıyorum. Dört sene evvel 
yazdığım bir kitabı bugÜn elime al
dığım zaman kendi kendime ıülüyo
nım. Onu yazdığım zaman kendimi 
zorlamıt, yabancı kelimeler, OÜ•lü 
cümleler bulmak için yorulmuı oldu-

(Dcvamı 5 inci sahifede) 

20 nci liste 
ANKARA, 30 A. A. - Kar. 

tılıkları aranacak arapça ve 
faraça kelimelerin 20 numaralı 
liateıi tudur: 
1 • V ahfet 9 - V eaika 
2. Vahamet 10 - Vicdan 
3- Vaki. Vııkaclan 11 - Yacl~ôı 
4. Vcuıta 12 - Yakin 
5 - Vebal 13 - Yani 
6 - Vecit. Vecitten- 14. Yegane 
7-'Veda 15-Ym 
8 - Velhcuıl 

Liatelerde çıkan kelimeler
den manaları birden fazla olan
ların ber manası için ayrı kar
tılıklar ileri aüriilebilir. 

Kartılık gönderen zatların 
gönderdikleri kartılıktan duyul 
mut ve ititilmit olmryanlan 
hangi kaynaklardan aldıklarmı 
ııösterıneleri rica olunur. 

Borada dünkü intihap toplantuı 

Baroda yeni intihap 
Dün yeni hey'et intihabını 

kimler kazandı? 
Baro heyeti umumiyesi dün iç

tima etmittir. 
Evvelce gazetelerle ilin editen 

ruzname mucibince azalar tarafın 
dan meslek mektebi mezunları 
hakkında verilen takrir müzakere 
edilmİf, baro tarafından azaya i· 
zahat verilerek 5 ıene hakimlik 
mesleğinde çalıfanların kanunen 
avukatlık yapabilecekleri, ve el
yevm kanuna uygunsuz olarak a.. 

vukatlık yapan kimae bulunmadı
ğı izah edilmif, bu izahat kafi gö
rülerek ruznamenin diğer madde
lerinin görütülmeaine geçilmittir. 

932 senesi hesap ve hesap mil
fettitleri raporu o'.... ıınmuf, tasdik 
edilmif, 933 seneıi hesap müfettit 
!eri intihap edilerek Cevdet Fahri 
ve Necati Beyler ıeçilmitlerdir. 

Bundan sonra istifa eden lnzi
(Dcvamı 5 inci aahifcdc) 

Ankarayı propağanda 
-1-

ediyorum! 

Bahar çattı. Bir çok yerlerd• geçti 
bile. Sürekli bahar görmek iateymler 
Ankarayı unutmaaınlor. Geç gelir 
amma hem .ürelıli, h11m çiçekli olur. 
Ankaranın kırçiçeği/ di;yip geçmeyi
niz. Dünyanm en namlı, en aayılr mü
zen olan Londra mW...ırinde Anka
ra çiçeğinin "dünyada qi yok" kay
dile aynl""f parlak bir yeri ıxırtlır. 

Ankara belediye•inin çiçek aeri 
ne Büyükadada oardır, ne de Nia ka
.abaoında. Hem pek ucllll daiıtır. 1-
nanmaaanıs küçük bir llİporİf oerip 
deneyiniz. Ambalajı .ailamdır. 

Çıplak yamaçların ortasında fiil• 
lak, 11özııü gibi bir göl görmek için 
/ıviçreye gitmek pahalı olur. Anka
rada daha gÜselini görürsünüs. Gör
mellİ mdan ucw: .•• 

Ankara yollan çamlandı. 
Niçin çamlanma..m? Ankaranın 

çevreainde üç tane kocaman ,am or· 

manı olduktan sonra.. _ 
Montekarlonun kotra yarlflan Aotı 

para eder? Bu yıl Ankara kayılı )'G• 

rıtlarını görmeli. Marmara ile Ko
radnıis, Galata.orayla Fener gilli lıi
ribirine rakip oldu. Amma U.,... 
..,, patırfıftZ. 

Ankoraya yalçın ve kıraç di,,.,._ 
!ere fQfmıyorum, kızıyorum. NereM. 
yalçın? Nere•i kıraç? Benim kötü ba -
iımda bile iki akar çqmeyle bir 
kaynak ııar. Hem biribirinden ,.a.... 
metre açıklıkla. 

Ankaranm nui ünlü thğil iri? An
kara kedisi, Ankara taCJflJllı, Anlıo
ra tiftiği, Ankara buğdayı, Ankara 
havası, Ankara koımaaı, Ankara hl
/arı .. 

Hepsinden ııaz geçtim. 
Çankaya Ankaradadır. 
Bu yeter. 

Aka GONDOZ 



MlLLIYET CUMA 31 :\1.ART 1933 

Tarihi tefrikaa 
138 

1 ff A R İ C İ ff A B E R L E R jf''Olll llAKi" J 
"~~kd~i~~af~l-M-a_n_d_a_m_e_s_e_le_s_i_N_e_y_a_p~~-~-k-l_M_d_ı_-K_r_a_l_~-.y-le_y_o_r-~~ 
gnatief evvela Romanyadan Besa. M. Mussolini planında Almanyada mfithlı bir Tahrikler karıısında 

Din alb maznun 
muhakeme edUdi 
ÇORUM, 30 (Milliyet) - Bu-

raby' ayı koparmag"' a çalıcacaktı böyle bir ıey yok auikast anlaııldı itidali bırakmamalı 
._, PARlS, 30 (A.A.) - M. Paul RECKLENGHAUSEN, 30. A. A. - BELGRAT, 30. AA. - Alqam ga-

-1-
Blllır.ıtl!, 110/da, Edlrnede 

lgnatief, lstaabalcla Tiirlderdea "clibD 
ıiz aiiJ olmaz" meselini çok İfibnİfli. 
o kadar sevindiği bu !.epmuahb .. lık ırii
lüııiin de clikenli bir tarafı nırdı: O -da E
di,._,e doğru aiderkea, Biİkreflen C99-
mek, mailüp düımam ezeca. prtlan İD
za ettirmeclea önce, kendilrie lıer.ı
dô-riifmÜf bir c.Gp fiasta soyaalı: bir 
mukavele ı.a-lamalı: İfİ idi. Vaftiz <>i'· 
lunun ba ite ııirifmekteki terecldücliiııü 
hiaıeden Çar, ona lwYTet oban diye, • 
line Romanya Prensi Cbarlea'a hitaba. 
bir nime vermiıti ikinci Alduudr ba 
nıunesinde R...-J'IUUD ...-1.ıimı Ru.. 
yaya borçlu olcluğww ima ediJor, Ru 
tekliflerini kabul ~ Roaanyaıım 
kendi mcnfeati jcahmclıın olduğunu IÔJ'
liyordu. 

lgnatief, !ıa R_,. itini peık ça
tallı görüyordu. Ruı balamı lıu itte pek 
yalnız kendini dütiinürc:esine idi. Ruıya, 
Romanyayı Türkiyenin- zat.en ağır bir 
ytik olmıyan - hakimiyetinden kurıar. 
caktı. f alaıt a-ı.1anm iatildali ,..ı.. 
nız Rusyanm tastikile elde edilemezdi. 
Bunda bütün Avrupa devletleri-
nın ıozü vardL lnailtere ı-
le Avuıturya - Macariıtanm bu 
ı.tilrlıôli taslilı etmtk içA R...._.yaya 
ne §artlar koJBcaklan dütiinülecek bir 
işti. 

Romanyanın iıtiklili, ya devletlerin 
ayn ayn tastilderile, ,.but topl•mcek 
kn:ıgrenin knrarile elde edilebilirdi. Ru~ 
ya, Romanyıuım koncreJ• cehMsini hiç 
ııtemiyordu. Çünkü bütün muharebede 
Ru •yaya yarclnn eden Romenlerin, dev
letler ara•mdaki uzJ•t•"WmnlJdardan i.a 
tifade olarak, kon~ Rm,.ya kıartı 
davnımnnıı mümkündü. Beaı:onsfiled 
ile Andraasy'nin Romanya muralıhaıla. 
n üzerinde yapacakları tesirler, Gortcba
kofu çolc ürkütüyordu. 

Biitüıa baıJara _,..ı.. ~u r ..ı., 
Romanyadan Be.arabyayı •lımkla bera. 
her onu aen Rus nüfuza altmda tut
m; k lazımdı. Rusya, bumı. için Romım. 
yaya yalnız bir "'7 teklif edi1ordu.: T• 
cavüzf n tedafüi bir ittifak,, • 

. R~syanın ittifakı deieni:rı Wr teJ df>. 
gildi. F alıat Roın&D7B. iatiklilmi .koru· 
duktaa sonra Ruaya. A.,...turya ula
P.-ııaınazlı.klarcla oyun oJ'118JlMk filo.. 
rindeyıc, böyle bir ittifakla önc:eclen bai
lanmayı iatcmiyelıillrdi. Fazla olara.k bu 
ittifalra Rus1aıım kntbaia tut, ittilakm 
biitiin deiwiai ı.içe İlldİrecek bir ...,.m. 
Raı1a ittifak -abedeıi•..._ ı- - " .. 
kit iıtene, cenup hl&vıa:;;,. himaya 
ıçın Romanya topraldarmdan ubr ır-
ç.irmek h•klcmm rntm.•mı i.tti1wdu. 
Romanya topraldarmm Raa oırdaluma 
reçit olması, Bükret Hiikı.rmetinin aö • 
zunü diktiji iatikJil ile sak Pi .,....... 
bir iıti 

Raaya, Roman,._ laadrstlorn !.laoin
d aoauna lıadar ilatiyıaltı n ı.t
kalmak iıtiyorda. ROIDllAJ'- tamaıni
Yı;Iİ miilki1eaiain tanini hİf itine ael
nuyarda. Romuı:ra .ı...iıryolla.rmdan U
tifade etmek anuııında1dı. Roman,.,.. 
mubwebe tazminatı ttınw:k itini bil. 
Türkiye ile ulapmya lıaihJ'orda. 

Bu ...,.tiar İçmde l<omanya ila uz!at
ma itini bqa ç.ı.armaı. lpatiıi'e ımıw.. 
IFZ CÔriiıriİyordu. 

Roaıan11a deol•t adam/arlle 
müza/ler•/er 

lgnatid, 1878,........ ilk qm 13 
tinde Petaiburl'taıa :rola plıb. T...ı.r, 
narp yüzünden pek iyi lfl-1yordu. A
yın 19 unda Bükrqe reldiı 22 nele • 
radan yola çıktı. Biikrqte kalclıiı ilç 
gün içinde Romanya Pıwıai Charfea. 
Başvekil Bratiano ,,.. ffaricİJ'e N.-ı 
Kağlaniçiano ile bir çok kseltır aöriittiL 

GeJir gelmez konuıtuiu Ra.,._ 
Bukreş aiyasi miilnMıili 8-n Stuart ve 
a\keri mimmrlj c-.J ın.teln lmm
disine Romanyalıların Raslarduı ne lı:a. 
dar soğumut oldupnu ael•tmq'-dıı. 

Roman,., kendisini Ruıyamıı minnetine 
liyık ıayıyordu. Türkiyeye tibi ıayıldık· 
lan balde Ruılara kapılanıı.ı açmıılar, 
lıütüa nakliye itlerini cörmöfler, Pı.lev
- önünde Ruslar bcmıldutu zamaa 
bizzat harbe cirerek kaalaruu dökmuı
lerdi. RnlJ'R, Romanyalılarm cö:ıı:ünde, 
aacak kendi J'VIÜmlarİle mu:zalfer ol
-ıtu. 

Bw lmrıı Radar .,. J•ımııtlarıh? 
Don •e müttelilı: cli19 airdildai Roıaaa
,ada ahaliden devlet ve hükıimet reiıle
riae kadar berkeae fem mı•=rnd0 etmi.t-
lerdi. Fazla olarak muiıaı-ebcy• lwua
nmca Romanyanm topraklanaclan bir 
parçayı almak istiyorlardı. 

e;,. ta.raftan bu vaziyet, cliier taraf. 
tan Romanya f'IJICIFdıterterine ı:ıalmn <>
la.n Alman Bleidıroder Banka-m ma
nenaları, Ruılarla Roman,...ı.larm arau· 
.. 9.ÇDllfb. • 

Prena, Baf-..ekil, Hariciye Nazın, la· 
aatiel'in tdıliflerini blıaJ edilmez loııılu
yorlardı . 

Bratiano, kat'i -.e ret cevabı ver-
eli: • 

- CenenJ, dedi. Pilevne önünde Raa 
daYUI uj'.runcla bu kadar lrusban TereD 
Romanyaldar, bu kadar fedalirlıldanna 
lıarp aaaY&tanlanndan bir parçanın ken
eli cövdeluinden koparılıp alınmasına 
razı olamazlar. Biz Ruayaya ba fedakir
hğı yapmağa razı olıak millet bizi par-
çalar. 

- Anavatanlarındaıı mı cled.ini:z? B ... 
sarabya. Ulahlar, yahut Molclavenlerle 
meakıin bir toprak değildir. Bilininiz ki 
burası aılında bir Tatar yurdudur. Bu· 
cak ıumunı alan bu arazide Kırım Han
ları, ıonra Nogay Hanları bükümet sür
müflerclir. Kmm biz. aeçtiği -
Türkler burasını kendi idareleri altına 
aldılar. Sonra biz buraılDI kurtardık. 
ldattmize aldık. 

{Devam1 var) 

Spor 

Macarlarla haz1rlık 
latanbul Futbol heyetinden: 
Bayramda ,ehrimize gelecek o

lan Macar profesyonel Boçkay ta
kımı ile latanbul birinci küme 
muhteliti de kartılqacakbr. Bu 
maça hazırlık olmak üzere Taksim 
Stadında birinci ve ikinci küıne
muhtelitleri bir talim maçı yapa
caklardır. 

Afağıda isimleri yazılı arkadq
larm 2 Nirıan 933 pasar t~il saat 
16 da futbol qyalarile ataaa
ray kulübünde hazır bulıınmalan 
ehemmiyetle teblii olunur. 

Avni, Nihat (Galatasaray) Sad
ri, Hüsnü, Feyzi, Hakkı, Etref, Şe. 
ref, (Betiktat) Sabih, Salahaddin 
Retat (lıtanbulspor) Zeki,Yqar, 
Fikret, Cevat, Muzaffer, Niyazi 
(Fenerbahçe) 

Jiray, Meaallm, N.,.et (Eyüp) 
Şadan (Albnordu) MUA,Oaman 
(Topkapr) Fahri (Kanın~) 
Bekim, Vecihi, RU. (Hilal) Me
mt, Yatar (Anadolu) Seyfi (Bey
lerbeyi) 

Bulgar güreıçller 
gelmiyor 

Bayramda lstanbula getirilme
si etrafında muhabere cereyan e
den Bulgar güret takımının gele
miyeceği anlqılmıttrr. 

Şehrimizde yapılacak bllyilk a. 
fır sikletler flUDpiyonaıına ait mu 
habereler de tamamlanmıtbr. Bu 
mllubakalara ittirak edecek Mil
let muvafakatlerini federaayonu
mma bildirmitlerdir. 

( Haftalık Siyasi icmal ) 
Mac Donalı:: - M:ı.:;,olini nıü

lıi.katı hali. günün en ehemmiyet· 
li ıneıelesini'tetkil ediyor. Müla
kat baklanda evveli. Ramada mü
lakattan sonra, bunu mtetakıp ta 
lngiliz Batvekili Pariıten geçer 
ken iki kısa tebliğ netredilmiftİ. 
Roma tebliğinde deniliyordu ki: 

"Umumi vaziyeti tetkik eden 
nazırlar, Avrupanm dört büyük 
devleti ar"mda tefriki mesai İm· 
kanları hakkında ltalyan B~ve
kili tarafından ileri sürülen tek
lifi müzakere etmişlerdir." 

Bundan sonra lngiliz Be ·· veki· 
li Mac Donald Pariıten geçe~ken, 
Fransız Ba,vekili M. Daladier ile 
görüştü. Bu görü9meden son
ra da fU kısa teblit ne,redildi: 

"fns;iliz Bafvekili ile Hariciye 
nazırı Londraya avdet etmek üze
re Pariaten geçerlerken, Fransız 
Ba,vekili ile Hariciye nazırını 
görmütler Te kendilerine Roma 
mülAkatı hakkında malılmat ver· 
mislerdir. Fransız nazırları, fngi. 
liz meslekd~larına bu maliimat
tan dolayı ıe.ekür beyan etmit
lerdir. Teklif yakından tetkik edi-

lecek ve kua bir zaman içinde ha 
mesele etrafında muhabere edile
cektir. Fransız, nazrrlan, Millet
ler cemiyeti meclisinin daimi aza
sı olan dört devlet arasında cemi
yet tetkilatmın çerçevesi içinde 
bir tefriki mesaiye taraftar oldıık
lannı beynn etmitlerdir." 

ftte Mac. Donald Londraya 
varıp ta Avam kamarası kürsü
sünden Roma mülakab hakkın
daki nutkunu söyleyinceye ka
dar bu mülakat baklandaki malt\. 
mabmı.z bundan ibaretti. Mac Do
nald mülakat hakkında söy
lediği sözlerde Muuolini tarafın
dan bu tefriki mesaiye p.rt ol
mak üzere muahedelerin tadilini 
ileri sürdüğünü bildirmiftir. Fil
hakika ltalyan Ba,vekilinin öte
den kri buna taraftar olduğa 
malilmdu. Ancak Mac Donald'm 
sözlerinden anlqılryor ki kendin 
de bazı kayıtlar altında bu fikre 
imale edilmi• bulunuyor. Ve itin 
uıl ehemmiyeti de buradadır. 
Mac Donald'ın ileri sürdüğü ka
yıt alakadar olan küçük devletle
nn dı- muvafakatleri alınmasın-

Boncour, dün öğleden sonra Me- Zabita Ren ve Veatafal1e sanayi baT· -eteri Kral Aleluandnn Petit Journal 
zalarında ıubeleri bulunan bir komünist muhabirine yaptığı beyaııab olduğu gibi 

busan meclisi hariciye encümenin infilak maddeleri teşkı1atı meydana yazmaktn, bu beyanat hakkında uzun u 
de borçlar meselesini izah etmit çılmrmıttır. Bu t9'kilat meamplan köp- zadıya mütaleelar yiirii-1.tedir. 
ve Muuolini planını okumu.tur. rüleri ve binalan atmak için komünuist Bu gazeteler, Kralın ıu sözünün • 

Mumaileyh, F ransanın Millet- reiolerinden talimat almıılardır. Zabita hemmiyetine clikkab çekmektedir. Kral 
ler Cemiyetine sadık olduğu ııe o- otuz komünist reisi tevkif etmiştir. Bun beyanatı ıırasmda muhabire desniştir ki! 

h b. lal' ıuçl:ırm.ı itiraf etmişlerdir. 500 den - Soğuk kanlılıktan aynlmaroalı, 
nun haricinde iç ır "'y yapamı- fazla el bcımbuı ve bir sok ıilib ve mü· tahrikler kar4mnda çok büyük iticlal 
yacağmı beyan etmi,tir. himmal ele geçm;4tir. Diğer taraftan aöstennelidir. 

M. Paal Boncour, Mıusolini plii Satrop de pek çok infili.k maddeleri bu- Pm•cla gazetesi bilbu .. diyor ki : 
nımn manJalar meselesini mevzu lunınuttur. Bunların patlaması mü~ - Yuııoslavyamn pılhperverliği Kral 
bahsetmekte olduğuna dair olan bir ftl8kete ıebep olabilirdi. Aleloandnn Pelit Jouraal muhabirine 

yaptığı beyanatı. ifade edilmit bulun-
şayialan tekzip etmiştir. C ? maktad,,ır. 

Mumaileyh, müteakiben Mac asas uk mu Bu beyanat beynelmilel vaziyetin ka-
Donald planı hakkındaki mütali.- BUKREŞ, 30 (A.A.) - Birin- n!ıklrğı karfumda Yagoslavyamn gös-
alarını si:iylemi~ ve Avusturyadaki ci kolordu kumandam ve sabık terdiiii sarsılmaz ıiikUn ve ıükUnetin 
vakavii bu vakaviin harici noktai harbiye nezareti umumi katibi Ce parlak bir delili mahiyetini haizdir. 
nazardan haiz olduğu ehemmiyet- neral Popesco'nun feci surette öl
le mütenasip bir dikkatle takip et mü• olduğu haber verilmektedir. 
melde olduğuna dair encümene te · Müteveffa, harbiye nezareti u-
minat Termi'6r. mumi katipliğinde bulunduğu sı-

LONDRA, 30 (A.A.) -~lngili:r: 
gazeteleri. Mac. Donald • Mussolı
ni görü~meai hakkında bi.la maka 
leler yazmakta., bu konu~ların 
ehemmiyetine dikkati çekmekte
dir. 

Gazeteler, Avrupada sulhu te· 
mellendirmek ve harp tehlikeleri
ni uzakl~tırmak İnaksadım gü
den lngiliz • ltalyan dostluğunun 
kuvvetlendiğini temin etmektedir. 

M•rsilyada Fransa 
aleyhine konferan.a 

PAR1S, 30 (A.A.) - Paria -
Midi gazetesinin Marsilyadan al
dığı bir habere göre, M. Ludwig, 
Marailyada verdiği bir konferans
ta Versaillea muahedesi için "Gu
rurdan doğmUf bir -tımarıklık" de
mittir. 

Konferansta bulunanlar, bu 
sözü ,iddetle proteıto etmi9lerdir. 
Fakat sükQn iade edil.mittir. 

M. Ludwig, harp aıkmbları 
hakkında da bir takım fiddetli ten 
kitler yürilbnÜ.ftilr. 

Konferana, aüJdm içinde bitmlt 
tir. 
Almanya aleyhinde 

propagandalar 
BF.RUN, 30 (A.A..) - Wolff 

Ajansından: 
Bütün gazeteler, Almanyanm 

bir çok te,ekkülleri ve bu arada 
Alman gazete tabileri cemiyeti ile 
sabık Y abudi muharipler cemiye. 
ti, hariçte Almanya aleyhine yapıl 
makta olan propagandaya karfl 
kat't bir vaziyet alm1'lar ve kabi. 
nenin noktai nazanna i,tirak et
mekte olduldan beyan etmitler
dir. 

Kabinenin noktai nazarı, hariç 
te yapılan ve ıayeai Almanyayı 
manen tecrit etmekten ibaret o
lan propapııdayı henüz tohum 
halinde iken boğmaktn-. 

M. Norman Davia 
Londrada 

LONDRA, 30 (A.A.) - M. 
Norman Davia, dlin akt•m saat 
11,20 de Paddington iataayonuna 
ıelmittirı mumaileyh, İngiltere 
lıükometi harp boçlan baklanda 
müzakeratta buhan•caiıın beyan 
etmittir. 

r ada Skoda sili.h fabrikalarına 
mühim aiparif ler yapmış idi. Ma· 
liim olduğu veçhile bu fabrikanın 
mümessili geçenlerde casusluk töh 
metile tevkif edilmiftir. 

Bundan baska M. Seletzky'nin 
kaaaıında Ro~yanm tealihab· 
na ait ve Popesco imzalı bir çok 
raporlar bulunmu, olduğu ve har
biye nezareti erkanının Skoda fab 
rikasına yapılan sipariflerden mü 
him komisyonlar aımı. oldukları 
aöylenmektedir. 

Zabitler ticaret 
yapamayacaklar 

AN KARA, 30 (Telefonla) 
Adliye Encümeni zabitlerin tica
ret yapamıyacağtna dair olan lô-
7ihayı kabul etmiftir. 

Encümenin lôyihada yaphfı 
tadilata göre ihtiyat zabitleri •• 
ferberlik ııeya manewa :zamanla
nnda •anatlann• bilua61ta yaph· 
rabil eceklerd lr. 

Darülftinun btitçeslnde 
tekaüt tahsiaab 

'ANKARA, 30 (Telefonla) -
latanbal Dariilliimınan 932 büt
'uincle tekaiit lıamınunan ta.Ji. 
ld mcuralları namı ile konrJmUf 
ta!ı.Ual ııarleJilmİf bulwunasuuı 
ııe halbuki ba mali .ene :ı:arlında 
bupne kadar telıaücle irea etlil
mİf olan muallim ııe memurlarla 
sene niAayetine kaJar muamelele
ri ikmal edilecek bulananların te· 
kaüt maap ııe ikramiyelerinin te
diyai için 16 bin liraya ihtiya' ha 
sil olmasına binaen bütçede mu
nakale saretile bu paranın temini 
hakkında Meclise bir layiha -
kedümlftir. 

A•kerltedru kanuna 
ANKARA, 30 (Telefonla) -

Hilkiirnet A.keri tetlm kanun lii
yiltaaımn jandarmaya menmp za
bitlerle kü'6}ı :zabitlere de tef'Ril 
etlilmeai haklnnda bir tekere ile 
Mecfue miiracaat etmiştir. 

Kada•tro kanaua 
ANKARA, 30 (Telefonla) -

"Adliye Enciimn Kadastro kD
nan Uiyihan ~e tetkikatını 
bitirmiftir. 

Mecliate kabul edilen 
kanunlar 

ANKARA, 30. A. A. - Büyük Mil
let Meclisi bupa reis •ek.ili Eaat Beyüı 
riyasetinde topiannuıtır. Relik Şevket 
Beyin !ifabi takrirme lktiat Vekili ile 
Maarif Vekilinin cevabı, takrir ıalıibi 
bulunmadığmdan celecek içtimaa bıra
kılmıştır. 

Müteakiben Devlet Demir yollannın 
Konya anlama idareunia, Ankanı imar 
müdürlüğünün ve Yüluek mühen.U. 
mektebinin ve htanbul Dariilfiinünun 
mubtelil bütçe aenderine ait besabr kati 
l&yihalarda Milli Müdafaa Vekaleti 93ı 
lıütçeainde "" diğer ı.ütçelerde, taz ı.. 
hiıan bütçeıincle münable ~ ait 
la,.ihalar mii:zd<ere"" kabul edileli. 

Şurayi .. kerinin içtim. taribial d.. 
~tiren U,.iha ile askeri -hakeme uıa
lü kanwwnua 34 üncü ...!desinin tacll
line ve 89 unca maddeıine bir fırka ill
v•İk askerlik rniikollefiyeti kanununun 
29 ancu maddeaiııin detiftiril-iae,ge 
ri hizmetlerdeki erkan ve zabitlerüe sü
vari zabitlerinin binek bayvanlanmn 
d.....letçe iqesiııe askeri mektepler tal• 
buiyle ihtiyat zabit ....-!erine veril• 
cek maBf ve tabsiııab fevkaladeye mÜt• 
clai• kanuna ilive edilecek maddelere, 
rıelcrberlik haricinde orda ım-tiade 
ücretle kullanılacak ahaliye ait hayvan. 
lann ve nakil vasitalannm ziya ve tahri
bi halinde clnı.tçe h-inine, Ankara 
otomatik telefon kanuna bir fırka ili,,... 
sine ait liyibalarm birinci miizakrreleri 
yapılmqtır. 

Seyriaefainin istikrazı 
llrtiıat Vekili Celi.I 8eJ' Se,n.efalııfa 

yapa0jı iatiknızlara Mali1e Vekil eti
nin kefaleti haklmulald 1.2 Kinumnııani 
93.\ tarihli ka-na" ildnd maddesinin 
detift.İrilıneline miltedalr llyilıanm mfla 
tacelen mıız..ı.-lni lttedi. 

Li1iha müatacelen miizalı:ere edllerek 
ka'bal olanda. Bu tadili.ta göre Seyriıe
fainin Japacafı istiknızlarm tutarmdu 
232Ul0 liruı İskenderye battmm açıp 
la lzmir - AntalJR ara p«Mtasının -..er. 
ceği açık karf1lıtm. mahıup edilecektir. 

Bundan sonra Alyon yetiıtiria1,.. bir 
li · i kanununun birinci lllOlnkkat mad.ı. 
sinin üçüncü fıkrasındaki müddetin ba
zırana kadar uzablmasr lıakkındak.i ka
nua mü-ktıre .,,., kabul edilerek cumar
tesi ııünü toplanmak üzre içtimaa niJıa.. 
yet •erilmittir. 

Ufaklık para 
'ANKARA, 30 (Telefonla) -

Maliye encümeni )'tJnİ ufaklık po. 
ra basılması ha/Jnndaki lumun la
yihasını müzakere oc kabul elmİf 
tir. 

Adliye teıldıAb 
ANKARA, 30 (TelJonla)

AJliyc Encümeni bayramdan 80n
rcı yeni adli teşkilat liiyihaıımın 
müzakeresine 6aflcryw:aktır. 

gün Ağırceuıda Mardinin ,,.hüli· 
ye mahalle.inden 52 1aflnda Sc> 
lih oğlu Şeyh Masanın mahkemesi 
yapdmı,tır. Şeyh Mu•a Ramazan. 
da ikindi namazından cıkarken 
papuçlulula: "Bu ezan değil Jan• 
haoan. Ayıp olmasa sizinle daN 
oynardım" demekten au'1udur. 

Hüııiyeti tesbit edilmi, ue •~ 
bıkası olmadığını söylemi~sede 
Mardin Ağırceza mahkemesinden 
gelen eııralun tetkikinde Beledi
ye int·,'ıabına luat kariatırdiğin
den zan altına alınarak deliiil ba- . 
lunamadiğından beraet ettiği ııe 
şeker kaçakçılığından 6 ay hapse 
malıkiim edildiği anlCJfdmlf ııe hen 
disi de itiraf etmiştir. 

Şahitler hakkında da ldiTt ,iııe
.ile: "Ata benim düpnanımdır 
kendin1e aramıztla muteahhitlik
ten dolayı ni.:za oardır. Şemsi Şe
yh ue daha cami yüzü görmemiş
tir. Namaz kUmaz demiftir. Neti
cede f'Jhitlerin ifadelerinin tel
ralla celbine oe mahkemenin 4 
ni.tana talikine karar oerildi. 

Bundan •onra Tunuslu Habi
bin, Erbaali simit~ O.nanın, Bar
tinli Feyzullah ııe HaMJnın malı
lıemesl yapılmıştır. 

Mektep kitaptan 
ANKARA, 30 ( A.A.) - Aldı

fımız malômata göre Maarif Ve
kôleti mektep kitapları halıkında 
yeni tabita ettiği proframa göre 
ba sene nqretmeyi kararlaştırdı
fı kitaplardan llk mekteplerin bi
rinci nmllanna mahnıs kıraat, 
tlördilncü oe b.,uıd nnJlara malı 
..,. tarih oe Y art Bilgin kitapları 
ile köy mekteplerinin a,ilndJ anı/ 
lanna ait Tarih oe Coğrafya, Yurt 
BilgUI., orta mekteplerine mahsas 
Fen BUgi.ı ltitaplannın tabı ııe 
teuzii lflni miiteahhid.,.. ihaleyi 
lıararlaytırmıştır. Ba hıuusta icap 
eden lıazırlıklar ikmal etlildlkten 
80ttra yapı/acaA üç 11enelik ilıal• 
nin fOFtlan ya/anJa uan olııııacah 
trr. 

Btltçe Gzerlnde tetkikat 
ANKARA, 30 (TelJonla) -

Büt,e encümeni MaarU bütçesinin 
mii:zakereaine Jeııam etmektedir. 
Bugiin Ziraat V elral.etl bilt~sinln 
müzalıerai ikmal olunma,, SılılıJ. 
ye Vekaleti bilt~inln mibaker• 
sine geçilmiıtir. 

Endbnen Ziraat 'akülteai ~ 
celbi takarrür etlerr ecnebi prolt~ 
sörler haJıkında bilt~ye konan 
280.000 liralJı tahai.atı kabul et• 
mİflİr. 

Demir yollan 
mütaha••ın 

'AN KARA, lO (T elJonla) -
'.Amerikalı Demlryollar miitehtzsn,. 
n ba sabalı 11eldl. l•ta.yonda No. 
fia Vekaleti ue clemiryo/lar id
.ı erlı4.nı taraluulan lıar,.tantlı. 
Nafia Vekili Hilmi Bey miltelıaaa 
n öiletlm 80nra kabul ctmi,tir. 

Miltelıc.n. U. d-iryoll~ 
zın umumi oad7etinl tetkilı a. 
baplıyacalıtır. 

Mııwılini tadU lıakmdıki hükmü Almanyada hi.kim vaziyete geç- Cemal Hüsnü Bey, boğazların sa· devam etmek iatemitlerdi. Bina. 
dan ibarettir. Öyle ıöıilnüyor iri ı •ıkı ıörünüyor. Ve batt& Hitler'in kında bir takım kayıtlan Tardır. , testo olmak üzere müzakereye 

verirken, dört devlet tarafından mesi üzerine, Lehistan bile b~ Kü- hillerile Trakya hudutlarında ai- enaleyh büyük devletlerin hepai 
verilecek kararı Wi görüyor. çük itilaf kombinezonuna gırme- !ahlardan tecrit edilen bir takım de Mac Donald teklifi bakkmda 
Mec Donald İle, bir defaa alaka· ğe doğru temayül ebnektedir. mıntakalar ihdas eden kayıtların ~tözü alan İtalyan 
dar olan küçük devletlere sora- Hnli.sa, muahedelerin tadili le- kaldmlmasmı teklif ebniftir. lıı- murahhası, eaa• ihoarile Mac Do-
lnn diyor. hinde ve aleyhinde olan zümre- giliz Hariciye nazırı, Lausanne nald teklifini kabul etmiftir. Af. 

Bununla beraber eğer Mac Do- ler arasındaki ihtilaf en nazik bir muahedesinin, tadili mevzuu bab- ananlar da teklifi iyi teli.kld etr 
nald' aleyhlerinde tadillt yapıla- aafhayanna girmit bulunuyor. Ve solan muahedeler arasında bulun· mitlerdir. Fransız mmahbaaı, ebe-
cak olan devletlerin hakikaten Avrupanın bugün kartılathğı en madığıru cevap olarak bildirmek· dl ve ezeli emniyet me.elesini 
muvafakatlerini almak istiyorsa, ehemmiyetli mesele budur. Mııa- le berıı.ber, devletlerin münaae- tekrar ileri aürmüt, Fransız hükil-
ve bu muvafakat alınmadan tadi- hedelerin her halde değiteceğine betleri tam müsavat esasına daya- metinin teklifi ince, uzun tel· 
li.t yapılınıyacakaa, bu te,ebbüa- bir emrivaki nazarile bakrlabi- nan yeni prensiplere istinat etti· kik edeceğini bildirmlt fakat pro
ten vazgeçilmelidir. Mac Donald lir. Bütün mesele bunun ne tekil- rileceğine göre, bu bitaraf ının- ienin aleyhinde bulunmamıttır. 
bu sözleri olıa olsa, Fransayı ve de ve ne mikyasta yapılacağı takaların da ortadan kalL=ına•ı Binaenaleyh teklifin heyeti umu-
diğer alakadar küçük devletleri noktaamdadır. tabiidir. Bu, boğazlardan giril? ç•: miyeai iyi kabul edildi denebilir. 
teskin etmek için söyleyebilir. yok • • • kacak ticaret ve harp cemılerı Ancak teferrüatına geçildikten 
sa bu devletlerin, kendi aleyhlerin Muahedelerin tadili meselesi hakkındaki hükümleri ilga etmi- sonradır iri mütkülat bat göstere-
de yapılacak her hangi tadilata meftUUbal:aolduğu bu zamanda yor. Onlar Lausanne'da kararla,_ cektir. Bununla beraber, bugün 
razı olmalarına ihtimal verilemez. Cenevrede Mac Donald'ın silah- tırıldıiı tekilde kalıyor. Ilga edil- silahsızlanma meselesi muahede. 

Diğer taraftan Küçük ltilif sızlanma baklandaki projesi mü- mek istenilen bitaraflık hak\rm. !eri tadil iti içine kantllUf bulu
Devletleri böyle bir tetebbüce zakere edilirken, murahhu111112 daki kayıtlardan ibarettir. Ve er- nuyor. Esasen aili.haızlanmaya en 
ıau.ı timdiden vaziyet almıtlar- Cemal Hüsnü Bey de bofazlara geç hakir olan bu ~ nazarı- büyük engel de bu tadil meselesi 
dır. Fransız Ba,vekili de hafta a- ait bir teklif ileri aürmüttür. Ger- mızın kabul edileceimden emin idi. Binaenaleyh ailihaızlanmamn 
raaı irat ettiği bir nutukta Fran- çi Lauaamıe muahedesi mağlQp olahlllrb. diltüm noktası muabedelerin ta· 
aanm hiç bir zaman Küçük ltilif devletlere tazyik albnda imza.- • • • dilidir. Eğer tadil te~bilail mu-
Devletlerini terkedemiyeceiini lattmlan Versaillea, Trianon, Sila';ı-ızl~~ ~nf~ı, Mac vaffak oluna, emniyet meaeleıl 
bildirmiftir. M. Daladier diyor ki St. Gemıain ve Neuilly muahede- Donald ın teldıfmt mu.zakere et- de balledilecefinden ailahaızlan
f ransa ne zaman dostlarını bırak- leri mahiyetinde bir muahede de- tikten sonra 25 ni1a11a kadar faa- ına tetebbüsü de muvaffak ol~ 
mıtlır ki timdi Küçük ltillf Dev- fildir. Bunların brde•i olan liyetinl tatil etmittir: Konferansın demektir. 
!etlerini bıraksın. Fransa ile Kil- Sevrea muahedesi Türle azmi kar- geçen haftadan tatilı mevzuu ba-

l çille itilaf Devletleri arasındaki tısında yırtdmı9tır. Fakat Lau- ı his ise de. küçük devletlel' Ro
teaanüt her zamankinden ziyade aanne muahedeainin boğazlar hak· mada venlen kararlara kartı pro-

Alma.oyada Hitler fırka11 Ya· 
hudiler aleyhine büyük bir mü· 



Ekonomi 

Bol sünger çıkaracağız 
Maarifte Vilayette Mahkemelerde 

Hükumet sermayesile bir şirket 
teşkil edilmesi kararlaştırıldı 

Deniz lisesinde Sayım vergisi 
Yeni mezunlar bugtlnjNlsan içinde bayvanla- 1 
donanmaya geçiyorlar rın kaydına başlanacak 1 

Gişe ihtilisı 
Din yedi kiti adli

yeye verildi 
Sünğerciligimizin inkişafı için 

lktısat Vekaletince yeni tedbirler 
alınmaktadır. 

Süngercilik iatihaal ve taıfiye 
tirketi namile bir tirket yapılması 
kararlattırılmış ve bir kanun pro
jesi de hazırlanmıttır. 

Bu tirkete mevcut sünger müs
tahsiller ittir ak edeceklerdir. Hü
met te tirkete 1ermaye koyacak
hr. 

lktısat Vekaleti bu hususta Ti
caret odasının da mütalaa.smı sor-• 
mUfhır. 

Bunun için Pazarteai ııünü O
dada bir içtima yapılacaktır. Bu 
içtimada Deniz Tice.ret Müdürü 
Zeki Bey ve Balıkçıbk milfa'riri 
Şevket Bey de bulunacakbr. 

ltalyaaa tütün zeriyab 
ltalya 1enelerdenberi tetkik et

tiği tütün iatihaal&tı siateminde nİ· 
hayet muvaffak olmu9hır. ltalya 
ıutık memleketin ihtiyacı kadar 
tütün yetlttirecek bir hale gelmit
tlr. 

Bu hal tütün yetittiren memle
ketlerde ltalyanm bir ırün tütün ib 
racatına batlaması endi,aaini u. 
yandırmaktachr. İtalyan mebafl
linde bugUn için yalnız memleke
tin ihtlyaenu temini g8zetildifi 6.
ne afirülmektedlr. 

Ticaret yapmak isteyenler 

Bazı memleketlerde ticaret mll· 
eueaeleri batti en ufak dükklnla 
ra kadar yeniden faaliyete geçe-

1 BORSA 1 
(lı Bankuından alman cetYeldir) 

30 MART 1933 
Alı tam 

tstikrular 

Flatları 

Tabvilit 

r 

J •tkrazı dahitf 97 .
Şark d. ,.oll•n 475 
D. M""•hhld• 118.25 
Glimrü:IJ•r 5,75 

Elektrik 
Tram,.•y 
TW.al 

- .-- .-
!ayd; mahi 7.- R..ı..bm il.IS 
Bafdal 11.711 Anadolu J Ka-
T , aakeriye 7,75 
la.mir Beledl1• 
l . ıiltra.a:ı 99 

.. 
.... uı 

4lL80 
111 43,50 

13.llO 

ESHAM 
11 . .B.. Nama 10.10 ı BomoDtl 

H il. 11.- ! Terko• ,. ., am ın• 

,. " M6eaı1a 111.- Clm-.to A.7, 
Anadolu Hlue ı İ ttihat de7. 

14.-
33.
u.ao 
25,45 

Senedi :U.7f l 8arlı deJ'. 
Tr•m'f&J' 52.- }Salya 
Rop 3,80 Şark m. - .. 
Şlr. llarİJe IS- Telefon 

a.30 
2.60 
2,8& 

14.-

ÇEK FlATLARI 

12.03 ı Prai 
726 t Viyana 

Par is 
Londra 
Nüyork 
Milano 9,20 1·2 11 .. 11. 

47.33 J Madr;t 

B .... ael 

Atina 
Cenevre 
Sofia 
Ams.tcrda m 

3.39,75 Varıava 

112,Sı,IO l p .... 
2,44, 75 Bükret 

66,61,50 Belarat 
1,17,33 Mo•koYa 

N U K U T (Satıt) 

20 f . Franatz. 
1 fatrrlin 
1 Dolar 

20 Liret 

Kuru, S 
171.-

727 
210.-

218 
115 

25.50 

1 Şilin1 A•. 
1 Pe~eb. 
ı Ma.r-k 
l Zeloti 
1 Pe•ıa 

2.0 Le1 
20 Dinar 

15,96.75 
4.33,7f 
5,60,211 
1,911,ZO 
4,33,75 
3,118,50 

80,14,30 
36,18 
J0,88 

JC.\H'Uf 

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

bilmek için ticaret ve sanayi oda
larından müsaade almağa mecbur 
durlar. 

Bizde de ayni şeklin tatbiki için 
bir cereyan vardır. 

Bu taktirde Oda piyaaaya yeni 
çıkacak olan müeueselerin mali 
ve ticari kudretlerini kontrol ede
bileceği için daha salim bir yol tu
tulmut olacaktır. 

Rıhtım şirketi meğer zam 
isteyormuş 

R1htım tirketile halı tacirleri 
arasındaki ihtilafın halli için Tica 
ret oduı tavaaautta hulunmut, fa
kat muvaffak olamamıftı. Dün bu 
mesele Oda idare heyetinde görü
fiilmU,tür. 

Bu busuata Rıhtı mtirketinin 
verdiği cevap sarih bir sui niyet 
telakki edilmektedir. 

Rıhtım tirketi yüzde bet tenzi
llt yapmağı bile bir lutuf olarak 
aöatermektedir. 

Dün Ticaret odası idare heyeti 
bu meıele üzezinde uzun uzadıya 
me,ğul olmut, ve vaziyetin lktısat 
Vekaletine bildirilmesine karar 
vermiftir. 

Diğer taraftan aldığımız malu
mata göre, Rıhtım tirketi de mü
temadiyen ziyan ettiğinden bahis
le HlikGmete müracaat etmit ve 
antrepo ücretlerine acilen zam ya 
pılarak tirketin bu fena vaziyet
ten kurtanlma11nı istemittir. Şir
ketin bu hareketi iktısadf mehafil 
de hayret uyandırmıfbr. 

Almanyanın Türkiyeye 
ihracah 

BERLIN, 30 (A.A.) - Alman 
ya 1932 seneainde de Türkiyeye 
en çok mal veren memleket ol
muftur. Almanyanm Türkiyeye 
yaptığı ihracat yekônu dört mil
yon marka dUtmilt iıe de Türkiye
nin umum ithalatına nlsbetle Al
manyanm hiueıi yüzde 21 den 
22 ye çıkmıtbr. 

Bayrama hazırlık 
Bir kaç gündenberi bayram mü

nasebetile çarşılarda hararetli bir 
alı• verit görülmektedir. Kalaba
lık daha ziyade Kapalıçartı ve 
Mahmutpatada göze wı>makta
dır Anlatılan her nevi qyayı ıa· 
tan dükkanların buralarda bulun
ması halkı buraya çekmektedir. 

En ziyade hazır elbise ve tuha
fiye e.,ası satıldığr göze çarpmak 
tadır. 

Diğer taraftan kurbanlık satıs
ları da batlanmıştır. Fakat henü~ 
satıtlar hararetli değildir. - -Cemlyetlerde 

Deniz Ii-inin 933 çıkıılı talebe- Sayım vergiainin tahakkuku i-
si, ~ekte!' gemisin~ yarın merasimle çin Nisan ayı içinde faaliyete ge-
teılım edileceklerdır. çilecektir. 

Bu münasebetle dün saat on üçte D&o lhf h ti • hali 
n.iz Harp mektebi ve Liıeıi müdürlüğü .. ıyar eye en ma e ve 
933 senesi mezunlan ~ mektep- koylerde dolaşar~ de~ter açacak
te bir müsamere venniıtir. lar ve hayvan sab1plen hu deftere 

Müsamereye lstik181 marıı ile bat- hayvanların adedini kaydettire-
lanmııtır. ceklerdlr. 
.. Gen?ci. ~eti ve. diğ~ . numaralu Defterde gösterilecek hayvan 

gosterilmıı, Meraki" pıyeıı oynanmq, ik • l • • 
· • bi ·· • ·ı...: • ..:. m tarı vergıye eaaa o acağı ıçın 

samımı r gun geçın~....-. •. .. .. 4 

Ticaret mektebinde deftere yanlıt kayıt d~~urulm~sı-

lah t 
ne 1ebep olanlar ceza gorecektir. 

ıs a Tah • ·h 1 · 
ANKARA, 28.- llıtioat velıileti ti- rır ı eyet en 

caret mektebinin ıılahı hakkında tet- İstanbul ve Beyoğlu emlak tah 
kılcata batlarruthr. Bu buausta ticaret riri komisyonları itlerini hitirmit· 
mektebi müdüriyetinden bir rapor loten- lerdlir. Bir müddetten beri itiraz~ 
mit~· • . . ların tetkikile metğul olunmakta-

lkbsat velıaletı, ticaret mektebine ye- d 
ni bir ıekil verecektir. ır ·ı . I -•'-''-' b" "k 

Yükaek ticaret mektebi müdüriyeti, hr~z ann taunıu ı~ı len son 
fakir talebenin ibtiyac:ı için bir bılebe ra yenı vergi tarhı faalıyetfne ge-
pansiyonu teaisi için iktioat velıileti- çilecektir. 
ne müracaat etmİf, vekalete gönderil- ------ı>-----
mek üzere bir proje hazırl.amııtır. 

Atinaya seyahat 
Yüksek mektepler talebesinden 25 lı:i

tilik bir kafile dün oahab Y unaniota
na haraket etmiıtir. Talebe Yunanistan. 
da 1 O gün kalacak ft tetkikat yapacak-
br. 

Terzi mektebi mezunları 
lıtanbul terzi mektebi mezunlan 

Maarif Vekaletine mGracaat ederek 
kendilerine bir terzihane açılmaımı 
iatiyeceklerdir. Mektepten şimdiye 
kadar 30 kadar genç Dl9S11n oldulu 
halde bunlar hariçte bir İf bulama
mıtlardır. 

Kimya şubesinin on seki
zinci yılı 

Darülfünun fen lalrillt•İ lıimya 
ziiım-eai Talebe Cemiyeti, kimya IU• 
betinin 18 inci tealı yılı ndlnuebetile, 
nioamn 6 mcı peqembe günü Tokat
hyanda bir mlbamere venc:ektir. 
Miilamereye o ııece ıaat 22 de baıla
nacak nutuklar söylendi.iden sonra 
danaedilecektir. Müsamereye milder. 
riıler, eakl mezunlar da davet ediJ. 
mittir. 

Belediyede 

Yangına karşı 
Belediye mekteplerde
ki tertibatı tetkik etti 

Vecihi tayyaresi 
Yeni iki tayyare 

daha yapıbyor 
Bir zamandanberi faaliyette bu 

lunan Vecihi Sivil Tayyare mekte 
binin sivil tayyareciliğimize yaptı
ğı hizmetlerden muhtelif vesileler 
le babaetınittik. Öğrendiğimize gö 
re, Milli Müdafaa Veki.leti ile Bü
yük Erkanı Harbiyemiz, bu kıy
metli müeaseseye malzeme ve tay
yare vermek suretile büyük yar
dımlarda bulunmağı vadettiti gi· 
bi mektebe iki miitehasıs muallim 
de tayin etınittir. 
Meneeloji tedriaabna Raıadatı ha 

vaiye mütebasaıalanmızdan Sali
hattin ve Uçllf fenni tedrisatına 
da miltehauıı havacılarımızdan 
Ekrem Beyler memur edilmi9ler
dir. 

Vecihi Sivil Tayyare Mektebi
nin talebe mevcudu timdiden(30) 
u ğeçmittir. 

Ayrıca kaydedilmek üzere mü
racaat edenler de n.rdır. 

Vecihi fabrikasmda, Z aiste
minde iki tayyare daha imal edi
lecektir. 

Tayyare Mektebi müe11ia ve 
talebesine muvaffakiyetler dile-
riz. 

Mekteplerden bir çoğunda yangın 
tehlikesine kartı kili rıüldarda tertibat 
bulunmadıfmı nazan dikkate alan bel&o 
diye resmi hususi mekpteleri birer 
birer tetı.ık ettirmeğe lıefl•ntttb. edilmek üzen belediyede V 1111 Beyin ri-
Bu mekteplerden bir lamn a-ilmit. gö- yaaetinde bir komiayon tıııtkil edllclijj 
riilen nokaanlar teobit edilmlt ve alma- 7azılımıtı. Komisyonda ,.-dun idarea.i, 
cak tedbirler mektep idarelerine lıildiril kimseaiz çocuklarnı ıaaııl toplanıp mü-
mi~ti. aeııede ne euretle çalııtırılacaldan esas-

Tetkikat neticeıinde mektepleri üç kıs lan tesbit edilmeie batlanmqtır. 
ma ayırmıttır : Belediye, latanbulda ev.rcıla hiç lı:im-

1 - Eaaaen mektep olarak. inta eclilm oesiz olnuyıuı, tonra da anaııı, lıabuı 
binalar, 2 - Bilahare mektebe ifrai e- tarafından dilenciliğe sevkeclilerelı: hima 
dilm ve bazı tertiboıtla bu ..,ı.ilde kulla- ye görmiyen çocukları kabul edecektir. 
nılabilecelı: olan binalar, 3 - Mektebe Bu çocuklar bir luaftan ilk mektep 

D asla elverifli olmıyan binalar. derslerini takip edecekler, diğer taraf. 

Şark 9imendiferleri gitesinde 
auiistinıa) yapmaktan suçlu olan 
Suat, Kadri, Kohen, Refet, Alçi 
Beylerle diğer iki memur dün mev 
cutlu olarak adliyeye tevdi edil. 
mitlerdir. 

Suçlular ikametgaha raptan ser 
bea bıralalmıtlardır. Evrak istin
tak dairesine tevdi edilmittir. 

Kim öldürdü ? 
22-12-930 tarihinde Tarla Ba

tında Dimitri isminde bir çocuğu 
öldürmekten suçlu Mehmedin du
rutmasma dün Ağırcezada devam 
edilmittir. 

Durutmada üç tahit dinlenmi9, 
bunlar Dimitri ile Mehmedi altal
ta üstüste kavga ederlerken gör
düklerini, Dimitriyi kimin vurdu
ğunu •örmediklerini söylemitler
dir. 

Bundan sonra iddia makamını 
itğal eden Kaşif Bey suçlunun ce
zalandır1lmasmı iatemit, duruşma 
tahsi iddia ve müdafaa için 27 Nl
aana hırakılmı9tır. 

Çifte köşkler yangını 
Çamlıcadan Çiftecevizlerdeki 

çifte kötklerini 22 bin lira tutan 
aigorta bedeline tamah ederek yak 
maktan suçlu Fırıncı Yakup Efen
diyle hemtiresi Behice Hanımın 
ve hemtirezadeıi Nazım Efendi
nin dunıtmalarma dün Ağırceza
mahkemesinde devam edilmittir. 

Müddei umumi Kqif Bey IUÇ 

aabit olduğundan suçlulardan Na
zım Efendinin cezalandırılmaam1, 
Y akup Efendiyle Behice hanımın 
ıuçu aabit olmadığından beraetle
rini lıtemif, durutma Sigorta 9ir
ketinin iddiasını dermeyan ebneai 
için 15 Nisana bırakılmı.ttır. 

lakin suiistimali 
lskan dairesinde suiiıtimal yap 

tıkları iddiasıyla aleyhlerine dava 
açılan memurların durutmalarına 
dün devanı edilmif, Mülkiye Bat
müfettiti Hacı Hüsnü Beyin şahit 
olarak celbi için muhakeme bat
ka güne bıralalmı,tır. 

Bozulan bir dava 
Ortaköyde bir gazinoda Çakır 

Hasanı vurup öldüren ve evvelce 
bapae mahkfun olan Sadık hakkın 
daki karar Temyiz mahkemesi ta
rafından bozulmuttur. 

Dün bu davaya Ağırceza mah
kemesinde yeniden batlanmıf, ev
velce ifadeleri birbirini tubnıyan 
iki tahit yüzle,tirilmif, mübayenet 
kaldırılmış, durutma iddia maka
mının evrakı mütalaa etmeai ve 
müdafaa J&hitleri getirilmesi için 
1 t Mayısa bJralalmıttır. 

Pollst"' oktorJarın toplantısı Bu üçüncü kısun mektepler ya batka tan da bir oanat öirenecelderdir. Kanu-
Etıbba muhaclenet ve teavün cemiyeti binalara nakledilecelı ve yahut çok e- ni velileri olduğu halık dilenciliğe sev- Fala bakarken 

bugün Halkevinde aylık içtimaini yapa- saılı tadilata tabi tutulaeaktır. ke<'ilen çocukların velileri hakkında ka- , 
caktrr. Mekteplerden sonra hutaneler de ı• nuni takibat yıtpılacaktır. Panıaltıda Madam Agavni seyyar 

K b ·ı k k la lıi -""' _...,_ zeytinciden zeytin alırken Hayriye ve 
ı rıslılar cemı"yetı" 21 ere no san " tea t ...... ec-....-. Seyyar ekmekcı·ler Hatice isminde iki çingene iradını fala 

Kıbrıslılar cemiyeti bu sahab Halke- Ummni mecliste nisan bakmak babanesile para çantasını çal-
vinde toplanarak kongrelerine devam e- Aksaray, Fatih, Eyübe kadar Haliç mıtlarsa da yakalanmıılardır. 
decelderdir. devresi mahallelerinde arkada taıınan küfe.-

Antakyalılar cemiyeti lstanbul umumi meclia.i Y- nisan ler içinde ekmek nakledildiği ııöriilmüş- Hırsızlık iddiası 

Büyük harp fırtınası , dört du
var arasındaki alış veri'i sokağa 
döktüğü gündenberi, bütün köşe 
başları birer açık pazar oldu. Ar
tık her tey sokakta satılryor: Sır
ta giyilecek, üzerinde yatılacak, 
açlığı ve susuzluğu giderecek her 
şey : Sokakta kurulmut öyle çarşı
larımız varki bir batından öteki 
batına kadar çırıl çıplak bir ada
mı tepeden tırnağa giydirebilirsi
niz. Kapabçarfı, bugün bir yol uğ
rağından batka fey değil ! .lfporta, 
vitrine adam alallı meydan oku
yor. Tirikotajcı, çetit çefit fanila
larını, renk renk hırkalarını, Mah
mutpafa kaldırımına dökmedikçe 
elleri böğründe kalıyor. Balıkçı, 
tablaya doldurup malıalle mahalle 
gezdirmediği gün, balıklarını de
nize atıyor. 

Düld.i.nında uyuklayan terzi, 
koatilmü aekiz liraya ottan hazır 
elbise dikmedlkçe kepenklerini 
indirmekten bafka çare bulamıyor. 

Müflis kitapçı, tozlu raflarında 
örümcek bağlayan kitaplarını ok
ka ile 1ergicilere sabnazsa ekmek 
parasını çıkaramıyor. 

Görıniyor muaunuz? lokantacı 
bile, gelmeyen mütlerisinin ayağı
na gidiyor. Bütün atçı dükkanları, 
smfa takılmış sefer taalarile ade
ta seferber hile geldi. Nihayet, 
harp fırtınaaı, fuhtu da kafes ar
kaamdan bir çlrkefli su gibi soka
ğa fırlatmadı mı? 

Vaktlle Avrupa' da bir açık kapı 
siyaaeti vardı. Şimdide ahf veri• 
aleminde bir açık hava siyaseti 
peyda oldu.. 
Sokağa düpneyen mal, satılmı

yor! 
M.SALAHADDIN ________ .._. ______ _ 

lnhlsarlarda 

Midirler araaında 
lnlıiaarlar Umum müdürlüğünde 

müdlirler anumda bazı deiiıiklikler 
yapılmı§br. Vazifesinden istifa et
mi' olan müdür muavinlerinden A· 
ann B. in yerine di~er muavin Münir 
Hunev, Mlinlr Huırev B. den aplan dj. 
ğer muavinliğe teftit ıubeai müdiirü 
Hüanü, Teftit şubesi müdürlüğüne 
Memurin müdiirü Abdülkadir Beyler 
tayin edilmi§lerdir. 

inhisarlar bütçesi 

Ankara'ya gitmİ§ olan lnhiaarlar 
Umum müdürü Hüınü B. dünkü 
trenle fehriınize gelmiıtir. Hüsnü B. 
İnhisarlar bütçeıi hakkında bütçe 
encümenine izahat vermek Üzere 
Ankara'ya gibniıti. Bütçe, Velıiiletin 
teklifi veçbile kabul edilmİ§tİr. Yal. 
ruz bütçede daimi hüküm ifade eden 
bazı maddeler kanun ıekline konula
rak encümenden çılmıııtır. Bu meyan 
da Müskirat varidatından <;., 10 nun 
muhuebei hu•wıiyeye ve % 5 in Tay
yare Cemiyetine verileceğine dair o
lan maddeler hakkında bir kanuı• 
yapılmııtır. 

Tütün stoku 

Tütün inhisar darea.i tütün tüccar· 
!arından ellerindeki mallara dair bi
rer beyanname toplamaktadır. Tü
tün tacirlerinden doplanndaki tütün 
miktarı, cinıi ı,ıenenler ve it1enmiyen 
ler aoraTmuıtur. 

inhisar iclareai hu ıuretle mevcll t 
ıtoku lıontrol edecektir. --

20 f. Belçilıı.a 
20 Drah.mi 
20 i. l•viçre 
20 Le"'• 
ı Florin 

21 Kur. Çek 

820. 
28.-
115.-

120 

1 Çerno•eç 
1 /Jbn 
t Meci41.i,.. 

devresi içtimalanna bqhyacaktır. tür. Halbulıi belediye, gezdirici elanek- Beyoğlu'nda oturan Madam Eleni pc>-
Şehrimizdeki Antaı.yaıı1ar araların- ç;ıerin, ekmekleri nekil için isi çinko ıise müracaat edereı. eme misafir ıı:e1- Seyyah oeldi 

da bir cemiyet kurumutlardır. Bu c&o Kimsesiz çocuklar yurdu kaplı kaplar kullanmumı mecburi laldr- miş olan~ Panayot tarafından 1060 & 

-.-

Banknot miyet ille içtimaıni bugün Halkevinde Galatada lngilizlerden 1&trn alınan ğmdan küfe içinde ekmeklerin midini lira•mın çalmdığını söylemiı , tahlcikata Dün Orfort vapuru ile ,ehri-

__J~~-~'!""''!!""~-~~!!'!!!--_ .... ..,."'!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!~y~a~p~acalrtır!!!!!!!!"""~· !!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!""'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!!!!!!'!!~bi~·nam!!!!!~n!'!!ki~·..,!!!!!,e~ı~iz~ç~ocuk!!'!~l~ar"!!!yur!!!!!chı~~i~~·;;az~~m;;;en~i~~·n~emı;.;;,;· r~ler.;;.v~a~mı~·~ıü~·r~.~--~~~!!.~-"'L!!..-~ba'!'_~t•la•n~m~ı~~t~rr~. !!!!!~---!!!!!!'"' ......... !!!!!!!!!!~m·i~z~e~450!!!!!!!!'se"!!!yy~a~h~g;e.l•mı~·~·~ti·r• ... ._ __ 

cadeleye giritmittir. Yahudi me- eski Alman aristokruinin yerine aa.nildü bu kadar s1kı aurette mu- kürmektedir. İngiliz gazeteleri, büyük bir ayrılık vardır. Fakat ni- ı vaziyettedir. 
murlar azledildi. Yahudi tüccar- Yeni bir Yahudi ariatolcraaiıi kaim hafaza edel:ıilıin. Çinde bir Ya- mühendislerin tevkifini beynelmi- hayet İngiliz tebeası Sovyet mem- Eaasen Japonlar daima bu 
lara kartı boykot ilan edildi. Ya- olmuttu. budinin bumu kanua, ·derhal Ce- lel ahlak kaidelerile telif kabul leketinde yatadıkça bu kanuna ta- Milletler Cemiyetini Avrupalıların 
hudi çocuklarının hıriıtiyan nıek- Milli sosyaliıt fırkaunm te,ek- nubi Amerikada ititilir. Sinıi sin- etmeyen bir lıareket olmak üze- bi olmak lazımdır. Her ecnebi bu- İfi telikki etmitler ve kendilerini 
teplerine girmeleri memnuiyet al- kül maksatlarından biri de bu Ya- ai bu muazzam tetkili.t harekete re tavaif etınektedirler. Diğer ta- nu bilerek Ruayaya gittiğine gö- Cenevreden uzak telikki etmitler
tına alındı. Yahudi avukatların hudi hakimiyetine kallı mücadele geç.er. ltte kah, Çarlar'la, kah İni· raftan Ruslar, İngiliz hükfuneti- re, hu ıiıtemi kabul etmit demek- dir. Japonya Milletler Cemiyetin. 
mahkemeye girmelerine muma· etmekti. Hatta y ahudileri Alman paratorlar ve krallarla mücadele nin mühendiıler lehindeki teteh- tir. den uzak kalarak Uzak Şarkta 
naat ediliyor. Y.ahudiler büyük tahiiyetinden çıkarmak bile fırka- eden hu tetkilat bugün Hitler fır- büsünü, clahill itlerine müdahale Vaziyet böyle olmakla bera- serbest hareket etmek istiyor. Şim-
,ehirlerde envaı .. 1fkenceye maruz nın proiJramı arasıoda idi. Bina- kasına karfı harp ilan etmi9 hulu- telakki ediyorlar. Diyorlar ki ln- her, hadise lngiltere ile Rusya a- diden Uzak Şarka ait bir "Mon
kalmaktadırh. d~u~ ~arkaistlere enaleyh Hitler ve fırkası iktida- nuyor. gili:der de Ruayada buluan her rasındaki ticaret muahedeıi müza roe kaideainden" bahsediliyor. 
kartı tevci e 1 mıt 0 ~n fırka tet- ra geçince Yahudiler aleyhinde Bu mücadelenin tinıdiden mü- ecnebi tebaası gibi Sovyet kanun- kerelerinin inkıtama sebep olmut Yani nasıl ki Amerika hükfuneti 
kilitı bugün Yahudılere kar,ı tezahürat h8.flamıttır. Milliyetper• euir olduğu anlatılmaktadır. Çün- larına tabidirler. Miihendiıler hır. Ve belki de iki devlet araam- Amerika kıt'ası için yüz on sene 
döndü. verlere göre Yahudi saltanatı yr- kü Yahudiler aleyhine alınan hakkında adli tahkikat yapılıyor. daki ticaret münasebeti büsbütün .evvel bir kaide ilin etmittir. Ve 

Bu Yahudi aleyhtarlığının bir kılmalıdır ki milli Almanya yu··k- tedbirler devlUJ! ebnekle beraber, Bunlar mahkemeye tevdi edile- kesilebilir. Avrupa devletlerinin hu kıt'aya 
b 1 · d H b" ·11· 1 fır kle M h k • • d b • • • müdahalelerini tecviz etmiyor. Ja-takım se ep erı var ır. ar ın selsin. mı ı sosya iıt kaaı liderleri, ce r. u a eme neticesın e e-

sonunda imparatorluk Almanya. Fakat Yahudiler aleyhindeki fırka mensuplarına itidal tavsiye raet ederlerse, kurtUlurlar. Beraet Japonya nihayet Milletler Ce- ponya da Uzak Şarka başka mil
sı yıkıldıktan sonra devletin i-da- hu mücadele dünya Yahudilerini ebneğe ve bu hareketin geçici ol- etmezlerse, cezalarına katlanma- miyetinden resmen çekilmittir. Ja- Jetleri karıftırmak istemiyor. Ja. 
resi sosyalistlere geçince; Alman- hareke getirmittr. lngilterede, A- duğunu söylemeğe batlamı,lar- lıdırlar. pon Hariciye nazırı Japonyanın is- ponyanın hu iddiası kuvvetten 
yada bir Yahudi hakimiyeti teea- ınerikada, Lehistanda ve dünya- dır. Deniliyor ki her inkılabın ,id- lngiliz gazetelerinin ne9riyatı tifanameaini Milletler Cemiyeti r~a bir ,aye dayanmıyor. Nasıl 
ıüs etmi9ti. Sosyaliat fırkasının er- nın her memleketinde Hitler ve det teklinde tezahür eden safha- şu nokta üzerinde toplanıyor: Sov- umumi katipliğine göndermiştir. i merikanın da iddiası kuvvet. 
kam arasında Yahudiler büyük fırkası ve tabii dolayııile Alman ları vardır. Fakat zamanla nor- yet adliyesine itimat edilemez. Misaka göre, bir devlet cemiyet- ten hatka bir teYe dayanmıyordu. 

D h k ten çekilmezden iki sene evvel ha- Japonya için Uzak Şarkta bir 
bir kalabalık tetkil ediyordu. a· ü ünıeti aleyhine bir propagan- mal vaziyet avdet eder. Bununla Esasen bu adliye bitaraf değildir. her vermeıi lazımdır. Bu kaydı ko Monroe kaidesi tesis ve idame et-
ha doğrusu ilk liderler kiınilen d.a b"flanıı•tır. Dünyanın her ye- beraber normal vaziyet avdet et- Maznunlara müdafaa hakkı bile 

d T d h yanların isabet ettiği anlatılıyor. mek, Amerika için Amerika kıt'a· 
Yahudi idi. Eıasen iktısaden çok rın e Yahudi vardır. Ve bunlar se a i, Hitler fırkası iktidarda verilmiyor. Vekilleri tarafından Çünkü evvelce birkaç devlet le gü sm-'a böyle bir kaide tesis ve ida-
kuvvetli bir unsur olduklarından ekseriya, ticari, sınai mali ve hat- kaldıkça Almanyada Yahudi sal- değil, hükômet tarafından tayin nün siyaset cilvesi neticesi cemi- me etmekten daha müşkül olduğu. 
on bet sene içinde Almanyanın ta siyasi hayatta hü;ük nüfuz sa- 1.anatının avdet etmiyeceği anla- edilecek avukatlar tarafından mü- yetten çekilmek için haber verdiği nu takdir ebnekle beraber, her j. 

ticaretine hakinı oldular. Serbest hibidirler. Bir çok medeni meınle- şılıyor. dafaa edilece~erdir.. Cürümler halde iki sene geçmeden evvel, kisinin de esası ayni olduğunu ka-
mesleklerin bir c;oğu da Yahudi- ketlerde gazeteler Yahudilerin e- "" :t- "" ~akk:mda tathık _ edılec~.k ceza bu müddet zarfında siyasi hava- bul etmek lazımdır. Ve Japonya. 
lerin eline geçti. Hastane dok- !indedir. Ve cihan Yahudiliği dün- Rusyada dört lngiliz mühen- ıda'!_l cezası olduguna gore. me- nın sakinletmesi üzerine istifana- nın bunu idame edebilip edemiye-
torlarınm yüzde doksanı Yahudi- yanın en büyük te~kilatlarından disinin tevkifi yüzünden lngiltere dem memleketl,'.'rde.kabul edılme- melerini geri almışlardır. Belki Ja ceği beynelmilel münasebetlerin 
dir. Büyük mağazalar kamilen biridir. Hiç bir millet yoktur ki ile Rusya arasında çıkan ihtilaf yen derecede agır hır cezadır. ı ponya için de böyle olur. Fakat yakın veya uzak istikbalde alaca-
y ~~'~ilerin elindedir. B~u~n::;l:::a~r...ı._;d~iı~· n:!.y~a:;n:!,ı!!n!.!:h~e:!:r~t~a~r!!a!.fı~n!!a~ı_y!!aı.y!!ıl!!.ı ..!h~u~-~_!d!!!e~v:::am~c.!e!:_!d!!!i!X!!Y•O!!:r:..· !İk~ı!..· !m!!!e~ml!l!:le~·lcıw~·~;inıuttı:&:A·-.L--ı::-Eil:· n Jı·ı1-.ıuı 1-"" iii·· ~;ı.;,,:~:ww~·.,...d"Ji"xı:..ıi"w:m.· ·u_•1ıe;c1·:uı.1·w·1.e...Ja 'DOlllla..bu"Jı.ü· ·n..-llı_li .• iJ.l.ıi. ' .t...L..&--L· .aı:. • -Lıw1-ı..li ·-w"12:'11;'1ı··:ı:.. ________ _ 
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T elpaf adr .. t ı !at. Milliyaıt 
T elefo11 N umar alanı 

Baımuharrir •• MüdO:r ı 14311 
y.,. itleri MG.d6rlüil ı M319 
idare •• Matbaa ı 24.310 

ABONE ÜCRETLERi ı 

3 a7!.fı 

• " ız 
" 

Tllrkiye i~ 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Haricltlıa 
L. ıc. 
g_ 

14-
zıı-

Gelen e•rak ı•i Terilm._ Mlıııl.ded 
ıeçen nü.abalar 10 kuruıtur.- Cu:ete •• 
matbaaya ait itler içia •ad.iriyete ml
racaat edilir. Gu:et•mia il1nlana m.,'•
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etillıcöy ha•• rasat m•"-•iıu:I• aldı

itmu malümata nazaran bus«a lla•a u 
b ulutlu ve aak.i.n seçecektir .. 

30-3-933 tarihinde ha•a tuyild 764 mi
limetre en çok hararet 11 - aıı: e dere
ce di. ~ 

ltELE~~ 
Ayda dokuz kruş 

Ben bugün pürüzsüz bir sami
miyetle halkın inaanlık hislerine 
hitap edeceğim. Bir kaç gi1n evvel 
radyoda bir konferans dinledim. 
Verem hakkındaki bu konferansı 
söyliyen zabn hakikat olduğun
dan tüphe etmediğim sözlerinden 
çıkan netice tudur: 

Dünya, medeni dünya verem 
hastalığını az çok mağlup etmit
tir. istatistikler bu hastalığın ora
larda eksilmekte olduğunu göste
riyor. Lakin bizde böyle değildir. 
Hele sıhhati koruma kaidelerini 
bilmediğimiz ıçın, hastalanmca 
kendimizi doktora göstermek ade
timiz olmadığı için bu pis hastalık 
gizli kalmakta ve gizli kaldıkça 
da kuvvetlenmektedir. 

Buna mukabil hiç bir müdafaa 
tetkilatımız da yoktur. Veremle 
Mücadele Cemiyeti ismindeki mü 
enese ne yazık ki; çok zayıf ve hi 
mayesizdir. Halk bu müesseseye 
bir türlü muavenet etmemektedir. 
Sırası geldikçe abp tutuyor ve fe
dakarlıklara katlanacağımızdan 
zengin bahisler ediyoruz. Amma 
it batında bilmem ayni forsayı mu 
hafaza edebiliyor muyuz?. 

Vaktile bilmem hangi ıpehirde 
müteveffa Girit hakkında bir mi
ting yapılınıf. Oradakiler Girit i
çin kanlarım· dökmeğe ant içmi•
ler .. O sırada hatip tu söyleri söy
lem it: 

- Efendiler •• Hamiyetinizden 
zerre kadar 'üphem yoktur. La
kin Girit denilen bu yer adadır ve 
orayı korumak ve geri almak için 
de donanma lazımdır. Binaena
leyh Giridi kurtarmak için her 
şeyden e vvel donanmamızı kuv
vetlendirmeliyiz. itte ben bu mak. 
satlıı iki lira veriyorum... Demi• 
ve cebinden iki altın çıkarıp orta
ya koymut, lakin mitingte de 
pek yakın olanlardan baska kim· 
se kalmamıt... ' 

Ben öyle demiyeceğim... Ben 
yalnız ayda dokuz kurutla yani 
senede bir lira ile (Veremle Müca 
dele) cemiyetine girmenizi istiye
ceğim. Ayda bir kere kundura bo
yatsanız senede 120 kurut eder. 
Ayda iki kahve eksik içilse sene
de 120 kurut tasarruf edilir. Ne 
bileyim? Bu 100 kuruş seneliği ve
rebilecek sanırım ki; yüz binlerle 
Türk vardır. Ben itte bunları, ök
süren, gün geçtikçe süzülen, zayıf 
!ayan ve o mel'un hastalığa kartı 
silahsız, müdafaasız kalan yavru
larımız, gençlerimiz, çocuklarımız 
için istiyorum, veremiyecekler el
lerini kaldırsın! 

100 liralık banknotlar 
Gazetelere nazaran 100 liralık 

Wil/iyfl in <etli ıomanı: 63 

Şirketlerde 
Yıllık hesap 

(Bap 1 inci sahifede) 
Maliye Veklletinin muvafakatile ·re 
her hi.Ne bedeli 35,90 lira üzerinden 1 
teabit eclllmit olduiu için ha mebl&. 
tm 58,850 linw 2346 adet lıiaae be
deli olarak sermayeye zam ile ıer
m&J'9 1558,6!0 liraya ibllf edilmit ve 
bald:real %5,571,40 lira da ait olduiu 
ihtiyat heaaplarma naklolunmuıtur. 

Varidatı umumiye yek:ilııu 1,286. 
111,30 muarifi umumiye i.. 1.252. 
592.30 liradır. 

Rapor aynen kabul edilmiıtir. 
Bnndan aonra Iktısat Vekaletince 
butik olunan ııiırorta talimatnamesi 
okunmuıtur. 

Diğer toplanmalar 
MaTD&cılar Tahmil ve Tahliye 

Türk Anonim Şirketi heyeti umumi
yesi, diln toplanarak % 7 faiz ve 
temettü tevziine karar vermiştir. 
Dün difer muhtelif tlrketler heyeti 
umumiyelerini yapmıılardır. 

lpekif 
Dün lpekiı'in heyeti umumiyeai 

tehriınizde yapılacaktı. Fakat hiue
darlardan bir kısmı tehrimize gel
mediğinden toplantı tehir edilmiıtlr. 

u.küdar tramvaylan 
Osküdar - Kadıköy ve havaliıi 

halk tramvaylan Türk Anonim Şir
keti heyeti umumiyesi dün sabah ıir
ketin Oıküdardaki merkezinde top
lanmııtır. Dünkü toplantıya tehir 
mecliai azaamdan Hacı Adil B. riya
set etmiıtir. Hükiimet N111ma Nafia 
komiıeri Nazmı B. içtimada hazır 
bulunmuttur. 

Şirket murakibi Habip -de Ziya 
B. içtimaa ait muamelenin usul ve 
kanuna muvafık olduğunu oöyledi. 
Cebe Hacı .il.dil B. tarafından açıldı. 
En çok hiuedar sıfıatile Belediyeyi 
temsilen muavin H&mit ve Nuri Bey
ler aranın taonifine memur edildiler. 
Rey toplamağa memur zevatın da il. 
tihakile umumi katipliğe Necmettin 
Sahir B.aeçildi. idare mecliıi roponı, 
murakip raporu, bil&nço, ki.r ve za .. 
rann heaaplan tetkik edilerek müt
tefikan kabul edildi. Bu suretle ida
re heyeti 1952 heıaplarmdan ibra 
olundu. idare meclisinin geçen sene 
içindeki meoaioile ittihaz ettiii ted
birler tasvip edildL Belediye lllUDIJUl 

muavin Nuri B. ıirketin itlerinin inti
zam ve ciddiyetle tedvirinden dolayı 
murabbaı aza Necmettin Sahir Beye 
te,ekkür etti. Bu tetekküre heyeti u
mumiye de İftirak etti. idare mecli
sinde münhal azalık için intihap ya• 
pıldr. Umumi meclis azaamdan Hacı 
Adil B. tekrar intihap edildi. Mura
kipliğe de geçen aeneki murakip 
Habip zade Ziya B. aeçildl. Şirketin 
Kadıköy tebekeai inıaama matuf te
şebbüslerinde muvaffakiyet temenni· 
ıi ve bu it için hükümet ve Belediye 
meclisi tarafından gösterilen yiikaek 
müzaheretlere tenekkür edildi. 

idare meclisi raporuna göre aon 
bir ıene içinde Osküdar tramvaylan 
2.634,382 yolcu tqnnııtır. Şirketin 
bilanço•una göre 1932 ıeneoi İçinde 
tirke tin umumi varidatı 151, 114 Iİ· 
ra, 70 kunı~tur. Maıraf iae 1 73,673 
lira 8 kuruı ıur. Bu h <!aaplara göre 
§İrketin aon bir sene içinde 55354 Iİ· 
ra zaran vardır. 

Uıküdar tramvayları bir günde 
403 lira 15 kurut varidat temin et
mekte, hallın gÜnlük maırafı ise 474 
lira 51 kuruşa baliğ olmaktadır. Şir
ket 1931 senesine göre 1932 aeneoin 
de günde 12 lira 8 ku.'.uı fazla maa
raf yapmııtır. 

Gedikpatada yan ın 
Dün ~ece •~at 24 t~ doğru Çarııkapı

da Kedıkpaşa caddcsınde ciğerci Galip 
Ef. ~in d~kkiıım yangın çıkmıştır. At"! 
geruşlemıı, ü~, dört dükkan ve üıtün
deki bazı odalar yanmıttır. 

banknotların sahtesi çıkmıf.. Ar
kada,lardan biri de gelmit, sıkı aı
kı bana gösteriyor. Sordum: 

- Sende var mı? 
-Yok! 
- Hiç gördün mü?. 
- Hatırlamıyorum •• 
- Keyfine bak öyle iae. Dua 

et te 100 kurutlukların kalpı çık
masın! .• Senin kaygun o çaptaki
ler üzerinde do lata bilir. 

FELEK 

MAKEDONYA 
Aşk, 

filik yapan maddelerle bu tarih ali
minin alakası ne olabilirdi? 

Kani Bey, zekasının bütün çevik· 
liğine rağmen, bu düğümü çözemedi. 
.............. 
B~ .hadi~;;· .i~;U:.~a en fazla tees· 

sür duyan Uaturumca Metropolidi Ke
rasimoo Efendi olmuftU Çünkü Aya 
Naum manaıtınnın bodrumlarında 
Makedonya ihtilal cemiyetinin \izli 
ve son <lerecc mükemmel bir bomba 
imalathanesi vardı. Gesler, Selanik· 
teki vakadan sonra İfle burada yapı· 
lan bombalardan bir kısmını ve mÜ· 
him miktarda dinamiti Usturumcaya 
nakletmek için Ohri'ye ııelmtti. 

Aaaaah. . ah. Kiıni Bey itte bu da
laverayı kqfetmiş olaaydı, rütpetlii 

Hin, Politika v• Kan.. 
Müellifl ı Nlzamettln Nazif .......... ,,,,,,,,,,,,, ........• 
Metropolit Efendinin kaloflan mutla
ka ayaklanna dar gelirdi. 

Ayın on beşinci günü 
- Bugün ayın on beıi Liibinaka. •• 

Önümüzdeki ayın on betinde sen be
nim kanın, ben senin kocan. • 

Elinde bir mll§a, bir oaç mancabn 
küllerini karı,tınyordu. Kız, yatağa 
ginnitti. 

- Şevkinin İ§inden kazandığuruz 
elli altına daha el oürmedim. Yarm 
Ke.riyeye gidip hepsini beıi bir yerde 
yaptıracağım. • Boynur.a asarsın. 

- Çocuk .. budala çocuk! • 
- Neye budala oluyorınuıum; her-

kesin karısında var, sen niçin takmı· 
yacakmışsın? 

- Bak niçin takmıyacağım .. Bak. 

MiLLiYET CUMA 31 MART 1933 

içki düşıiıanlarile 
Hasbühal 

(Batı 1 inci sahifede) 
Tokatlıyan otelinde bir çay ziyafeti 
verilmiftir. Dahiliye vekili Şükrü Ka
ya B. in otele ıreldiğini haber alan 
içki düımanlan reioleri Dr. F ahret
tin Kerim B. in riyaaetinde bir heyet 
ıeçmiılerdir. Heyet Vekil B. i çaya 
davet etmiıtir. 

Vekil B. heyete hitaben içki aley
hindeki mücadeleyi takip ettiğini, 
bu mücadelenin fevkalade ehemmi· 
yetli olduğunu bundan dolayı hüku
metin içki tahribatına mani olmak 
üzere esaslı tetbirler olacağını, bu 
meyanda küçük §İteler içeriıinde iç
ki sablmaaını yasak edeceğini ve iç
kilerin ihtiva ettiği alkol miktannı 
azaltmağa karar verdiğini, çalğili 
kahvelerde içki içilmesinin yaıak e
dileceğini mektuplarda zarflar üze
rine içki aleyhinde vecizeler yazıla
cağmı, Pul üzerine aursage yaptıra

cağını ıöylemittir. 
Vekil B. içkioiz bu neşeli eğlenci

ye i,tiraktan memnun olduklannı 
söyliyerek ziyafetten aynlmı§lardır. 

Sahte 
1 O O liralıklar 

(Ba9ı 1 inci aahifede) 
kendilerine para li.zmı olmuf cibi o 
bankaya gidip paralarmdan bir kıs
mını geriye alıyorlardı. Sonra, bu pa· 
ralardan yüz liraomı ıahtesile değİf· 
tirip bunu öteki paralar meyanında 
bir batka bankaya yatırmaya teıeb· 
büo ediyorlardı. Sahte yüzlira sürü
münde ihtiyar edilen bu :-adı tarz, 
banka veznedarlarmın şüpheleri ve 
dikkatleri sayesinde bir kaç gün i
çinde meydana çıkmıf, aralarında 
bazı Türkler de bulunan ekalliyetle
re menıup 6 kiıi, devletin mali em• 
niyetine temu eden bu meaeleden 
dolayı zabıtaca nezaret altına alm
mıılardır. Emniyet 2 inci ıubeai, dün 
alqam geç vakte kadar bunlann ve 
diğer lüzum görülen müteaddit kim
selerin iıtiçvaplanna devam etmitlir •. 

ilk tahkikatın basıl ettiii kana
at, sahte yüz liralılı:lann memleketi
mizde değil, ecnebi bir memlekette 
bastırılıp bazı kimseler vaaıtasile teh 
rimizde piyasaya oürülmeıine t...,b·· 
büa edildiği merkezindedir. 

Nezaret alıma alman ve tabkika
b itkal etmemek için henüz isimleri 
cizli tutulan eıhaa meyanında ıahibi 
aervet kimse yoktur. Bununla bera
ber, bunların her birinin 5 • 6 yü:ıı 
lira paralan olduiu ve içlerinden bir 
kaçı hakkında evvelce de bu İ§e 
benzer meaelelerden dolayı tahkikat 
yapılmq bulunduğu anlaıılmı§br. 

Tahkikat, yüz liralık ıahte evrakı 
nakdlyenin piyan.ya yeni aürülmiye 
bati andığını göotermittir. 

lstiçvap edilenler, bu paralan fU 
ve bu auretle, filan ve falandan al
dıklarını söylemekte ve bu iıte •un'u 
taksirleri olmadığını iddia etmekte
dirler. Zabıta, bunların ıahte para· 
lan aldıklannı iddia ettikleri kimse
lerin de ifadelerine müracaat etmek· 
te ve bu ouretle kimden aldığım söy
liyemiyecek olanı aramaktadır. 

Şimdiki halde alman ilk netice, 
başta Adapazan Ticaret Bankası ol
duğu halde Felemenk, Banco di Ro
ma, Sela,,ik, Cümhuriyet Merkez, 
Deutıche Onent, Emll.k ve di!ier ba
zı bank lara birer ikiıer oahte yüz 
lira !ık sürülmüt veya sürülmek iote
nilmiş olduğunu göstermiıtir. 

Piyasada sahte 25 kuru,luk ni
kel paralara da tesadüf edilmekte
dir. Tünel ırİ§esine bu •uretle birkaç 
gün evvel ıürülmek İotenen bu 25 ku· 
ru,luk Darpanede tetkik ve ıahteli
ği teıbit edilmi,tir. Emniyet 2 inci 
Şubesi, diğer yüz liralıklar meyanın
da bunu da ehemmiyetle ve biribirle 
rile ırtibah olmuı ihtimalile tahkik 
etmektedir. 

Felemenk Bankası muhasebecioi 
Vefik B. kendiıile görüten muharri
rimize meaeleye zabıtaca vaziyet e
dilmit olduğunu, ilk olarak sahte 
yüz liralığı mensup olduğu bankada 
tesadüf edilmit olmadiğıni ııöylemiş· 
tir. Tahkikatın bugiin Yann müsbet 
netice vereceği ve zabitanın kuvvetli 
iz üzerinde bulunduğu lemin edili
yor. 

Bu meıele hakkında Banco di Ro
ma müdürü M. Varelli deıniıtir ki: 

- " ilk sahte yüz llralıJd.....ıan biri 
ııelenlere bildirdik, Bu sahte aarayi gi
bankamıza verilmiıtir. Meseleyi 1i.zım 
temize verenin ismini timdi aöyliye
mem." 

Görmedin mi bunlan? 
Kız, dekolte gerdanında aallanlUl 

bir mavi boncuk dizisine parmağını 
takmıt oynuyordu. 

- Nereden buldun onlan Ldbina
ka? 

- Söylemeeem .• 
- Söyle diyonım sana. • Biriai mi 

verdi yoksa? 
- Kıskançlığa lüzum yok. Kim ve

rebilir? 
- Ne bileyim ben? Faraza benimle 

tDDlfmadan Tane Nlkolef'in verdiği bir 
hediye olamaz mı? 

Santın gÜzel gÜldü: 
- Hah hah hah. • . lıte buna ırül

düm. 
Sonra birdenbire ciddileıti ve hü

zünHi bir ıesle; 

- Köyden kaçtığımız gecenin hatı
rası. . - dedi - Bu boncuklan kır 
katınn aemerinden oöktiim. Nazar 
değmesin diye takıyorum. Oof ! Bile
mezıin Ali içimden neler geçiyor? Dü
§Ünüyorum ki, ne sen, ne de ben bu ka· 
dar çok bahtiyar olmak için yaratıl
mıf İnaanlar değiliz. Ben bir ihtilalci 
'.'ileoinin kızıyım. Küçüklüğümdenbe. 

1 RADYO 
Bu günkü program 
ISTANBUL, 1200 m. 

1 

18 . 19: Kemal Niyazi B. ve arkadllflan. 1 
19 - 20: Orkestra. 
20 • 20,30: Hanımlar saz heyeti. 
21,30 22,30: Orkestra, Ajana, hona ha
beri saat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalas orkeatrasL 
15. :Riyaaeticümhur Flarmonik or-
kestrasının senfonik konseri. 
18. : Alaturka aaz. 
18.40 : Viyolon konseri (Ekrem Zeki B. 
tarafmdan.) 
19.10 : Alaturka saz. 
19.40 : Fransızca dera. 
20.10 : Ajans haberlen. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13.15: Plak. 16.55: Pl&lı:. 18: Ke

man kon~cri • konuşmalar, Hafif mu· 
siki. 21: Konferans. 21.20: Senfonik 
konoer (Hendel Şopen, Respinyi). 

BUDAPE~TE 550 m. 
18.35: Şen parçalar. 20.30: Ope· 

radan bir temsili nakil. Sonra: Sigan 
muoikioi. 24.15: Cazbant. 

MUNIH 532 m. 
20.30: Radyo orkestrası (Tenor 

MarİuH Andreaenin İşlirakile). 23: 
Heyet (Koro) konıeri. 23,25: Haber
ler. 23.55: V afİngtondan: Haftanın 
yenilikleri (plak ile alınmıı konfe
ransı nakil). 

ViYANA 517 m. 
21.05: Orkestra konıeri (Leopold 

Reiner'in idareıinde senfonik takım) • ı 
22.50: Son haberler. 23.15: Guotav 
Macho takımı tarafından kanşık kon- 1 
aer. 

PRJ\C 487 m. 
20.25: Keman konıeri (Bach). 

20.45: Slovak beıtekrlarının eaerle
rindan orkeatra konaeri. 23: Radyo 
orkestrası (Bethoven, Mozart, Zirak, 
Novak v.s.). 

Mll.A.NO.TORINO-FLORANSA 
22: Senfonik konoer (Kemaniat 

Arrigo Serato'nun ittirakile). 
BOKREŞ 394 m. 

13: Pl&lı:. 14: Plak. 18: Radyo or
keortası. 19.15: Keza, konufma ve 
konferans. 21: Senfonik konaer. 22: 
Konferans. 22.20: Konıerin devamı. 

BRESl.A.U 325 m. 
20: Pl&lı: konıeri. 20.30: Konfe

rans. 21: Brahnu'ın eaerlerinden sen .. 
fonik konıer. 22.15: Operet musiki
si (Kalman'm Graefin Maritza'u). 
2345: Konser. 

Adanada 29 kiti na
zaret altında 

ADANA, 30 (Milliyet) - Zabi. 
ta bugün tehrimizde 29kitiyi neza 
ret albna almıftır. Bu adamların 
evlerinde al'aftırma da yapılmıttır. 
Bu adamların komonistlik tahri
katı yapmaktan suçlu olmaları 

muhtemeldir. Polis tahkikat ve is
ticvabat hakkında sıkı bir ketumi
yet göstermektedir. 

--o-

Gülhane müsameresi 
Gülhane tıbbi müsamerelerin 

ikincisine 2 Nisan 933 pazar günü 
saat be,te Gülhane konferans sa
lonunda ba,lanacaktır. 

Sahte paralar Cümburiyet Merkez 
Bankaomdadır. Bütün bankalar müdür 
ve mümessilleri, Cümhuriyet Merkez 
Bankaıına davet edilecek sahte yüzlüklü 
kendilerine ıröaterilmit ve izahat veril
mittir. Sahte paraların, hakikilerinden 
farkları, dünkü nüshamızda Cümhuri
yet Merkez Bankasının il&ru:nda yazılı 
idi. 

Cümhuriyet 'Merkez Bankasında mü
dür Sait Bey ıunlan söylemiıtir: 

" - Sahte yüzlük lirayı bankamıza 
bir tüccar getirmiı, bunun sahte olup 
olmadığını ıormuıtur. 

Yapdım tetkikat paranın sahte oldu
ğunu gösterdiğinden keyfiyetten polis 
haberdar edilmiıtir. Henüz tahkikatla 
metırul olunduğundan daha fazla bir ıey 
söylemek mümkün değildir •. " 

Merkez Bankasının tamimi 
ANKARA, 30. (felefon) - Cümhu- , 

riyet Merkez Bankası dünya benkalan
na bir tamim yaparak sahte yüzer lira
lık evrdkı nakdiyenin tedavüle çıkarıl· 
mıı bulunduğu bildirilmit ve bu müna
ıebetle bankalann müteyakkız bulunma 
lan lüzumuna İfllrel: etmiıtir. 

Aynca hükUmet ve banka bu mesele 
etrafmda tahkikat ve tetkikatını tamik 
etmektedir. Ranka merkezinde bulunan 
yüzer liralık e''rakı nakdlya birer birer 
tetkik edilmektedir. 

ri her hafta bir tarudığm ve her ay 
bir akrabanın matemini tuttum. Sana 
gelince, ne kadar bozuk bir talihin ol 
duğunu benden iyi bilirsin. Okwnuı
sun, okumuşsun, nihayet bir kaçakçı 
olmupun .• 

Delikanlı maıayı elinden attı, ya. 
tağa doğru uzandı. Kıza dikkatle 
baktı. Bir gün olup ta kaçakçı keli
meıinden bu kadar ağır bir hakaret 
duyabileceğini hiç bir zaman aklın
dan geçirmemi~ti. Kız lncilden bir 
ayet okuyormuı ııibi gözlerini kartı
ıındaki duvann meçhul bir noktasına 
dikerek devam etti: 

- Bir kaçakçı ki, bu yüzden ha
pi!ıaanelere cirebiliyor, hapishaneler
den kaçabiliyor, neler yapmıyor ki. De
dim a biz mea'ut olmak için yaradıl
mıt insanlar değiliz. Seni kunı top
rak üstünde göğsünden kan sızan bir 
yan ölü iken aevdim ben .. Yoksa kim 
bilir, belki de baygınlığın geçmeden 
ya bir kurt, ya bir çakal parçalaınıt 
o]acaktı seni .. Sonra ne oldu? Evve
IA aen benim için kardeıini vurdun .• 
Sonra ben kardeıimin öldürüldüğünü 
duydum. Bu kadarla kalsa yine iyi .• 

------------- ---
••• ~ 1 ,. '-1 

Çok güzel bir film istiyeuler 

MELEK Sinemasına koşup 
•• fil •• 

Aşk Olu .. nce gl5rm~:hlir. 
Mümesşilleri: 

CHARLES BOYER - CLAUDETTE 
COLBERT - CLIVE BROOK 

Franaızca aözHidilr. lıavetenı Dilnya Havadlalerl 

11 de tenzili.tlı matine 

Çocukları öldüren ve bir türlü bulunamayan 

DÜSELllORF V AMPiRi 
nin tevkifini temin edene 

5,000 L t R A M 0 K A F A T 

----------- verilecekHr ----------•il 
Dün akşam 

GLORYA SİNEMASINDA 
ALKAPONE 

(Yüzü damgalı adam) 
filini emsali görülmemiı bir muvaffakiyet kazandı. Methur kaçakçılar kralı 

ALKAPONE'nin 
inanılmaz, fakat hakiki sergüzeıtlerin~ aletli ve ihtiraslı aıklanru yll§atan 

bu harikulade ıaheoer bu sene sinema aleminde görülen en kuvvetli 
••••• ve cazibeli filmdir.Herkes bu müıteına eseri görmelidir ••••-

------ Bugün : MAJIK'te 
Fransızca muazzam atk ve cinayet filmi : 

EN GÜZEL İNTiKAM 
Mümessilleri : 

suzy VERNON JEANNE HELBLElNG 
Amerikada icki kaçakçılarının gizli te§kil&bnı ve cinayetlerini musavver 

dehıetli ve heyecanlı atk '"' macera filmi. 

llaveten Radyo dünya havadisi. 
BugÜn uat 11 de tenzilatlı matine. 

............................... ı ....................... . 

Sesli sinemanın hakiki harikası - Muazzam abidesi 

SEM DEVLERi 
Arkadaslık - Sadakat - Aşk ve heyecan filmi 

Bayram yaklaşıyor. Hayatınızda gÜ}mediğiniz kadar 
giileceğiniz gÜnler yaklaşıyor, çünkü: 

MALEK MİLYONER 
komik filimlerin en komiği şehrimize geliyor. 

lST ANBUL BELEDlYESl 

Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
Bu akıam saat 

tam dokuzda 

Biiyük Eeh
zat gecesi 
Bu ak~am biç bir 
yer ücretsiz ve-

rilmiyecektir. 

Tokatta elektrik 
TOKAT 27 (Milliyet)- Birse

nedenberi bir şirketin elinde olan 

elektrik fabrikası bu defa beledi

yeye geçmittir. Tokat belediyesi 

tehrin daha mükemmel bir tekilde 

aydınlanması için lstanbuldan 120 
beygirlik bir motör 80 kilovat üze

rine 3000 voltluk bir dinamo ge

tirmittir. Bu kuvvet ile Tokadın 
her mahallesi aydınlatılacağı gibi 

gündüzleri de cereyan verilecek

tir. 

K m bilir daha ne kanlı §eyler göre
ceğiz. Dedim a, bu it bir ~uzl~k
la baıladı. Korkuyorum. T alihın bıze 
bu kadar fazla cülmesinden korku-
yorum. . 

içten söylediği apaıik&r~ı. ~sm
deki hüzuün öyle bulatıcı bı~ ~alı vaı;
dı ki bir an delikanlı da ıçmde hır 
sızı bir ağırlık duyar gibi oldu. Maa
mafih kendini çabuk topladı, ıevgili. 
sinin ellerini okıayarak; 

- Manasız vehimlerle kafanı yor
ma.. - dedi-. 

Daha doğnuu diyebildi. Çünkü dı
f&rldan ırelen silah ıeslerini itibni1• 
ti. 

Ayın on beıi idi. Acaba Apootol 
sözünün eri mi çıkacakb? 

Hemen ailaha aanlınak iıtedi Lii
binıka'nın yüzü korkudan sapoarı ke
silmitti. Korkuyordu. O dağ hatların
da yapayalnız komitecilere yataklık 
eden kız korkuyordu. Delikanlıyı gÖğ· 
süne çekerek; 

- Sakm 1 - dedi - Sakın silaha 
el uzatma •. 

- Ye ne yapalım? Galiba sen de-

Elhamra 
SiNEMASI 

Yeni mükfilemeler; hokkabaz, tark:ı 
vesaire sahnelerinin ili.vesi ile 

Düğün 
Gecesi 

Türkçe sözlü - amılı • tarkdı 
Büyük halk komediıi. Aynca yeni 

büyük bir film 

Mukaddes 
Yalan 

Hakiki hayattan alınma Büyük filnı 
Oymyan 

RUTH CHATERTON 
Bugün saat 10,45 te tAıazili.tb 

matine 

liriyonun Ldbiıuka ? 
- Delirmiyorum.. Belki deliriyo

rum. Amma aen de uğursuzluktan 
korlanalıoın .• Bırak silahı •• Bırak.. 

Aıabi bir hamle ile yorganı fır
lattı. Silah ıesleri birden bire kesil
miıti. Delikanlının elini kavradı; 

- Gel •• Biz miıafiriz burada gel .. 
Ve bin bir ihtiyatla bir pencerenin 

perdesini araladı .. 

Smordeı köyünün göbeğinde bir 
kayna§ma oldu. Silah aeoleri duyu· 
lunca köyün bütün lambalan aönmüı· 
tü amma, çok geçmeden ciğeri sağ
lam bir borazan, öyle kulaklar sağır 
eden bir tiddetle boruounu öttürmüı· 
tü ki, bütün köy sindiği yerden fırla· 
mış ve herkes iateriatemez limbasını 
yakmııtı. 

Gelen askerdi. 
Bir nefer bir kibrit çaktı, tutu§an 

ucu paçavralı bir sırığın ziyası uzun 
boylu fen ve neı'eli bir zabitin yüzü• 
ne vurdu. Evlerinden çıkanlar onun 
bulunduğu tarafa sökün ettiler, etra· 
fında toplandılar. 

(Devamı var) 



.. 
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Elhamrada 

Düğün gecesi ____. ____ 
Türkçe - ( Ognayanlar: Naıtt 
Hazım, Fahri, Ali "• arka
daşları ) 

Mukaddea yalan - İngilizce (Oy
nayanlar: Charle Boyer. 

Geçen hafta Elhamra ainemaaında 
gösterilmeye baılaınıt olan (Düğün 
geceai) daha doğrusu orta oyunu fil
mi lahmin ettiğimiz gibi halk tabaka- , 
aı tarafından pek tutulduğu cihetle 
ainema, filme daha yeni sahneler ila
ve ederek bir hafta daha ekranda 
tutmaya karar verm.iıtir. 

Buna ilave olarak ta meıhur Fran• 
aız artisti ( Charle Boyer) Şarl Bua• 
yenin çevirdiği İngilizce (Mukaddea 
yalan) filmini göstermetedir. 
Artlstlk'te 

13444 numaralı 
Pasaport 
Fransızcn - ( Oynayanlar: 

Tanla Jiedor, Leon Mathot ) 
13444 Numaralı Paaaport - Fran· 

aızca [Oynayanlar: Leon Mathot, 
Tania Fedor] 

Artistik sinemaamm bu hafta göa
terdiği bu film bir macera filmi adde
dilebilir. Filmi iki maruf Fransız ar
tisti çeviriyor. Leon Mathot öteden 
beri Fransız filmlerinde bat roller al
mıf iyi bir artistir. Tania Fedor da 
Comedi Francaise artiatlerindendir. 
Ve aon zamanlarda çok film çeftriyor. 
Hatta (Milton) un son filminde de 
esaslı bir rol almıtb. 13444 numara
lı pasaportun mevzuu ıudur: 

Poalanya kralhğma giden bir Fran
aız yolcu trende güzel bir kadınla ta
nı.tıyor. 

Bu kadının bir aıkıntıaı varı Paaa
portu yok. F ransadan kendiııini kan
aı gibi huduttan geçinneaini rica edi
yor. Teklif pek müli.yon teY delil 
amma kadın da güzel Hudutta Poa
lavya polisleri bir anaqlat kadın ara
maktadırlar. Bu kadın, o kadındır. 
Kadın vaziyeti itiraf ediyor. Yak.ala,. 
ruyor. Fran11z da beraber. Nihayet 
bir a§k macerası yüzünden kadını ıu.. 
çınyorlar, Franaız da yakasını kurta
rıyor. Film seyirciyi aıkmayacak bir 
eoerdir. Tania Fedor gÜul .. Ma.. 
f ııot mütevazıdır. 

Glorya'd• 

Alkapone 
Yiizü damgalı adam) lnglllzc• 

Bu hafta Glorya ıinema11 bir ma
cera filıni gösteriyor. Bu filmin ...,._ 
lan maruf kaçakçı (Al Kapone) nin 
hayatından alınmıştır. Hatta rivaye
te nazaran filmi çeviren sahne vazo 

· (Al Kapone) nin adamlarının taarru
zuna bile uğramı~. (Al Kapone bili. 
hapistedir). Filmin bütün göze çar
pan hususiyeti kanun harici bir takon 
adamların muttasıl adam öldürme• 
leri ve tehlike geçirmeleridir. 

Filmde oynayanlar içinde dünya 
ekranlanrun tanıdığı me,hur artiat
ler görülmüyorsa da ( Kamonte) iı-

mile Al Kapone rolünü yapan genç 
artiat bu rolde muvaffak olmakta· 
dır. 

Film de adam öldürmek, cam çer
çeYe kırmak mübalağalı tekilde gÖ• 
terilıniftir. Mevzu ıudur: 

Bir tehrin ayni mıntakaaında bu· 
lunan bir kaçakçı rakıbi diğer bir ka
çakçıyı öldürtmek için onun muavini 
olan (Kamonte) yi ele geçiriyor ve 
o vaaıta ile rakıbini yok ediyor. Bu 
adamı da kendine muavin yapıyor. 

Gün geçtikçe bu muavin mülhit 
bir ıey oluyor ve kendi patronunu da 
öldürüyor. Bütün ıehre deh,et saçı
yor. Filmin meraklılığmı kınnamak 
için daha fazla tafsilat vermiyoruz. 

Film seyircileri aıkmadan ve müte
madi bir heyecan içinde tutar. Yalnız 
yine tekrar edelim ki; çok adam öl
dürülmekte ve çok cephane vakıl
maktadır. 

Malek'ta 

Aşk ölünce 
Fransızça - ( Oynayanlar: 
Cl/1J• Brook, Charles Boger, 

Claudette Colbert 
Bu film harp esna11nda cPul kalmıt, 

daha doğruıu dul kaldığını zannetıniı 
bir çok zevcelerin halini mütalaa etmek
tedir. Hazin ve kanflk bir paikoloji gös
terir. Müellif bile bu kanııldığı ancak 
ölüm ile halledebilmittir. 

Belli batlı üç artistin (Clive Brook, 
Charleı Boyer, Claudette Colbert, üçü 
de İyi oynamıı ve rolünü kavnunııtır. 
Filmin mevzuu §Öyle hulasa edilebilir: 

Harp esnasında bir İngiliz zabiti Pa
riste bir basta bakıcıyı aeviyor ve cep
heye hareket edeceği gÜn onunla evle. 
nip hareket ediyor. Kadm bir müddet 
sonra kocasının öldüğünü öğreniyor: 
çok müteessir oluyor. Kadın gebedir. 
Çocuiunu doğuruyor. Ve bütün bu ha-

Martene Dletrlch birkaç giJn 
evvel bir at kazası geçirdi 

MiLLiYET CUMA 31 MART 1933 

-------•Haftanın fllmlerı--!!!!!!!!-Eelllll 

Elhamra - DüğOn geceai: 1 Glorga - Alkapone: İngilizce 
Tllrkçe, Mukaddes yalan: lııgilizce Majik - En gllzel intikam: 
Artistik - 13444 numaralı pa Fransızca. 
saport: Franıızca. Opera- Meçhul adam: lngllizce 

Mukaddes galan filminde Charles Boger ve Butta Chatertnu 
diseler olup dururken yanında çalııtığı \ Buhaftaki Paramount 
askeri doktorla seviıiyorlar. Yava, ya- • • 
V&f bu a§k büyüyor. Harp bitiyor ve gü dunya haberleri 
n~ birinde öldü zann~il':" ingili:ı; za- Elhamra ve Melek 
bıti meydana çıkıyor. Filrnın temelı bu-
radadır ve bu kan§ık vaziyet zaten sih- sinemalarında 
bati pek yerinde olrnıyan ingilizin ö- 1 - lngilterede Cheltenham 
lümü ile hallediliyor. İngiltere büyük milli at yarıtlarına 
Opara'dll yazılmıt olan 24 atın bir tecrübe ko

Meçhul adam 
lnglllzce - Oynayanlar: ( Char 

les Farrel, Joan Benneth 
Bir amerikan filmidir. Zengin bir a

merikan azilzadesinin . kızının meçhul 
bir tahtı aevıneai ile baflayan ve içinde 
bir iki cinayet ve bir takım takioler bu· 
lunan bir eserdir. 

Majlk'te 

Engüzel intikam 
Fransızca - ( Ognaganlar: 
J•anne Belbln, SO;ıg Vernon 

(Contre-Enquôte) yani mi!Jmbıil tah
kikat iamile A vrupada tamnmıı olan bu 
filın bir polia filmidir. Ba haftamn ..,.. 
cera filmlerinden biri ele. budur. H..,,e
canlı ve ...-aklı aelıneleri nrdır. 

Filmia menuu tudurı 

Bir hını:dılı: Mnu•nda bir polb öldü
rülüyor Ye katil olarak masum biriai i
dama mehlrum dayar. Bu muum mah
kUmun kız kardefiyle, ölen poliıin er• 
kek karde,i aad katili meydana çıluır
mak için büyük bir çet. ile pençelefiyor
lar. Bütün film budur. 

" lpekfilm,, in yıldızlan 

tusu. 
2 - Paria - Fraııa.ız bütçe nazı

rı yeni vergi koymadan Fransız büt
çesinin denkle§eCeğinden bahsediyor. 

3 - Amerikada Miami - 75 genç 
kız, ( Miıs Florida) yı intihap edecek 
jürinin önünde 

4 - Lyon - Lyon panayınm ziya
ret eden Fransa Reiıicümhurunu halk 
alkıılıyor. 

5 - Loa Angelea - Senelik moto
siklet müaabakalarmda bazı kazalar 
görül6yor. 

6 Garmoeh - Alman dai-

topçuları 2300 metre yük.eklikte 
manevra yapıyor. 

7 - Paris - İlkbahar kadm mo
dalan. 

8 - Newport - "Ranger" kemi
sinin denize indirilıneaile Amerika 
bahriyesinin dört tayyare gemisi olu
yor. 

9 - Paris - ilkbahar bayramı 
ıenliklı.ri. 

10 - Los Angeles - Oki Şikina 
isminde Japon pehlivamna Japon gü
reıinde mağlup olan Jim Londos dö. 
VÜ§te intikam alıyor. 

Marlene Dietrich 
Daha iki hafta evvel (San§ın Ve

nüs) te gördüğümüz Marlene Diet
rich ismindeki Alınan arfutini elbet
te hepiniz tanırsınız. 

ilk önce Emil Y anningı ile birlikte 
almanca olarak Almanyada çevirdiği 
(Mavi Melek) filminde tamdığnnız 
bu artist timdi Amerikadadır. Bu se
ne iki üç filmini gördük. Marlene 
Dietrich sinema aleminde dü,kün ka
dın rolünü en İyi yapabilen artist ola
rak tanınmıttır. 

Amerikada hakkında kuvvetli pro-
paganda yapılan bu kadın (Greta 
Garbo) dan güzeldir ama, (Greta) 
kadar yüksek bir artist değildir. 

Marlene Dietrich son zamanlarda 
kadın elbiıeıini bırakıp erkek elbi
sesi gİymeğe baılaınııtır. Zaten bir 
zamanlar bir fanteziden ibaret sayı
lan kadınların erkek kılığına girme
leri, plaj pijamaları ile yavaı yavaı 
modaya girerken kadınlık il.leminde 
erkek biçimi giyinmek aruzları da el 
ile tutulacak f"kilde belirmeğe ba§la
mıttır. Marlene Dietric.h bu fikri kuv
vetle müdafaa eden kadınlann baıın
dadır. 

Marlene Dietrich erkek kostümünü 
bilhaHa pratik ve iktıaadi olduğu için 
tercih ettiğini aöylemektedir. Emaali
le biliyoruz ki bugün bize pek tabii 
görülen bir çok adetler ve kılıklar ev
vel& aiııema yıldızlarında Ye ekranla-

Melek ainemaamcla bu hafta "ipe». 
film" İn "Alqam" gazetesi vaaıtaıile 
tertip ettiki sinema yddızı intihabım 
ittirak eden namzetl• gösteriliyor. E
ğer bu namzetler filme ç'*ilirken ziya 
tertibatı iyi verilmemek gibi bir sebep 
yokaa doğrusu pek güzel hanımlar ııö
rünmiiyorlar. Söylendiğine göre bıı nam 
zetlerden 17 tanesi ilk intihapta kazan.. 
ınıılardır. Astl yıldızlar timdi bu 17 i
çinden aynlacaktır. Aşıt IJlDnc• filminde Claud•tt• Colb•rt lJ• Charle11 Boger 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Münasebat 
Kesiliyor mu? 

(Başı 1 inci sahifede) 

mayacağını ve sefirin emin olabilece
ğini s~ylemiıtir: M. Lltvinof, bu gibi 
usullerın ve biihaua tazyik uaulle
rinin ara aıra Mekaikada muvaffak 
olabileceğini, fakat Sovyet Ruayada 
daha evvel~en ~ kalmaya mah
küın oldugunu ıla.,.., etıniıtir. 

M. Litvinofun bu beyanatı üzerine 
Büyük Britanya sefiri lngiliz bükü· 
metinin almayı taaanldığı tedbirleri 
bildinnek huıutunda İarar etınemİf
tir. lngili:ıı gazetelerinin yazdtldanna 
loakılıraa, Büyük. ~ritanya ile Sovyet 
Ruıya araamdakı iktıaat DIÜDaaebet
lerinin temamen dardunıJınaaıru ia
tihdaf eden tedbirler mevz,... ltahia 
olmaktadır. 

/ngiliz Sefiri çafınlılı 
LONDRA, 30A.A. - MoakoTa'da. 

ki lngiliz elçiıi, fikri aonılm~ ve re. 
yi alınmak için Londraya çagnlınıttır. 

LONDRA, 30. A. A. - htiprede ';>u 
lunmak Üzere Londraya çaiırdan lngil
terenin Sovyet sefiri bu alqam Mosku
vadan hareket edeceğini ve iıtitared."'! 
sonra yine Moskuva'ya avdet edeceiiıu 
bildirmektedir. 

Muhakeme aleni olacak 
LONDRA, 30 A.A. - Tacirlerden 

mürekkep bir kütleye hitap eden 
Sovyet sefiri M. Maiski, lngiliz mü
hcndişlerinin 15 gün sonra aleni su
rette muhakeme edileceklerini ve 
haklarında adilane karar verileceği
ni ve o zaman herkesin mesele hak .. 
kında bir fikir hasıl edebileceğini be· 
yan ebnittir. 

' .. . , .. ~ .. ı ' ~ . .. . 

Münakaşalı 
Konferans 

(Başı ı inci sahifede) 
ğumu anlayorum. 

Dilimizin bugünkü sevimli akqı 
hiç §Üphe yok ki üç dört amıe evvel 
yoktu. Be, on sene evvelki yazıların 
kal"§ıaında iae arbk 0 Amin!" diyo
ruz. 

Geçen gün merhum -"bdullah 
Cevdetin bir tercümeai eliıae geçti. 
Şöyle bir göz attım. Aman, ne çetre
fil bir lisandı o. •••. 

Yalnız ıunu da ilave edeyim: 
Ben hiçbir f"yde fanatizmi sevmem. 
Bu Yakınlarda öz türkçe yazacağız 
diye bazen öyle garibeler ortaya a
tıyorlar ki bunların kal"f181Dda "aca
ba bu bizim giizel ve cana yakın di
limi• midir? diye insan bir acıya ka
pılıyor. 

Mesel! türkçe "yıkadon" kelime
ai varken "yudum", cçimlendim> de· 
mek neye iyi 7 

- Dilimize yereclen yabana ke
limelerin yerine mutlaka türkçe a· 
•ıldan kelime alınmalı mıdır? 

. - Bence lıtanbulda konuıulan 
dil, çok pürüzsüz ve çok tenıizdir. 
Buırünldl yazı dilimizin ifadesi de 
çok aadelegmiıtir. Sabık Babıali liaa
m tarihe mal olmuı bir klasiktir. Di
l~ yer etnıiı çok kullanılan kelimele
n derhal çıkarmağa imkan var mı 7 
Hang! medeni dil var ki içinde bat
ka dıllerden gelip yerleımİ§ kelime· 
ler olmasm. 

Alınanlar, bu it için çok eaaılı bir 
inkılap yapmıı bulunuyorlar. Mesela 
televizyona uzak gören, telefona u
zak konuşan, sinemaya ıfık oyunu 
gibi kelimeler bulmu§lar. Fakat ge
'le bütün Almanlar telefona telefon, 

ainemaya ainema diyorlar. 
Alıtmak zamana baflıdır. Müm

künse ve tam ifadeli iae türkçe atıl· 
dan kelimeler alınmalıdır. 

Biz Türkle.- her iyi Ye doğnı defi· 
ıiklifi benimaemekte en iradeli mil
letler kadar hamleli ve CO§kun ol· 
makta bir çok milletlerden üstünüz. 

Yeni bulunacak öalü kelimelerin 
benimsenmesinde de - her alıtkan
lık için li.zon olan muayyen zaman
dan evvel - harekete geçeceiimize 
eminim. Bu noktada tahai bir düıün
cem varı Fen ve ilim kitaplarında 
fen ıatılahlannın beynelınilel olanla
rını kabul etıneğe taraftanm. 

Arapçalan bir tarafa atmalıyız. 
Bunlar içinden çıkılır gibi değildir. 
Beynelmilel ıatılıi.hlann kabulüne ta
raftar olmamın sebebi tetkik Ye te. 
tebbua ecnebi liaanlannda devam 
etıneğe mecbur olUfUllluzdur. Tabü 
bu mOtalea ilk .... orta mektep kitap
lanna ait olamaz. 

- Difer Türk lehcelerinden iati
f ade edilebilir mi? 

- Bu ceYabı dil mütehaHıalarm
dan dinlemek daha faydalı olur. 

- Bulunan kartılıklan beğeniyor 
musunuz? 

- Gündelik gazetelerle yapılan 
kelimelerin ka11ılıklan insana mu• 
nis geliyor. Ben bazılarında kaybo. 
lan bir ~eyi bulınut gibi tuhaf bir se
vince uğramyorum. 

Dün Halkevi kitaphanesine " Öz 
dilden derlemeler'' isimli yeni bir ki
tap geldi. Okuyabildiğim kadan ba
na geni§ bir ümit ve kanaat verdi: 
Emin oldum ki artık öz türkçe keli
melerle her istediğimizi konuıup 
yazmak mümkündür. 

Halkevindeki MünakQfalı 
Konferans 

Dün akıam Halkevinde saat 17 
de dil hakkında münakaıalı bir kon-

feranı verilınİftir. Konferansta Da· 
rülfünun hocaları talebeler, muallim 
ler bulımmuılardır. Konferansı Köp 
rüliizade Fuat B. açmıı. dil inkılabı 
Ye dil anketinin ehemmiyet ve mahi
yetini izah etınİ§tİr. Fuat Bey uzun 
aaırlar içinde Türkçemizin arap ve 
acem tesirleri altında kalarak garip 
bir Osmanlıcaya inkılap ettiğini, Türk 
aöz köklerinin çok zengin olduğuna 
miaallerle izah etınİ§tİr. Fuat Beyden 
sonra bir kaç hatip aöz almıı, 
herkea dil inkılabına dair fikirlerini 
söylemittir. 

Gelen karşılıklar 
Liıte: (18) 

Tlbi: Yasayı, yurdu, kabull~, 
bağlanmak. Tabut: Ölü sandığı. Tali: İ
kinci ve soraki. Tarih: Eski, yeni, yurt, 
çenlı:, kazanç, zaman bildiricisi. Tecil: 
Sonralık. Tedip: uslandırmak. Teenunül. 
Derin dügünüı. Teenni: Düşünceli yü
rüyüş. Teessüf: Küstüğünü bildirmek. 
Teessür: Acı duyğu. Teessüs: Yokken 
yaradılan yer, açılma. Tehir: Geriye bı
ralag, geçiktimıek. Tekit: Tekrar tek
rar. Telif: uzlaşmak, ar.a bulmak. Te
min: yapmak, becermek (yapılması iste
nen bir itin istenmesinden eve! yapılışı) 
Tesir: ulaşış, dokunuş, değiş, (Misal: 
söz derleme savaıı bütün Türklere öyle 
ulaştı, değdi ki; ilk yurt kardeşleri bile 
cümbüş, dernek ·apıyorlar). 

Sanyer ilk tedrisat 
müfettip 
Sırrı 

Liste: (18) 
Tabi: uymak mastarından: uyan. Ta

but: ölü sandığı. Tali: arkadan gelen. 
Tarih: geçmiş, gün bilimi, gün sayısı 
Tecil: Geri bırakmak. Tedip: uslandır-

Baroda yeni 
~ntibap 

(Bap 1 inci sahifede) 

bat meclisi yerine yenisinin seçil
mesine geçilınit, birinci ve ikinci 
reisler için ayrı, inzibat azalan i
çin ayrı rey varakaları yazılarak 
intihap yapılmıt ve saat bette rey 
!erin tasnifine batlanarak intiha
bın neticesi alı111Difbr. 

Bu neticeye nazaran istifa eden 
birinci reia Halil Hilmi ve ikinci 
reis Mekki Hikmj!t Beyler tekrar 
int~hap edilmitlerdir. İnzibat mec 
liıi azalıklanna da Oaman Nuri 
ve Ömer Faruki Beyler ipkaen, 
Salih Zühtü, Cemalettin Fazıl, 
Hünıü Nuri, Ali Galip, Hamdi Ha 
!im, Halil Nuri, Hatim Refet, Rı
fat Ahmet Beyler de yeniden seçil 
mitlerdir. 

Yeni inzibat meclisi Cumartesi 
günü ilk içtimamı yapacak ve mev 
cut i9leri tetkik ederek yeni çalıt· 
ma yolunu tespit edeceklerdir. 

ma. Teemmül: düşünmek, düşünceye 

dalmak. Teenni : düşünerek. Teessüf: 
Yazık olsun. TeeHÜr: sıkıntı, üzüntü. 
Teessüs: kurulmak. Tehir : geçiktirme. 
Tekit: sağlamlaştırma. Telif: uzlaştır

ma. Temin: inandırmak. Tesir: içine 
işleme, sızı. 

Otuzuncu ilk mektep 
'11Ualfimleri 

13444 nunıarall pasaport 
filminde Tanla Fedor 

nnda görülmüı hatta garibimize git
mit, sonra yavaı yavaı tabii telakki
lerimize girmiıtir. 

Bir kaç sene sonra kadınların er
kek gibi giyinıniyeceğini bize kim te
min edebilir.? 

Don Oulchotte 
Brükaelde kralın da bulundufn 

Metropole ainemaamm muhteteın bir 
gala müsameresinde Pabat'm aon çe
virdifi film olan Don Quichotte bil
yÜk bir muvaffakıyetle göaterilmit
tlr. 

Bu filmin müme .. llleri maruf mu
ganni Chaliapine ile Dornlle maruf 
fÖYalyenin bütün huauaiyetlerini te
barüz ettirmqlerdir. 

Ramon Novarro 
Ramon Novarro'nun konturatı bit

miıtir. Son filmi "Nil adamı" idi. 
Maamafih artiat iki yeni film için an• 
gaje edilmiıtir. Bu sebepten Avrupa. 
ya seyahatini ve verecetl konserleri 
tehir etıniftir. 

Voronof alnemada 
"Cinai esrar" isminde Vlyanada 

çevrilen bir filmden çok bahsedilmek. 
tedlr. Dr. Voronofun usullerinden 
bahseden bu film bir çok taraflardan 
talep edilmektedir, 

Filmde briç 
Methur briç oyuncularından Cul

!oeraton kardeıler, briçe ait bir ka.g 
kıaa film çevirdiktan sonra, Amerika
dan hareket etıniflerdir. 

12 kişi daha! 
Bur•a maznunları De 
alakaları görü.idil 
Buraadan mevcuden gönderi· 

len ve komünistlik tahriki.b YtP. 
maktan suçlu 15 kitinin burada 
temaata bulunduğu plııalar hak. 
kında polisçe yapılan tahkikat ik
mal edilmif ve dün 12 kiti mevcu 
den Adliyeye tealim olunmutlar
dır. 

Maznunlar ve tahkikat evrakı 

Iedinci Müstantiklite verilmittir. 
ıtintak h&.kimi maznunları tevkif 

etmittir. 

Yunan meclial rel•I 
ATINA, 30 (A.A.) -Mebuaan 

meclisi reisliğe hilktlmet tarafın. 
dan namzet gösterilen M. Noziki 
seçilmittir. 

. nıa11.ız hayal 
Çetın ve a . de nıuval· 
rnücadelesı~ . · şartı 
lal<iyetin bınncı 

olan ı· mukavemet t 
sinirlere 

rnalil< değilseniz 

&rom ura\ 
.. Kno",. 
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,.. HİLAI:.IAHMER 
. GAZETESi , 

Bayramda Yalnız 
H 1 LAL 1 AH M ER gazetesi çıkar. 

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

'' Yurtdaş, Yerli Malından şaşma!,, 
Hihiliahmer Cemiyeti : lıtanbul Büroıundan : 

tlanlanruz için en kuvvetli D"'İr nsrla'I Hiliıliabmer gazeteaidir. 
lliuılarıruzı yalnız Hilaliahmer gazetetıine veriniz. Hil&liahmer ııazetetıi 
Jstanbul'da delil, Türkiyenin ber tuafmda tubelerimiz .aaıt&1ile satıl
maktadır. llinlıınncı, bem miieueaenize ve hem de Hitaliahmer Cemiye
tine -.fut temin edecektir. 

Yerli Malların en iyisi, en sa~lamı ve en ucuzu 

lliu>lanruzı : Yerli Mallar Pazarında ır 
htanbul'da: Yeni poıtahane kart11mda Hiliiliahmer Satı, böroauna. Te

lefon: 22653. 

htanbul' da Anlcara caddesinde' llancılılı: Türk Limitet Şirketine telefon 
20095 Teriniz. Son sahifede 30 !ODdan enlki iki ..ı.lfede 40 kurut-

Ankara'da 1 
Çoculcsarayı caddesinde 

lstanbul'da 
Bahçekapı'da ve Beyoğ:u ı~ıiklal caddesinde 

Samsun'da 
Bankalar caddesinde 

tur. 
• 

DARÜLACEZE MODOR
LOCONDEN: 

Unutmayalım ki Sporcular 
Darülacezeye 2500 kilo A

dana mahsulü Ekiııprea deni
len birinci nevi en temiz pa- 1

\ 

muk 1 O Niııan 933 pazartesi 
Sporla YÜcutlerinin kudretini takviye eden delikanlılar 

nfalı: bir gafletle bayat Ye iıtilı:balleriai yıkabilirler. Bunuıı 
için PROFILAXIN'i unutmayınız. Kullanan kat'iyyen 

belsoğulı:luğu ve frengiye yakalanmaz. Cebini,.de daima 
bir ttıp bulundurunuz. 

günü saat on dörtte pazarlık- 1 

la alınacak ve o saatte başla- . 1 

nılacak pazarlık on beşte biti- ı 
rilecektir. lııtiyenlerin gelme 
leri. 1 

Halkevlnde 

Alay köıkünde yeni 
bir piye• 

H;ollı:evi aüzel sanatlar ıubesinia bu· 
lıınduğu Alay kö,künde düıı bir toplan
tı yapı)Dllflır. Bıı toplantıda (Talihe 
•im!) iUmJi bir piyes tenuil edilmİf, e
debi}'111 hakmda bir konfenuıa yeriJmiı. 
tir. 

Sanatkir Behzat günü 

Hallı:eYinden: Sanatlı:ir B.lı-t S.,U. 
25 inci yıldönümünü ETiınbde ..... ıt 
etmek için lıuaün saat 16,4 clıı Hallrevi 
merlr.ozİrıde Re6J. Abmet Bey tanfm
dan Behzadın sanat hayab baklanda bir 
konferans ~e bunu takı'ben bir lııonıer 
verilecelı:tir. Koııfenna ve konaer ISbes 
tir Hereks aelebilir. 

· Parasız dera 
lıtanbul Hallıııni niıliiiôdea: 
Hal.kevi fotoifrü bil;iıini artırmalı: i

çin Evimizin Güzel Sanatlar şubeainde 
(pratik fotoiraf) denj açılacaktır. Ders 
p81'aarzdJJ'. lıteyenlenn yazılmak üzere 
her &ün saat 17 ile 20 araıımda Gülbane 
bahçesi aıedbal.inde A laykôtlı:ündelı:i 
mudürlüğe mıiracaatlan. 

3 üncü koiordu 
ilanları 

1. F. ihtiyacı i~ kapalı 
zarfla alınacak 230,000 kilo 

1 una teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden pazarlıkla a
lmaCaktır. İhalesi 10 Niaan 
933 pazarteai günü saat l l ,30 
dadır. Taliplerin §Ulnameai
ni görmek üzere her gÜn ve pa 
zarlığa iştirak için o gün vak
tinden evvel Fındıklıda K. O. 
Sa. Al. komisyonuna müra-
caatlan. (65) (1360) 

u.ı..iider İcra -UTlutwıdan: Mah-

cuz araya çıevrilmeai mukarrer oto-
mob Nisan 933 tarihine müqdil pa 

zartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar 

Üsküdar araba meydanında 14 No. lu 

dükkanda ~·k arttın.. auretile sabla
tl>ğından talip olanlann maballi mezln1-
re gelmeleri iliın olunur.,., 

KOCA MiMAR SINAN'a! 
(Gönüllerde): Sevgisin, 
(Dillerde): lncidizi!. .. 
Gökleri kucaklamq: 
Ruhunun - ylikııelıı iz.İ - ! 

Şiir Kralı: Filorinalı Nazım 

latanbul ikinci ticaret mahk.,,,_jn

den: Beyoğlıında lstildal caddesinde 443 

No. lu mağazada tenillk ticaretile m\4 

tegil iken ilanı ifliı•ma loarar nrilmit 
olan D. Berez.iner ,,. D. Kaminiski J. 

lerin eshabt matlup ile alı:tetmit olcluiu 

konlı:urdatonun tıutiki için 19-4-933 çar 

J&mba günü saat 15 .. tayin edllmit ol

duğundan alilı:adaranm ynmii valı:it 

mezkilı de hazır bulunmaları ilin olu-

nur. 

İhtira ilanı 
"Sünger kağıdı tamponu" hak

kında iatihaal olunan lS.S.929 ta
rih ve 785 numaralı ht' berab 
bu defa mevkii fiile konmak ilz~ 
re ahere devrüferağ veya icar edi
leceğinden talip ola11lann Galata
da Çinili Rıhtım Hanında Robert 
F erriye müracaatleri ilim olunur. \ 

-~ • ' ' / .) :~· 1 - • \ 

• 

1 

~· 
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o 

933 

Birinci kurası ay 
başında çekiliyor 

Kara Ankara'da iş Bankan merke
zinde noter huzurunda çeldlecektlr. 

Birinci mükafat 7!IO lira 
İkinci .. 2SO .. 
10 ki9iye (lOOerden) 1000 ,. 
10 ki9iye (!IO terden) 900 ,. 
Yerilecektir. 

iş BANKASl'nın biltla ıabele
rladeki kumbara •hlplerlnin 

isim ve numaralaraları 
An!raraya KÖnderllmlftlr. 

TtiRKİYl \S BANl<ASI 

1 1 

1155 

Bayram Münasebetile 
YALNIZ BİR 
HAFTA iÇİN 

GALATA'da 
M YER 

BÜYÜK ELBİSE 
MAGAZASINDA 
Tenzilatlı Fiatlarla 

Bü ükSatış 
lSTANBUL TRAMVAY Ş1RKET1 

HİSSEDARLARINA 
tL AN 

l ı-.iııan 1933 tarihinden itibaren İııtanbul Tramvay 
Şirketi ile Oamanlı Bankaııı Gişelerinde 1932 heaap senesi 
temettü hissesi kuponu tediye olunurken mezkUr müeeaeaeler 
tarafmdan sehmin yeni itibari kıymetini gösterir bir damga 
hiaae senedinin üzerine baaılacağı Tramvay Şirketi hiuedar
Jarma bildirilir. 

Binaenaleyh hamiller, kuponlar ile birlikte hisse se
netlerini de tediye müesaeaelerine ibraz etmelidirler. 

Jatanbul, 30 Mart 1933 
MODIRIYET 

1 
l.taabal Beledlyeal Ulnlan ı , ____ _. 

Veaaiti nak)İye resminden olan borcundan dolayi ha
ciz altına alman Mustafa efendiye ait 3413 numaralı Şevrole 
markah kamyon borcun ödenmemesinden Niaanm 15 ind 
c:wnart..I sfuıU aaat 11 ele Ankara caddesi Acı musluk sokak 
23 numaralı Mustafa Efendiye ait garajda bilmüzayede aatı-
lacaiı ilb ohmur. (1438) · 

TiCARET iŞLERi UMUM MODORLOCONDEN : 
30 llıbıci Tapbı 330 ıarllıli kanun hllWınlerine söre t....U edilmit olu ec

neM ,~ ltalya talıil:rtdi (San Marlııt- S... Marco) Vapar tbiııeli lıa ke
re mllr ... tJa K~Y• adftymllıa di N•Tips7one tirlı:etiJe hirl...-ine lılnaen 
Tiirlı:i7edelı:i faaliyeliııe nllıqet Yerdliiııi bildlmıqtir. MesJdh. tirlı:etle .W... lıa
lumonlann 1nunpoon,.. adri,..tllı:a dl N&T igaay- ~etine n icabında l ıı.nlıul 
Mıntalı:ası Ticaret mlldllrlQifne milraca at .,.ı.m.ı..n ilan olllllllr. 

ncARET 1ŞLERl UMUM MODORLOGONDEN : 
llO lldaci T etrln 330 tarihli kanun hüldlmlerine göre teKll edllm.iı olaa ec

nebi prlletlerindes İtalya tabiiyetli (Puı lin - Puglia) vapur ıirketi ba ı.- mii

ıracatla Kaınpanya Aclriyatilı:a di N..,lıao yone ıirketile birl.,.meoine W-. Tür
lôyedelri faaliyetine nihayet ......UcHibıi hilılnniıtir. 

MamlNr firketle alikau hulunanlan n Kmnpanya aclriyatika dl Naviau1-
ıir1ı.etlne ,,. laıbmda l •buılıul mıntalı:a T icaret Müdilrltiiüne müracaat •Ylaneleri 
IJln olunur. 

DAVET 
lstanbul Havaga.zı Şirketi 

1 Niaan cumart • ·· ·· e.aaunu 
14,30 da BeyaZJt'ta elektrilı: ETinde .... 
rilecek olan 

HAVAGAZI İLE 
YEMEK PİŞİRME 

DERSİNE 
muhterem halkımızı du·et eder. 

cocOMALT 
Mükemmel bir unsunı 

gıdaidir. 
! bllyftk yeya 3 ulak bot kutunun 
teolimi mukabilinde Anıerilı:a'da pek 
ziyade ...lf>et bulmaı olan Jig - Saw
Punle namındaki oyuncak almalı: 
haldmn vermektedir. 

Alalemciyan Harunda 15 numeroya 
müncaat. 

Sami Vapur idarehanesi 

Sami Vapuru 
2 nisan PAZAR günü saat 5 te 
Galata rıht<mından hareketle Çanak

kale, Jzmiı·, Antal,,-a, Mersin, ve lı~ 

kenderun'a azimet ve avdet edecek~ 

tir. Yolcu ve euayı ticariye alır. Taf

silat için Galata Site Fransez Hanı 

12 numaraya. Tel.41041 yahut Yemiş 

Soğan isk lesinde No. 19. Tel.22300 

SADIK ZADE 
BİRADERLER 
VAPURLARI 

AKDENİZ POST ASI 

1 
F Ü R U Z A N vapuru 

3 Nisan PAZARTESi 
akşamı saat 18 de Sirkeci nhtınun

dan hareketle (Çanakkale, lzmir, 
Kut adası, Fethiye, Antalya, Mersin 
ve Pay as) a azimet ve a"det edecek
tir. Fazla tahilit için Sirkeci Mey
rr.e:net Hanı albnda acenta.hğa mÜ· 
raca!. Telefon: 22134. 

l HALİÇ VAPURLARI 
Türk Anonim Şirketinden : 
iktisat Vekaleti celilesinin 

tasdikine iktiran eden 14 üncü 
tarife komisyonu kararile 
A!ai•da aöıterilen abonman fiatlan

nın % 15 suretindeki tadilabnm 1 N i
san 1933 tanhinden itibaren tatbik edi
ltteği -we Ücttti nakliyenin diier luınn· 
lannda ve ıabah tenzllitl. ücretlerde hiç 
bir defqikli.lı: ohnadıiı muhterem yolcu 
la1 a ilftn olunur. 

50 yapraklı abonman 
Birinci mevki (vn,Uerlle) 
llıind ., ,. 
10 ,..praldı abonman 
Birinci mevlıi (Yoqilerlle) 
Hılnd ,, 

" 

Istanbul 

. 
K. 

500 
360 

100 
72 

Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Akaarayda Pertevniyal Valde 
camii terifinde münhal bulunan 
buhari hanlık vezifesi için lS..Ni
aan-933 Salı günü tifabi ye tahriri 
olarak müsabaka imtihanı yapıla

caktır. Taliplerin 8f8iıda ya:zıh 

tartları haiz olmaları lazımdır: 
A - Türkiye vatanda,larından 

olmak. 
B - Vazifelerini ifaya mani ol

mıyacak derecede uhhatleri tabip 
raporile aabit olmak. 

C - Kanunt cürümleri Ye muhil 
li haysiyet lekeleri olmamak. 

Taliplerin alelusul Yerecekleri 
talep arzuhallerine nüfu... tezkere
lerinin sureti muaaddakalarmı ve 
tabip raporile zabıtaca tasdikli 
hüınü hal fabadetnamelerini bajj
lamalan Ye imtihan günü aaat on 
dörtte İstanbul EYlraf Müdürlüğü 
bimısmda toplanacak olan teTCih 
encilmeninde bazır bulunmaları İ· 
lin olunur. (1445) 

l•t. llr. K11111-claahiı 
Satuaalma kom. Ulalan 

Kuleli Uaeai kaUlrlferi 2-4-
933 ı>azarteai ailnü aaat 14,30 
da l»Uarlıkla tamir ettirile· 
cıekt:ir. lsteldilsin prtname
sini •Hrıitelr için her stln Ye 

Pazubia siri.-elderin bel
li valcitte komisyonda hazır 
bulunmalan. (593) (1443) ...... 

Maltepe Askeri Useai i~ 
(100) takım harici elbise~-
4-933 pazartesi giinU aaat 14 
te pazarlıkla aabn almacak
lll'. isteklilerin nümunesinl 
görmek için her giln Ye pazar 
l !a giri,ecelderin belli vakit
te komisyona müracaatlan. 
(592) (1442) 

DOKTOR 

HORHORUNI 
He.- giln •kp- kadar haıtalamu 
Eminönü Valide kıraathanesi yanın

daki muayenehaneoincle tedavi eder. 
Tel. 2,4131 



Edirne Cümhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Edirne'de bapiabaneye çevrilecek olan yanık kıtlanm 
umum tamiratı kapalı zarf usulile toptan miinakaaaya konul 
muıtur. 

Münakasa müddeti 29 Mart 933 ten 18 Niaan 33 tari
hine değin (20) giindür. 

Münakasaya iştirak edecek taliplerin ı 
A - HükUmet ve müesaeııa tça tanınmıt olduğunu mil

beyyin vesaik ve yaptıklan intaata ait bonaervia ve 
yaptıkları inşaatın fotoğTaflan, miısaddak diploma 
ve ruhsatiye, iktidan fenni ve mali vesikaları. 

B - Ticaret Odasınca müseccel bir İnşaat tirketi ve ya· 
but yine Ticaret Odu mca müseccel ve bizzat mimar 
veya mühendis olduğunu mUbeyyin vesikalar. 

C - Taahütlerini bihakkın ifa ederek timdiye kadar 
(100000) lira kıymetinde bir binayı ilanal ettikleri
ne dair resmi veya hususi veaikays hamil olmalan 
11arttır. 

Taliplerin tamirata ait umumi fenni tartname ile lahi
kalarını, mukavele Formülünü, vaziyet planını, münakasa 
planlarını ve rölüverlerini (100) lira deposu mukabilinde An 
karada hapishaneler Umum Müdürlüğünden, İstanbulda 
Cümhuriyet müddei umumı1iğinden, Edirnede münakasa 
komisyonundan alabilirler. 

Münakasa 18 Nisan 933 tarihine tesadüf eden aab 
günü saat (16) da yapılacağından taliplerin tt'tldif edeceği 
umumi ve yüksek meblağın yüzde yedi buçuğu nisbetinde te
minatı muvakkatelerile birlikte münakasa gÜnü saat an altı
ya kadar Edime Cümhuriyet müddei umumiliği dairesinde 
müteşekkil Adliye münakasa komisynouna müracaat eyle
meleri ve bu saatten sonraki müracaatların kabul olunarnı
yacaiı ilin olunur. (1412) 

1407 

Istanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

\ 

:r..ınniyet Sandığı namına birinci derecede İpotekli o
lup t~amı 1020 lira kıysneti muhammeneli Kasnnpaşada 
Camıı Kebir mahallesinde Fır m sokağında eski 7 yeni 9 nu
maralarla murakkam bir bap hanenin tamamı açık arttırma
ya konınut olup şartnamenin 1-4-933 tarihinden itibaren dai 
remizde herkes tarafından görülebileceği gibi 10,5,933 tarihi 
ne ıniiaadif çarıamba giinil saat 14 ten 16 ya kadar daire
mizde açık arttırma ile aatdacaktır. Arttırma bedeli muham
men kıY'metinin yüzde yetmiı beşini bulmadığı takdirde en 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 25-5-933 tarihi
ne '?üsadif perıembe gilnü yine saat 14 ten 16 ya kadar dai
rernızde yapdacak olan arttırmasında gayrnnenkul en çok 
arttırma ihale edileceğinden taliplerin muhammen kıyme
tin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir 
Bankannı teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 
Mütera!ön vergiler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait tenvirat 
ve tanzıfat rüsumlan müşteriye aittir. 2004 numaralı İcra ve 
tflas kanununun (126) mcı maddesinin dördüncü fıkrasına 
tevfik~ bu gayrnnenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile di
ğer alakadaranm ve irtifak hakla sahiplerinin bu haklarmı ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını, ilan tarihinden 
itibaren Yİnni gÜn içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri 
eksi halde haklan tapu sicilleri!e sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alakadaranm 
işbu madd~nin mezkiir fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha 
fazla malumat almak isteyenlerin 932-2149 dosya numarasi
le müracaatlan ilan olunur. 

SATILIK MÜBADİL EMLAK 
Eminönü Malmüdürlüğünden : 

Muhammen Numaraaı 

E•ki yeni 
9 38 

Sokato Mahallesi Semti Cinıi kıymeti izahat 
Cambazhan, RU.tcmpafa Babıcaferi Dükkan 875 Dörtte bir 

hiuesi 
50 19 ,. " Uzunçarıı ,. 4500 tamamı 

. ,Yukarda yazılı mübadil emlaki 20 Nisan 933 perşem
be günu saat9,5 ta açık arttırma usulü ile satılacaktır. Alıcıla
rın o/o 7 .. buçuk nisbetinde pey bırakmalan ile satış komisyo
~.~ muracaatlan. (1431) 

lnhisa.-lar Umuın müdürlüiü.nden; 
. • 10- 15-17 - 20- 24/3/ 933 tarihli gazetelere verilen 
•!anlarda YazıL ikişer tonluk üç kamyonet ile (300,000) a
aet dTu(ı~~valı ve (10,000) yarda yağlı yeşil kanaviçe hak
kın ~ ~) nuın~ ::lh kar arnarne hükümleri tatbik olu
nacagı tavzı!1 olunur. "Tz" ( 1402) 

• 

MILLITET CUMA lt MART 1933 1 

1 
OSMAMLI ı1N~' - Od s _ 

Y•i=ml "&.,otla chmdri, KURBAN 
BAYRAMI mfıne ıhı;le, Nlaumı il bı 
d çarıamlı. cüa8nden 8 iDci cwmrt. 

al ,ününe kadar ( dalılJ) kapalı bulu-
ucakm. 

OSMANLI BANKASI 

Darülaceze 
Müdürlüğünden: 

IPEKIŞ, Maroken Birmanlarda tam 178 
renk tatbik etmiştir. Bu renklerin 48 i 
İPEKİŞ'in Paris acentesinin gönderdiği 

en son moda renklerdir. 

Y .. lan 9 dan yukarı ve boy
lan bir metre elli santimden ata
lı olmamak çift 'H tek araba cer
rine salih ve ileli emrasdan sa
lim bulunmak p.rtile 3 idiç ile al
b kiti iıtiabına müsait iki yaylı 
araba pazarlıkla mübayaa edile
cektir. Elinde at ve arabası bulu
nanların cumartesi, pazartesi ve 
çarpmba günleri öğleden sonra 
müeaseseye müracaatlan. 

~------------------~·103 
ZAYi PASAPORT: 
Iran ıefarethanehııden almıt olduiwn 

paoaportumu lıa:rbettim. Y enWni ab
nac:ağmdan zuhurunda bülanil olnuya
cağmı ilin eylerim. 

Naip zade Mebmrt Ali otla Eoad
dulla.h. 

.. Biçki Dersleri 411 

H annnlan kolaylılda biçki öjTetir 

2 liraya.. Beılldat Dikit Yurdun

da aatılır. T-.n.111 2211 kuruıtur. 

1153 
-"'l'h_hı_n":"!..."'!ııJ"'!a"'!sli!!". y-.-al~bncı-"'!b-ukuk~--mabk~ : 

meainden: Hayriye H. tarafından koca-
11 Eyüpte Kuru kavakta Doktor F ailıt 
Beyin 11 No. lu hanesinde mükim Hü
aeyi., el. aleyhine ilrame olunan bopn
ma clavaama clalr dava arzuhali mümai
leyhin mezkür adreaı- çıkarak bir aem
ti meçhule gittiği mııbatiri ve mahalle 
mubtan tarahndan verilen metnUıatlan 
anlqılma11na binaen usulun 141 inci 
maddeıi mucibince dava anuhalinin ili
nen tebliğine karar verilınİf olduğun
dan bermucibi lamır keyfiyet dava arzu 
bal tebliği m•komma kalın olmak üzere 

''Bu • 

MAROKEN B1RMAN, 
f PEKIŞ'in aylardan beri üzeriıı.de dura
rak çalııtığı ve en ziyade benimaediii bit
kumaftır. Onun için lpekif MAROKEN 

BIRMAN'ı bu ıezon için intihap ve tereci 
dütsüz en iyi kumat olarak ilin etti. 
... Ve en ucuz! ... Çünkü IPEKIŞ'int 

295 KURUŞA 
•lcfıı[ınız bir metre BlRMAN MARO 

KEN ' i ayanndalô ecnebi kmnqmı: 

10 LİRAYA ... 
bile tedarik edemezsiniz_ lı>ekit IMarobn 
Birmanlan ile en aill"tuvaletten .., hafif 
por robuna kadar bütün ipekli ellıUele

rinizi yapabilirsiniz. 

te İPEKİŞ'in • 
ilin olunur. ı 

1400 
ı _ .. ·.!. •'.-... ·, .. ~-:-·f ~-. 'f -·, ·: ! ,- , 

illi Türk Sevahat Acentalıiı 
. ~ -~ "r • t 

·N ··ATT-A · . . . . 

ŞIKAGO SERGISiNE 
tertip ettlil •eyahate ittirak ediniz. 

10 Temmuz 20 Ağustos 1933 
)> GALA.TA· SARAY 

571 

Devlet DemiryoJJarı idaresi ilanları 

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

Nisan 1933 tarihine kadar Devlet Demiryollan istasyonla
rından bilet alacak yolculara bayramlara mahsus tenzilat ya 
pılacakhr. (1394) 1379 
~- - - -

Askeri Fabrikalar 
Sigorta Sandığından: 

Temini istikbal sandığından muhaues eytam ve era
mil maaşı olanlann maaş bera tları ve cüzdanlan ve ber hayat 
bulunduklanna dair yoklama ilmühaberlerile beraber ali
kaları katedilmek üzere Nisan m onuncu pazartesi on ikinci 
, t.rşamba on beşinci cumartes i, mütekaitlerin on yedinci pa
zartesi on dokuzuncu çarıam ha yirmi ikinci cumartesi yinni 
dördüncü pazartesi yirmi altıncı çarşamba günleri Bakcrkö
yünde Barut f abrikasmda müteşekkil hey' ete müracaatları. 

(1434) -- - -- --- -- .,....------- -
Türk Tayyare Cemiyeti 

Mübayaat Komisyonundan: 
Şartnamesi ve nümun eleri veçhile 2330 cilt makbuz 

tabettirileceğinden talip olacakların 2 Nisan 933 pazar gii
nü saat 15 le komisyona mürac:aatlan. (1448) 

Bar ın Belediyesinden: 
Bartın tehrine Kavtak suyu menbamdan Orduyeri 

mahallesinde inta edilecek ıeh ir su tevzi hazinesi dahil olmak 
üzere getirilecek olan (66013) lira (54) kunıt bedeli keşifli 
icmesuyunun mevcut proje ve keşifname ve ıartnamelere 
t~vfik~ inşa ve ilanal ameliyatı 22 Mart 933 çarşamba gü
nünden itibaren 25 gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna 
kasaya çıkarılmıştır. Taliplerin ketifname ve şartnameleri 
İstanbul,Ankara,İzmir ve ZonguldakBelediyelerinde göre bile 
cekleri projeyi aynen görmek ve fazla malômat almak istiyen 
lerin de Bartın belediyesine m üracaatlan ve münakasaya İşti 
rak edeceklerin ihale günü olan 16 Nisan 933 pazar günü saat 
16 dan evvel teminatı havi tek lif mektuplarile Bartın belediye 
sinde hazır bulunmaları il~ olunur. (1344) 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her •abab blr kaşe 

NEOKALMINA 
aldığınızda Vücüdüniize gripe karti en kuvıretli si· 
libı vermi~ olurıunuz. MiDEYi ve KALBl KA

TIYYEN YORMAZ - 6 ve 12 kafelik kutulan isteyiniz, tek kaşeli kutu 
nun fiatı 7 1/2 kuruştur. 

Ecnebi memleketlere giden t üc:car ve •eyyahln ·a 

ırn 

Banka Kommerçiyale İtalyana 
Sermayesi 700,000,000 (İhtiyat akçe•iı 580,000,000 Liret) 

Travellera (Seyyahill çekleri) utar 
Liret, frank, İngiliz lirası veya dolan frank olarak satılan bu 

çekler saye1inde nereye gitseniz: paranızı kemali emniyetle tqır ve 
her z•man isterseniz dünyanm her t•rafınd•, tebirde otellerde 
vapurlarda, trenlerde bu çekleri en k6çllk tediyat için nakit ma
kamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. Travellera çekleri hakiki 
sahibinden başka kimsenin kullanamayacağı bir tekilde tertip 'e 
iht~s edi'mi•tİr. 484 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş . 

Is tan bul ve 
Alpullu 

Trakya Şeker 
• 

Fabrikaları Türk Anonim 
Şirketinden: 

Şeker Fabrikasının Istanbul depolarından kristal toz 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere 

tekeri 
satılır. 

atideki fiatla 

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

ş-önderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir .• Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adres:Istanbul,Bahçekapı,4üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: Istanbul Şeker Telefon:24470_ 79 
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Ankaralının' Defteri: 
. . . - . 

Ankara hükumet merkezi 
Çamur deryaları, vekiller 

baya binmeli mi? 
ara. 

ANKARA 24 Kanunuevvel 1920 
Arbk Büyük Millet Mediıi hü

kUmeti tetekkül etti. Ankara yeni 
hükiimet merkezidir. Vekiletlerio 
hemen hepıi Ankara büldlmet ko
nağında, birer iki,er oda i9gal et
miş •• Tımtıkız, yerleşmitler •. Eaa-
11en vekalet denilen nesnenin kad
rosu da vekil ile bir kaç müdür, 
ki.tip ve odacıdan ibaret bir teY·· 
İt için tattan adam arandığı fU 
sıralarda lıtaobuldan gelen okur, 
yazar her gençten en büyük ma
kamlar, vazifeler eıirııenmiyor. 
lıtanbuldan yeni gelenlere ilk 
günlerde biraz yan yan bakılır, 
Ankara cemiyetinde yakın tanı· 
dıkları yoksa bir kaç gün fUphe 
ve tereddüt nazarları albnda ezi
lir. Ondan sonra ona da alıtılır. 
Hayata ve cemiyete karqır. Za
man ile, ifler ilerledikçe vek&let
lerin kadroları elbette genitliY&
cek.. Fakat yeni ite bqla:rken a
caba bürokrasiden büıbütün ba
de, Babıi.linin tesiri karıtmamıt 
bir idare kurabilecek miyiz? Yok
a& kendimizi yine eski çarklara 
mı kaptıracağız? 

• • • 
Ankara kahveleri afzma ka 

dar dolu .• Buralarda oyun oyna
yanlardan ziyade konutan ve dü
tünenler var. Merkez kıraathane
ıi, Kuyulu kah·H daha ziyade ki
barların toplandığı yerlerdir. 
Meb'uslan, büyük memurları bu
rada bulursunuz. Günün, hemen 
hiç bir saatinde peykelerde yer 
bulunmaz. Bu yerleri vaktinde 
kapmak llzımdır ! Cepheden gel
mit, saçları sakallan biribirine ka
n,mıt zabitlerin ve kuvvayı mil. 
;iyeci efradın başında mutlaka 
bir kalabalık Yar. Herkes bir teY 
ııoru~or. Lloyd George'un, Veni
zelos un yeni tasavvurları hakkın
da cepheden gelenlerden malil
ınat isteyenler var.. Buraları ze
hirli bir hava, boğucu bir ıigara 
dumanı içindedir. İçeri girince in
aanm yüzüne •iddetli bir tamar 
gibi çarpıyor. Fakat besbelli kim
seyi müteeuir etmiyor. An1-·11an . ...., . 
lnaanlllr mücadeleye, mahrumi-
yete katlanmak kararını Yerince 
Yilcutlannm da mukavemeti artı
yor! 

Sokaklar, sanki bir bakatlık ••• 
Öyleleri var ki çizmeli bile olaa 
dizine kadar batmadan biç bir kah 
raman sökemez. 

Ankaranm geceleri, earv ile 
korku ile dolu karanlık bir man: 
zara an:ediyor. Eskiden mtv ... -ut 
olan ölü gözlü petrol kandilleri 
.imdi yoktur. Onun için receleri 

fenerıiz gezmek tehlikelidir. Bu 
tehlikeyi hınız ve haydutlar de
ı}il, karanlık, çamur ve bataklık 
doğuruyor. Geceleri; içlerinde 
kirli renkli mum yanan teneke 
veya mutamba fenerlerle gezmek 
mecburidir. Bu fenerler, mehtap
lı geceler de bile elde bulunduru
lur. Çünkü Ankaranın gece baya· 
b için an' anevi bir teY olmut-·· 
Karanlık sokaklarda, sönük ıtıklı 
mumların gözlerini naad açıp ka
padıklarını tematada, garplılar 
için müstesna bir tiir mevzuu var· 
dır. Pierre Loti'nin fırçası; kim 
bilir Ankaranm yeni hayabndan 
ne levhalar yaratabilirdi l 

Burada komtudan koDlfUy& 
miıafirliğe gitmek &detine her· 
kes uymaktadır. Her gece bir ev· 
de toplanh var. Bu toplanhlar ol-
maaa çddmnak itten değil .•• 
Bir araya gelenler yeni görgüleri· 
le, duygularile, bunlar yokaa, es
ki hikaye ve maceralarile biribir
lerini teselli ediyorlar. 

• • • 
Mustafa Kemal Patanın; on 

gün çalıtabilen, on günde tamirde 
kalan benz bir otomobili var. Ti, 
Samsundan beraber getirdiği bir 
otomobil... Bundan b~ka bir çift 
yağız beygirli bir faytonu var. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Re
isinin gidit ve gezitte bütün deb
debe ve aaltanah bundan ibaret 
Sokaklarda ıık sık faytonla· 
ra teaadüf edilir. Bu arabalar, en 
çok bağlarda oturanlara aittir. 
Lağır bir çift beygir tarafından 
sürüklenen eıki bir arabanın için
de ekseriya vekillerden biri bulu
nur. Her hangi bir vekilin ara· 
ba ile geçtiğini gören -bilha..a 
meb'uılardan-- bazı zevat: 

- "Bu ne saltanat, bu ne ku
rum? •• Sanki yaya gezseler kıya
met mi kopacak? Bu vatanı böyle 
mi kurtaracağrz?" Diye manasız, 
manasız söylenmekten geri kalmı
yorlar. Bunlar, Keçiörende, veya 
Çankayada oturan vekillerin va· 
kit kazanmalarını değil, yarada
na sığınarak tabanlarına güven· 
melerini dileyen kıaa görütlü 
mahlilklardır... . Onlarda zaman 
mefhumu, sür'at mefhumu yok· 
tur. Eğer bu mücadelede hi.kim 
olan hakiki kudret ve iradeye iti
madı olmasa, insan bu gibi adam
larla beraber ayni enditeli suali 
kendi kendine soracak: 

- Evet, vatanı böyle mi kur
taracağız? Böyle geri, kıskanç ye 
medeni telakkilere uymayan ka
falarla ••• 

MiLLiCi 

Hallwt1i okuma ...ıonanda kitap daire•İ haıarlanıyor 

Halkevi kütüphanesi 
ANKARA, 30. (Milliyet) - H.J. ı çdacaktır. Kütüphanenin yeni ıamar-

kevi kitaphanesi yakında a· )anan mobilyeai yerlerine korunuf ve 

Ankara_ İstabul 
Yolculuğu 
Yarından itibaren mnn 
tazam •ervis başlıyor 

' 

Ankara ile latanbul araamda mun· 
lazam hava aeferleri yarından ib"ba
ren bqlıyacaktır. Bu seferler de Üc• 
retli yolcu tatmacakbr. Şimdiye ka
dar yapılan tecrübe aeferlerf muvaf .. 
fakyetli neticeler vermif, bııfbk bir 
rağbet uyandırmııtır. En çok kadın
lar Hava yolculuğunda derin ve eğ
lenceli bir zevk bulmaktadırlar. Hemen 
her elin gelip ııiden poatada kadm 
yolcu vardır. Dün de bir muharrir ve 
fotoğrafçunızı Ankaradan getiren 
Tahir Beyin idaresindeki Yünken 
tayyare ile hannnlar gelmiştir. Yu· 
kanda den:ettiğimia reıimler dünkü 
hava yolculuğu unasında çekilmit· 
tir. Birinci reıim tayyarenin yolcula· 
rmı, ikinci resim bulutlar ara1mda 
yolculuğu, 3 üncü ruim de Bilecijin 
tayyareden ııörünüıünü ııöatermek· 
tedir. 

Spoı-

Mektepler lik maçlan 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Bu

ııün mektepler lik maçı Gazi Eıutl
tüaü ile aanallar mektebi arasında 
yapılacaktı. Fakat Gazi Enatitüail ta
kunı sahaya ı:elmediği için aanatlar 
mektebi taknnı aeremonl yaparalıı: 
galip ilin edilmittir. 

kitaplarm taınifl llerilemi9tir. Kütüp· 
hane eıa un u.ullere ııöre tertip ve 
tanzim edilmektedir. Bu itibarla An
kara ne..t 14bama milnbaıır kıymetli 
ve modern uoullerle qliyen b1r kütüp 
haneye sahip oluyor demektir. Bu kü
tüphanede kadim edebiyat, falaefe 
ve tarih üzerinde ATrUpadaki eaua
line müm&IİI olabilecek tekilde oriji
nal tetkikler yapmak mümkün ola
caktır. 

Edebiyat kitapları arasında etki 
Yunan ve Fransız edebiyatı mühim 
bir yekı'.ln tutar. lkind derecede Al
man ve İngiliz edebiyatı gelir. Ho
mer, EYirpidia, Fransız klaaikleri, 
Gotbe, Şiiler, Leains ...., Şekispir ile 
Bayron külliyatı p.yanı dikattir. 

Kütüphanenin mncudu dahna 
zenginle9tirilecek Türk nefriyab ol· 
duğu kadar, garp neıriyatı da adım 
adını takip olunarak mühim eaerle
rin kaçmlmamaıma dikkat edilecek· 
tir. Bu ıayede kütüphaneden ukl 
kültür Ye zinhiyet tarihini takip et• 
mek mümkün olduğu kadar muasır 
d~~~n eaerlerine de Takıf olmak 
mumkün olacaktır. 

Esnaf 
Cemiyetleri 

Türk iıçiler ecnebileri 
aratmıyacaklar 

ANKARA, 30 (Telefonla) - An
karada esnaf cemiyetleri arıumda 4 
cemiyet vardır ki bunların dördü de 
iıqaata müteallik işlerle uğratmak

tadırlar. Bu cemiyetle mukayyet aza • 
nm yekUııu 1764 kitidir. Cemiyetler 
haricinde kalanlar 100 kadar tah0 

min edilmektedir. 

Türk tebaaıma tahıla edilen kü
çük sanatlar kanunu 16 haziranda 
tatbık edil~eğinden cemiyetler, tim
diden faaliyete geçerek 4 cemiyetin 
idare heyetlerinden birer ve heyeti u
mumiyelerinden de birer kiti aeçerek 
8 kitilik fevkalade bir heyet tetkil et
mitlerdir. Bu heyet, on ııündür topla• 
narak ecnebi itçilerin iti bırakbkları 
gün yerlerini doldurmak için terti
bat almaktadırlar. 

lntaat mevaiminin yaklatmıt ol· 
maaı da alınacak tedbirlerde iıtical 
göıterilmesini mucip olmaktadır. 

Gerek esnaf cemiyeti umumi kiti· 
bi Hilmi B. gerek bu heyet azalan 
İnfaat itlerinde çalııan iççilerimizin, 
gidecek ecnebileri aratmıyacak ma
haret ve kabiliyette olduklarına ka· 
nidirler. 

Heyet, bilbaua timdiden bina yap
tıracaklarla itc;iler arasındaki muka· 
velelerde mutavaaaıt vazifeaini gör
mekte ve tavsiye ettiği itçiler hak
kında teminat verdiği gibi inıaat aa
hipleri ile de zuhura gelecek ihtilaf. 
lan ela bal için merci vazifesini ııör
meği taabut eylemektedir. 

Ankaranın 
• 
imarı için 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Hü
kUmet, Meclise Ankara ıehri imar 
müdürlüğünün 932 senesi bütçesi fa
sıl ve maddeleri arasında 5700 lira
lık münakala İcraaına ve istikpf be
dellerine verilmek üzere 15 bin lira
lık bono ihracına dair bir kanun la
yihası tevdi etmi,tir. 

Bu layiha ile karşdığmın müdürlü
ğün 1933 aenesi bütçeaine konulacak 
iıtimlak tabaiıatından tesviye edil
mek ve munhasıran tahakkuk etmiı 
istimlak bedelleri mukabilinde hak 
aahiplerine verilmek Üzere azami 6 
ay vadeli 15 bin liralık bono ihracı· 
na mezuniyet verilmeai iatenmekte
dir. .•.. _. ................................................. .. 

llUrekepli 
dolma kalemim 

arayınız 

•• 

Tayfur ıuıtanın tauukçu dükkônı 

Tavukçular kralı! 
Binlerce tavuklu çiftlik ve hergün 

yüz tavuk sarfeden lokanta? •• 
ANKARA (Milliyet) - Dükkan bü

yük cadde üzerinde deiiJdir. Hatti. y,.. 
pı itibarile de güzel bir bina aayılama;z. 
Fakat önünden geçerken behem!W sizi 
bir lahza balonaia mecbur eder. Sap 
aan yajlar içinde bir auru pitmemiı ta
vuğun üst üıte duruılan nazarı dikka
tinizi çeker. 

Ankara pasta aalonunun yanındaki 
aokakta bulunan bu d\ikkan Ankara'nın 
münhasıran tavuk yemekleri yapan bi
ricik lokantaaıdır. 

Evvelce latanbul'da berkesin tanıdıiı 
güler yüzlü, dev cüsseli Tayfur uata bir 
l<aç senedir Ankara'nın da pyanı dikkat 
bir tipi oldu. Herkes ona tavukçular kı
ralı ismini takmq, tavukçular kıralı yu
karı, tavukçular kıralı a§8111. .. Burası da 
pasta ıalonu gibi devamlı müfterilere 
malik bir köşedir. Akıam yeme;imi yer
ken meraklı tarafları bulunan bu lokanta
yı yazmak aklımdan geçti. 

• • • 
'Miiesıeaenin iki sahibi var; Tayfur 

usta ibtisasmı, ortağı Bayram Efendi de 
çalışkanlığını ortaya koymuf, biraz da 
aennaye yatırmıtlar, bu dükkan böylece 
meydana ııelmit, ııelmİf amma müıteri 
de lutmuf •.• 

Öyleya aap aan yaih, beali tavuklar
dan yapdan nefis yemeklere kim rağbet 
etmez! 

Şimdi bana iki ortak anlahyorları 
- Günde altıruttan yüze kadar tavuk 

itleriz.. Müıteri hamdolıun tutmuftur. 
Eb biz de elimizden ııeidiği kadar onlan 
memnun etmeie uirafıyoruz. Sefaretha.
nder de devamlı mütterilerimizdendir. 
Bunlar tabii, çiy tavuk alıyorlar. Ote.ki 
lokantalardan çiy tavuk iateyen çok am-
ma vermeyiz. 

lanru aordum.. Saf adamlar, aır filan aak
lıulıklan yok: 
- lnceau'da bir çiftliiimiz var. Orada 

ber daim için binden qağı cliitmemek Ü· 
zere tavuğumuz bulunur. Biz bunları; 
mezbahadan aldığmıız kanı kepekle ı.a:. 
nıtırarak besleriz, bir de küçük dan y&
diririz, bunlar çok yarar, Yai yapar •• 

Çiftliğimizde tavuk yetittirmez, tavuk 
beoleriz. Tavukları bize civar vilayetler
den madrabazlar getirirler. Bu tavuk 
bolluğunda bile elli kuruttan qağı tavuk 
almayız. •. 

• • • 
Tayfur ustanın kendld de yemeklerine 

iyirekli.mdır. Tartmachm lllDIDll en apğı 
yüz yİrmi kilo var .. Bana elile bir kalkan 
tava yapmıf getirdi, hakikaten enfesti. 

Burası balık ta itler. Hiç bir yerde bu
lunmayan taze balıklar bu lokantada bu
lunur. Fakat buranın uıl iti latanbul'un 
"Y ordan~ı gibi münhasıran tavukçuluk
tur. 

Sakın burayı Tayfur usta bana balık 
ikram etti diye bu kadar methettiğimi 
zannetmeyin, onun hakkında u bile 
yazdun.. .. "' 

Kapudan çıkarken Bayram Efendi 
bir demet menekıe bediye etti, Tayfur 
uıta da kulağıma haddadıı 
-Yarın tavuk batından paça yapacajnn, 
ağzınıza layık, int•llah b<.yunuıuz,bek
lerim. .• 

•• _ ............ - ... - ........... _._. .... . 
Kurban deri ve barıaklannı 
Tayyare C erniyetine veriniz. 

Sefarethaneler berııün bilhaaaa bizd«ı 

1 

_...,.. ______ _ 
tavuğun katı denilen taflığı ile bwı,m 
zarım, birde ciğerlerini alırlar. insana 
çok yaranruf, bazı haatalıklara bire bir-. 

mi, •. 
Biz ta Adliye aeraymdan tutta, Ban

kalar caddeaincle Evkaf aparlımanma 

kadar yemek yollarız. Günde yalnız dı
tanYa yüz tepaimiz vardır. it Bankacı
ları, Hariciyeciler, Dahiliyeciler Adliye 
erkim bafhca mütterilerimizdir •.• 

AKA GONDOZ'ün 
Yeni 5 Romanı ı 

1 ı OVEY ANA, 
2 : ONLARIN ROMANI, 
3: BEN 0LD0RMED1M, 
4 ı OÇ KIZIN HIKA YESI, 
il: AYSEL. 

Bunları bana anlatırken Tayfur uata 
ara sıra kalkıyor ,maaalardaki müıterilere 
elile hizmet ediyor, llfÇJya kotuyor emlr

t; lea ııeriyor, yine ııeliyor. Bu taTUklan 

Her kitapçıda bu)uraunua -
acele ederııeniz fena olmu. 

Çtlnlrii pek az kaldı. 

Anadolu"da perakenjeci aranıyor, 
eoıb Şartı umumi depozıterı 

ft de TOLEDO 
letanbul. Sultan Hamam 

Hacopulo Han No. 35 
Telefon : 20620 

Katlanan DÜNYAYI dinler 
T. S. F. RADYO 

1081 

.; böyle fevkaliıde yağlı telde naaıl aoktuk· 1 13ıt9 

Ankara SiNEMALARI 
Yeni Baııün bugece 

NORM!>. SCHERER - CLARK CABEL 

tarafından temail edilen Me~ol
dwin-Mayer'İn .. büyülı: fibni 

SERBEST 
RUHLAR 

Kadm ittikl•W. ye lbtiraalanna ut 
en ııüze1 aabneleri ancak bu -de ıı3re 
bilirainiz. 

llbtıtenı Dünya Haberi~ 

Bugün Kulüp 
Vatan ııevgiainin m büyülı: bir nü-

muneai : 

YORK 
Bir Millet 
Yaratan Adam 

M. Wenıer Kraua 
Almanya tarihine ait bu muazzam 

pheaeri muhakkak görünüz 
ll&veten: Köpeklerin iV komedial 

BRODVAY REVOSO 
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Fevkaıade odalar 
3 Liradan 
itibaren 

ANKARA'DA Fiatlarda 
Çok Büyük Tenzilat 

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