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NUSHASl 5 KURUŞTUR 

~oii~f~izin bir 
nvaffakıyeti 

.~riyet tarihinde milletlerin 
hedefe doğru hic; bir benzeri 

bir toplulukla ve ptmak· 
,111 Yii.rüdükleri görülmüttür. Bu 
. hedeften biri. harbin ilgasıdır 

hu sahada henüz büyük mu· 
~llluyet kaydedildiği idd•a edi

tı, Diğeri de uyufturucu mad· 
1er denilen dü~ kartı gİrİ· 

savatbr ki bu yoldaki çalıt-
faydalı neticeler vermeğe hat-
tır. Heroin, kokain ve afyon 

, ıılann sıhhatini sinsi sinsi ke
teıı zehirlerdir. Bu sinsi dütma
~rtı devletler uzun senelerden 

tetbirler almakta idiler. An
~ bu uğurda beynelmilel sahada 
1tiki meıai temin edilmedikçe 
·İieadele müessir olmamıttı. 
lleYnelmilel afyon kaçakçılığı 
&elesinde Türkiye haksız olarak 

.~he altında bıralnlmıtb· Büyük 
1~asta düşmanlarımızın propa· 
~daları neticesinde Garbi A vru-
~ 'Ye Amerika efkarı memleketi-
1ıi afyon kaçakçılığının merkezi 
'•ıiYetinde görüyordu. 

ı. Cec;enl~rde be~~lınilel af;y~n 
~çılığına mam olmak ıc;ın 
~ letler arasında aktedilen mu· 
~eleye ittirak etmeğe karar ver· 

~ide hükumetimiz bu yolda Tür
~eııin tefriki mesaiye hazır oldu
li; 11 isbat etmit oldu. Esasen Tür
~· 'ilin fili sahadaki tetriki meıa
~ ?u beynelmilel ahitnameye it
~k' için verdiğimiz karardan 

eskidir. 

. '.iirkiyenin bu u~daki mesai
' latanbul polis tetkilab da iki 
~lldenberi aldıfı neticelerle ye-
deıı isbat etmit bulunuyor. Kıy
tli polislerimizin yorulmak bil

~ı çahtmalan neticesinde mey
"lla çıkarılım hakikatler, ba ka-
1\lıçılık ile mücadelenin ne dere
. tııütkül oldulunu ıı&termeğe 
İdir. 

tıllranın oldukça mühlın bir kıy. 
~\ ifade ettiği bir zamanda ka
İil llladdenin bir kilosuna bin iki 
lıı ı lira verecek hastalar bulundu
~ ~Ütünülürae her memlekette 
'-ılı' te,kilatının bu yolda kartı· 

lığı zorluklar takdir edilebilir. 

Polisin tahkikab henlbı hibne
İttir. Fakat timdl79 kadar elde 

dilen mal6mat, bu kaçakçdık ile 
·mai mevki sahibi, aervet sahi

. insanların alakadar oldufunu 
10•termektedir. Verilen malOmata 
~e, polis Uç dört JWe birden 
d kın yap-.tır. Biri Boğaziçin
~· diğeri Haliçte, 11c;ilncU.U latan. 
~. lıuı diğer uzak bir yerinde mey. 
t1- çıkardan bu bc;akçdık h&. 
11tleri arasında bir mllnaMıbet 

i 
'ı- ıtudrr? Milletler Cemiyeti ta. 
~lııdan geçen ~y nepedilen bir 
l\llcırda beynelmilel afyon kac;ak

~1h dilnyanm en ıenif bir t9fld. 
"it olmak üzere tanif ecfilmifd. 

~ilhakika hakikatten ıriyade · ro
lı, ~ benzeyen bu beynelmilel 
d ltilatm faaliyeti de ııenl91iği ka
l~ •İnsidir. Rio de Geneiro ile 
~!!hay, New York ile Bombay ve 
,~la Sofya ile Kahire arasında 
~ı llıünaaebet vardır. Polla tahki
ltı tabii ele geçirilen tebekenin 
~elmilel tetkillt ile ne derece 
tı,~l olduğunu meydana çıkara
~· Bizim 9Imdilik aöyliyece4i. 
~ ICiz latanbul polis tetkilatmı 
'lııuvaffakıyetten dolayı tebrik 
\ ekten ibarettir. Polisin bu mu
\~f~ıyetini iki noktadan tebrike 
~l!er görüyoruz: Evveli memle

'~~unlarını tatbik etmesi do
' •ıle, ikinci olarak ta aleyhimi· 
~~~dan propaııandalara kartı 
~il~t bir cevap olması dolaynile. 
\ ;~er Cemiyetinin son raporun
~İl 1~kiye hük6metinin be~ 
dıtı afyon kac;akçılıfma kartı aJ. 
ı._:b tetblrlerden memnuniyetle 
~~diliyordu. İstanbul polis tet
·~~ lıu ufurdaki faydalı c;ahtma
~:: .rrıleketimiz hakkındaki bu 

lı: ~ın kökletme11'ııe yardım e
lır. 

Ahnıet SOKRU 

• • 
Dl Muallimler Asker i 

Muallimlerin asker iği 26 ıncı liste 

Muallimler askerliklerini tatil 
ANKARA, 9 (A.A.) - Kar· 

tılıkları arapça ve farıça keli
melerin 26 numaralı listesi tU· 
dur: zamanlarında yapacaklar 1-El•ane 6-Emanet 

flkmektep muallim erinin de lktısadt ve 2- Ehem.,.iyet 7- Emare 
3-Ehil (Ehi) 8- Emel 

w:lrai bilgi.eri artırılacak.. 4- Elbet 9 - Emin 
li görenlerin ihtiyat zabiti yeti,ti- 5 - Elim 10 - Emniyet 
rilmesinden sarfı nazar edilmesi Liıtelerde çıkan kelimelerden 
üzerine miktarı azalmıt olan kısa numaraları birden fazla olanla· 
hizmetliler 935 11enesine kadar se- rın her mi.nası için ayn karşılık 
nede iki doğumlu, 935 Mayıstan !ar ileri sürülebilir. Kartılık gön 
itibaren de 21 yatına girmit kısa deren zatların gönderdikleri 
hizmetlilerin senede yalnız bir de- kartılıklardan duyulmuf ve iti· 
fa ve Mayıs ayında alınmaları su· dilmit olmıyanlarm hangi kay-
retile bu itin normal bir tekle ko- naklardan alındığım bildirme· 
nulmaaı mümkün olacağım ileri )eri rica olunur. 

aürülmü,tür. Dil lüıtelmne 11elen kar,.lık· 
Binaenaleyh Maarif Vekaleti· 

nin temenniıine uyğun olmak ve ı liiiiiiii!iiiillla•r ;;;liiçmaallhiii/iiiie;;;le!!!rEim;;;;;;iz!!!d!!!eEdı!l· '-ıı:ıı 

Ankara içtimaı 
lktuıat müdürleri top
lantı•• devam ediyor 

mekteplerin en az zararını temin 
ebnek için 326 ve 327 doğumlu 
muallimlerin 933 Mayıaında, 328 
ve 329 doğumlu muallimlerin 934 
Mayısında, 326 ve 327 doğumlu 
muallim olmıyan di~er kısa hiz· 
metlilerin 934 İkinci T etrininde 
askere almmalan zaruri görüldil· 

Maaril Vekili Rept Galip Bey ğü Büyilk Erkim Harbiye ve Mil-

ANKARA, 9 (Milliyet) - lda
rei hususiye gelirlerinin dütkünlü 
ğü dolayıaile kısa hizmetle askere 
giden muallimlerin yerlerine ve
kil tayin edilmiyerek bir çok smıf 
lar muallimaiz kalmakta ve bu va
ziyet memleket maarifine hasar 
vermektedir. 

Maarif Vek&.leti kısa hizmetle 
askere gidecek muallimlerin sınıf. 
!arının bot kalmamasını temin 1-
c;ln her sene Mayısta alınmak ve 
Birinci T etrin sonunda Harbiyeye 
ıı<>nderilmek ve kısa hizmetlerini 
de bunu takip eden yaz mevsimin.. 
de yapmak suretile askerlik vazı • 
felerinln iki yu tatili ile bir kıt 
deni zamanına uyğun getirilmeıi 
için bir karar Yerilmesinl lcra Ve
killeri heyetinden temenni ebnifti. 

Bilyilk Erk&ru Harbiye ile Milli 
Müdafaa Vekaleti bu huauıta m(l. 

tal&alannı bildirmifler, 1972 nu
maralı kanunla orta mektep tahıl-

it Mi\d.t.faanm mütaleanam.,.inde 
blldirt!aıi9th-. 

Ancak 326 doğumlu kısa hiz
metlilerle 327 doğumlu muallimle 
rin birden almmaama ihtiyat za
bit mektep kadrosu Wi gelemiye 
ceAi için yukarıda yazılı tertipte 
olmak üzere celp emirleri kolordu 
lara tebliğ edilınif olan 327 do
ğumlu muallim olmıyan kısa hiz
metlilerin lkind Tetrine bırakıl· 
ması ve 327 doğumlu muallimle
rin de Mayıs 933 te ıukere alınma 
lan için bir karar verilmesi icra 
Vekilleri heyetinden iatenmittir. 

Vekiller heyeti bu meseleyi gö
riltmilt ve 326 ill 329 doğumlu kı 
ıa hizmetlilerin 935 aeneıine k• 
dar teabit edilen askere alınma 
tedbiri muvafık ııörülmüt ve bu 
sebeple muallim olmıyan 326 do
fumlularm ikinci T etrine bırakıl
ması ve muallim olmıyan 327 do-

(Dennu 5 hıcl aahl!ede) 

Buğday fiatının tanzimi 
Ziraat Bankası Umum Müdürü 

K. Zaim Bey izahat veriyor 
ANKARA, 9 (TaJ'7&1'9 ile) - Zi

raat Bankası umum mildilrll Kemal 
Zaim Bey sazetemize bankanın faali 
yeti etrafında &tideki lzahab -.-diı 

- "Bankanın ılmdiye kadar takip 
eyleclifi çalqma ...., umumiyetle, 
-leketln kendi lef8ldrül maluatla 
rma UJ'ııw> olan - kendi imklnlan 
eebabmm hndudu dahilinde bulunan 
lktıaadl ihtiyaçlarına .,....ap vermek 
olmuttur. Bundan sonra da bu yolda 
J'ilriinecektlr. Ancak, bugilnün ikbaa 
dt bldl.elerlnla icaptan ve memleketi 
mlzla lkbaadt alıtemlaln kunılUfU ı. 
?> büld:lmetimlzin almakta bulunda· 
lu çok ılimullil ve faydalı tetbirlerin 
tatbikabnda müe11eıemizin deruhte 
edebilecefl vazifeler tebarib ettikçe, 
milletimizin refaha eri9meai için bize 
laabet edecek yenJ faaliyet payını da· 
bl memnunlyetle deruhte edecğis. Mü 
eueıııniz hükümtiınizin alacafl tetbir 
terin ileri yüriİnıeainde bir yardımcı 
olmak itibarile kendi.ine hu ve se
nlı bir proııram tanzimi ınevzuu bah· 
anlamaz. 

Son kararlar 
Son heyeti umumiye kararları halli 

baılı faize mütea~ik~İr. Faiz. hatleri. 
ni bu kararlar daıreoınde tayın Ye tea 
bit etmekteyiz. Taırada Emniy.et ~?· 
clıfl teıkillb yapmaklıtmıız ıundılik 
mevzuu bahia defildir. 

Buğday liatleri 
Buğday fiyatlarmı tanzim etmek 

ve dolayıaile çiftçiyi korumak makaa• 
dile bir milyon lira kadar aarfiyab ıa 
ze alarak, hiikGmet ve mecliain ta•· 
vip eyledikleri tetbirleri ihtiva eden 
kanunun tatbikab müeaaeaemiz tara· 
fından denıhte edilmittir. Bu iıte de 
azami itina ile çalıpnaktayız. Büyük 
faydalan sörülen bu teıebbüaün önü
müzdeki aenelerde daha geniı netice
ler vermesi için bütün tecrübelerden 
utifade edilmektedir. 

Güçlüğe rağmen yardım 
Çiftçilerimizin muhtelif im~aal maa 

raflarmm ifaımı ve tohum, çıft hay
vanatı ve ilit ve edevatı gibi ziraat 
vaaıtalarmm tedarikini temin için ban 
kaca yapılmakta olan kısa ve uzun va 
deli zirai kredilerin öz membaonı ban 
kanon ııermayeıi tetkil etmektedir. 

Ziraat Bankan umum müdürü 
Kemal Zaim Bey 

Son aenelerde hadis olan muhtlif 
tabiat i.nzalarmm ve ikbaadi darlığın 
teairleri albnda ziraatlerinin hakiki 
randmanıru alamayan müstahsillerin 
tediye takatlerinin ekıilme3j netice•İ • 
olarak tahailit nisbetinin günden gÜ· 
ne azalmaıi ioe aermayemi:ıi iflemek 
ten mahrum •tmiıtir. Bu hal zirai kre 
di aahasmda bankamızın faaliyetini 
epeyce pçl"ftİrmif olmakla beraber 
hububat mmtakalarındaki miiatahail
lerin mühim bir kitlesinin kartılaıbiı 
i.cil ve eaulı ihtiyaca cevap verebil· 
mek ve belli batlı ihraç maddelerimi
zin iıtilual aafbalarmdaki zaruri m,.. 
rafların4 yvdım edebilmek . İçin ıer. 
mayemlzin t•mamen pilse edi~ bir 
vaziyette olmasına rağmen tahailit· 
tan ve diğer kabili lıtifade membalar 
dan mümkün olan paranın tefrik ve 
ikrazınclan da geri kalınmamaldadır. 
Önümiizdelı.i mahsul aenelerinde de 
ayni suretle hareket edileceği tabii-
d. " ır. 

Celal Bey 
ANKARA, 9 ( Telefonla ) 

Şehrimize çağınhm9 olan ticaret 
mümeaaillerimizle ticaret müdürle 
ri lktısat vekili Celal Beyle görilf
miiflerdir. Celil Bey kendilerine 
iizerlerinde çallfaeaklan meselele
ri ııöateren bir ruzname vermif
tir. Ba nıznameye ııöre mOmeaail
leır ayn ye müdürler ayn olarak 
çallflD&fa b-.laau,Jardır. Bunlar 
...-umda ııerek kanun me\'ZUU o
lacak meaeleler ve gerekae nizam.. 
namelere ve talimatnamelere ta• 
allak eden itler vardır. Bu yolda
ki mesai bir müddet daha .Urecek· 
tir. 
~~~~-o-~~--~ 

Şükrü Kaya 
Beyin nutku 

lzmlrde ismet pata 
bulvan dtla açıldı 
Baıvekllln doğdala eY .. 
JZMIR, 9 (ll4lliJ'et) - 1111 •'P q• 

caddeai bugiln t-lırimiade balunap o.. 
biliye Vekili Şükrü K.a,.a B. la mijhbn 
bir nutku ile açılmqtır. Vekil B. -ı. 

• kımda demittlr ld ı 
"Sevgili yurttaılanm lmııirliler: 
Gilsel lzmirimizin ıüze1 yollanncLm 

birinin lunet Pafalllll ünlü adiyle and.
ması (Ünilnde aranızda bulunduğuma 
çok seviniyorum. Türkün büyük evlit-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Tekaüt kanunu 
Yarın Meclis toplanıyor ı 

ANKARA, 9 (Telefonla) -Ya- J 

rın Mecliste yedi layihanın ikinci 
müzakeresi yapı 

.----~- lacaktır. Bundan 
maada ruzname
ye dahil madde
ler arasında teka 
üt kanununun 55 
inci madde11inin 
tefsiri hakkmda 
Maliye ve Bütçe 
,ncilmeninln ma
zbataları vardır. 
Bütçe encümeni 
Maliye encümeni 
nin mütaleasma 
i,tirak ebnittir. 

H FEHMi BEY Bu miltaleaya gÖ 
re maddedeki rnaa,ları ait hükmi 

(Devamı 5 inci ııalıifede) 

Sahip ve Ba9muhvnri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

• Umumf Netriyat ve Yan Müdürii 
ETEM iZZET 

e Yapacaklar 

Uyufturucu maddeler imalathanelerinde ele geçirilen liletler 

Müthiş bir şebeke! 
Her tarafı saran kaçakçılar 
nihayet yakayı ele verdiler 

52 kiti isticvap edildi, kaçakçılar ara•ıada 
bir çok tanınmış adamlar var 

Eroin, kokain ı>
bi gizli ve uyu~tu· 
nıcu maddeler üze 
rinde ç&lıfall bll
Jilk ve mütiıit bir 
ııebekenln meyda · 
na çıkanldıfou 

dlln haber .....rmlt· 
tik. Yapılan ı.ticva 
bat vo yapbğımn 
tahklka t 9ebeke· 
nin sannedildlfin 
den çok mühim v. 

beynebnilel tebek• 
!erle ali.kadar bir 
faaliyet yuvası ol· 
dufunu göatermek· 
tedir. Bu hmust• 
aldıfmu• yeni ve 
dikkat. taYan ma· 

lftmab Def1"1d!Yo • 
nıaı 

J.tanhal'da bil· 
Jilk mlk:yuts uyuı 
tanıcn maddeler .._., ··"' 
yapmalı .,. satmak 
la utrafan blT ııebe 
kenln mncudly.tl 
hakkmda Gllmril.lı: 

Muhafaaa umum Maznunlardan liia Poli. lli1diri.yuintle 
r=·ndanlıfmm iatihbarat t"'lcili.b ta 1 
rafından aınm samandan beri • ld 6ç 
ay kadardır • talu'bat yapılıyordu. El· 

levap edilen Yanan tırlUti 
Mel!Zo'"' 

de edilen izler poliıin harekete seçme 
ıini icap ettirecek bir aafbaya girme· 
al berine Emniyet Müdürlüiü de it 
ile ı;ok ııkı ali.kadar olmuıtur. Bu hu-

ouata Gümrük muhafaza umum ku
tnandanlıfmdan da Emniyet Mildiir
liltfine tazke.. söaderilmit milttorek 
tahlrikata batlanmııbr. Emniyet mü· 
dürlüfil ikinci tube müdürllitll he
men faaliyete seçmittir. 

T eflrillitın baflan 
Teılılllbn bqlıca ıiınalan polisin 

tetkiklDe aöre y orgi Camadanl, kar· 
d"fİ Niko Camadani ...., gramofon a· 
centeainden blumental Biraderler Ber 
nar efendilerdir. Di.ier İlmi seçenler 
arasmda da Tokatllyan aahlbi M. Me
doviç, Fenerde .....U.de imali.thaneai O• 

lan Dlmltri Dimitriyadia, Kurtuluıta 
Koati efendiler aeyrİaefer aabık mÜ· 
bendlaerinden Kadri Bey ve luunyon· 
cu Nikinin üıiınleri seçmektedir. la
tlhbarat te§kilab bu iti biiyiik bir cür 
:mümeıhut halinde meydana çıkarmak 
için ortaya sensin milyoner teklinde 
- Amerikalı tipinde . biriaini çıkar· 
mı9tır, Bu tahı• Amerikalı aıfab ile 
Tokatliyana misafir olmu9tur. Kendi· 
ni, gizliden sizliye eroin alacak bir 9c 
kilde tanıbyor ve nihayet Yorgi Ca· 
madani, kardeti Niko Camadani ve 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Kıırtuluata ele geçirilen Eroin ı>akatleri.. 
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, ... il 15 ME LEKETU::\=*il\ HARİCİ HABERLER 
Kaçakçılarla müsademe 
Söke'de 15 müsellah kaçakçı ile 

şedit bir çarpışma oldu 

Silahları 
Azaltma 
Alman nazırlan müsa

vat istiyorlar 
BERLIN, 9 (A.A.) - Havas a

jansından: 

Vaşington konferansında 
neler görüşülecek? 

SöKE, 9 (Milliyet) - Sökede, 
mühim bir kaçakçılık vakası ol
muftur. Jandarmalanmız, Karina 
kıyılarına kaçak efya çıkarılacağı 
nı haber almqlar ve daha evvel
den tertibat almıtlardır. Cuma ak 
tamı on bet mibellah kaçakçı bet 
hayYanla kaçak qyalan almağa 
gelmitlerae de, kendilerini jandar-

Canlan' da ıpor 
ÇANKlRI, 9 (Milliyet) 

'Cankırı apor klübü" bayramın 
üÇü Cuma günü zengin bir pro
gramla bir apor günü tertip etmi ... 
tir. lstaayon civarındaki sahada 1 
öğleden aonra ba.tlanmı•br. "As
keri idman yurdu" ile "Çankırı 
spor klübü" aralarındaki müsaba
k:ılarda yüksek atlama 1.48 ile As 
keri Yurt kazanmıfbr. 

100 ~ 4 bayrak yarışında yine 
Ask~ri Yurt birinci gelmittir. 100 
metre sürat çuval ve balat koşu
ları da yapılmıttır. Ayrıca da ve
leyb'>I ve futbol musabakasr yapıl 
mış, voleybolda 6 - 15, 1 - 15 ile 
Çankırı Spor klübü kazanmıftrr. 

Futbolda da 2 - O ile yine Spor 
klübü galiptir. 

Müsabakalar çok ne~li ve he
yecanlı geçmittir. 

Belediye meclisinin kararlan 

AYDIN, 9 (Milliyet) - Vila
yetimiz Umumi Mecliıi ikinci reiı 
Etem Kadri Beyin reisliği altında 
üçüncü toplantıarm yapb. 

Evvelki zabıt okunarak aynen 
kabul olundu. Ruznameye geçile
rek; arazi vergiıi takaitlertnin Ey 
lül ve Şubat aylarında, Müaakka· 
fat vergisinin Ağuatoa, Tetriniev
vel, Kanunuevvel ve Şubat ayla
rında almmaııı hakkında Maliye 
Encümeni mazbatası aynen kabul 
edildi. 

Emlaki miliye araa bedellerinin 
verilmeıi hakkında huaual muha
sebenin tezkeresi Maliye encüme
nine havale edildi. 

Bazı mekteplerin icar bedelleri 
hakında Maarif Müdürlüğünün 
tezereıile Talabe yurdunun bütçe 
ve programı Maarif Encümenine. 

Müellef yol amelesinin çalı,ma 
zamanlarının tayini bakkmda Na
fia Ba4mühendiıliğinin tezkeresi 
Bütçe Encümenine. 

Ve 933 bütçesinde muvakkat 
encümenin yaptığı tadilat hakkın
da Muhasebe müdürlüğü raporu 
Bütçe Encümenine. 

Havale olunarak 10 Nisan Pa
zar günü toplanmak üzere toplan 
h•ına son verdi. 

Büyük bir köprii 
ANTALYA, 9 (A.A.) - Antal 

ya - Sirik arasında yapılan büyük 
köprü.?~. a~~lma reami yapılmı ... 
tır. Kopru dort metre genitliğinde 
ve 120 metre uzunluğundadır. Va
li, Belediye, Fırka ve Halkevi re
isleri mülki ve askeri memurin ve 
hakltan bir çok kimseler merasim 
de hazır bulumnUflur. Söylenen 
nutukta Cümhuriyetinin feyizlerin 
den ve yapılan eserlerden minnet
tarlıkla bahsolunmu,tur. 

Bayrak çekme reımi 

MERSiN, 9 (A.A.) - Halkevi
mizin tetebbüsü ile vilayet içinde
ki bütün köylerde her Cuma günü 
büyük küçük köylülerimiz köyün 
meydanlrğına toplanarak herke
sin saygısı önünde direğe bayrağı
mız çekilmek suretiyle bayrak 
çekme resmi yapılmıya ba.tlanmı ... 
tır. 

23 Nisan ilk Millet Mecliıinin 
açılı• gününü her yıldakinden da
ha iyi bir tekilde kutlulamak için 
Ev tarafından hazırlıklar yapıl
naktadır. 

Yeni bir maden 
ZONGOLDAK, (Huıuat) 

Şehrimizin bir kilometre tarkmda 
deniz kıyrımda Kilimli nahiyesi 
dahilinde zengin bir kömür made
ni meydana çıkarılmıfbr. ..................... ,._. .. ------

ltiıcar 
Münderecatımızın çokluğu Jo

layısile tarihi telrikamızı bugün 
Jercedemedik. Arzı itizar ederiz. 

ınalarımızın tak\, ettiğini anlayın 
ca jandarmalarımıza atq etmitler 
ve tiddetli müaademeye ba.tlamıt
lardır. Neticede üçü yaralı olarak 
bet hayYADI bwakarak gece karan 
bğmdan bilistifade kaçan kaçakçı 
larm 11 i dün yakalanınıttır. Dör
dünün de yaM.lanmuı için takiba 
ta devam edilmektedir. 

Çarııda yangın 

İnegöldeı yazılıyor: - Bura
da çarfıda bir evdeu yangm çık
Dllf, birdenbire genitlemİf, bet ev 
içindeki bet manda ineği ve efya
sile birlikte yanmı,br. Tahkikat 
yapılmaktadn • 

Kazma ile öldürmüşler 

SiVAS (Milliyet) - Sıvasa 30 
kilometre meı afede olan Ulat 
nahiye merkezinde kanlı bir vak'a 
olmuttur. Hancı Artin ve ailesi 
efradını parasın1. tamaan kazma 
ile öldürmü,Ierdir. Katil üç erme
nidir. 

Bir delinin yaptığı 
GEMLiK, (Huıuai) - Burada 

Hasan isminde bir isi delirmi• ka
nsını bıçaklamıf, çocuğunu ya
tırmış, kesmek üzere iken Nedim 
efendi isminde birisi yeti,erek bü
yük bir facianın önüne geçmiştfr. 
Deli mevkufen lstanbula gör:de
rilmektedir. 

Bir cinayet 

FEVZIPAŞA (Milliyet) - Bu 
raya yalcm "Çolaklı" ismindeki 
köyde tüyler örpertici bir hadise 
olmuttur. Bir evde yatan 3 kardet 
sabahleyin kalktıkları zaman ü
vey annelerini balta ile parçalan
IDlf olduğu halde bulmu,lardır. 

Zabıta ve adliye çocuklardan 
birinden fÜphelenmektedir. Bu ço 
cuk iki aene evvel üvey anneıinin 
yeğenini nikahla a\mı' ve sonra 
ondan ayrılmıttır. Çocuğun öte
denberi üvey annesinin ailesine 
kin beslediği zannolunmaktadır. 

Balıklara ne oldu? 
ZONGULDAK (Hususi) 

Bir haftadanberi balıklara bir hal 
oldu. Bilhassa istavritler denizin 
üzerinde bayğın bir halde yüzme
ğe çabalamaktadll'lar. Bunu gören 
açıkgözler denize açılarak zavallı 
hayvanlan ellerile toplamaktadll'
lar. 

Bir çok müşkülatla tutulan ba
lıklar timdi hiç zahmetsiz, ağaç

tan meyve toplar gibi, yakayı ele 
veriyorlar. Balıklar tabii tekilde 
yüzmemekte ve yanlamasına yüz
meğe çalışmaktadır. 

Balıkçılar buna bir mana vere
memektedir. Balıkların bir hasta

lığa tutulduğu veya aoğuğun tesi
rile bu hale geldikleri zannedili
yor. 

Alman Nazileri, M. Norman 
Dawis'e silihlarm tahdidine müte
allik bulunan ve ötedenberi ma
lum olan noktai nazarlarını izah 
etmi,lerdir. 

Alman Nazileri, Almanyanın 
silahlarının keyfiyeti noktai na
zarından müsavat istemekte bulun 
duğunu bir kere daha tekrar eyle
mitlerdir. Keyfiyet itibarile müsa 
vat ise tedrici surette meydana ge 
tirilecektir. 

Lehistan koridoru meselesine 
de tema• edil mittir. 

M. Davia'in Almanyanın hattı 
hareketinin Alman efkarı umumi
yeıini tatmin için yapılan beyana
tının delalet eylediği derecede a
lastikiyetten mahrum olmadığı in
tibJını elde etmiş olduğu söylen
mektedir. 

Hitler Romaya gitmiyor 

BEFLIN, 9 (A.A.) - Selahi
yettar bir membad8? bi~dirildiğine j 
göre hali hazırda Hrtlerın Romayı 
ziyaretine ait hiç bir tasavvur mev 
cut değildir. 

Hitlerin beyanatı 

MERLlN, 9 (A.A.) - Berlin 
Spor sarayında yapılan bir İçtima 
da M. Hitler, Nasyonal Sosyalist
lerin hücum kıtalarının reisi sıfa
tile bu kıtalara hitaben beyanatta 
bulunmuttur. Bütün Almanyada 
bu kıtalar, reislerinin ıözlerini din 
!emek üzere hoparlörler altında 
toplanmıtlardı. 

13 aydanberi 

CENEVRE, 9 (A.A.) - 13 ay
danberi içtimalar yapmakta olan 
milli müdafaa masrafları tetkik 
komitesi, Fransız ordusu umumi 
kontrolölü M. Jacomet tarafından 
tanzim edilmi, olan raporu kabul 
ebni,tir. 

Rapor, Fransa ve fngiltere mü
tahassrslan tarafından aynen ve 
tamamen kabul edilmittir. 

Almanya, ltalya, ve Japonya 
mütehauısları, bütçelerdeki mas
rafları tahdit etmeden evvel bir 
tecrübe devresi ğeçirilmesi ve ne• 
riyat yapılması lüzumuna kail ol
mu•lardır. 

Akron balonunun 
kurb"nları 

NEVYORK, 9 (A.A.) - Sahil ~~ 
hafazaıına memur Galetea geınm, 
dün Beachhaven'nin 18 mil açığında 
Akron balonuna biıuni§ olanlardan 
kaymakam Maaury'nin cesedini bul· 
muttur. Bu, balon yolculanndan ceae 
di bulunanlann ikinc:Uidir. 

M. Herriot ve Yahudiler 
LYON, 9 (A.A.) - Yahudi aleyh

tarlığına karfı beynelmilel mücadele 
birliği dün Lyon'da M. M. Herriotnun 
riyasetinde çok mühinı bir toplantı 
yapmıştır. Bu toplantıda her ıneılek· 
ten bir çok §llhıiyetler bulunmuttur. 
M. Hcrriot her hangi tiddetli bir .öz 
sarfetmekten içtinap elmit. ancak 

Karadeniz albümü aulh için bu kadar gayret gösterildiği 
bir anda ırk telakkilerinin yeniden 

SAMSUN, (Hususi) - Zongul canlanmasını görmekten mütevellit 
daktan Rizeye kadar yedi sahil vi- endişelerini izhar ebnİ§tir. 
layetlerimizle bunlara bağlı olan 1 .... - ..... ----:-.,.......,.,,..._...., ..... .,.. 
kaza ve nahiyelerin tarihi, coğra
fi, iktısadi ve umumi vaziyetlerini 
göateren (Karadeniz albümü) ad
lı bir eser çıkarılacaktır. Pek ya
kında çıkması muhtemel olan bu e 
serde sahil şehirlerimizin umumi 
manzaralarıyla mebuılarrnrn, u
mumi meclis ve belediye azalan
nm ve bütün tetekküllerin resim
leri bulunacaktır. 

Y ozgat'ta liae 
YOZGAT, (Hususi) -Yozgat 

orta mektebinin liseye çevrilmesi 
tekarrür etmif ve Maarif Vekil.eti 
keyfiyeti buraya bildirmittir. Ha
ber burada büyük bir sevinç uyan 
dırmıtbr. Tahsil merakı fazla o
lan Y ozğatlılar Umumi harpte or
duya 180 ihtiyat zabiti vermekle 
iftihar etmekte, biz liseyi yine dol 
dururuz demektedirler. 

Elleri bağlı bir ölü 
ESKiŞEHiR, - Alpuköy ya

kınlarında tren yolu üzerinde elle
ri bağlı olarak kesilmit bir ceset 
bulunmuştur. Cinayet hayli esrar-

engiz mahiyettedir. Tahkikat 
pılıyor. 

ya-

Tavukçuluk kooperatifi 
ADAPAZARI, (Hususi) - Bu 

rada tavukçulk kooperatifi tetek
küf etmittir. Müeuislerden Agah 
Tuğrul Bey kooperatifi idare ede
cektir. Memleketin ihtiyaçların
dan birine cevap veren bu koope· 
ratif memleketin her tarafında de
rin bir alaka uyandrrmı,trr. 

Şoförler birliği 

URFA, (Huıuat) - Urfa oto
mobil, garaj sahipleri ve toförle
ri birleterek aralarında "Urfa o
tomobil ve toförleri koruma birli
ği" isminde bir birlik yapmıtlar
dll'. 

Urfada takriben 150 bin lira 
kıymetinde elli küsur otomobil 
vardır. Otomobil sahiplerinin va
ziyeti son zamanlarda iyi değildi. 
Birlik buna çare bulacaktır. Bir
lik meslekidir, Urfa ticaret ve sa
nayi odasının mürakabesi altında 
çalıtacaktır. 

M. Roosevelt'in Fransaya karşı ne 
suretle hareket edeceği belli değil 

NEW-YORK, 9 (A.A.) - Ga
zetelerin bir çoğu M. Herriot'nun 
yakında Amerikaya geleceği ha
berini pek müaait bir surette kar
trlamakta ve kendisinin Amerika
da pek iyi bir kabul göreceğini 
yazmaktadırlar. 

M. Rooıvelt'in ecnebi devlet a
damları ayrı ayn kabul edeceği 

ve fakat M. Herriot ile M. Mac Do 
nald'ın ayni zamanda Washing
tonda bulunmalarının 3 büyük dev 
let adamları arasında doğrudan 
doğruya temaslar yapılmasına ya
rıyacağı tahmin edilmektedir. 

Mükalemelerin ba,lıca mevzu
ları 'unlar olacaktır: 

1 - Cihan iktrsadiyatının ye
niden ihyası, Londra konferansı
nın ihzarı. 

2 - Harp borçlar. - bu mesele 
iktraat konferansı ile alakası nok
tası:ıdan tetkik edilecektir. 

3 - Silahları bırakma ve Avru 
panın siyasi vaziyeti .. 

M. Herriot'un uazilui 
PARİS, 9 (A.A.) ·- M. Paul 

Boncour, bu sabah Amerika hüku 
metinin reami davetini M. Herriot 
a bildirnıi,tir. M. Herriot, Waa
hingtonda yapılacak müzakereler
de Franıız hükilmetini temsil et
meğe muvafakat etmittir. Muma
ileyh, Washington'a "ıerbest mü
~hit" ufatile gidecektir. Şu halde 
kendisi hiç bir teahhüde giritmi
yecek, yalnız Fransa hükilmetine 
Beyaz sarayda müzakere edilecek 

meaeleler ve bilhaaaa borçlar me
.eleai hakkında iti etrafile bilmek 
auretile kararlar ittihaz etmesine 
müsaade bah90lunacak bütün za
ruri rnalilmat getirecektir. 

Davet edilenler 
W ASHINGTON, 9 (A.A.) 

Kanada ile Mekıika da, Wuhing
tonda iktrsat konferansı için yapı
lacak mütekaddim müzakerelerde 
bulunmak üzere mümessil gönder
meğe davet edilmitferdir. 

lngiiiz - ltalyan teklifi 
ue Fransızlar 

PARlS 9 (A.A.) - M. Daladi
er, ltalyan - lngiliz teklifine cevap 
olan muhtırayı M. Paul Boncour 
ile beraber uzun uzadıya tetkik et 
tikten sonra mumaileyh ile uzlllfll 
rak, projenin kat'i metnini Pazar
tesi günü Elyıee sarayında topla
nacak nazırlar meclisine arzetme
ğe kararvermittir. 

Amerika - F ratısa 
WASHiNGTON, 9 (A.A.) 

M. Roosvelt, Fransaya kar'ı takip 
edeceği hattı hareketi henüz ta
yin etmi, değildir. 

Siyasi mehafilde Fransanın ya
kında geçen 15 Kanunuevvel tak
sitini tediye edeceği ümit edilmek 
te ve Reisicümhurun kongreden 
borçlar meselesi ve bilhassa 15 ha 
ziran 1933 takıiti hakkında müza 
keratta bulunmak aalahiyetini ala
cağı kanaati gitgide kuvvet bul
maktadır. 

Sovyet Rusya- İngiltere 
İzvestia, tehditlerden kimin müte_ 
essir olacağı anlaşı acaktır, diyor 

KOSK.OVA, 9 (A.A.) - Tas ' 
ajansı bildiriyor: İıveıtia gazeteıi 1 
Sovyet mallarının İngiltereye gir
mesini yasak eden kanunun avam 
kamarasında kabul edilmesi dola
y11ile yazdığı bir makalede diyor 
ki: 

Sovyet hükumetinin siyasi taz
yiklere boyun eğmeyeceğini gö
rünce, İngiliz diplomasisi kendisin 
ce Sovyet Ruıyaya zarar verecek 
olan kanunu Avam kamarasına ka 
bul ettirdi. 

lsveıtia gazetesi dünya iktısat 
konferanamın müteşebbiıleri ara
sında bulunan bir hükfunetin bey
nelmilel iktraat münasebetlerinin 
yakılması yolunda örnek verdiği
ni kaydettikten sonra mütalaaları
na şöyle devam ediyor: 

Tehditler 
MOSKOVA, 9 (A.A.) - lzves 

tia yazıyor: Tehditleri ne olruraa 
olıun lngiliz emperyalistl~ri, So~
yet adliyeıi üzerinde katıyen hıç 

Hapishanede isyan 
SARAGOSSE, 9 (A.A.) - Şehrin 

hapiıhanesindeki mevkuflar arasında 
bir İayan çıkmıştır. Müdür ile bir gar 
diyan sopalarla döğülm~tler ve taşlan 
mıı\ardrr. Reisinin tehdıde maruz. ka 
lacağmı gören gardiyan, asilerin reisi 
ni öldünnü,tür. Zabıta aoayişi ve •Ü· 
kıiım iade etmiıtir. ----
Von Papen Romada 
ROMA, 9 (A.A.) - M. Von Papen 

ile refikaaı, bu sabah Ronıaya ıel
IDİJlerdir. M. Yon Papen, Meaaaıero 
cazeteıinin bir muhabirine bu ayın 18 

• İne kadar Romada kalacaiını .öyle
miştir. Mumaileyh Papa '" M. Muuo 
lini tarafından kabul edileceği ve b• 
raberinde refikası ve M. Goering oldu 
iu halde tayyare ile döneceği .öylen
mektedir. 

Alman hükmetinin V afİngton mü
zakeratına iıtirake davet edilmit ol
masma telmih eden M. Von Papen, 
bunun beyaz sarayın Alman hük(ime 
tine kal'fı beslemekte olduğu tevec
cühün bir delili olduğunu beyan etmit 
tir. Mumaileyh, yeni hükumetin ye
gi.ne gayesinin Almanyanın taze kuv 
vetlerini kıymetlendirmek ve memle· 
keti komünizmin metÜm neticelerin
den kurtarmak olduğunu ili.ve etmiı
tir. 

bir tesir yapamıyacaklardır. 
Bir müddet sonra bu tehditle

rinden Sovyet Rusyanın mı, yoksa 
lngilterenin mi müteessir olacağı 
anlaşılacaktır. 

Almanyanın ceuabı 
MOSKOVA, 9 (A.A.) - Tus 

Ajansı bildiriyor: Alman aefiri 
Yon Dirkaen dün M. Litvinof'u zi
yaret ederek Sovyet hükWıı.eti ta
rafından 3 Nisanda yapılan protes 
toya cıevap vermittir. Alman hü
kumetinin Sovyet Ruaya tarafın
dan bildirilen hadiseler, yani Sov
yet yurltaflarrnın kanunsuz olarak 
tevkif ve onlara fena muamele ya 
prlmasr meseleleri hakkında tah. 
kikata ·devam ettiğini bildinnistir. 
M. Litvinof Sovyet iktısat tetkilat 
!arının Almanyanın dahili itlerine 
karıtmaktan çekinerek hiç bir Al
man frrkasiyle ve bilhassa Alman 
Komünist fırkaaile asla hiç bir mü 
naaebette bulunmamıt olduklarını 
katiyetle beyan etmittir. 

Beyhude bir arayıı 
ATINA, 9 - Emniyeti Umu

miye müdüriyetine ait bir motör
bot lngiliz bandırasrnı hamil "Jo
niyon" vapurunu içinde Plaıtiras 
bulunduğu bahaneaile taharri ey
lemit ise de bir tey bulamamıştır, 

Fransız güzeli 
PARIS, 9 (A.A.) - Fransız ciizel

lik kraliçesini ıeçıneie memur jüri, 
Mademoiaelle Jacqueline Bertin'i in
tihap etmiştir. San§m bir tüzel olan 
yeni kraliçe on altı yaımda olup tahsi 
lini bitirmiıtir. 

lrtiıa tahkikatı 
lrtip tahkikatı dosyaıında is

mi geçen Tevfik Bey hakkında ta
kibat yapdabilmeıi için mevzuat 
mucibince, Batvekaletten isteneiı 
müsaade verilmittir. 

Tevfik Beyin istinabe suretile 
ifadesinin alınması için, Ankara
da iıtinabe varakaaı tanzim edile
rek lıtanbul adliyesine gönderil
mittir. Bu varaka geldikten sonra 
müddeiumumilik kararını verecek 
tir. 

•D>Ki 
Fevzi Pq. Hz. ııio 

teıekkürleri 
ANKARA, 9 ( A.A.) - BiiJ'İİk 

Erkanı harbiye reisi Müfiir fe~ıı 
Pıqa Hazretleri muhtelif maka
mat, müessesat ve :euat tarolıfl' 
dan gönderilen kurban bayraJfl' 
tebriklerine ayrı ayrı ceuap ::: 
mek imkanı olmadıijından k~ ~İ 
lerine tebrik ue tefekkürlerinıfl ~ 
dirilmesine Anadolu Ajansını ta 
sit buyurmu,lardır. 

Sinop Maarif 
MüdlrHiti 

ANKARA, 9 (Milliyet) - Stfl' 
hi mazeretine binaen Amasya z#' 
arif müdürü Şefik Bey Sinop ~ 
arif müdürlüifine tayin edilmİ.11''' 

Yeni yapı kanunu 
ANKARA, 9 (Milliyet) - te

ni yapı ve yollar kanunu liiyihırP' 
nrn Dalıiliye encümeninde nıüı4-~ 
keresi ikmal edilmİftir. Enciilf'e 
mazbatıuını haurlıyarak Layihat 
heyeti amumiyeye teudi edece 
tir. 

Roma konferans• 
ANKARA, 9 (Milliyet) - Jlır 

ma iktuat konferansına i,tirak r 
decek heyetimiz azalan bugiitı Jjl. 
met Pa,a tarafından kabul eu 
mifler ue ueda etmiflerdir. 

Kontenjan tevziatı . 
ANKARA, 9 (Milliyet) - flı· 

san kontenjan teuziah gümrükle'' 
tebliğ edilmiftir. Fiyat lütui ,Jı 
günkü Resmi Gazetede intifar " 
decektir. 

Şükrtl Kaya Bey 
ANKARA, 9 (Müliyet) _ $P, 

rli Kaya Bey pazartesi ueya salı ı' 
nü burada bulanacaktır. 

Dahiliye mftsteprı 
ANKARA, 9 (Müliyet) - fJ' 

hiliye müste,an Vehbi Bey tııı:; 
ram tatilinden istifade ile htıJV" 
t,Ierini görmek iizere KonyaJafl 
mezunen Adanaya gitmiftir. Velr 
bi Bey Konyaya avdetinde iç~ 
halinde bulunan Meclisi um~ 
nin kapanmaııına kadar Kony-1 

kalacak ue bilôhara Ankaraytl I' 
lip yeni vazileıine ba,la,;..c.Jıl''' 

Derleme fitlerl 
ANKARA, 9 (A.A.) - fiil~ 

Dili Tetkik Cemiyetinden: 14ııtl 
nihayetinde vilayetlerden gel~ 
derleme lifleri 34 bin 350 ye::_, 
mı,hr. Martın son haltCUlt iç' J'' 
yeniden gelen lifler 14 bin 180 1 

Bu yeni lifler vilayetlere fÖyltı Pi 
nlır: pi 

Ama.yadan 412, ltnkar"'1 et' 
1930, Antalyculan 515, Bil~,, 
319, Boludan 66, Bordurtlatı 3 
Bursadan 60, Çorumdan 135, f)I 
nizliden 413, Diyanbekirden 1!1• 
E~imeden 108, Elllzizden 331, ~ 
zıncantlan 310, Erzurumdan I 
Eski,ehirden 184, Gaziantetıl r 
32, Giruondan 114, GümiifJııı/11' 
den 44, lçelden 1125, lstanbııl~ııl' 
3082, lzmirden 4()(), lspartaı> , 
186, Kastamonudan 461, Kay•eı; 
den 863, Kırklarelinden 138, ~ 
caeliden 64, Manisaılan 120,; 
TOflan 156, Mersinden 206, M I 
dan 270, Niğdeden 111, OrdııJ# 
99, ·Rizeden 214, Samsundan ~ 
Sinoptan 311, Sirıastan 135, 1 ,fi 
dağından 196, Tokattan 210, lf 
dan 119, Zonguldaktan 241. 

Doğrultma 
pi 

lSTANBUL, 9 (A.A.) - p' 
uerdiğimiz Mmr kralı Fuat il I 
retleriyle Reisü:ümhw Hazretli 
arasında teati edilen tel Y~~I' 
yanl.,lık eseri olaralr, mek~ll ,JI 
,eklinde gösterilmİflir. T tuh ıh 
ri.z. 

Borçlar itilafı il 
Saraçoğlu Şükrü Beyle b-:;,ı 

ler arasında Pariste yeni ı,or ~ 
itilafının parafe •dildiği habe' 
rilmektedir. d'' 

Şükrü Bey bir kaç gün.e ~:-ır 
parafe edilen itilafnameJ'l "'" 
len tehrimize gelecek ve J.n 
ya gidecektir. tıiıf 

Alqam gazetelerinden Jdiijıı' 
Şükrü Beyin sehrimize 8'~ 

d d • d ··ıdır· yazmışsa a ogru egı 1.,e 
Şehrimize geldiğini ev.re 1'ıı11 

ber v<:rdiğimiz .,.ibi Türk !'1e lı'~ 
Vekili Zekai Bey dün tehı_r bir ı 
ziy•uetlerde bulunınuş~de(;e1;.t1' 
güne kadar Ankarayı> g• 
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KADIN 1 Gelen karıılıklar 

Yeni sezonda göreceğimiz 

Zayıflamak için 
En başta 
Portakal 

Fransız gazetelerinin verdiği 
maliimata göre, ltalya Hükilmeti 
geçenlerde Pariste çıkan mefbur 
F emina ismindeki kadın mecmua
ıının son nüshasını İtalyanın her 
ta.rafında toplatmıt. Gene F ran
ı.ız gazetelerinin iddiasına göre, 
buna sebep neymit miliyor musu
nuz? Kadın okuyucularına zayıf
lamak usullerini öğrettiği için .. 

Biz Femina'da çıkan bu yazının 
bazı yerlerini alıyoruz. Hükmünü
zü aiz veriniz: 

"Modalar geçiyor, değitiyor. 
Kadın tuvaleti yeni zevklere göre, 
boyunu, rengini, çizgisini, teferrü
atını başka kalıplara döküyor. Fa
kat deği,miyen bir ıteY varsa, o da 
kadının hatları bariz, levent enda
mı ve •ifmanlıktan daima kaçan 
vücududur. Şu muhakkak ki, mo
da ne kadar değifse de, kadın bu 
lahavvülün biitün icaplarına uy
makla beraber, kat'iyen fifmanla
mak istemiyor. Bunun için de :aa
yıflamak rejimi daima kadın mu
haverelerinde mevzuunu tetkil e
dip duracaktır. 

Şimdi sabah kahvaltılarında ve 
öğle yemeklerinde en çok sarfedi
len •ey portakaldır. Bundan bat
ka domates, salata. yumurta ve ıs
kara et korkulacak bir rejim değil
dir. Vitamini bol olan portakal 
suyu, kaynamı' ve vitamini haya
tiyetini kaybetmit süt içen çocuk
lar için de pek iyidir. Endamları
nı daima mütenasip bulundurmak ı 
ı stiyenlere tavsiye edilecek en bas- 1 
lıca sey portakaldır. Onun için. 
sabahleyin ~ekersiz ve sütsüz ol~ 
mak üzere çay veya kahvenizi i
cerken, daima portakal suyu da 
iceceksiniz. lster~eniz ~öyle bir 
liste yapabilirsiniz: 

Öğle: Bir yumurta, bir marul, 
bir pottl\kal, çay. 

Akpm: lskara yağsız biftek, 
yarını marul, bir domates, iki por
t" ·e.l, çay. 

Ertesi ~ün: 
Öğle: İki portakal, bir yumurta, 

marul, seki2 dilim biyar, çay veya 
kahve. 
Akşam: Kuzu kotleti, bir yumur 

ta, üç kırmızi turp, iki zeytin, iki 
portakal, bir marul, çay veya kah
ve. 

Bazan et yerine balık alınabilir. 
\1.arul yerine de ıspanak, biyar ye
rine zeytin. . Görülüyor ki, bunlar 
değİftirilebilir, fakat portakal as
la! 

Bunu yaparsanız, on bet gün İ· 
çinde, roplarımz daralmı• kalçala
rınızdan kayıp diitecek ve ropla
rınızı daraltacaksınız.,, 

Kadın 1':1allya.iında sinem artistleri: 
Greta GaJ·bo lccasmda 

tuvaletlerden dört model 

Kremlere 
Dikkat lazım 

1 

Bir çok kadınlar ciltlerine itina 
göstermesini bilmiyorlar. Sadece 
bir dost tavsiyesi veya tatafatlı 
bir reklama kapılarak, krem kul
lanıyorlar. Bu kremlerin muhtevi

yatı nedir? İyi mi, kötü mü, bura

sını tetkike hile lüzum görmezler. 

Halbuki her derinin kendine mah
sus bir hususiyeti vardır ve bu se
bepten her krem her deriye iyi git
mez. 

Kremler ekseriya su ve yağlı 

maddeler esası üzerine imal edilir 
ki, eczacılıkta buna "Hydrolats" 
derler. Deriyi yumufatıp tazeletir
ler ve amidon yahut pirinç tozu ve 
saire ilavesile beyazlatırlar da. Bu 
suretle mevsimin her saat değifen 
sıcağına, soğuğuna kar,ı deriyi 
muhafaza ederler. 

Bir de masaj kremleri vardır 

ki, daha yağlıdırlar. Bunlarda da 

J 

Şapkada bu •ene kalot modası gelece
ği haber ııerilm•kle beraber, berenin 
de kolay kolay yerini bırakmıyacaiı 
anlaşılıJ r. Yukarula Mya;ı; satenden 

koyu kırmızı kordelalı bir tok 

esas vazelin, lamolin yahut badem
yağıdır. 

Masaj kremini günde biç olmaz
sa bir defa, tercihan sabahları 
kullanmalıdır. Kremi cilde iyice 
nüfuz edebilmesi için on, on bet 
dakika bırakmalı, sonra parmak
larla çehreyi atağıdan yukarıya 
doğru ve buru•uk yerlerin üzerin
den geçerek oğınalıdır. 

Derileri kuru olanlar için ano
limli krem iyidir. Çok ince derile
ri olanlar da tercihan bademyağlı 
kremleri kullanmalıdır. Bazı yu
mutalc ve gevıtek derililer vardır 
ki onlara kafurlu veya sade, vaze

ı lin iyidir. Yağlı deriler için de gli
serin diğer kremlerden daha ta· 
yanı tavıiyedir. Fakat aaf gliserin 
cildi kızartıp, tahrif edebilir. Bu 
sebepten amidonlu gliserinler iyi
dir. 

Şu var ki, kremle deri meaamatı-

( 
m uzun müddet kapalı bulundur • 
mak ta doğru olamaz. Hele bazı 
kadınlarımız, yüzlerini kremle
dikten sonra, sabaha kadar öyle 
yahyorlar. Bu, zararlıdır. Akfam 
ya\arken yüzü güzelce yıkamak ve 
meaamata teneffüs imkanım bı
rakmak lıizımdır. 

lşte size bir kaç krem reçetesi: 
Sanoline anbydre 10 gr. 
Beyaz vazelin 10 gr. 
Gülsuyu 10 gr. 1 

Rıı krem yumuşaktır. Buruşukla- ı 
ra kar'1 da a~ağıdaki krem sayanı 

Liate "25" 
Defi 1 - İtme, lr.Jmıa. 2 - giderme, 
savma. 
Defa Gez. Bu gez savaşı kazandık. 
Delilet l · Yolgösterme, lnlivuzluk. 
2 • anlatmak, bildirmek. 
Derç Araya solmıak, girdirmek; top
lamak, devşirmek, biriktirmek. 
Delil Kılavuz, yolgösteren [Hukuk 
ıstılahı: delil]. 
Derece (Büyük Türk lQgatı) 
baıkıç, baaamak, Derece [fizik ve 

hendeae 11tılahı] 
Derkenar Yanyazı. 
Derman 1 - Em (B.T.L.) (Emçiler 

(tabipler) bu saynlığmıa em bulamadı· 
iar. 2 - Güç (takat). 

Ders 1 - Oku (okutulan bilgi) öğ· 
renç (öğrenmek için verilen bilgi). 2 • 
Uspayı (B.T.L.) (İbret alınacak hay). 

D<'l't 1 - Ağn, sızı. 2 - Tasa, kaygu. 
3 - Gönül kaygusu, iç 11Jlantısı. 4 - Say
rılık (hastalık) (kamusu Türki) ik (Di· 
vnnüllügatüttük). 

Dcr'uhte Üstüne alma. 
Eski listelerden 

Razi Unayan, unayıcı. (unamak = 
razı olmak (B. T. L) unanç = rıza). 

Hakim Yargıcı (kamusu Türld) (yar
ı;;ılamak - hükmetmek, davayı faslet-
mek). Ragıp Tevfik 

24 üncü liate 
Can Dirilik 
Cefa Güçlük 
Cebi Didinmek 
Cehennem Tanu 
Celadet Yiğitlik 
Cemaat Sürü, topluluk 
Cemile Yaramak, Gönül almak. 
Cemiyet Demek, tovluluk 
Cenaze Ölü 
Cennet Uçmak 
Cenin Tomurcuk 
Cenup Aşağı 

A. Sabit 

* * .. 
Liste "23 

Bakaya Döküntü, geri kalan 
BHiret Açık gözllik 
Basit Kolay, katıntıııız 
Baz.an arasıra 
Beli sılantı, ağırlık, can sıkıntısı 
BelAlet budalalık, aptallık 
Benıet kurtulmak, ili§ikaiz çıkma 
Berat 

•Berbat çok bozuk kötü 
Bereket bolluk 
Bet"§et güleç yüzlli, güler yllz 
Bl>!eriyet insanlık "adamlık 
Bezi bol verme" aaçmak • ,, 

44 iincii ilk mektep 
muallimleri 

* * * Liste "23 
Bakaya Arda kalan 
Ba.iret İnce gıirüş 
Basit Kolay 
Bazan Arıwra 
Beli Tebelleı 
Belihet Aptallık. 
Ben.et Suçsuz çıkma 
Berat 
Berbat Bozuk 
Beıaret 
Beıeriyet 
Bezi 

11 inci md<tep hocaları 
:ı: :ı: :ı: 

22 inci liste 
Abes Çirkin 
Abus Korkunç 
Acayip Şaşılacak ; 
Acaba Ne dersin 
Acele Çabuk çabucak 
Acemi Çırak 
Aciz acz Üssüz 
Adalet Doğruluk 
Adet Görenek 
Adeta Olduğu gibi 
Adi Bayağı 
Afyeit Sağlık 

8 inci mektep hocalan 

Liste: (24) 
1 - Defi: Savma, koruma, itme, kak-

ma, atlatma. 
2 - Defa: Nöbet. 

3 - Defter: Kağıttaplanbsı, kütük. 
4 - Delalet: Yolgösterme. kılavuz. 

hık 

5 - Delil: Yolgösteraı, Joli~~ 
6 - Derç: Sakma, koyma, araya sı

kıştırma. 
7 - Derece: Basmak, yükselme, Sağ

lık ölçüsü. 
8 - Derkenar: Uçta, sonda, yanda, 

kıyıdayazış. 

9 -::- .Derman: Güç. yardım, dayan
ma gucu. 

10 - Ders: Öğreniş, öğrenme. 
11 - Dert: Sağlıksızlık, sıkıntı, kay

gu. 
12 - Deruhte: Üzerine almak. 

Filorinalı Nazım 

• 
tavsiyedir: 

Lanoline Anhydre 10 gr. 
Teinture de Benjoin 10 damla 
Esıence de rose 5 damla 
Gülsuyu 5 damla 
Yağlı deriler için de fU krem i-

yidir: 
Teinture de Benjoin 15 gr. 
Gülsuyu 65 gr. 
Glicerine neutre 20 gr. 
Kullanıdığmız krem sizde deri-

nizi gergin veya yumupk tutuyor, 
yahut yakıyor gibi bir intiba bıra
kırsa, biliniz ki o krem sizin deri
niz için değildir. Krem istimalinin 
sizde bot bir intiba, bir tatlılık bir 
serinlik bırakması lazımdır. Ak
tam ılık suyla cildinizi yıkadığı
nız zaman, deri taze, düz, satine 
görünmeli, ne kuru, ne solgun, ne 
gergin. !"..:! de parlak görünmemeli
di 

- - - - -
Gedikpaşa'da Jandarma 

Satınalma Komisyonundan: 
7284 geyiın nal 319,600 adi mıh ve 44600 buz mıhına veri

len fiat kumandanhkça pahalı görüldüğünden 13 Nisan 933 
perşembe günü saat 15 ten 16 ya kadar pazarlıkla satın alına· 
~ktıı:. _Talipler şeraiti anlama k üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak ıçın de mezkur günün muayyen saatinde ilk teminat mak 
buz senedile komisyona müracaatları. (} 534) 

l.tanbul Beledlye•I ilanları ı --------
Fatih Belediye Şubesi Müdiriyetinden: Ali Bey köyünde 

Merdig":ri!' sokağında kain il.k mektebe bitişik tekke binasının 
her mucıbı şartname harap hır halde bulunan Senia hane ve 
dedega? dairesi enk~ı maha~inde bilmüzayede satılacağın
dan talıp ~~anla~ın yuzde !edı buçuk pey akçesini yatırmak ü
zere her !!~ daır.eye ~e muzay edeye iştirak etmek için de 12-
4-933 ~anhme musadıf çarşamba günü saat 14 te müzayede 
mahaUınde bulunmaları lüzumu ilan olunur. (1285) 

1 3 üncf kolordu ilanları 1 
K. O. kıt'at Hayvanatı için 

660, 1. F. Hayvanatı için 300 
dönüm çayır ayrı ayrı da iha
le edilebilmek üzere 24 nisan 
933 pazartesi günü saat 1 1 de 
açık münakasası yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyen
ler, her gün ve münakasaya 
iştirak için yazılı gün ve saa
tinden evvel K. O. Sa. Al. ko 
misyonuna müracaatları (74) 

(1481) 
1635 

K. O. merbut kıt'atı ihtiya
cı için 200 ton un kapalı zarf
la satın a!macaktır. lhalesi 24 
Nisan 933 pazartesi günü sa
at 14 te yapılacaktır. Taliple
rin şartnamesini görmek Üze
re her gün ve münakasaya iş
tirak için mezkUr gÜn ve saa
tinden evvel 1170 lira temi
natlarile Fındıklıda 3 K. O. 
Sa. Al. komisyonuna müraca
atları (76) (1483) 

1636 

Haydarpaşa hastanesi İçin 
açık münakasa ile alınacak 
6500 kilo süte verilen fiat pa· 
halı görüldüğünden ihalesi 1 1 
Nisan 933 salı gunu saat 
14,30 dadır. Taliplerin .şart
namesini görmek üzere her 
giin ve münakasaya İştirak i
çin mezkur gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3 K. O. Sa. 
Al. komisy'lnunn müracaatla
rı. (79) (1486) 

1637 

* * * 
6. F. Sa. Al. Kom. dan: 
İspartadaki asker ihtiyacı 

için kapalı zarfla 116,573 kilo 
un satın alınacaktır. Verilme 
si 26 Nisan 933 cumartesi gü 
nü saat 14 tedir. isteklilerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün 3. K. O. Sa. Al. Kom. 
na ve münakasaya iştirak için 
o gün ve vaktinden evvel 612 
lira teminatlarile lsparta 6. 
F. Sa. Al. Komisyonuna mü
racaatları. (3041) (1413) 

1566 

6.K.O. ihtiyacı için 21 ka
lem su tesisatı malzemesi pa
zarlıkla satın alınacaktır. İha
lesi 12 Nisan 933 çarşamba 
günü saat 14,30 dadır. İstek
lilerin listesini görmek üzere 
her gÜn ve pazarlığa ittirak i
çin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3.K.O. Sa. Al. ko
misyonuna müracaatları (92) 

(1539) 

* * * Çatalca Mat. Mv. kıt'atınm 
mayıs ihtiyacı için 2400 kilo 
taze bakla 2400 kilo taze so
ğan, 600 kilo semizotu, Hazi
ran ve Temmuz ihtiyacı için 
1200 kilo taze soğan, 600 kilo 
semizotu 3600 kilo bakla açık 
münakasa ile alınacaktır. lha 
lesi 2 mayıs 933 salı günü sa
at 11,30 dadır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak 
için mezkur gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 

Al. komisyonuna münacaatla-
rı. (91) (1540) 

:ı: :ı: :ı: 

K. O. hayvanatı ihtiyacı i
çin 330,000 kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 4 Mayıs 933 per
şembe günü saat 14,30 dadır. 
Taliplerin nümune ve şartna
mesini görmek üzere her gÜn 
ve münakasaya iştirak için 
mezkur giin ve saatinden ev
vel teminatlarile Fındıklıda 
3 K. O. satınalma komisyonu 
na müracaatları. (86) (1545) 

:ı: ,,. :ı: 

Yeniden tutulan nümune 
ve eski şartname üzerine 7. 
K. O. için pazarlıkla 3700 gi
yim nal satın almacaktır. İhı>.
lesi 11 Nisan 933 salı günü 
saat 15 tedir. İsteklilerin nü
mune ve şartnamesini görmek 
üzere her gÜn ve pazarlığına 
iııtirak için mezkilr gün ve sa
atinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. komisyonuna 
müracaatları. (81) (1550) 

K. O. merbut kıt'alarile 1 F. 
kıt'alarınm mayıs ayı ihtiyacı 
için 22080 kilo taze bakla, 
22080 kilo taze soğan, 5520 
kilo ııernizotu ve Haziran, 
Temmuz ayları için 11040 
kilo taze soğan, 5520 kilo se
mizotu ve 33, 120 kilo kabak 
açık münakasa ile satın alına
caktır. İhalesi 2 mayıs 933 
salı günü saat 1 l dedir. istek 
lilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için o gün ve vaktin
den evvel 3 K. O. satınalma 
komisyonuna gelmeleri. (83) 

(1548) 

* * * 
K. O. merbut kıt'at hayva

natı ihtiyacı için pazarlıkla 
64,000 kilo saman satın alı
nacaktır. ihalesi 15-4-933 
cumartesi günü saat 14 tedir. 
Şartnamesini görmek istiyen
ler her gün ve münakasaya 
iştirak için yazılı gün ve aaa· 
tinden evvel 3.K.O. Sa. Al. 
Komisyonuna müracaatları. 

(72) (1479) 

Haydarpa§a ve Gümii§suyu 
hastaneleri ihtiyacı için 2500 
ila 3000 kilo kuru üzüm pa
zarlıkla satın alınacaktır. lha 
lesi 15 Nisan 933 cumartesi 
günü saat 11 dedir. Şartname 
sini görmek istiyenler her gün 
ve münakasaya ittirak için o 
gÜn ve vaktinden evvel F ın
dıklıda 3 K. O. Sa. Al. komis
yonuna müracaatları. (73) 

(1480) 

*** K. O. merbut lot'atı hayva-
natı ihtiyacı için aatm alına
cak 45,000 kilo yulafın müna 
kasası 15 Nisan 933 cumarte
si giinil saat 15 te pazarlıkla 
yapılacaktır. Taliplerin prt
name ve nilmuneııini görmek 
lizere her gÜn ve münakasaya 
ittirak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 

Dr. l H S A N SA M 1 .,. ' 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına ı.., 

pek teairli ve taze atıdır. Divany0?1 

Sultan Mahmut türbesi No. lBa Q 

(1390) 
~~~~~~~~-'~ 

lıtanhul Altıncı icra Memurin;---. 
dan: Galata Balıkpazannda Hacı ~!\.. 
S. 2 N. lı dükkan lhrahim Efendiye "il 

Dimitri Efendi ve Mm Deapina . 
Mariya ve Atina Hanımlara ait tahtj ~· 
ticarınızda bulunan 2 N. lı kahveha •&.. 

nin tahliyeai için Beyoelu Birinci s:\ 
Hukuk mah~eıneainden istihsal edil"" 
7-10-932 tarih ve 32/1456 N. lı iliirn;t 
mezkür mahallin tahliye ettirilmesi .ı:. 
iremizin 32/9282 N. lı iliiınile talep 
dilmit ve namınıza tanzim edilen lahJt 
ye emride ikametgihinızın meçhul bıı., 
lunınasından dolayı bili tebliğ iade .., 
lunmuı ve terikiniz Melınıet Efendi ,.__ 
mına tehliırat ifa kılınmıt olma11nd11ıı 
dol~~· mezkur mahallin kanunen taht~ 
yesı ıcra kılınmııtrr. Eınayi tahliyccı_ 
ve tahliyesi icra kılınan mahalde taha., 
nıza ait 41 parça "!Ya mevcut oldu· 
teshil olunarak tahti muhafazaya al~ . k .... 
mış ıae me2 ür qyalann icra ve in .. 

• •• kanunun 26 ınci maddesi mucibince 3Q 
gün içinde icra dairesine muracaat ede,. 
rek temam almadığınız taktirde satıla. 
rak bedeli icra dairesine tealim edilec:e. 
ği malfunünuz olmak ve hakkı itirıu, 
nız vana icra ve iflis kanunun 24 intj 
maddesinde yazılı kayıtlar dairesin.ı., 
dairemize bizzat veya bilvasıta müra..._ 
"t •dilerek bildirmeniz hem tah}iye "'ıııt 
ve hetn de ihbar varakasi yerme kainı 
olmak üzere ilinen tebliğ olunur. 

(1740) 

Al. Komisyonuna müracaat. 
leri. (80) (1487} 

,,. ,,. " 
. 1. F · ~çin çift kauçuklu v~ 

hır kat ızoleli 800 metre kor. 
don teline talip çılanamıttır 
İhalesi 12 Nisan 933 çarşam~ 
ha günü saat 14 tedir. iste • 
Iilerin gün ve saatinde koınis~ 
Yona gelmeleri. (77) ( 1484) 

* .. * 
1. F · hayvanatı ihtiyacı içiıı' 

pazarlıkla 30,000 kilo yulaf 
satın alınacaktır. İhalesi 15 
Nisan 933 cumartesi günU 
saat 14,30 da yapılacaktır 
Şartnamesini ve nümunesİJ\i 
görmek istiyenler her gün ve 
münakasaya iştirak için yazı
lı giin ve saatinden evvel F m
dıklıda 3. K. O. Sa. Al. ko. 
misyonuna müracaatları (71 

(1478) 
* * * 

K. O. kıt'atı hayvanatı ih. 
tiyacı için 330,000 kilo yulaf 
k:ıpalı zarf1a münakasaya kon 
muştur. ihalesi 4 mayıs 933 
perşembe günü saat 14 tedir. 
İsteklilerin nümune ve şartna 
mesini görmek üzere her giiJı 
ve münakasaya iştirak için 0 

gün ve vaktinden evvel temi. 
natlarile Fındıklıda 3. K. O. 
satınalma komisyonuna müra 
caatları. (87) (1544) 

* * * 
23 ncü F. Sa. Al. Kom dan: 

Fırka kıt'atı ihtiyacı için pa. 
zarbkla 6715 kilo siyah zey. 
tin satın alınacaktır. Pazarlı 
ğı 11 Nisan 933 salı giinü sa. 
at 15 te yapılacaktır. İstekli. 
lerin tayin edilen günde 12. 
mitte Fırka Sa. Al. komisyo. 
nuna müracaatları. (3042) 

(1538) 
* * * 

1. F. kıt'atı hayvanatı ihtiya 
cı için 165,000 kilo arpa ka. 
palı zarfla münakasaya kon. 
muştur. ihalesi 4 mayıs 933 
perşembe günü saat 15 tedir. 
isteklilerin nümune ve şartna 
mesini görmek üzere her g\iıı 
ve münakasaya iştirak için 0 

gün ve vaktinden evvel temi. 
natlarile Fındıklıda 3. K. O 
satmalma komisyonuna mu: 
racaatları. (88) (1543) 

••• oı 

.. 

1. F. lot'atı hakiyvanatı ihtiy1 r. 
c:ı için 165,000 ·ıo yulaf ka. ·1. 
palı sarfla münakasaya kon. ·> 
muştur. ihalesi 4 mayıs 933 · _. 
perşembe günü saat 15,30 da. 
dır. İsteklilerin nümune ve : 
prtnamesini görmek Üzere 
her gÜn ve münakasaya isti. ~ 
rak için o gün ve vaktinden 
evvel teminatlarile Fındıklıda 
3. K. O. Sa. Al. komisyonuna ~ 
müracaatları. (89) (1542) 
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7 Günlük program 
PZARTESI, 10. 4. 933 

(STANBUL, 1200 m. 
18,451 Vedia Rıza Hanım. 

18 
4• 5 • 19,30: Orkutra. 

1~•35. 20: Franıızca den (MüptedileH 
l ,J.ıuı). ı 
"'o • 20,30: Servet H. 
ı o 30 • 21,30: Safiye Hanım ve arka
ı 'ı 
~1°'.;;': 22,30: Orkestra, Ajanı ve boraa 
ı ' . 
ıı•ı.en. ıaat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 

1ı.30 : Ankarapalaıtan. 
1 
• .ı...-·m" d-'-' 

S· : Muallim Zeki B. .......,. ""' 
~.M. mektebi koralı. 
18.40 : Gramofon. 

1 9,lOı Gitara Solo. (Sadrettin B. tara
fıııdan) 
19.40 : Konferanı. 
ıo.10 : Ajana haberleri ve hava raporu. 
yARŞOVA, 1411 m. 

13.10: Plak. 16.SO: Plak. 18: Piya• 
~o • keman konseri (tarkılı). 19:k3?: 
f'lalk musikl. 21.25: Leh mu11 .ısı 
(Chopin, Moniuıko. Szymanovakı). 
ıt.50: Kantık keman konseri. 23: 
5tokholmdan: lsveç havalan. 
ııtJDAPEŞTE,SSO m. 

18.35: Macar halk f&l"kılan. 19.25: 
,_ıınanca den. 19.!1!5: Piyano parça· 
Jal"I· 20.35: Ne,eli konuf1DAlar. 21.0!lı 
rJualki ali mektebinden naklen Beet
ııoven, Kodaly, Wagner'ln eaerlerin
~en konser. 23: Haberler, pllk. 14: 
t(onferana. • Slgan muıiki.I. 
vlY ANA, 517 m. 

18: Hafif muaiki. • Konferanılar. 
2ı.2S: N"feli musiki (Mendelaolın, 
ııartholdy, Pehm, Sc:hubert, Strauaa). 

22.1!1: Beethoven'in eserlerinden fil
ı.arnıonik konser ( Berlin' den naklen 
fe Furtwangler'in idareıinde). 23.20: 
şarkılı hafif muıikL 
r){AG. 487 m. 

20.30: Brilno'dan: Şammel mwoikl
i. 22 ı Muganniye Hilda Raave'nln 

• uraklle piyano konaeri. 22.21!: Çek 
~rlennden mürekkep k.:...r. 23: 
~ıı haberler. 
ıtJRIH, 459 m. 

21.45: Wagnerln eaerlerlnd• kon· 
,er• 22.45: meıhur opera korolannm 
pJ&.klan. 
!{OMA. 441 m. 

21.20: Kanıık k-. 221 Bronia
Iİ"' Hubennann konseri. 23.20ı Hafif 
,,.uaiki. 
ııtJKREŞ, 394 m. 

13.15: Pl&.k. 17: Radyo orkestraaı. 

1s.1S: Orkestra. 20: Oda muıikiai. 
zo.SO: Klilsik konseri. 21.20: Trio 
J<oıı•cr. 22: Bir konseri nakil 

SALJ, 11. 4. 933 

ISTANBUL, 1200 m. 
ıs . 18,45: Makbule Hanım. 
ıs 45 • 19,30: Orkeatra. 
19;35 • 20: Franaızca derı (ilerlemİf o-
j,.ıılara.) . 
ıo • 20,45: Hıkmet R.sa Haıum. 
zO 46 • 21,30: Hafız Ahmet Bey. 
zl~ . 22: Matmazel RozentilL 
'fi. • ~: Gramofon, Ajana ve borta 
b•)>en, aaat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 

12.30 , Ankarapalaıtan. 

1s. ı Riyueticümhur filarmonik or
~eıtral" Beethoven Ouverture Fidelio 
pebully Prelude • L' Aprea Midi Dün 
foUnne. Debu11y Petite Suıte. 

18.40 : Gramofon. 

1
9.35 : Viyolon&el konıeri(Edip B. ta
ıJından.) 
ıo.ıo : Ajanı haberleri ve hava raporu. 

yj\.RŞOVA,.1411 m. • • 
t3.10: Plak. 16.SO: Plak. 18: Fntz 

rııahler'in idare•inde: Senfonik kon· 
,er (Mozart, Brahma). 21.0S: Puccİ· 
j'nİn eserlerinden "Turandot0 opera

P (operadan naklen). 
;vvAPEŞTE,550 ın. 

20.45: Sigan musikiai tarafından 
\1acar halk ıarkılan. 21.45: Wag
er'in eserlerinden: "Paraifal" opera

a ... 1n 2 nci ve 3. üncü perdeleri. Müte
ıı•• s· "k" . ,.,1,iben: ıgan muaa ısı. 

yfl'ANA, 517 m. 
17.SO: Avuaturyalılann eserlerin· 

Jefl senfonik parçalar. 18,35: Konfe
fll ve konutmalar. 21: ? .• 23.20: 

C'.r. ve tango takımları. 
yl{AG. 487 m. 
ıs.50: Plak. • Konuşmalar. 19.35: 

operet musikisi. 20: Konuşmalar. 
ı<J.25: Radyo temsili. 21.30: Prag 

dyosu heyetine solist Sergej Proko-1' lin misafireten i,tirakile piyanolu 
\eatra konseri. 22: Kuator konser. 
0~ 20: Plak. 
ı jı,ANO - TORINO • FLORANSA 
t.11&.20: Dana mu.ikisi. 20: Haberler. 
yl&l<· 20.45: Haberler. • Plak. 21.50: 
1'•rışık neşriyat. 23: Radyo orkestra· 

ırı danı parçaları. 
ııt' JllGENBERG, 472 m. 
~O: Senfonik konser. 21.0S: "Gi-

111 Tel" isimli musikili klasik temsil 
Y~biller). 
(oıdH. 459 m. 
ı zt.05: Şehir tiyatro•undan: Pucci· 

· "M L t" ·•rıın ;ınon escou operası. 

P'ol(REŞ, 394 m. 
8 13.15: Plak. 17: Kanşık konser. 
S 20: Konserin devamı. 20: Şarkı· 

1 · (<ons eri. 20.20: Senfonik konser: 
1•;,ch, Dragoi, \va:;ner). 21.20: De
( -ı (Zirra, Schubert). 22: Konfe· ··µ· ran•· 

ÇARŞMBA, 12. 4. 933 

fSTANBUL, 1200 m. 
JS • ıs,45: Saz (Muzaffer B.) 

45 • 20: Orkestra. 
-~•. 20,45: Hamiyet Hanım • 
ı 45 • 21,30: Mahmure Hanım. 
fı:30 . 22,30 Ajans, Borıa, saat ayan. 

( lıtanbul saatine glJre tanzim edllatlftlr ) 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalutan. 
18. : Riyaıeticümbur fllarmoallt .,... 
keatraaı: Oeppl... Ouverture lika Leo
pond Fantaiıie Ru11iches Eche. orkestra 
refakatinde keman kona eri (Ekrem Ze-
ki bey tarafından.) 1 
18.40 : Gramofon. 
19.15 : Danı muılldıi. 
20.10 : Ajanı haberleri •e ha.,. raporu. 
VARŞOVA, 1411 m. 

13.10: Plak. 17: Plak. 18: Muıiki.
haberler. 19.30: Şarkılar. • Konuıma• 
lar. 21: Koro konseri. 23.20: Muaiki 
entermezzoau. 
BUOAPEŞTE,550 m. 

18.35: Şandor Bura Sigan takımı. 
20.10: Mel Lili Keleti'nln piyano kon· 
seri (Sc:humann, Scriabine, Poulenc; 
Albeniz). 21: Kanşık bir tiyatro 18• 

ati. Sonra: Sigan muıikiıi. 
MONIH, 532 m. 

19.40: Wagner'in "Tannhaeuser'' 
(Tanhoyzer) isimli 3 perdelik roman
tik operası. 23.50: Şarkılı ıece kon
ri. 
ViYANA, 517 m. 

18.05: lıy Geiger takımı (Operet 
parçala~). 19.15:Konutmalar. 20.40: 
Tagannı akademisinin teeasüsünün 75 
İnci yıldönilmü münaaebetile Gustav 
Mahl~ln eaerlerinden senfonik far· 
kılı buyük konser. 22.45: Oskar y •ta 
talmrunın hafif musiki konseri 
PRAG, 487 m. • 

20,25: Bando muzıka. 21.10: Piya-
no refakatile halk tarkıan. 21.30: 
Bando konser. 
BOKREŞ, 394 m. 

12: Pllk. 13.15: Pik. 171 Radyo 
orkestrası. 20: Viyolonsel konseri 
(Bölmann Sonat A - Mol.). 20.351 
Konferans. 20.45: Şarkılar ve halk 
parçalan. 21.lO:Piyano konseri (Clıo· 
pin, Ll.zt). 21.35: Keman konseri 
(Brahma, Leclalr). 
BRESLAU, 325 m. 

19: Halk bando mızıkuı. 19.45: 
Konferans. 20: Tayyarecilere ait net· 
rlyat. 21: Konferanı v. ı. 22: Haber· 
ler. 23.SO: Könlgıberg'den: Konser. 

PERŞEMBE, 13. 4. 933 

ISTANBUL, 1200 m. 
18 • 18,451 Nebil oğlu lıımail Hakkı B. 
18,45 • 19,30: Orkeatra. 
19,35 - 20: Fransızca elen ileriemiı o
lanlara). 
20 - 21: T. Refik B. 
21 • 21,30: Olkü Hanım. 
21,30 • 22,30: Gramofon, Ajana Borsa 
ve taire. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 ı Ankarapalutan. 
18. : Alaturka ..... 
18.45 : Gramofon. 
19.20 1 Alaturka ..... 
20.10 : Ajana haberleri •e bava raporu. 
VARŞOVA, 1411 m. 

13.10: Plik. 16.241 Plak. 18: Plak. 
19.20: Konser. 20.30: Muhtelif. 21.lS 
Filhannonlk konseri (Bacb, Honne
ger, Caplet). 
BUDAPEŞTE,550 m. 

19.45: Piyano ve keman konseri 
( Gri,.g, Haetıdel, Lemba, Kreisler). 
20.50: Orkestra konıeri. 22.20: Eski 
kiliae musikisi. 23: Liat'in eserlerin .. 
den ruhi koro konaerl. 
MONIH, 532 m. 

21.0S: Radyo orkestrası, klasik §ar· 
kılar. 22.30: Ruhi şarkılar. 
VIY ANA, 517 m. 

19: Richard Wagner'in eserlerin· 
den "Paraifal" operası (Viyana büyük 
operasından naklen). 
MILA.NO - TORINO • FLORANSA 

21: Haberler. - Plak. 22: Bir tiyat
ro temsili. 
PRAG, 487 m. 

20.35: Stüdyoda bir tiyatro. 23: 
Son haberler. 23.20: Benea bando mı· 
zıka takımı. 
ZORIH, 459 m. 

21: Brahms'ın e~erlerinden piyano 
konseri. 22.25: 12 kişilik bando mızı
ka. 22.35: Haberler .• Radyo orkes· 
tra!'lr. 

ROMA, 441 m. 
21: Haberler. - Plak. 21.35: Spor 

haberleri. 21.50: Ruhi orkestra musi
kisi (Nardini, Cariasimi, Mule, Ver
eli). 
BOKREŞ, 394 m. 

Musiki neşriyatı yoktur. 18: Gaze
te haberleri. 
BRESLAU, 325 m. 

18.50: Konser (şarkılı) .• Konuşma· 
lar. 20: Berlinden naklen: Milli neş
riyat. 22: Hava raporu, sonra Kolon
va'dan naklen kilise konseri. 23.25: 
Ruhi tem•il. 24.25: Konuşmalar, hi
kayeler. 

CUMA, 14. 4. 933 

ISTANBUL, 1200 m. 
18 - 19 Kemal Niyazi Bey ve arkıdaş
lan. 
19 - 20: Orkestı·a. 
20 . 20,30: Belkis Hanım. 
20,30 - 21,30: Hanımlar saz heyeti, 
21,30 - 2:!,30: Oı kestra, Ajana ve Bor
sa haberi saat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarap'11astan. 
18. : Alaturka aaz. 
18.40 : Keman konseri (Ekrem Zeki B. 
taıafındB.IL) 
19.20 : Franıızca den. 
19.50 : Gramofon. 
20. 10 : Ajans haberleri ve hava raporu. 
VARŞOVA, 1411 m. 

13.10: Plak. 16.SO: Plak. 18: Mu
siki parçalan. 19.05: Hafif musiki. 
20.50: Haberler. • Wagner'in Parsi. 
falinin radyoya göre tanzim edilmişi. 
22 . .ı:5: rluhi konser. 

BUDAPEŞTE,SSO m. 
18ı Kili... muaildal. • Mllaahabe • 

Plak. 20.50: Orkestra konseri (Bach) 
MONIH, 532 m. 

18: Ruhi konser. 
ViYANA, 517 m. 

18: Oriı:eatra (Sopran muganniye 
ittirakile). 20.lS: "Paaalon,, lıimll 
paskalyaya mahıus ruhi tamall. 21.35: 
Rozart'ın "Requiem" (Rekvlm) iaim· 
li ruhi farkılı temaill. 22.35 ı Haber· 
ler. 
PRAG, 487 m. 

20: Haberler, konuflll&lar. 20.30: 
Eıki paakalya poezileri ve ıarkıları. 
21.lS: Paskalya neıriyab. 21.SO: Ke
man konseri (Förster, Ousik). 22.201 
Opera plaktan. 
'MILANO • TORINO • FLORANSA 

19.JS: Haberer •• Plik. 20.45: Ha• 
herler .• Plak. 21: Haberler. • Plak. 
22: Ruhi musiki. 
ROMA, 441 m. 45 20: Spor • haberler • Plak. 21• : 
Bir paıkalya temsili. 
ZORIH, 459 m. 

20.151 Radyo orkeıtra11. 21.151 

R h• ikı" 22 35: Haberler, ıece u 1 muı • · 
konaeri (Radyo • arkeatra11). 
BOK.REŞ, 394 m. . • 

18: Haberler. 18.50: Ayın (muaild 
neşriyatı yoktur)• 
BRONO, 3411 m. 

19: Musikili almanca netriyat. 
19.15: Pllk. 20.30: Prag'dan nakli. 
21.20: Radyo orkeatrau. 231 Praıı'· 
dan nakil. 

CUMARTESi, 15.4.933 

1STANBUL, 1200 m. 
18 - 18,45: Saz Müıerref Hanım 
18 45 • 19,30: Orkestra. 
19:35 • 20: Franuzca den (müptedilere 
mahıuı.) 
20 - 20,30: Oamıuı Pehlivan <Tanbura) 
20,30 • 21,30: Hafız Ahmet B. aaz. 
21,3 - 22,30: Orkeatra, Ajıuıa ve Boraa 
haberi ııaat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapıılaıtan. 
18. : Riyaaeticümhur filarmonik °"" 
keıtnuı: Beethaven V İaci ıenfuni. 
18.40 : Alaturka saz. 
19.40 : Dana muıikiıi. 
20.10 : Ajana haberleri ve bava raporu. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13.10 : Plak. 17: Plak. 18: PW... 20.15: 
Monolog. Sonra: kon-. 23.10: Cbopi
nıi'in eserlerinden konaer. 

BUDAPEŞTE,550 m. 
18.35 : Piyano konseri. 19.50 : ııaletle 
takımının konaeri. 21.20 : Erneat Dob.~ 
nanyi'nin idaresinde opera orkeatraaı 
22.45 : Haberler. Sonra : Beli Racz Si
gan takmu, 24 : Llgan muıikiai. 

P ALERMO, 538 m. 
21.15 : (Dansöz katya) i.imli Gilbert'in 
opereti. 

MONIH, 532 ın. 
21 : Radyo orkeatnuı (Şarkılı). 23.50 : 
gece konseri 

ViYANA, 517 m. 
20.20 : Şarkılar.- Konuımalar. 21. 05 ı 
cGondoliere. isimli Gilberin opereti 
23.25 : orkestra konıeri. 
'MILANO - TORINO • FLORANSA 
20 : Haberler.- Pl&.k. 21 : Haberler.
Plak 21.50: Operet temıili.- Konuıma
lar .• Caz. 
PRAG, 487 m. 
21 : Karışık nqryat. 23i.20: Şarkılı mu
ıki ve karışık netriyat. 

ZORIH, 459 m. 
21.45: «HOLLISCH GDLD» i•imli 
Bittner'in operası. 
ROMA, 441 m. 
21.20: Şarkılar, 
BOKREŞ, 394 m. 
22.35: Kilise konseri 

PAZAR, 16. 4. 933 

lSTANBUL, 1200 m. 
18 - 18,45: Nihal Hannn 
18,45 - ZO: Oı keatra. 
20 . 21,:cı : Beeayi: musikiye heyetı. 
21,30 • 22,30: Gramofon, Ajıms ve bor
sa haberi, saat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalastan. 
18. : Alaturka •az. 
18.45 : Graomfon. 
19.20 : Alaturka saz. 
20.10 : Ajans haberleri ve hava raporu. 

Königsvuıterhauzen 1635 m. 
18,35: Plfık. 19,30: Konuşmalar. 20. 

05: Hamburg'tan naklen: Alman Pas
kalya neşriyab. 21,05: Hafif muoiki 
konseri. 22,05: Mili.no Operasından 
naklen: Verdinin "'AIDA" operası. 

VIY ANA 517 m. 
21,05: "Tobias WundeTiich" i&imli 

Orter'in eserlerinden temsil. 
Mll.ANO - TORINO - FLORANSA 
20,10: Plal<. 22,05: "AIDA" operası 

(Mt.:8.no opEraaindan naklen). 
PRAG, 487 m. 
18,45: Plak 19,05: Musiki ve prkılı 

almanca neşriyat. 20: Haberler vesaire. 
20: ··t.ıav düğünü" isimli temsil. 21,05: 
Karııık musiki netriyatı. 22,05: Muh
telif haberler. 23,25: Caz fantazileri, 

ROMA, 441 m. 
18: Senfonik konser. 20,35: Konuı

malar. 21,50: "'il Toreador'' isimli 3 per
deli operet temsili. 

BOKREŞ, 394 m. 
11: Amene neıriyab. 11,30: Ayin. 

12,15: Gündüz kenseri. 13: Plak. 14,15: 
Plak. 17: Köylü neşriyab. 18: Marco 
orkestrası (Hafif ve Romen musikisi.) 
19,15: Devamı. 21: Ders. 22.05: "Ki
RITZA" isimli Flechtermacher'in eser
lerinden operet. 23: Bir lokantadan 
naklen haC:f musiki. 

NiSAN 1933 j 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Müthiş bir eroin kaçakçılığı 
(Baıı 1 inci aahlfede) 

Bernar efendilerle temasa ıeçlyor. Bu 
Aınerİkalı yüz kilo aroin alacaktır. 
Kendi.inden bunun mukabili olarak 
4000 lira pey akçeal iatiyorlar ve bir 
kıımını alıyorlar. 

Birinci lmallithan" 
Muhafaza ve polİI tetkili.tı iti bil· 

yük bir dikkatle takip ediyor. Kur· 
ban bayramı arifeainden bir ıün ev• 
vel (geçen paıı:arteıi günü) eroin ya· 
pılan birinci yer baaılıyor. Bura11 Ha: 
liç Fenerinde Oimitri Oimitriyadisin 
evidir. Bu evde yapılan araıtırmada 
paketlerle iki yüıı: elli gram 
eroin, iki yib elli gram baz, 
kop imbikler bulunuyor. Eroinin de 
kimyager Artaki Efendiden alınan 
bir fonnül ile yapıldığı anlaşılmıştır. 

Sümmer Palaııta 
Bu itte alakadar Benıar, verdiği 

ifade de: 
"M. Medoviç'e alt Trabyadald Sum 

mer Palas'm zenıin katında S damaca 
na mayi, 1000 kilo asit, 1 O çuval aa
falt bulunduğunu ve bundan M. Me
doviç'in haberi olduğunu" söylüyor. 
Burada araşbrına yapılıyor. 1 O çuval 
asfalt bulunuyor. Diğer maddeler im 
ba edildiği anlatılıyor. M. Medoviç po 
lise verdiği ifadede bunlardan haber· 
dar olmadığını söyleınlıtir. 

Kartulu,ta 
Araya bayram ııinneaine rağmen 

ali.kadar memurlar çalıtmakta ve el
de edilen iz Üzerinde gitmektedir. Kur 
tuluıta Koatinln eyj meydana çıkanlı
yor •• Burada yapılan aratbrmada 11 
kilo gibi mühim mikdarda eroin ele 
geçiriliyor •• 

Sütliicede 
Bernar ifadesinde: Yorgi Camadani 

ve Niko Camadaninin, Haliç Sütlüce
ıinde Seyriaefer sabık mühendislerin· 
den Kadri Beyin kardeşi Mehmet ef. 
nin evinde eroini kurutmak için pom· 
pa makineıi olduğunu söylüyor. Bu
rada yapılan araştırmada pompa ma 
kinesi bulunuyor. Mehmet Bey, polise 
verdiği ifadede: 

"Makinenin kardeti Kadri Beye ait 
olduğunu" söylemittir. Kadri Bey 
Trabzondadır. Bu auretle dört yerde 
yapılan araştınna müsbet netice Yer· 
mit oluyor. 

Böylece 11,5 kilo kadar kaçak ero
in elde edilmittir. Bernar, Camadani, 
kamyoncu Niki efendiler mevkuftur. 
ifadesi alınanlar arumda eczacı Niko 
ve lstifo efendiler de vardır. Eczacı 
latifo Efendi alaka11 olınadığmı söyle 
mittir. Diğer taraftan kendisinin ge· 
çenlerde Yunanistan& otomobil ile k~I 
liyetli eroin kaçınrken yakalandıgı 
söylenmektedi.ı'. NU<o Efendi de Şark 
eczarıesi sahibi'lstefo efendinin oğlu
dur. ispanya te.beaaınd~n M. Vill,inin 
de ifadesi alınmış ve Şışhanedekı ya 
zıhanesi araıtın~tbr. Bi~ Al~an 

0
ka 

d~mın da ifade11 alınmıştır. Şımdıye 
kadar ifadesi alınanlar, kadın erkek, 
52 kişidir. 

Zozo DalmtU ve dansözler 
Bu tebekeye dahil olduktan görü· 

len bazı dansözlerin de ifadeleri alın
mııtır. Gizli aabı !etkili.tının bu ka
dmlar vaaıtaaile yapıldığı anlaıılınak 
tadır. Yunan opereti kumpanyasın
dan lstanbulda filim çevirmek için ka 
lan Primadonna Matmazel Zozo Dal
maa'm da ifadeai almmı9br. Matma
ael Zozo Dalmaa'm ecza depoau mü
dürü latefo efendinin oğlu Niko efen
di ile yakmdan tanıştığı söylenmekte
dir. Rivayete nazaran Mabnazel Zo. 
zoya Niko efendi ile sık sık görüştü
ğünü gören bazı bildikleri, onun ero
in kaçakçılığı yaptığını da söylenıif
lerdir. 

Sahf n<Uıl yapılıyor? 
Kaçak eroinlerin kilosu SOO 700 

1200 .ı~~ya. ~adar aablnııtbr. ş.;bek..: 
kendmnın ıtnnadı olduğu kadın ve er 
keklere eroinin kilosunu 500 • 700 li
raya veriyor ve onlar da perakende 
tekilde kiloıunu 1200 liraya getirerek 
satıyorlar. Şebeke efradı araaında pa 
rola ve itaretler vardır. 

Kokain geceleri 
Eroin satan kadın ve erkeklerin ba 

zr geceler birleşerek bol bol eroin çek 
tikeri ve aabahlara kadar karıılıklı oy 
nadıklan ve Boğazda otomobil ve de
niz gezintileri yaptıklan da söylen
mektedir. 

Şebekenin gayesi 
Tahkikatunıza göre ıebekenin ga. 

yesi daha fazla harice uyuşturucu 
madde kaçınnak ve büy ::c para elde 
etmektir .. Bu makoatla kendi adamla 
n ile ve tayyare ile bazı hariç memle
ketlere mektuplar gönderdikleri an
lııtılmıttır. Kendi emirlerinde otomo
billeri de olduğu söylenmektedir. Fa
kat gerek polis ve gerek Gümrük mu 
hafaza umum kumandanlığı istihba· 
rat teşkilatı bunlan adım admı takip 
etmi,lerdir. Muhafaza teşkilatı ve Em 
niyet ikinci tubesi çok güzel çalıtmıt· 
tır .. Vali muavini Ali Rıza, Poli. mü
dürü Fehmi, Mıntaka muhafaza baş· 
müdürü Hasan, ikinci fube müdürü 
Ziya beyler bizzat ve çok yakından 
metgul olmuşlardır. 

Son dakika 
Tahkikat devam etmektedir. Yeni· 

den kaçak yerlerinin meydana çıkan! 
mak üzere olduğu haber ammıttır. 

T okatliyan sahibi ne diyor? 
Eroin kaçakçılığı tahkikatı meya

nmda Tarabyadaki Summer Palas ve 
Tokatliyan otelleri aahibi M. Medo
viçin de ifadesine müracaat edildiği 
yazılmıfb. M. Medoviç, kendi.ile gö
rü§<!n bir muharririmize demittir kiı 

- "Summer Palaa, kapalı duruyor. 
Blümental Ef. benden müsaade aldı
ğmı kiracıya aöyliyerek, otelin depo. 
suna bir mikdar zift koymuf. Benim 
bundan haberim yoktur ve öylece alSy 
!edim. 

Blümental Ef. otelin koridorunda 
bu ziftleri oraya koyacağını bana Mly 
liyerek muvafakatimi istihsal ettiğini 
ifade etmişae de, söyledifim gibi ben 
aramızda böyle br muhavere geçtifi· 
ni bile hatırlamıyorum • ., 

Şükrü Kaya Beyin nutku 
(Başı ı inci sahüede) 

!arından ve Gazi inkılibmm yüksek 
kabraınanlarından büyük devlet adanu
mız lsmet Paf&YI daima ıevgiyle ve 
saygıyla anmak onun doğdunu. g~r~~ 
için elbette göğsü kabarttıncı bır ogu
nüıtür. iftihar ettiğimiz ter~lerin kıy
metlerini ve muhafazalarını bılen ve o
nu söyliyerek terefini arttırma bir mil
letin çocuklarıyız. lame~ P~~yı, onun 
yüksek ve mümtaz tahsıyetını memle
ketine yaptığı ve yapmaktaki hizmetle
rini ve Büyük tefimiz beğendiğ.i ve t~k: 
tir ettiği her günkü muvaffalilyetlen.nı 
velevki hu vesile ile olsun saymak mıl· 
letçe bilineni tekrardır. Fakat -onun 
milletin hayat ve faaliyet aahalannda 
her gün blrilıirini takip eden muvaffa
kiyetli i,lerinİ görerek sevinmek ve bu
-·ınla övünmek Gazi inkılabını idrak e-

•n Türkler için haklı ve çok yerinde
cur. 

Ulu Reisimzi Gazinin kurtarıcı ve 
kurucu inkılap hamle ve hareketlerinin 
genişmana ve gayeleı;ni en İyi kavra
yan ve onların her birini tahsi ve milli 
kuvvetli bir ülkü edinerek imkinların 
ve ihtimallerin üstünde kuvvet ve kud
ret s"rfile tatbiki~ en muvaffak olan 
da odur. 

Herkesin ufak bir müşadede, kısa bir 
tetkikle vereceği bu hükmü yalnız tah
si görüılerime ve inanlarıma bak.arak 
söylemiyorum. Her görüştüğümden al
dığım intiba da budur. Bunu üstünde 
Büyük Gazinin iözlerinde ve yazılann
da bu hükmün ve inanın açık ifadeleri 
pek çoktur. Gazi Hazretlerini dinlemek 
şerefine ve zevkine nıazhar olanların 
gönüllerinde ismet Paşa hakkında böy. 
le iltifatlı ve tekdirli misaller çok yer 
tutar. Bir çok Türkler gibi ben de Ga
zinin her ilhamının, her telkinin mem
leketi ve milleti kurtaıacak bir emir 
sayarım. Vazife ve vaziyetin ne olur&a 
olsun onun emirlerinin ifasını ıahıi bir 
ıeref, Milli bir vazife tamrnn. ismet 
Pata hakkında büyük saygılarımın üs
tünde söylediğim bu sözler mazur görül 
ıün, ilk borç bildiğim vazifelerdendir. 
ismet Paşa adının Gazi heykeline ula

§all bir yola verilmesinde bu itibarla 
manalı ve isabetli bir bulut vardır. Bu
nu düşünmeleri ve yapanları öz yürek
ten kutlularım. Bizi Büyük Gazinin aziz 
timsaline ve onun göıterdiği gayeye u
laştıran bu yolun hatlangıcı çok uzak
lardadır. Bu yolları geçmek çok müşkül 
ve çok iztiraplı olmuştur. 

Bize bu yolu açmak için savaıan ve 
kanlarını ve canlarını feda eden kahra-

1 

man orduyu ve onun muhterem ümera 
ve zabitanmı hürmetle selilınlanm. Bu 
yolun açılma11 ve bu adm konulmaaı 
veaileıiyle zorluklar ve güçlükler için· 
de muvaffakiyetler gösteren lzmir B&
lediye mecliaini ve onun isabetli karan 
ve direktiflerini liyakatle ve muvaffaki
yetle tatbik eden muhterem Belediye 
reisi Behçet Salim Beyi bu işlerden en 
mes'ul bir vatanda§ srfatiyle huzurunuz 
da tebrik etmek benim için zevkli bir 
vazifedir, Belediyemize yardım eden 
halka ve Viliyet erki.nına ve vali Pııta
ya da aynca t"fekkür ederim. 

Vatandaılar; 
Gazi inkıl.iıbı cihanı aarrlarca itgi.I &

den çetin ve müıkül bir meselenin Türk 
ler lehine hallı davaaıdır. Ga:.i inkıüJı, 
diye bir kül halinde ifade ettiğİmiz kur
tarıcı ve yaşabcı ileri hareketlerin her 
biri çetin eserlerdir, ve kurtuluı için 
bunları batannaktan başka çare yoktur. 
Elde edilen muvaffakiyetlerin ve zafer
lerin sevinci yapılacak itlerin ve onların 
gÜçlüklerini unutulmamalıdır. Siyaai iı
tikiiılı kazandık. 

lktıaadi isti.kli.l.ı kazanmak yolunda
yız. Tarihimizi huldıık. Öz dilimizi öğ
renmekteyiz. içtimai hayatımızı bizi 
daima geri çeken bağlardan kurtaıdık. 
Memleketimizi t•knik olarak faaliyet 
çemberlerine örüyoruz. Gazinin her aa
ha<I:' Y•_Ptığı ve gösterdiği her yenilik 
ve ınkılap ehemmiyet ve lüzum itibari
yle biribirinden ayrılmıyacak kadar 
Türkün tarihi ile ve istikbalı ile alaka
dardır. 

Cihan milletlerinin maalesef geçirdiği 
zorluklar ara11nda, eğer iktıaaclımızda, 
maliyemizde istikrar varaa inkıliı.p kuv
vetiyle ve lıiziyle alınan yükıek düıün
ce mahsulü tedbirler sayeıindedir. İnkı
labımız tekamül ettikçe ve bizim inkı
laba merbutiyetimiz ve imanimiz artbk
ça Gazi Türkiyesi daha kuvvetli olacak 
ve o zaman Türk Milleti tekrar medeni
yet ve irfan yolundaki tarihi yolunu tek 
rar ifaya baılıyacaktır. Türkler Gazinin 
iıaret ettiği inkılap hamlelerinin ön laf. 
larında her zaman olduğu ıibi daima 
lzmirlileri ve fzmir gençlerini ıörecek
lerdir. 

Hemıehriler. 
l amet Paşa, Gazi be yelini açarken 

milli muvaffakiyetin en kısa yolunu ga
zi heykeline töyle anlabyor: 

"Sen yata. senin arkandan muhakkak 
muvaffakiyet, yürümenin daimi bir in
ıirahi vardır'' 

Gazi heykeline çelenk 
IZMlR, 9 (Milliyet) - Dahiliye Ve-

-·· ı,. . ....... :~. ı 

Muallimlerin 
Askerliği 

(Başı ı inci sahifede) 

ğumlulann da Mayıa 933 te aske 
re alınmaları karar altına alınmıt· 
hr. 

ilk tedriaat muallimleri için 
kurslar 

~NKARA, 9 (Milliyet) - ilk 
t~drısat muallimlerinin iktısıı.di ve 
zır:'"i. bil~i kudretlerinin arttırılma 
aı ıçın dort merkezde tetkil edile
cek kuralar hakkında bir proğram 
hazn lıyar komisyon nihai karar. 
larını vermek üzeredir. Bu kurala. 
rın tahsisatı Maarif ve Ziraat Ve. 
kaletlerince müştereken temin e
dilecektir. Kurslar 40 gün sürecek 
ve her kursun kadrosu kırk kişi 
için olacaktır. 

Kura merkezleriıı: .• Bursa İz. 
mir, Adana ve Ankarar.lt. ~esisi 
çok muhtemeldir. 

Maarif Vekilinin riyaset ettiği 
bu ko::niayon kursların müsl>E-t ve 
U"numl eaaılarını hıı.zırlamıştıı. E
ıı:.~!ar yakında ilan edilecektir 

Tekaüt kanunu 
(Başı 1 l:ıci sahifede) 

ikramiyelere ve diğer ahvale tat
bik için yeni bir kanun icap etmek 
te ve keyfiyetin tefsir suretile hal· 
!ine imk&n Yoktur. Demiryollarile 
~ nakliyab hakkındaki beynel
mılel mukavelenin imza protoko
lünde derplt edilen dört senelik 
muvakkat tetbirler müddetinin u
zatılmaıı hakkındaki layiha da 
ruznameye almmıttır. 

Büytik pa•kalya 
BUyUk Paıkalye gelecek hafta 

hulül ediyor. Dün, büyül.: p ' p ~ 
ya tekaddUm eden ıon Pazar,fern1ı 
!erin ve Musevilerin çiçek bayram 
!arı idi. Kiliselere gidenlere kü-ük 
birer zeytin dalı verilmi•tir. Bey
o~lu caddeleri, dün, ellerinde bu 
küçük zeytin dalları ile gezen kü
çük büyük kalabalıkla dolu idi. 

P<Ukalya ve aeyyahlar 
Paskalya tatilini ,ehrimizde ge· 

çlrmek üzere bir kaç güne kadaı 
Romanya, Bulgaristan ve Yunaniı 
tandan müteaddit seyyah kafilele
ri gelecektir. 

Hamaraıız. bayramı 
Bugün Musevilerin Hamursuz 

bayramı bıı.tlıyor. Dün Galata, Or 
taköy, Kuzguncuk ve Haskiiyde 
kurulan pazarlarda hamursuz ek
mek ve saire ıablmıthr. 

Kın haberler 

Reılt Saffet Bey 
Türkiye T tiring kulüp reisi Ko

caeli Mebusu Retit Saffet Bey dün 
Ankaraya gitmiştir. 

Romanyalı seyyahlar 
Dün Romanya vapurile şehri

mize aralannda tala.be de bulunan 
R?~anyıı.lı bir seyyah kafilesi gel 
mıttır. 

Binicilik müsabakaları 
Haziranda Taksim stadyomun 

da yapılacak binicilik müsabaka
larına ittirak etmek üzere 8 Bul
gar süvari zabitinin ~ehrimize ge
leceği haber verilmektedir. 

kili Şükrü Kaya B. Gazi heykeline bir 
çelenk koymuştur. 

Tel yazıları 
IZMIR, 9 (A.A.) - lamet Paşa 

Bulvarmın açılına resmi münasebetile 
lzmir belediye reisi Dr. Behçet Salih 
Bey tarafından Gazi Hazretlerine, 
Baıvekil ismet Pata Hazretlerine tel 
yazısı çekilmiştir. 

İsmet Pş. mn doğduğu ev 
IZMIR, 9 (A.A.) - lzmir beledi

yesi Baıvekil lunet Pata Hazretleri· 
nin doğduğu evi teahit ettinniştir. Bu 
evin dıvarına altınla yazılı ulamet Pa 
fa bu evde doğ.nuttur 1884,. cümlesi· 
nl havi bir tabela konacakbr. 

İsmet Pş. nin heykeli 
IZMIR, 9 (A.A.) - ismet Pata 

Bulvannm açılma reami, mütarün
ileyh Pata Hazretleri lzmirde heyke
linin dikilmesi hakkındaki derin bir 
alaka ve faaliyet uyandınnıştır. Bu 
huauaun temini için 15 kitiden mürek 
kep bir komite teıekkül etmiştir. 

Belediye reisinin nutku 
IZMIR, 9 (Milliyet) - ismet Pa,a 

bulvarının açılması münaaebetile bele 
diye reisi Dr. Behçet Bey tarafındaa 
da parlak bir nutuk söylenmiıtir. Beh 
çet Bey ismet Paşa Hz. nin lzmird• 
doğduğunu söylemİ§, lzmirlilerin oe .. 
gi ve saygılarını ıaymııtır. 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Y etilköy ha•a rasat merkHLnden al

dıl1mu: malO.mata nasaran buır(!ın haTa 
bı:!lutlu de'Yam edecek •• rhılr tlmal· 
den e•et"ekth'. 

9-4'-933 tarihinde tu:,.lk 762 milmetre 
har•ret e:ı .;~k 9, en u 5 derece idl 

~fS:LE~~ 
Minare kandilleri 

Bir tey ya yapılrrsa iyi yapılır, 
yahut hiç yapılmaz. Bunun ikisi
nin ortası çirkin ve eksik bir tey 

olur. Bayram münasebetile cami
lerin terefe kandilleri gözüme ilit
ti. Bu kandiller sevap olsun, yahut 

elektrik tirketi para kazaıuın diye 
yakılmaz. Bu bir taraftan eevinç 
işıı.reti, diğer taraftan güzellik va

sıtaaıdır. Halbuki maalesef en bü
yük camilerimizin terefe kandille
ri son derecede intizamsız. Ara

larında bir sürü botluk. Tam su
rette sıra ile yanan bir terefe gör
medim, Halbuki bir minarenin 

bir terefesinde kandil var, öte
kinde yok!. E canım 1 Bu da mı 
para meselesidir. Oradaki kayyum 

efendiler ne ite yararlar. Mebani
i diniye Müdürlüğü neye bakar ve 
nihayet icare diye, mukataa diye 

yakamıza yapıtan (Evkaf) idare
sinin bu itle alakaaı yok mudur? 
insan hiç alakası yokken bundan 

sinirleniy•>r. (Sinan) m yıldönü
mü gibi münasebetlerde aırası ge
lince bizim ne artist ne sanatka!" 

lar yetittirmit olduğumuzdan göğ
sümüzü gere gere bahsedem. La
kin bu güzel eserleri böyle üstün

körü, derme çatma mı 9en1endiri
riz. Böyle tenlik yapmadansa yap
mamak hayırlıdır. Gecenin siyah 

perdesi arasında görülen bu gay
rimuntazam ıtıklar, uzak bir te

pede konaklamıt bir kervanın 
atetlerini andırıyor. Biraz inti

zam, biraz güzellik istemek fazla 
olmaz değil mi? Hele bayramdan 
bayrama. •• 

Na•lhat ve para •• 
Nasihatle para arasında münase 

betler vardır. 

Bunların ikisi de verilir, ikisi 
de alınır~ • • Yalnız birisi kolay
lıkla verilir güçlükle alınır, ikinci
si güçlükle verilir kolaylıkla ka
bul edilir ••• 

Bununla beraber nasihat geç-
mez, para geçer ••• Bu paranın 

nasihate kar'ı bir üstünlüğüdür. 
Ama nasihatin de paraya karfı bir 
meziyeti varını,. • Bakınız: 

Bu bahsi görüftüğüm Nizamed
din Nazif dedi ki: 

- Çocuğum ! Nasihatin de pa
raya kartı bir meziyeti vardır: Pa
ranın kalpı vardır. Nasihatin kal
pı olmaz. . Kalp parayı . sürmek 
tehlikelidir. Nasihat etmekte hiç 
bir zaman tehlike yoktur. 

FELEK 
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Bu yazılanmızda laa'ya alt Yahu
dl mÜYerrihi Flaviaa Joaephua'ün ta
rihlerinde hakikaten bu münrrihin 
kaleminden çıkmıt. fıkralar bulunup 
bulunmadığı meseleaini tetkik edece
fls. Bilindi.ti gibi, Milittan aonra 37 
yahut 38 aeneainde doimut olan hu 
müverrih, Yahudilerin 66 aenesinde 
Romahlara karp çıkardıft iıyanda 
Galilee'yi, Jotapata ıehrini büyük 
maharet ve ceaaretle müdafaa ettik
ten aonra Romalılara esir dütmüı, 
bir kehanet oyunile Roma ordusu 

ı ceneralt Veıpaıieu'nün gözüne gir
miş, Veıpaıieu İmparator olunca, bü
yük tevecühlerine mazhar olmuıtur. 
70 senesinde (5 temmuz) Kudüaü 
zaptebnİJ olan Titua'ün karargi.hilo 
beraber Kudüae gelmiı, tehir düıtülı:
ten sonra, vatandaılannı imkan ~e
receıinde, Roma orduaunun kanlı ın
tikamından kurtaramaya çahımııtır. 
Bundan aonra Romada yerle§mit o. 
lan Josephua, memleketinin tarihini 
yazmakla vaktini geçirmiıtir. ilk ese· 
ri olan "Yahudilerin muharebeleri" 
adını tafıyan tarihi, Milattan evvel 
4 üncü senede ölen büyük Herode'
dan itibaren, Mili.ttan aonra 66 sene
sinde Yahudilerin İsyanına kadar Fi
listindeki vukuatı ihtiva eder. Dünya 
yaradıldığından itibaren 66 senesine 
kadar yine Yahudi tarihi olan diğer 
eserini mili.ttan ıonra 93 senesinde 
çıkarınıttır. Bu müverrih hakkmdaki 
ıu sözler bile, hu müverrihin, lncil
lerin lsa etrafında topladıkları hadi
selerin tam içinde yatamıt olduğunu 
ıöatermeğe kafidir. Memleketinde 
zuhur eden her Yak'a, her hareketi 
büyük bir itina ile zaptebnit olan Jo
sephua, lsada hakikaten tarihte ya
yaııamıt bir tahsiyet obaydı, elbette 
bu müverrihin tarihlerinde bir yer 
bulurdu. Halbuki Joaephus İsa hak
kında hiç bir şey bilmez, tarihlerinde 
ona dair te k bir sö:ıı bulunmaz. Bu 
hakikat sonraki hıristiyanlan çok mil• 
teeaair ettiği için, bu müverihten laa 
hakmda bekledikleri ıehadetleri, 
bizzat kendi ellerile müverrihin ta
rihlerine ili.ve ebniılerdir. Zamaıu
mıza kadar yunanca nüshasile gelebi
len Joaephus'ün tarihlerinde bulunan 
laaya dair bu fıkralann, hıristiyan 
ili.veleri olduğunu biz "lsa meseleai" 
adını taııyan k.ltaburuzda iıbat ebnit
tik. laanın yaşadığına inanan ve inan
mayan salahiyettar i.limlerin fikirleri 
de budur. 

Joaephus'ün tarihlerinde laaya 
dair fıkralar bulunduğunu iddia ede
rek, bize M. Eiıler'in fikirlerini, doğ
rusu pek kanıık bir halde, 4, 14 ka
nunusani 933 tarihli V akıt gazetele
rinde hulaaa ebnlt olan Ömer Rıza 
Beyin dediklerile, yunanca nüahada
ki ıahteliği sabit fıkraların hiç bir a
li.kası yoktur. Bu aahte fıkralara da
yanmak imk&nını göremiyen M. Eiı
]er, Joıephuı'ün lılavca tercüm.eıin
de evvelce keıfedildiği halde, hiç bir 
kıymeti olmadığı derhal iabat edil
mİ§, bundan dolayı uzun zamandan 
beri unutulmuf bulunan bir meaele
nin talihini bir kere daha, fakat kat'i 
bir muvaffakıyetaizlikle, denemek iı
temiftir. Ömer Riza Beyin de, adet
leri mucibince, kapalı tarzda bize an
labnak iatedikleri budur. 

M. Eiıler ile beraber Ömer Rıza 
Beyden yukanda söylediğimiz Joıe
phuı'ün tarihlerinde bulunan lsa'ya 
dair fıkralann, bizzat bu müve.>Tihin 
kaleminden çıktığını iddia ve iabat et 
mek iıteyorlar. Fakat başta yaptık
lan iddiayı, kendi muhterem ellerile 
yine kendileri, temelinden çürüttük
leri için, bize bu hususta ilive edile
cek az bir ıey bırakmamaktadırlar. 

Ömer Rıza Beyin, kısmen M. Eia
ler'in tercüme ettikleri bu fıkralara 
göre kendilerinde ancak bir kısmını 
türkçeye çevirip bize gösterdikleri 
bu fıkralar, Josephua'ün lılavca ter
cümesinde, münekkitlerin 1 7 inci par
ça dedikleri kısımdır. Elimizde M. 
Eisler'in yarım tercümesinden batka, 
bütün parçalann üç büyük i.lim ta
rafından yapılmıt tercümeleri var
dır. 

Ömer Rıza Beyin bu lılavca nüı
hada bulunan fıkralann Joııephus'ün 
kaleminden çıktığını isbat ediyorum 
diye bütün söyledikleri ıunlardan iba 
rettir: Joaephua'ün lsa ve lıeviyet 
düşmanı olması. Bundan dolayı laa 

MAKEDONYA 
Aşk, 

gelmiyor muydu, hemen o ır-.:e Muıta
fa Kemalin etrafındaki halkaya dahil ol
duğu görüliyordu. Erld.n.ıharp Mustafa 
Kemal adeta münevv ... gençliffo mün
tehap bir lideri haline ırirm!ıtl. O konu
§Uyor, onu dinliyorlardı. 

Nizım Bey bir taraftan Eaat P&§&ya 
bir taraftan ela aara,ya raporlar yağdırı
yordu. F akal hiç bir müsbet delile isti
nat ctmiyen bu nporlar, galib.a biraz ela 
ilihi bir lakaydi eseri olarak, neticesiz 
kalıyordu. Müıür vekilini tiki.yet et
mek için lttanbula kadar ıitmesi daha 
~İyade bu yü>:den olmuıtu. 

Günler geçiyor, Nazım Selanikteki 

itin, Politika ve Kan .. 
Müellifi: Nizamettin Nazif ........... -........................... . 
faaliyeti ile istipdat idaresinin hakiki bir 
timsali haline geliyordu. O derecede ki 
Abdülhamide teveccüh eden umumi nef 
ret yavaı yavaı istikametini tebdil et
miı, ihtilaı bataryaları lıtanbulda Yıldı
zı değil, fakat Selarukte Merkez kuman
danlığını mevut bir hedef addetıneğe bat 
lamıtlardı. 

"Sinek ufaktır amma.. Mide bulandı
rır" derler. Nazım da ufaktı amma, mi
de bulandırıyordu İ}te.. O halde ihtila
lin sıhhatini korumak ihtilal için çalııan 
lara bir "ilk vazife" haline ginnit değil 
miydi? 

itte bir gece Manastırın büyücek ev
lerinden birinde altt kişiyi yan yana ge
tiren sebep bu olmuştu. Bu altı kiıinin 
beşi bıyıklı, biri sakallı idi. Ve sakallı 
konu§uyor, diğerleri dinliyordu: 

- Omer RIMı Beye -

aleyhinde yazı yazacağı. Binaena
leyh Joaephuı bu lslavca nüshaamda
kl yazılar lsa aleyhinde olduğu için, 
Joaephuı'ün kaleminden çıktığı. Bü
tün iddialan bu. Biz muhterem mu· 
harririn bu yanht iddialannı bir an 
için doğru farzederek, kendi iddiala
nnı yine kendi ellerile çürütüklerini 
aeyredelim. 

Ömer Rıza Beyin tercümeıile, eli• 
mizdeki muhtelif nüshalarda bulu
nan ayrılıkların mühim olduğunu te
li.kki ettiğimiz yerlerde biz doğruıu
nu parantez İçeriıinde gösterdik. 

"laa'nın Adeti ıehir haricinde Zey
tin daimda ikametti ..• -Burada bir 
aatır atlamıılardır -. Orada onun 
yardımcılanndan ( taraftarlanndan), 
150 kişi (ve halk) toplandı. Bunlar 
onun bir kelime ile (söz ile) neler 
yaptığını görünce ona arzularını bil
dirdiler. Şehre girip Romalı askerleri 
ve Pilate'ı keaerek kendilerine bakim 
olmasını istediler ... -atlama var
y ahudi reisleri bunlardan haberdar 
olarak baıki.hinin riyaseti altında 
toplandılar. "Biz zayıfız "·e ~ciziz, 
onun için duyduklanınızı Pilate'e 
haber verelim. Bu sayede iğtişaşt"n 
kurtulur (asıl metin buradl!\ f~Tı '•· 
dır), çoluk çocuğumuaun kesilmesi
ne, malımızın aoyulmasma mani ou .. -
ruz". dediler. ve dediklerini de yap· 
tılar. Pilate adamlannı göndererek 
halktan bir çoğunu katlettirdi. Son· 
ra onu da (metinde: Bu mucizeler 
yapam) muhakeme ettirerek onun 
hakkında ıu hükmü verdi: 

O bedhah (mücrim) değil, hayır· 
hah, asi değildir. Hühümdarlığa ta
mah etmit değildir. Sonra onu salı
verdi. Çünkü o Pilate'ın ölmek ü:r.ere 
olan kan•ına rila CJ•nnİftİ. /sa kendi 
yerine gittikten sonra eskui gibi ha
reket etti. Halk etralına tekrar top
landı. K8hinln- onu kı•kanarak Pi
late'ın onu öldl1rmeıri için 38 talan 
verdiler. Pilate parayı aldı. istedikle
rini yapmalarına müaaade etti. On
lar da onu alarak ecdadımızın ldeti 
hilalına olarak astılar (çarmıha ger· 
diler)." 

Joaephuı'ün elinden çıkan yazı· 
larda laa aleyhtarlığından batka bir 

tey bulunmayacaktı. Biz bunlarda 
ncil an'anelerinden ayn hiç bir şey 

görmeyoruz. Ömer Rıza Bey kendi 
kalemlerile, Josephus laa'ya muha
aımdı. Onun lehinde tehadet ebneıi
ne imkin yoktu." Kendi kurduğu bi
nayı, yine kendi elile yıkan muhte
rem muharririn hu sözlerine biz ne 
cevap verelim? Jijz.inı de iddiamız, 
budur: Joııepbua'Ün lala c;.a tercüme
sinde bulunan İsa;ra dair fıkralar, 
yunanca nüıhada olduğu gibi aonra
dan aokulmut hırlıtiyan ilavelerinden 
baıka bir ıey değildir. 

Yukarıda büyük punto ile ıöater
diğimiz satırlar M. Eisler'e göre, ila
veleri, diğerleri ise Josephus'e ıöre 
böyle olduğunu farsetaek bile, Jo
ıephus'ün laaya dair yazabileceği 
yazılar için Ömer Rıza Beyin koydu
ğu miyara bakarak geri kalan kısım
da da, lsa aleyhinde hiç bir fCY ya
zılmadığı atiki.r göründüğüne göre, 
yine kendilerile birlikte bu kıannla
nnda Joaephus'e ait olmadığını söy
lemek mecburiyetinde kalırız. 

Şimdi veıikamn yukarıda göster
diğimiz yerlerinde hıristiyan kalemi 
karıtmıf bulunduğu hakkındaki M. 
Eisler'in iddiaıma gelince: Bu iddia
nın tutulacak yeri yoktur. Zira bir 
8.limin vesilialar kar§ıaındaki vazife 
ve mecburiyetleri,. ancak onlan bi
tarafane tetki etmek, verdiği imkan
lar içinde söz söylemekten ibarettir. 
Yoksa veıikalan, isbat ebnek iste
dikleri meselelere uygun getinnek 
için onlan budamak değil. M. Eialcr' 
in eserinde tuttuğu yol bu ikincisidir. 
Vesikaları, kendi lehine söylebnek, 
idialannı iabat etmek için veaikalann 
M. Eisler'in elinden çekmediği kal
maz: Evvel& onlan ameliyat maaaaı
na yatırıp, iatediklerini zorla itiraf 
ettirinceye kadar keser, biçer. 

Yukarıda görüldüğü gibi, M. Eu
ler'in hıristiyan kalemi kanımıt diye 
çıkardıkları satırlarla vesikanın he
yeti umumiyeıi arasında hiç bir tezat 
yoktur. Bilakis tam bir uygunluk var
dır. Binaenaleyh bunlann bir kıamı 
keyfe göre vesikadan çıkanlıp atı
lamaz. Halbuki bu vesikanın bize 

- Bir ihtilil cemiyeti lüzumsuz ted
hiılerden çekinmelidir. Çünkü bir ihtilal 
toplu bir halde hareket edenlerin yapa
bileceği bir ittir. Ben ferdi suiikaatlara 
aleyh tanın. Yalnız bir takım hadiseler 
olur ki, bunlara ani cevaplar vermek lô.
znndır. 

Bunun omuzlannda kaymakam apu
letleri vardı. 

- Ni.zımın yola gelmeaine imkan 
yoktur .• diye devam etti - Onun müte
madiyen cemiyeti kuvvetaiz göıterecek 
inzibati tedbirler almaama da imkan yok 
tur. Eğer bugün derhal hareket edip hü 
kiimet kuvvetini ele alabilecek §artlar 
içinde bulunmut olsaydık, derdim ki bir 
parça daha bekliyelim, bu karpuz kabu
ğu da büyük seylibenin önünde tekerle
nip gider.Fakat vaziyet bu tekilde değil
dir.Kuvvetlenmek için,hadiselerin inki;afı 
nı beklemek için dayanmamız İcap edi
yor. Nazımın tahribatından kurtulmak 
için tek çare vardır. 

Gözlcl'İnİ arkadaşlarının Üzerinde bi
rer birer durdurarak baktı. Onlar ken
dilerinden emin adamların soğuk kanlı
lığı içinde hareketsiz, fakat metin ve ha 
rekete amade duruyorlardı. Ve .. Son sö-

Macar profesyonel Boçkay ta
kımından sonra tehrimize gelecek 

olan takım Yunanistanın bu sene

ki lik tampiyonu En06İS takımıdır. 

Bu takım bu sene bütün rakip

lerini yenmit ve resmen Yunanis

tan şampiyonu olmuttur. 

Enosis klübünü lstanbula da

vet eden kombinezon Galatasa

ray - Betiktaf - Pera kombinezonu 

dur. Burada bu takımlar ile maç 

yapacak olan Yunan tampiyonu 

azami bir kuvette gelmektedir. 

Maçlar Taksim stadyomunda yapı 

lacaktır. 

Bulgar - Slavyasiyle 
maç yok 

Dün haber verdiğimiz gibi teh 
rimize gelen Bulgar Silavya takı
mı F enerbahçe klübüne müracaat 
ederek maç yapmak arzusunu iz

har etmİftİr. Esas itibarile bu tek
lif mülayim olmakla beraber, ta

kımı teşkil eden oyuncuların yor- ' 
gun olması dolayısile maçın yapı
lamıyacağı kendilerine dün aöy 
lenmittir. 

Bu suretle çok fazla dolğun o
lan hafta yüzünden güzel bir maç 
seyretmek fırsatını kaçırmıt oluyo 
ruz. 

Halkevlnde 

Dünki toplantı 
Halkevi umumi idare heyeti dün 

akıam dokuz hara ıubeıi idare komi
telerinin ittirakile reis H&mit Beyin 
riyaaetinde toplıı.nmıtl"rdır, Dün ak
tamkl içtimada Halkevinin vereceği 
müsamerelerin programlan görütül
müttür. Halkevi bor onbet günde bir 
bir müsamere verecektir. Bu miiaaıne 
relerd;o her ıube kendi aahasmda bir 
numara eösterecektir .. 

Davet 
Halkcvinden: Evimizin Halk dersa

neleri ve kursları komitesi, kendi ıube
aine kayıtlı aza ile yüksek mektepler 
talehesinde.1 bu ıubede çalıımak arzu
sunu göaterm4 olanlan 11-4-933 Salı 
günü saat (17) de bir toplantıya çağır
maktadır. Bu ilanın davetiye yerine ka 
bulü rica olunur. 

-·-········-·-·--····-··-· ... •····· ... ······ 
anlattığı her ıey, İncil an'anelerin
den baıka bir ıey değildir. Binaen
aleyh laaya dair bu fıkralann hepsi, 
Yunanca nüahada olduğu gibi, hrria
tiyanlar tarafmdan bu nüıhaya da 
ili.ve edilmitıir. Eğer Ömer Rıza B., 
hakikaten bunun aksini iddia ediyor· 
tarsa, bize evveli. bunlann lnciller 
an'aneıinden tamamile müstakil ol
duğunu, hıriıtiyanlığın orijinal an'a
neleri bu fıkralar olduğunu isbat et
mek kendilerine dÜ§er. O zaman biz 
düşündüklerimizi söyleriz. 

Ömer Rıza Beyin "bütün ilmi tet
kikler - Ömer Rıza Beyin uıulü 
budur: M. Eiıler'in mutlaka ismi ve
rilmesi icap ettiği yerlerde ismini 
saklayıp, bu zatın iddiasını cihana 
teımil ebnek- Josephus'ün, "Ha
lôıia" de laadan fU tekilde bahset
tiğine vanyor'' diye bize gösterdikle
ri veıikaya gelince: Bu vesika, "Len
tulua mektubu" diye anılır ki, iddia
lan gibi Joaephus ile hiç bir münaae
beti yoktur. Bu mektuııta laa'yı taa
vir eden yazılar, lsa'nın ıahaı hakkın
da hıristiyanlarm bealedikleri biribi
rine zıt itikatlardan baıka bir f"Y 
değildir. Biz bu mektuptan, doğru

dan doğruya ali.kaaı itibarile, lsa
nm muhakemesi meıeleıini tetkik et
tiğimiz zaman tekrar bahsedeceğiz. 

Huli.ııa, Ömer Rıza Bey Joaephuı
ün lılavca nüshasındaki fıkralann 
bu müverrihin kaleminden çıktığını 
iddia etmiş, fakat bu iddiasını isbat et 
mek fÖyle dursun, yine kendisi çürüt
müıtilr. 

Darüllünun Dinler tarihi 
müderris muavini 
A. Hilmi ôMER 

zünü söyledi: 
- Bir tek çare vardır. Nazımı öldiir

melc lizmıclır. 
Dinliyenler birer baş hareketi ile bu 

sözleri tasdik ettiler. Kollanndaki ga
lonlardan yüzbaşı rütbesinde olduğu an 
laıılan bir zabit: 

- Sadık Beyfendiye bak veririm.. • 
dedi - ferdi suikatslere aleyhtar olabi
liriz. Fakat bu herifi öldürmek artık bir 
memleket vazifesi olmuıtur. 

Bu zabitin adına Habip Bey derlerdi. 
Sadık Bey diye hitap ettiği büyük rüt
beli zabit ise Osmanlı ittihat ve T erak
ki cemiyetinin Manastır Vilayeti Mer
kez heyeti reisi bulunuyordu. Diğer 
dört kitinin üçü de yine zahitti. Bunlar
dan biri iri yan pala bıyıklı bir topçu 
mülazmn idi .. Yuıuf Ziya Bey. Biri av
cı taburu binbatm üniformuıru taııyor
chı. Binbaşı Remzi Bey. Biri biraz kısa
ca boylu idi. Birinci mülizım Tevfik Bey 
Sonuncusu ise Pens gözlükleri ve bra
§1 mühmel zayif yüzü ile bir Sırp Daa
kalını andırıyordu: 

Vilayet tercümanı Fahri Bey. 
Sadık Bey kısa bir süküttan sonra 

tekrar söze baılada: 

Kıskanç bir koca; batmak üzere o'an b'r • tabtelbabirde 

karııı ile itıkını bap1ediyor •• 

Mllesı!r ve bisst bir facia • Heyecanda• aarsılacajı111z bir fılııı 

ŞEYTAN VE UÇURUI\1 
ÔnUmUzcİekl Çarıamba akıamından itibaren 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
Bu Fran•ızca sözlü film 

GARY COOPER va TALLULAH BANKHEı\D' 111 

temsili muazzamıdır [1754) 

Bu perşembe akıamı G L O R Y A sinemasında 
Meıhur komik ARMAND BERNARD -re BLA.NCHE- MONTEL 

tarafından temıil e.iilen fevkala:le feıı ve neıeli bir film: 

ISMARLAMA ÇOCUK 
[1756] 

t.•rUAL sinema•ında 
Bu ıeneııin en ırüzel filmi 

Kim Olduğunu 
Bilmek 

istemiyorum 
LIANE HAID 

G0ST AV FROEHLICH 

Nazarı dikkate: 

Bu film barice gideceglnden 

kat'i ıuretle yalmı BiR HAF

TA gösterilecektir. [ 1762] 

Toto AT ANSİADES 
Moda ticarethanesi; yeni modellerini 

10 Niaan pazartesi gününden itibaren 
teıhire baıhyacağıru muhterem müşte

rilerine tebtir e)'ler. (1663) 

1728 

Amiral Celiko geliyor 
lngilterenin büyük harp donan 

ması Amiralı Celikonun bir kaç 
güne kadar şehrimize geleceği ha
beı· verilmittir. 

Amiralm yanında Erk&nı har
biyeden bir diğer Amiral ile yave
ri bulunacaktır. 

Amiral, lngiliz sefaretinin bir 
buçuk ay kadar şehrimizde misafi 
ri kalacaktır. 

Amiralın bu ziyareti istirahat 
maksadına matuf olduğu söylen
mektedir. Kendisinin memleketi
miz ricali her hangi bir surette te
maslarda bulunup bulunamıyaca
ğı bilinememektedir. 

Tafsilat almak üzere dün lngl
liz sefaretine müracaat ettikse tle 
Pazar olduğu için malumat almak 
kabil olmamıttır. 

Mojico geliyor 
Methur Amerikalı sinema ar

tistlerinden ve Şikago Operası te
norlerinden Don Jose Mujika, Çar 
tamba günü saat 11,40 ta Sirkeci
ye gelecek tr.enle Sofyadan tehri
mize muvasalat edecektir. Son za
manlarda Avrupada bir turneye 
çıkmıt bulunan Don Jose Mujika 
tehrimizde ikameti için T okatli
yanda bir yer tahsis edilmittir. 
Kendisine katibi refakat etmekte
dir. 

Amerikalı sanatkarın rükubu 
için tehrimizdeki bir Amerikalı 
otomobilini tahsis eylemittir. 

Don Jose Muzika, Çartamba 
aktamı Glorya sinemasında bir 
konser verecektir. Konser, davet
lilere mahsus olacaktır. O gece ay 
rıca mezkur sinemada Amerikalı 
artistin iki perdelik bir filmi gös
terilecektir. 

Don Jose Mujika, Pazar günü 
Atina • Seliinik tarikile Mısıra ha
reket edecektir. 

_ Bu kararımızı büyük bir ıüratle 
tatbika mecburuz. Serez çıkan son va
kayı biliyorsunuz. Saray bu itin tahki
kine Nizuru memur etmek üzere bulu
nuyor. Eğer Naznn Sereze gider de me
seleyi ele alırsa bundan çok fena netice
ler çıkabilir. Herif şimdiye kadar karan
lığa kubur sıkıyordu. Eline bir ip ucu 
geçirince neler yapabileceğini anlamak 
müıkül değildir. 

Yusuf Ziya Bey can sıkıntııile: 
- Bu iıte nereden çıktı .. - diye söy

lendi - Hem de kos koca bir binbaıı .. 
Acaba sarhoş mıydı?. 

- Bunları düıünmenin aıraaı değil. 
Ortada bir vaka vardır. Bu vakayı tah
kika kendi arkadaşlanmızdan birinin me 
mur edilmesine ça.hımalıyız. Serezde Na 
zımdan daha kötü bir düpnan bulundu
ğunu da unutmayınız. Müıür lbrahim 
Pata hazretleri saraya yaranmak için bu 
fırııattan kim bilir nasıl istifade etmek 
istiyeceklerdir. Binaenaleyh hem oraya 
kendimizden birini ve hem de çok zeki 
adeta diplomat bir arkadqı memur et
meğe bakmalıyız. 

Demindenberi ıuaan tercüman F ah
ri Bey söze kanıtı: 

12 Niıan çar,;ımba a'..ı.ımı 

OPERA sinemaaındn 
~n korkunç orm3nlarJa Ço!Vrilıııj 
ve mlies§İr v~ hiul bir mevzu~ 

Vahşiler Kralı 
filmini takdim edecektir. 
Baı rolde : ( Frankıtayin' n 

canavar suratlı adamı) 
BORIS KARLOFF(1751) 

lıtanbal Alttncı icra Memurlui 
dan: Gümüt Suyunda Park Otelin 
Jan Madra Efendiye. 

Aram Ef. e olan • 450 - lira boreu11 
zun temini için lıtanbul Asliye 1 i 
H. malıkemesinden ipekçi K.ıırd"ft 
Şiriı:etindeki alacağınızın ihtiyaten ı,. 

zına dair verilen hacızname ile taki~ 
lebi üzerine gönderilen ödeme e.nı; 

rine mübaşir tarafından verilen me, 
hata nazaran ikametgihmız meçhul 
duğundan ilanen tebligata kal"ar v · 
miıtir. ltbu ilindan itibaren bir ay ~ 
fınela haciz kararına ve lxwca i~ 'I 
mecfiiiniz takdirde hacız ve cebri i.,._ 
ya devam edileceği ve itiraz için Altıı, 
cı icra dairesinin 933/1752 No. lu d 
yesine müracaatınız için tebliğ ve Öd 
me emri makamına kaim olmak ii~ 
ilandır. (17"3) 

latanbul ikinci icra Memurluğu~ 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi m"'"""'!.l 
Kuınat 15-4-933 tarihine müsadif Cıı 
marteıi günü saat 9 dan itibaren B.ı, 
kapı Sadikiye han altında 14 nwnar.. 
birinci açık artbrına ıuretile satıla • 
dan taliplerin ayni ıün ve saatte maJı-ı 
linde hazır bulunacak memuruna nıül\ 
caatlan ilin olunur. (1739) 

ZA YI - Liman dairesinden aldı 
11/1586 numerolu cüzdanımı. :tayİ ot 
tim. Yeni sini alacağandan eskisirün 
hükmü yoktur. Mustafa (1747l 

ZA YI - 480 S. N. lu sandalcılık t1ı 

liyetnamemi zayi ettiın. Y eniıini aİa.,_ 

ğımdan eskisinin hükmü yoktur. Foıı 

kayıkhanesinde Memlt 0745) 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galatasarayda Kanzük eczahane.; 
karııaında Sahne sokağında 3 nıını.. 

ralı apartımanda 1 numara. 
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- Bence bu iti Mustafa Kemaıe 
vale etmelidir. O ne kadar mesleği,,; 
ven ve bilen bir aakerae o derecede 
zeki bir genç. Eğer Avrupaela doğ._ i 
muhakkak büyük bir ıazeteci vey, 
diplomat olabilirdi. 

Sadık Bey taıdik etti. Habip B"J 
ayni mütalaada bulundu. Yusuf z· 
Bey uzun çizmeleri içinde güderi ~ 
lanmıı bir ıütune benziyen ayalıJ 
birbiri üıtüne atarak: 

- Öyle ise •. - dedi - Karar derh 
tatbik edilmeli.. 

Dört gün sonra bir öğle Üzeri .. Se . 
nikte Merkez kumandanlığı dairesi . 
tam l<arJısındaki binanın ikinci katın 
ki penurelerden biri açılıverdi. fı.; di 
dam, du..ara dayalı bir silahın Y-..ı 
ayakta duruyorlardL Gözlerini l\f~ 
lcumandanlığı dairesinin ikinci ka 
dikıniıler, bir maaa batında me§iıul ı;:: 
ba§ı açık, tık bir zabite bakıyorı.,.dı °ıı 
zabit Selaniği titreten Merkez ku.;, 
danı Nizım Beyin tam kendiıiydi. aıı. 

iki arkadaıtan biri: 
(Dcvaını var) 



ponomi 

'Yeni ölçüler kanonu 
Oalara dair ••••• 

Bir sene içinde kısım kısım Yenilnpat 
Dün yelli kalf alarıa 
imtihanı yapılclı 

Tütiialerimiz Mali teşkilat 
Bizim tık, yiikaek sınıf diye ay 

•lıtın. bir zümre vardır ki için 
de J&f&cfılrlan alemin ecnebisi g .. tatbikat yapılacak 

Cenevreye sldea he7et 
........... cllad6 

l.tanbalaa yeni teıld
l&b aanl olacak? 

rünirler. 
Be,-olhı tarafmcla oturup fa· 

M'Dli• PiJıeıloti s6zü ile bak 
'f eni ölçüler kanunu bu aene ao 
~ kadar loıım kıamı tatbik edi
~r. lktuat vekaleti bu tatbi
~tlll batlanaıç teklinin tetkik • 
~i için Ticaret müdür)i&jü ve 
IJ'-_ya emir vf'rmi!tİr· Bilhaaaa 
ı:..aıııu~ dahiiincle metre aiıtemin

ber neviden ne lraclar yeni öl
ihtiyaç bulunduiu ve bunun 

kadannm mevcut olduğu tet • 
edilmektE'dir. 

Yüzde 10 zam 
.Almanyada Alman halıları fiat
~de umumiyetle yüzde 10 zam 
~pdm19t11". Bu vaziyetten Türk ha 
~lehine iki netice doimuı ü
_.it edilmektedir. Ya Tiil'k balda
tfll8-I ffaalat de ytlkeelecek veya 
.... ~ artacaktır. 

Manilyaya ihracat 
Ltatietiklere naaran 932 aene

,ıod• Manilyaya memleketimiz
'90 diler Mmelerden fula bai
~J, mmr ve hububat ihraç edil
~· Bana mukabil Jllt aebze ve 
~· iüv ihraç edilmemiftir. Ti
~ oduı bu huaaata tetkikat yap 
~dD'. 
Trabwı yolu aleyhine mi? 
Sari19 ve Lübnancla yapılan son 

fic&Nt odaunda biai J&kmdan a
~ar eden bir karar verilmit
_.. Ba karar Suriye ve 1ram bi~ 
IJirine bailıyan yolların bir an .. 
.tJ Wihma dairdir. 1raa Haricqe 

~· Fuıuai Haa ... ~ 
~wr;.ı .......... lranm tran 
~ ticaretini Suriye üzerinden ~ 
~ ihau etmlftir. Bu yollar 
,..,ddıiı takdirde vaziyet T rab
tfl"I yolu aleyhine inkitaf edecek-
tir• 

Afyon nziyeti 
TilrklJe afyon yetiftiriciler hlr

f li hakkındaki 2081 numaralı ka
,.unan birinci muvakkat macldeei
,.in tıçündl fdaumdaki 1 Niaan 
~ tarihinin 1 Haziran 933 ola
~ tadil edildiii dün al•keclarla
,_ bildirlh' ıtlw. 8a ews ıde .W. 
,.evcat ~oalarm ihraç mllddeti
,io Ud ay daha temdit edilmlt ol. 
-- m •niyet .,...duliUfbi. 
t-ta.Wcla halen 1493 aancbk af. 
.,,_ ftrdlr. Fiatler 7 • 9 lira a.... 
_.da oJDamairtadır. 

Peynirlerimiz 
Aldıtnna mal6mata nuaran 

peJDirlerbnisln de ihracım kolay
iaftmnak lçba takaaa tabi hıhllma 
,. mukarrerdir. Bu huauata tetlri
Jllal yapdmaktacbr. 

incir kahvesi 
btanbulcla açılan bir fabrikada 
~ edilmekte olan incir kahveai 
için ecnebi memleketlerde mahreç 

.,ectariki hakkında ihracat ofiaine 
llJÜracaat vaki olmuttu. Ofia incir 
phvesi ihracatının incirlerimlz i
çin iyi bir sürüm çareıi olduğunu 
.,azan dikkate alarak ticaret mü-
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ESHAM 
it Banlı.aaı Nama ı Bo•onti 24.-
Jt..,-9'" 9 ,40 f Terlıoa 3Z,5e 

~h•ınıline lı:u ~ r• t A 
.. - 9,.:0 .,,-en o r. 12,-

ı:-:. M::eHia lıu- lttmat dey. 25,45 
,.... 112 $arlı d 
,.__ clc>lu HuH •J. 2.05 
1. s-neli 25.35 Bal)'a 2.51 

nvay 52 Şark "'· ecza 2 85 .., 3,70 • 
'1· l;eriye 15.- Telefor> 14.-

Ç EK FIATLARI 
:. J2 n~ f Prai 

ı.-d'' 726 : Vi1ıana 
,.., • • 1ı. 4·1~,, l'olnr! İt 

alil:.no !ı,24 Berlin 

Jrik••• 340 v.r,uva 
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1 .... rlin 
1 l)olar 

= t'i!ıç~ka 
• l)rah'!'ı 
• i. hvıçro ...... 
1 Florın _ , 
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~ ı 1 Silin, AY. 
727 1 Pezeta 

210.- 1 Mark 
218 ı 1 Zeloti 
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25.50 20 Ley 
820. • 20 Dinar 
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26.-
17.-
50.-
24.-
33.-
23.-
55.-
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me11illerine ve konaoloaluklara nü 
muneler göndermek auretile bu 
kahve hakkında bulundukları mu 
hitlerde alika uyandırmalarını 
tebliğ ebnifti. laailtere, Holanda, 
Suriye ve Filiatinde bu kahve nü
muneleri beienilerek aiparitler 
vukua gelmektedir. 

Balık, peynir ve zeytin ib-
racatçılarma prİm 

Tuzlu ve aalamura halinde ecne
bi ....,._etlere ihraç olunacak ba 
~ pe:rııir ve zeytine aarfedilen 
tuz için verilecek prim hakkında 
14 kinunuaani 933 tarihli kanu
nun aureti tatbikına dair ahkimı 
öğrenmek iateyen alikadarlar ih
racat Ofiaine müracaat etmeleri 
teblii edilmittir. 

Milino aer.W 
Millnoda açılacak olan beyne). 

milel nilmune pana:yoma ıayri rea 
mi surette ittirak etmemize hdı
aat V ekiletince karar verildiii ci
hede ihracat Ofiıi tarafmdan all 
kadarlar nezdinde yapdan tepb
büıat üzerine tütün ve müakirat 
inbiaarmdan maada lpeldf, deri 
tirketi, prk mamallb fabrikuı, 
çini fabrikası ıibi birçok aanayl 
DIÜ••••b ile diler bir takım ti
carethaneler mak6r paaayıra lfti
rak etmek 8we niimwne ,,. mal-
larnu~,... .._. .... Adri-,.. ............ ....,..,.. ........ ,,_ 
dir. Tthld,..,.. tahsis edilen paYİ
JODUD tertip ve tayinine ve paaa 
Jİrİla devam ettiği 15 pn zarfında 
nezaretine lbracat oflai raportörü 
Akil Bey memur edilmit ve _. .. 
lleyb te ayni vapurla hareket et
miftir. Serıi niaanın 12 ainden rr 
.bae kadar devam edecektir. Ser
sfde lnhiaar idareainin huırlatb
iı .ipralar tevzi olunacaktır. 

Brezilyaya doğru ihracat 
Brezilya ile aramızda Brezilya

dan memleketimize kahve ithali
- bMI ~Tem ..... 
....... iwbacle ~ 
müzakerat cereyan etmektedir. Al 
dıpn mal'bnat.a nuaran memle 
ketimizden Brailyaya ilk sene a
bmcak kahveye mukabil yalmz 
yüsde otuz, ikİDci eene yüzde yet
lllİf, ve üçüncü eene yüzde yüz 
Ttlrk malı ihraç edilecektir. Y u
nan hükameti de "Orient - Brezil" 
Yunan tirketi ile bir mukavele ak 
tetmİftir. Bu mukaveleye nazaran: 
İthal edilecek kahvenin muadil 
kıymetinde Brezilyaya yüzde yüz 
Yunan malı ihraç edilecektir. As
gari olarak 1enecle 2,5 milyon kilo 
kahvenin muadil kıymetinde Yu
nan mallan Brezilyaya ainderile
cektir. Fazla ithal edilmeıi llzmı 
geline gene Yunan malı ile öd~ 

Uzun ıeneler kalfalık JllPIDlf 
olan 25 kadar aanatk&nn dan GB
zel aanatlar akademiaincle imti
hanlan yapılllUfbr. 

imtihanda muvaffak olanlarm 
evraldarmm tetkikinden eonra eh
liyeti anlqılacak olanlara mimar
lık ehliyetnamui verilecektir. 

Son Belediye kanunu mucibin
ce kalfalar ilç kattan daha yüksek 
binalar yapalllllzlar. Bazı yerler· 
deki İDf&&tta büyök binalarm mi
marlar tarafından plinlan yapdclı 
iı, fakat infaatta kalfalann nesa-
ret ettifi anlqılmıfbr· • 

Bu hamsa da tok ehemmıyet 
verilmeai al&lcadaıfara bildiri .... 
tir. 

Şehir meclisi 
lıtanbul Umumi Mecliai husOn 

toplan•cakbr· Nlaan devreei içti
malan ha aynı ıs inde bitecektir. 

Bu deYrenln uzatdPMn için mti 
Mm hlr mOsakere ıne•zaa JOktur. 

Bir grupmı teklifi 
Bir lnsfli• sermayedar ll'UP Be 

lecllyeye müracaat ederek 7eni bir 
nevi ufalt yol .,apmak için bazı 
teldiflercle bulunlDUftlll'. Belediye 
ba yeni asfalt yohm t.tdbini tet
ldk etmektedir. 

M6tehauıa ptİrİ)ecek 
Beledi,.. itfaiyeyi ..ıalı için 

Avrapaclan bir mlltebauu getir
tecektir. Ahiren bir ecnebi milte
ha ... .ıa anl.9dmıttu. Belediye bu 
mütehauum celbi için Dalailiye 
V eklletinden möaaade iıtemiftir. 

Açılma reemi 
Bar, birahane, lokanta ve ecne

bi müeueaeler ımıflara aJnlarak 
baralardan açılma ruheatiyeei alı
nacaktır. 

Belediye dünden itibaren bu a
P- ııeeimlerini tahakkuk ve ........ ". ·-· ............ nl4leMe111l•deD 59, hflnel umf 
müeeıMelerden de 5 lira açılma 
resmi almmaktadD'. 

Bir müeaaeae dit- bir ani mil 
eeaeaeJ• inkılap ederek faaliyeti. 
ne devam ettiii takdirde dahi bu 
açılma ramini verecektir. 

Ceml~etlerde 

Kaclıa mmahhaelu 
d6ac1Aler 

Manilyada toplam he7ne' lıl 
kaclmlar kOftl'l"Mİne ~ .... -
ralahaalanmaz Semilaa Rauf ve Limia 
Refik ba-lar tehrimize da.miitler
dir • 

Ş. Aziz 8. gidiyor 
cektir. Pirede ve Selinikte büyük 22 Niaanda Bal tehrinde toplana· 
tramit depoları açılacak ve bura- cak beynelmilel antropoloji konareei-
da büyük kahve limanlarına kah- ne İflİrak edecek olan Tıp fakillteei 

müderria muavinlerinden Dr. Şevket 
ve aablacakbr. Yunan bandiyeralı Aziz Bey busün §fdırimizden hareket 
vapurlar ile Y unaniatan ve Brezil- edecektir. 

TüttlD mlltalMU " 11118tehliki 
olan bafl1ea memlebll• amrah
h .. larmm i9tirakile Cennıede 
toplanan Beynelmilel ttitün konfe
rammda bulunan muralıhu11DD 
lnhiaarlar Umum Müdür Muavini 
Mitat Bey telırimise avdet etmit
tir. Konferanatan e-nel, Türk, Y u
nan ve Balıar muralıhulan Atina 
da toplanarqt Şark TlltünO namı
nm Tllrk, Y UDan ve Bulgar tütün
lerine kartı, Amerikada yetifen 
bir nevi tütüne kartı Şark tlltilnü
ntin himayeli için infbtehlik mem 1 
leketlerin daha fazla Şark tntünfi 
mübayaa etmeleri ve gümrük tari 
lelerini Şark tlttinüne kartı indir
meleri lehinde 111iiftere1ı tetebbüa-
lere karar "'•ittir. 

Konferanata, bu eeaalar illerin 
de tatii eflllr eclilmiftir. 

Mitat Bey bnlerana lll1lbr... 
rabm bir raporla lailkibnete bDdi
recektir. 

Pollet9 

Bir balıkçı botulcla 
Baraaz ad•unda ._.. Leoaida ea 

ki bir babkçahr. k-6i 14 :patmda
clır. Nlko İmlinde ken.timıcho seeç bir 
balııkçı daha Tanhr ti, o ela aYDi ada
da oturur. E .. eM sb l.eoDida Be Ni 
lro hahfa çilaw,_ karar .-mitler ve 
Pide adaaı açdduma dolTa sitmifler
dir. Pide U... açddannda ai çeker
ken Leonidaya •Jrclen bire ini bir fe
nahk selmiftir. Ba IUl'etle Leonicla de 
niae düpa6ft&r. Arkadap Niko ken
dbini kurtarmak istemit ve deniıır:dne 
çıkararak Buraaa aduma getirmiftir. 
Bara•ıır: adaunda Leoaida her ne ka
dar muayene eclilmit ,,. kendiaine te
da.i yapılmak istcn-iıee de bir tiir
lü kurtannalı mlmkia ......... 
bu eaki .. lıkçı da ita .....tle llm8t 
tür. 

Bir kadım yaraladılar 
Bü,ük Zibacla Saadetin doatu Ah

_. tarafından ~ ........ 
~- Saadet ...... .,. ........... 
Ahmet yab~· 

Bir haifenclaa 
H..w,de etman Bıa lı&a lam Ç• 

ra, IJnd Toa tarafmdaa arfenduhk 
ta w-tdaiuD• MWia ....... Suç
.. yalraJ ............. 

E•eturna 
Topbpnla atana ,.._. H. • ..t. 

-, ....... AB ftl llıtzw '-Wle 
.. kitinin taam• eHlll ............ 
... ,,..ta bqlamlilfbr. 

Tahkikat .,...lıyor 
Fab"hte Kir""'"ti mahalleeinde T• 

terecD. ............ ..__ .A-. ve 
hwtireai M.iDire hanenlum. ..._in 
.. randevu kabul ettlsl-i .......... 
Akif, Mutafa ,,. Hakin isimleri•• 
ÜÇ kiti ile ı...,tmlar ~ wrkeclt-

' lerek .................. ta .,........,_ 
hr •• 

o 

Ali Bey •eldl 
Afyon meb'uau Ali S.,. ıehrimiae 

ı•baittir. Ali Bey bqünl.de Buna
Y• sidecektir. 

ya arumda doğru hat teaia edile- Senelik ı"çbma" 
cektir. Bu AUetle kahve çok ucuz 1 d 
fiyatla aatdacaldır ve Yunan mal- Cemiyeti Tedriaiyeyi iılimiyenin - Mahkemeıer e 
lan Cenubi Amerikada tanıttınla nelik koqresi cuma sünü öfleden 

Maliye ftklleti Ltanbul t.t•ilitı
aa dair kamın li)'l1taen• hamrlamq
br. Ba li,.U...U. ihtiva ettiii hülriim
len sön Ltanbulda iç tahakkuk mü 
..._ .- üç taheilit müdürü buhma
cakbr. S. mGdiirler vekiletçe tap. 
ve N8eD ~eh merbat olacaklar
dır. Miidirllklerin deftsdarbkla hiç 
Wr irb"bat ,,. alalralan obmyaeakbr. 
Defterdar yalmz teftit ve m6rakabe 
•llhiyetiai hala olacakbr. Vasile iti
barile deft9ftlar kendilerine emir vere 
miyecektir. Tahail ve tahaldwk tubele 
rindeki tahsil memurlan taluilit llllii
cffirlerine, tahakblı memurlan da ta 
haldnak midihierine merbut olacak
lardır. Midirler Ltanbal, Beyoflu ve 
Oakiiclar mmtakalumda vazife ala
calılarchr •• Ullriidar midürlsi ..me 
lerini ita~ ifa .............. 
Bu :nalidürler imkln dereceaincle )'ilk

- taluil sörenl..den aeçilecek. ve 
keDClilerİDll akalli albncı derece üze-
l'inden, pal 70 Ura aali rnaat v-1&. 
oektir. Tahaldmk ve tahail .-.ı.ı 
memarlarmm maqlan artacaktır. Bu 
-urlar Gç unrfa aynlacaklarc:lır. 
B,iriaci umf memurlara yedinci, ikin
ci muf --rlara aeldzinci Ye GçGn
ci amd -m1ara dolluaancu .a-.
ee iiaerindea ...., ,,.-ilecelrtir. Yani 
15, 41 ve 40 lira uli maq. Jnhilil e
decek memarini •idürler tayin ede
celdir. l.taüulcla birkaç Defterdar
ldı ihdaa eda...i .- Deftsdarlarm 11 

~ mifettit ~a miiralup nammı 
alma ...... .....aclir. 

Emjna-ft llaJm1idürliiiü 933 ---
• bina '" arui tahakknkatmı bitir-
mit " ............ ialE' ........ 
,,.. -~ Deftenlarlıia bildirmit
dr. 

Vali bugün geliyor 

lla,ramda i9tirahat için ....... 
UJadafa sitmit olan vali Maltittin B. 
~ beraheriadeki zevat dia a.nadaa 
y~ ••• .... .... ..... ..-;. 
.-.. a,,._ ıi111M 16 . 

Milateprm tetln1deri 

...... .. tepın Ali .... ~ -
.. w.tr..ç ... ı t •wjpde lm .. cabr. 
.. •ılddet urfmcla ............. ppı 
JMak mali tefkilit ........ Wld-
kat ~apacalrbr. 

Kbım Pap 
,......_.Umum k-nıpaa4uı Kl

- .... ..... Anbraya ........ 
tir. ............. 

Yeni intihap 
Dün MJY&D boruaında JeDi 

iclue heyeti intibab. yapsl•lf 
br. 

Yeni idare heyetine Kaaaplar
dan Rıdvan Bey, celeplerden Eeir 
ude Ahmet BeJ ee91miftir. 

Bona lıomi ı ..Jiii mezbaha ida 
resi ve lktıaat Vekiletine diier •· 
alarm intihabı için yumıfbr. 

80Dra cemiyet merkezinde yaptlacak 

~ş~:~:ı-.=.::-~,,~;:; br. Yataklı vagon hadisesi 
)arı esu tutarak yalnız navlun ve Terzilerin baloau 
diğer nakliyat maaarifi zam edile- Dün ıece (Tiarins Palu) aalonla- r •o ı • 

cektir. Yunan lkb1&t vekaletinde nnda Terziler cemiyeti tarafmclan •- M. J b •• l..&.I tak h~ 
ilevi mahiyette bir balo verihnittir. eBDDODe UgUD mLaD .a.. 

dal. mi bir encümen taraf mdan fi- Mevıimin geçmit olmaama rajmea .. 
yatlar kontrol edilecektir. loda tehrimizin tanmmıf terzihane.. kı·mliğinde sorguya çekilecek 

Kuşyemi ihracatı hiplerinden, Avrupamn muhtelif ter-
TEKIRDAG, 9 (Milliyet) _ zilik müeHeaelerincle tahıil ederek ih Yataklı Vasonlar 9irketinclelri meaini iatealif, mahkeme de ha ia-

D •• ..:~- Tilayetimize Almanyanm tiaaa kazanmıt terzilerden bir çoklan hidiae•e aebebiyet veren aabık tep kabul etmiftir. 
-...- I hazır buhmmuflar n aabafun seç Tak J • 1 bul So p al ..L. • ı. ela Hamburg limanından ge en "Ni- tine kadar bir arada çok eilenceli bir tefierden M. Jannonenın atan n Oda e.Jume aç• n Ya 

sea" Tapuru "2800" çuval kut ye- zaman 1reçirmitlerdir. HalMr aldıfl- 'clan bir yere sitmediji anlatdmıt- ya bugüa ikinci Cezada tekrar ye-
mi alarak sefere çıkmıtbr. mıza göre, Terziler c~ yakında br. Diden batkmc:•ldıır, 

Buhrana karşı tedbir biiyik bir balo daha verecek " bu ba M. Jannoneye ikinci l.tintak Tophane cinayeti 
PARIS, 9 (A.A.) - Beynelmi- loda kaclm ve erkek teniler için elbi hilrimi tarafmclan wiuJa --1.:J- Tophanede bayram yerinde bir 

ae ve zarafet müı .. hıı t..tip ...... ,,_.. '-----
lel Ticaret odası, nakit ve iktısat cektir. mek üzere bayramdan eTTel celp •umar fmldajı ytidnden lranlı 
konferansına tevdi edilecek olan ıöaderilmifti. M. Jannone hasta bir cinayetobmlf, HiiMJia imain-
ve buhrana kar•• koymak için 47 fl'laarlfte olduğuna dair rapor ıönderditin- de biri arlmdat' Abdiyi lld&mlit, 
memleketin aanayi, ticaret, müna- elen iaticvabı bayramdan eonraya bunu ıören Abdiain karcleti Furl 
kalit miimeaaillerinin tavsiye et- Mektepl~r açıldı kalmlfb. da o tıewtirle Hme)'inin 6atiine 
mekte oldukları tedbirleri ve on- Bayram münasebetile bet cin ka· Sabık ~in bugün latintak hi- atılarak brclet katilini 7U'&1amıt 
ların bu baptaki mütalialannı ih- palı bulunan mektepler dün aabahtan kimi huzuruna çıbnlmuı çok tır. 
tiva eden muhtıranın metnini ka- itibaren tedriaata batlamıflll"Clır. Da- muhtemeldir. Sulh hllrimt lrararile Hü..,m 

!İ'ı~ Aiman, lngiliz ka 
~ tehiJe ettirenler, apar 

ria sazetelea !~ konutuP. P 
ba emdı tetldl !d:f_ ~enler ı 

SalonlarmdalQ tablolar 
rini, Floranaa llemlerin. ~ . 
çocaldan analarım: ı ıu.tenr. 

~ ~D f di19 çaiınrlar. 
Hızmetçilerile frananc.a k 

turlar. 
Türkiyede Yakalan T 

zeteainde takip ederler. empt 1 

8unJann bir :L! JlL.ı_ 1111 luua& ardını 
ra~nız. kartınıza ya kallavili bir 
yemçen yalnıt -L--IL L!_ L..:. _ 
fendi çıkar. .,..TIIQI Dil' llllCI ~ 

~ iireti ve moatralık ka
naatlerine ~ hayat Anupa'cla
dır. Bunun tçm kendi &lemi • d 
bir prp laaYUı Juabnak • !nn e 
,_.___ fi . ıçm I& 
1V1DanDa Ja neal&çe lron.lfan 
otlu levantenleriai ve Jahat t
kiyede para kazanıp iDemlek.: 
tqıyan ..ı hhiyetleri meçlıUI ~ 
nebileri alıttmrlar. 

Nael seceleri aiaç donatan 
kalyede tatlı au firenlderine ~iya. 
fet çeken, poker ....... mc1. 'bir illi 
dil lronutan ba•nnefencliler de hu 
umftandır. 

Onlara s6re Türkün ileri 
hareketleri kendilerini taklit için 
yapılmıt bir özentidir. 

Bu zümrenin affettiğinıiz bü · 
cehillerine ve duyguauzluldann. 
yalnız bu noktada tiddet göster 
mek vazifemizdir. 

Tiirls Bourıeoia'i inkılap haı6 
ketlerini hiç hir zaman bu züınıe. 
ye bememek i~in ka~l ebnenıit 
tir. Orta muf Türk cemiyeti k• 
memleketin dünü kadar J&nnı 
onun omuzlarmdadD'; bu tal.Jd&i 
yi tiddetle reddeder. 

TWI lııalkı inkılip lıı·aııılelerm 
,...... ..mi düfiiniit ve Yarad.t )g 
-hadan aeçirmek auretile bu, 
metmeldıedir. 

.BeJOlla tıuafmda oturup Fat.ilı 
wnlWea .... 1alr ........... ,,, 
lletli bir falm ve ıahut SemeııJruı 
ten relmit w tarlW ıözü ile '-k.1 
ipek çanpb hanunef•diler cloğru 
yolun Rum mai~larmcla hama 
ca konupken ne potlar lnrdılda • 
nnı, Türk lnlnllbmm öz rwlauna 
zehirli hançer aaplachJdamu bellri 
bilmezler. Fakat inkılabı kafuile 
hazmeden orta ıınıf ileri hareke
tin Mr Uu.da milli ftl'hğııun 
zaferini yudum yudum tadarak ,,. .. 
rüdlfünil bilir. 

itte aradaki fark budur. 
Braltan CAHIT 

Y ahaclller ve tlirkçe 
. Muani vatanda§lar tirlı:çıeyi aaa 
l~n olarak kullanmak için memleke 
tiD hw bırafmcla çahpyarlar. 1 ir çok 
, ................... temin için cemi-
~ ~ Miıderria Hakin Neai
hi 8e7 a.. çek -tereaaD mevzu üze
rinde tetkikat yaPIDlfhr. Haldu Ne
zihi &e7 hu huauatalü tetkikatını ı ;y. 
le anlatıyor: · 

- 1904 tarihinde Danon :imaiD4e 
w Y.ı..ii -'elnıti.izde k-.u
lan Y aı..licede ...,,cat ounaalııca ile 
limeleri lelbit ebaİftir. O vakit 972 
._.nııca kelimenin rahudicecle ..... 
landaPna t..ı.it etmİftİ. Ben de ltu 
sün ,...._ede kullanılan tiirlrçe •e 
limeleri lıedDlr ettim •• pçea 21 -. 
ipDde h kelimelerin yüzde 14 niabe 
tinde ualdıimı aördüm.Muaevi -.atan 
clatlar liaaalanna siren bu kelimeler
.. dahi lfaMi meram eclerlenli. Bu 
........... • fenau yahudicede t6rk 
çe klldse İıltinad.a yapılmıt olan 
m•aclarlana azalmaacbr. Yalnıdicede 
Wrçolr tiirkçe kelimelerin sonuna ear 
w dear ptirilerek maadar yapılmıı
br. "Y•••ıear, yaluıear, tazeHear" 
aibi. Y ahmlicenin bazı husu.aiyetleri 
de türkçe kelimelerin teklini deiittir· 
........ Tlrllçe wa.1wa. ilk ı..c.le 
ıt.ıı•ıld ... ~ r" lar (•) Mftalü (•) ler 
.. ,..., 4t:w. ........... 

bul etmiftir. zı ecnebi mektepleri önümüzdeki haf dün akpm teYkif eclilmittlr. 
Evveli Mayısta Viyanada top- ta ba,ından itibaren bir hafta paıkal Dava düpnedi Albncı latintak dairesi talriba- Y eal latlh•IAt 

lanacak beynelmilel ticaret odası ya tatili yapacaklardır. Son Poıta ıazeteıindeki ittihat ta el abmfbr. ~ ._ falNR • ba w se-
kongresine tevdi edilecek muhb- ı Salih Zeki Bey ve Terakki tefrikaımda iami ge- ~. Pürika na .....m-
ra, bilhaaaa beynelmilel husuaatta çen Damat Mahmut Pqanm oflu- Adliye V ekiH .. ,.. s...,.a Maadln •nlraama dev-
aiyaai itimadın yeniden teıiıi, hü- Şehrimizde bulunan Maarif müste- Aımı Bey tarafından açılan dava- Bayram tatilini ıeçirmek üzere 

şan Salih Zeki Bey yarın Ankaraya d k"I" . hke hrim. I Adi" y-ul y redlldlll ..,..n, 241 bin lira aermıı· 
kumetler arasındaki borçlar meae- dönecektir. mn, avacı ve ı ının ma meye te ıze ıe en ıe e&ı i u- ,...ı ..m. Fabrikanın bugünkü aerma 
lesinin halli, mütekabil fedaki.rlık gelmemeainden dolayı ıukutana suf Kemal Bey, bqün Ankaraya ---: 4IO bin liradır. Bakırköy bez fab 
lar yapılması, beynelmilel bir pa- Talebe döndü karar verilmitti. dönecektir. dk:.., aenede Wr baçak iki milyon 

ra mikyası vücude getirilmesi, Bayram münaaebetile lzmire, Buna Aıım Beyin vekili Etem Ruhi Bayraınlqma metre bez.. clakmnaktadır .. F•hrikaya 
kambiyolara müteallik tahdidatm ya, Bahkes;re giden ticaret mektebi Bey, kendiıinin bu eanada batka ~ayram aonu olduğu için dün yeniden makine'- ithe eclilec~k olur 
ilgan gümrüktarifekrinin indir_il _ __ talebc~ dün ak~ ehr~i&e da~~~b~i~r~m~a~h~k~e~m~e~d~eub~u~l~u~n~~~wnoou~il~erni~L-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~a~~u~· 
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: Zafiyeti u~umiye, iştihasızlık 
g; ve kuvvet~izlik halatında bü
"' Yük fa · de ve t esiri görülen Fosfatlı Sark Malt Hulasası Kullanınız. Her eczane 

de · satılır. 

;:::. 
• .... 
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al 

Asabın mukavemet ·kuvveti tükenince 
-en kOçük bir heyecan sonsuz bir Omitslzlite. en hafif 
bir sada en yüksek bir gürültü hissinin husulüne, hemen 
hemen her cisim sizi kızdırmağa sebep olur. Bütün ra
hatsızlıklar, heyecanlar .. ~"· Adalin tabletlerinin si
nirleri teskin edıci tesiratı sayesinde izale edilebilirler. 
Adalin tabletleri aynı zamanda asabı da kuvvetlendirerek 
kederli zamanlarda insanın biricik mel cei olan derin biC' 
uyku temim eder. 

dal in 
tabletleri. 

ECZANELERDEN ft~ÇCTK tL• ALIHABILllll. 

1352 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 _____ _. 

Emlak ve Eytam bankasından 
17-12-932 tarihinde fevkala ::le surette içtima eyliyen umu

,. mi Heyetimizin vaki temennia ne tabaan: 
1 - He.saplan muntazam bulunan müatakrizlerimızden 

borçlarını temdit ettirilmek arzu edenlerle, 
2 - Hesaplan muntazam bulunmıyan müstakrizlerimiz 

den heaaplarmı intizama irca suretile temdit istiyenlerin, 
3 - Cebri müzayedeler neticesinde gayri menkUJ. malları 

Bankamız uhdei taaarrufuna intikal eden zevattan İdare 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 

No. 

294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
3')2 
3J3 

Semti 

Beyoğlu 

Kurtulq 
Kurtul Uf 
Beyoğlu 

Büyükada 
Büytıkacla 
Beyoğlu 
Eyüp 
Boğaziçi 
Galata 

Mahalleai 

Kamerhabın 
Kurtnluı 
Kurbıluı 
Yeniıehir 
Yah 
Karanfil 
Yalı 
Topçular 
Çengelkay 
Kemanket Kara 
Muıtafapata 

Sokağı 

Irmak 
Nipntaı 

Macar boıtaaı 

Keklik 
Altmord11 
Refetpqa 
Miseyaııl 

Kııla cad. 
Kilise 
Karaotlıuı 

Cinsi 

Klgir hane 
Araa ziraı 60 
Ahıap hane .. 
Ana 
İki hane ve bahçe 
Hane 
Arsa 

Hisııeıi 

Tamamı .. 
" 
" 
" 21/45 

28/192 
Tamamı 

Arıa ,. 
Kiğir odalar ve kahve dnk. ,. 

Em tik 
No. 

135 
6 
8 

65 
1 

87/89 
9 

27 
21 
24 

Hisseye g6re mu
hammen kıymeti 

1200 T. L 
200 

" 800 
400 
800 

1635 
585 
400 
400 

3300 

" 
" .. 
" .. .. 
" 
" 

Pey akçelerile ihale bedelleri nakden nya gayri mtıbadil bonos le &denmek tlzere yakarıda evsafı yazılı gayri menkaUer açık arttırnııı 
suretile satıfa çıkarılmıttır. Kat'ı ihale'.eri 17-4-933 panrteıi günü. Hat 15 dedir. isteyenlerin % 7 112 pey akçelerile bankamıza müra
caatları, Şartname baakamııı kapısına aaılmlfhr. Senei haliye verıisile belediye rlhumu mü}teriye aittir . 

Milli Türk Sevahat AcentalıO- '1 
ŞİKAGO SERGiSiNE 

tertip ettiği ıeyahate ittlrak ediniz. 

10 Temmuz 20 Ağustos 1933 
.... GALl\TA • SARAY ~ 

(44) 1537 

Eliziz Belediyesinden: 
Yüksek Mimarlık mektebinden veya Mühendis mekte

bi Mimari şubesinden mezun ve tecrübeli bir mimara ihtiya
cmıız vardır. Ayda iki yüz lira ücret vereceğiz. Talip olanla· 
ı:m diplomalarile Ehliyet vesi kalarmm musaddak birer suret 
'lerini acele Elaziz belediye riy i\setine göndermeleri. ( 1505) 

DAKİK ZIYA Memedeki çocuklara 
çok kıymetli ve 11hhi 

1657 

ilk yedirilecek 
bir a-ıdadır. 

1541 

Görülmemiş,, 
Parlak bir muvaffakıyet 

Ademi iktidara, Belgevşek
liğine ve zafiyeti umumiyeye 

kartı kat~ tesir cöıteren 

GLANDOKRA TİN 
M"'hur Prof. Brown Seoquart ve 

Ste.inach'm k"'fidir. Kaclm ve eTkek 

farkı yoktur. Her kutu derununda 

türkçe olarak tarifesi mevcuttur. 

Her eczanede bulunur. Fiatr 200 

kuruıtur. Umum depo•u: I.ı. Bal:

çekap{da ZAMAN eaa c>epo•udur 

(1407 ) 

Askeri fabrika
lar ilanları 

16!14 

·---------------Askeri fabrikaları müstacel 

lıt. Mr. k.umandanhğı 1 
SabnaJma kom. ilanları 

Dikim evi için 5 pastal C 
Regüle maaası bir şartname· 
de 12-4-933 çarşamba gÜn• 
saat 14 te açık münakasa su· 
retile satın alınacaktır. lstek· 
lilerin şarlnamesini görmek i
çin her gün ve pazarlığa giri· 
şeceklerin belli vaktinde ko· 
misyonda hazır bulunmaları. 

(569) (1249) 
150 

Beylerbeyi Sıhhiye dep.:>· 
sunda mevcut 8005 kilo 400 
gram haclidi kibritiyeti adi 11 
4-933 salı günü saat 14,30 da 
açık müzayede ~uretile satıla· 
caktır. İsteklilerin şartname
sini görmek için komisyonu
muza kibriti adiyi görmek i
çin depoya müracaat edilme-
si. (565) ( 1204) 

Meclisimizce müttehaz ve şerait dairesinde muamele görmek ı ı 
talebinde bulunanların 20 Mart 933 tarihinden 20 Mayıs Evkaf müdiriyeti ilAnları 

933 tarihine kadar merkez ve şubelerimiz müdürlüklerine mü "~---------------....... ------..1 

ihtiyacı için "kalörifer radyö
törü ve aksamı" pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Tafsilat al
mak ve pazarlık yapmak İsti· 
yenleı- 11-4-933 salı günü sa
at 14 te Bakırköy Barut fab· 
rikalarmda aatmalma komis
yonuna gelmeleri: (1552) 

150! 

Beylerbeyi Sıhhiye depo· 
ı.unda rnevcut 40 ~alem köh
ne al8.t ve edevatı tıbbiye 11-
4-933 salı günü saat 14 te a
çık müzayede suretile satıla
caktır. İsteklilerin şartname
sini görmek için komisyona 
köhne eşyayı görmek İçin de
poya müracaat c.cltlmesi. 

racaatlan ilan olunur. Kömürün miktarı 
~· MÜRACAATLAR: Şubelerimiz Müdürlüklerine yazılı Kilo 

mektuplarla yapılacaktır. (1244) 100000 lstiranca Vakıf onnanl arının Süpürge alan mevkiinden 
;y.. ·'!- l:: 

1506 100000 ,, ,, ,, Mertekli " Askeri fabrikaları müsta-
200000 ,, ,. ,, Kasap çeşmesi ,, cel ihtiyacı için "buhar kaza-

Beşiktaş Malmüdürliiğünden: 
Beşiktaş Hasanpaşa deresinde veli efendi sokağın

da kain atik 3 ve cedit 1 numaralı kigir askerlik dairesinin 
mülkiyetini bilrnüzayede satılacaktır. Taliplerin yevmi ihale 
<> an 19-4-933 tarihine müııadi f çarşamba günü Beşiktaş mal

.. c1ürlüğünde müteşekkil sa hş komisyonuna müracaatları. 
(1424) 

1687 

Deniz 
• 

Satınalma komisyonu 

97 kalem 
Riyasetinden: 

• nü saat 14 te. 
eczayı tıbbiye 12 Nisan 933 çarşamba gÜ-

.. 8 kalem eczayı baytariye 12 Nisan 933 çarşamba gü-
Ht; saat 15,5 ta. 
. Deniz Kuvvetleri ih~Yact için pazarlıkla mübayaası 
ıcra kılmacak olan malze?'1eı sıhhiye ve baytariyenin sartna 
n:esini görmek isti~~nlerın her gün ve itaya talip olanla;.m da 
h~z~rmda razılı gun ve saatlerde teıninat makbuzları ile 
bırlikte Denız LevazonSatmalma komisyonuna müracaatla
rı. (1513) 1690 

Ziraat Vekaletinden: 
Ank:ı-ra'da Yükaek Ziraat ve Baytar mektepleri cİ'varuıda in 
şa edılmekte bulunan talebe pansiyonu, Rektörlük binası 
Teşrih, Teşr~hi Marazi, Zootekni Enstitüleri ve Süthane v; 
Şaraphane bınalarının kalorifer tesiaah yirmi bir gün müd
detle kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

Mezkfu- tesisatın münakasa evrakı elli lira mukabilin
de Vekalette Yüksek Mektep ve Enstitüler Bürosu Müdürlü
ğünden alrnacaktır. Taliplerin münakasa şartnamesinde ya
~dan vesikalarla ve keneli tekliflerinin yüzde yedi bucuk nis
betinde muvakkat teminatlarile birlikte ihale gijnii ol~n 26-4-
933 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te Vekalette mü 
racaatları ilan olunur. (1494) 1659 

Teminat olarak nakit, çek kabul olunmaz. 

DAROŞŞAF AKA L1SES 1 MODORLÜGÜNDEN : 
. Mektep bahçesi duvarları kapalı zarf usuli münakasa 
1le tamir ettirilecektir. İhale 20-4-933 perşembe günü saat 

1
11 ,5 Nuruosmaniyede Cemiyeti Tedrisiye merkezinde yapı
İc khr. Tnlipfor şartnameyi buradan tedarik etmeli ve iha-
1! gün"i münakasa ve ihalat kanununa göre tanzim edecekleri 
:tklöt m tt•ıplnrını verl!lek i.izerc mezkur merkezde bulunma 
t<lıı ln!'. ( 1520) 1691 

200000 ,, ,, ,, Büyük Egrek ,, ru ve boru" pazarlıkla satın 
250000 ,, ,, ,, KaleboyU ,, alınacaktır. Tafsilat almak ve 

75000 ,, ,, ,, Haydut pınar pazarlık yapmak istiyenler 
3!)000 ,, ,, ,, Haydut pınar " 11-4-933 aalı gÜnÜ saat 14 te (466) (1205) 

15~ yanik '' Bakırköy Barut fabrikaların-

B 
'
- d ki "k J ı k ·· ı · b da satmalma komisyonuna •< "' .,. a a a mev ve n-.ı tar arı yazı ı ömur enn ir buçuk se· · 

ne zarfına kat ve imali arttırın aya çıkarılmıştır. İhalesi 1 -5- _ gelme~eri. ( 1551 ) Harbiye mektebi ihtiyacı i-
933 pazartesi gÜnÜ saat 15 tedir. Talip olanların İstanbul Ev- SiVAS ASLiYE 1 cin bes kalem sebzenin 1 l Ni-
kaf müdürlüğünde Varidat müdürlüğüne müracaatları. . · HA.KIMLl~INDEN: ~an 933 salı günü ~a t 14 t c 

( 1533) Sıvıu tuccarından Alı Bey za- k ·· k ·ı 1 
d" Aziz Beyle Eski,ehirli buğday açı muna ":'a ~uretı e a ır · -=-.----------------·--------- tüccarı Hıdır lsmail Bey araların- cakhr. İsteklılerın ııartnarneıı i 

{nh • sarlar Umum J.17üdür lüaiinden: da 1000 lira alacak davasından do ni görmek için her ı.:run ve m ı 
·""' layı müddeialeyh Hıdır lsmail nakasasma girişeceklerin bel-

{ 8-4-33) cumartesi günü pazarlıkla satın alınacağı evvel- Bey namına mürsel tebliğata veri- li vakitte komisyonda h :ı. :rr 
ceilanolunan (10,000) metre Amerikan bezinin mübayaası len meşrubatta mumaileyhin zik- bulunmaları (573) 
ah iren görülen lüzum üzerine (15-4-933) cumartesi günü sa- rolunan ma.hallerde_ bulunmadığı . (1507) (1266' 

( 14) lik l 1310) ve elyevm ıkametgahının meçhul 
at te ta 0 unrnuştur. (T) ( olduğu yazılarak bila tebliğ iade 

y··ksek Mühendis Mektebi 
Rektörlüğünden: 

Mühendis mektebinden bu sene neş'et eden mühendis bey
lerin şehadetnamelerinin tevzii münasebetile 13-4-933 brihi
ne müsadif perşembe gÜnÜ saat (15) te Yükaek Mühendis 
mektebinde merasim icra edileceğinden mühendis arkadaşla
rın teşrifleri rica olunur. (1536) 

kılınmı' ve Hukuk Usul muhake
meleri kanununun 141 inci madde 
si mucibince ilanen mumaileyhe 
tebliğat icrası karargir olmu' ve 
muhakemeıi 8-S.933 Pazartesi gü
nüne muallak bulunmut olduğun· 
dan yevyü mezkurda. Sıva• Asliye 
Hukuk mahkemesinde bizzat ve 
yahut birvekil göndermesi aksi 
takdirde gıyaben muamele ifa e
dileceği ilan olunur. ( 17 46) 

. : : " ..... '..:... ' ~ - ,,. ... ~ . ~ : _A', . - ; -1 ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncil Vakıf Han fatanbul 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharreı: hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Tilrkiye f ı Bankası tarafmdan teıkil olunmuttur. idare meclisi ve mfldürler 
heyeti ve memurları kamilen Türklerden mürekkep yegiine Türk Sigorta Şirke
Hdir. Türkiyenin her tarafında (200) ü geçen acentalarımn bepıl Tilrktilr. Tilr
kiyenin en mühim müesseselerinin vebankalarınm sigortalarım icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
l i gorle.lanuı eo İ) i şeraitle ~apar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 

5 1 {. 

Afyon Dekovil malzeme <le· 
posu ihtiyacı için 30 kalem 
malzeme 13-4-933 perşer.· !.> ' 
günü saat 14 te pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. Evsaf ve şerai 
ti görmek için belli vaktinde 
komisyona gelmeleri. (575) 

1513 

• • • 
Maltepe Askeri lisesi için 4 

tekerlekli iki au fıçıh su araba
sı 10-4-933 pazartesi günü sa 
at 14 te pazarlıkla satın alını:ı. 
caktır. İateklilerin şartname. 
sini görmek için her gün v~ 
a>aUrlığa girişeceklerin belli 
vaktinde komisyonda haz11 
bulunmaları. (595) (1471) 

1632 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

karı• en müessir deva SERVOİN 
haplarıdır. Deposu, lstanbulda Sirkeci
de Ali Rıza l\.'.erkez eczanesidir. T ~· . 
raya 150 kuru! posta ile gönderilir. ı~ 
mir'de irgat pazarındaki, Trabzon'da 
Yeni Ferah ecza,,dcrinde bulunur. 

Te,gı·af ı iMTiYAZ - Telefon; fst. 20531 1487 (l422) 1675 

111 Gazetec~~ ıı:~atbaa~ıl;~ T. A. Ş. 



-

- Hafi celseler .• 
Gazeteciler hafi celseler müza_ 

keresini na~ıl alırlar? •• 
AnkaTa, NiMm 1921 

Haftada bir kaç defa haft celse 
aktediliyor. Fakat bu celaelerde 
mutlaka mühim nıeaeleler konı.. 
tulmaz. Çok kereler ehemmiyet
siz, fakat şabsiyat!a kan,ık itler 
hafi celselerde görütülüyor. Hafi 
celselerde f&haiyat ile uğratmak 
aanki mübab olmuttur. 

Hemen her toplanmada, hafi 
celsede görüfiilen itlerin bıuice 
akıettiğinden tiki.yet ediliyor. Bu 
kabahati üzerine alan yok. Her
kes b14kaaını ittibam ediyor. Ma
atteeaaüf bu ihtarlar, ittihamlar 
neticesiz kalıyor. Ertesi ııün mec
liste, hafi celsede göri19ülen teYle
ri gene Merkez kahvesinde itilir
siniz!. 

Bizde aır aaklamak ne kadar 
güç! Her hangi bir JeYi bilmiyo
rum, der.:ıek sanki pek ayıp •• Buıaı 
bilgiçlik taslamak için söyler, ba
zısı heyecanına kapJarak elSyfer, 
baz111 da muhatabmm samimiyet 
ve ketumiyetine inanarak söyler. 
Hepsi de unuturlar ki bir afudaıı 
çıkan aöz, bin kulağa'girer. 

••• 
Meb'111lardan en iyi haberleri 

aızdıranlar, daima gazetecilerdir. 

Bazı genç Ye çapkın gazete mu

habirleri ııünün ehemmiyetli ha

berlerini, haft celselerde ııöriltü
len ,eyleri öirenmenin yolunu bul

mutlardır. Bunları meclisin kapı
sında PlllU kuıaıiar, aYlarmı bek
lerler. Bu ırazetec:ilerin politikacı, 
teftan, çöp atlatmu meb'ualarla 
iti yoktur. Bu gibi meb'ualarla 

yalnız kuru kuruya ahbaplık eder

ler. istedikleri malOmab ıızdır
mak için en sakin, eıı ellik meb'u. 

lar onların itine daha çok yarar. 

Sureti haktan ır3rilnerek bu meb'. 

uıl~rdan birine Y&DafD"lar. Milte
e.asır ve ciddi bir tavırla botf>et et. 
tikten sonra töyleccı IÖZe b.tlar
lar ı 

- "Be:yeiencli, dol•- ..,il fGYCUlı 
teeuilf bir lttıl ""-t. Bütan ncmlc
ltct ,öslerinı -.:liee elik • oratl 
pAaaılt ltorczrlarQ. 1-""'' an 
Ôyleyl..n b.,.W,lta celMcl. l>dıı~. 
lı bir lı&li.e "'-· F"._- acıt-

- L-~• -"-· ...... m-e munOM.,....e ı..ı- ....,,, ..;:..,. d 
ınif. Diler bir meli • r-,,- .. 
B• 'L'-'- - l>uıtJ..,, olmmlf 
ınumne .csyı.,,,,,.,. ~lar· 

E~ . n!Jıoyet ı, 1'Dnrala clö,_,.,_,,_ • 
Bınbirlnden 0~ ltaJar -..,. • 

. ~eteci hentız d~ 
bıtirmeden meb'ıa jeadi pitrhid
det söze ablryorı 

- "lnonmayınıs 7Glıal Jleelfein 
leyhinde olanlar L_ 'L • lı ıı-.,.. .... ı ._,,...,Lıırı 

u~urayorlor. BaaiJnka celaede de
dilinü meMle meo-•bıılıM bile "'
dı. Hele Wmlerlnl e&yl.Iilbıiıı iki 
- QJ'CUtnclo bir helime bil. t oti 
dilmetll. Buırün .adeee lııl- 0 r 
etrolınclıı Reia p..,_.., 11erdi11 ~ 
b tlinletlilt, clofılclılt. N-l da ':otu
ruyorlar, yalıu ••• ,. 

Gazeteci almak latedltlnl almıt
tır. Bereket versin ki, Anli:ara ga
zeteleri Hariciye Vekili kadar lh. 
tiyatlı. Bilhaaaa meb'ualara taal
lUk eden haberleri yazmakta çok 
imsak ederler, çok dikkatli davra
nırlar. Yalnız Ankaranm bu hava
ımdan lstanbul gazetelerine akse
den bir çok haberlere teaad!lf edi
yoruz. Naaıl oluyor? İstanbul ile 
lrtibatrmız kesik oldufu halde bu 

• 

R..,.p Beyin 1921 de Meclu BQflt&
tipliğintle çeltilmİf bir resmi 

haberler naaıl uçuyor? Galiba bu 

da gazetecilerin kendilerine mah

sus aırlarıdır ! 

• • • 
Haft celseler ıık aık oluyor. Fa.. 

kat bazı meb'uılar da bundan 

memnun değildirler. Hitabet me

rakl111 olanlar, sözlerini herkese 

dinletmek iıtiyenler; gece uykula

rmı terkederek hazırladıkları nu

tuklarınrn kapalı bir bina dahilin

de kalmasından ho,Ianmıyorlar. 
Bunlar iıtiyorlar ki kürsüye edalı 

edalı çıktıklannı herkea, bahusua 

hem,ehrileri gönünler, memleke

te nakletsinler. Haft cel.elere a

leyhtar olan bu gibilerin tezi •u

dur: "Kapalı yerde göril,menin 

manası var ını 7 Artık milletten 

gizli bir it ohır mu? Gene eski, 

gizli politika devrinde miyiz?,, 

Hafi cel.elerin zaptrnı meclisin 

en genç meb'usları tutarlar. Fakat 

not tutmak kolay bir it değildir. 
Uzun bir itiyat, biraz da ihtısaa is

ter. Onun için ilk sıralarda iyi 

not tutulamadı. Ketum zabıt ka

tipleri arandı, bulundu. Bu vazife 

onlara verildi. Güniln birinde ağ
zından bazı sözler kaçıran bir za

bıt kitibinin naaıl kovulduğunu 

bilmiyen yoktur. Fakat timdi it 

nizamına girmi9tir. Meclis Ba,k&

tibi Recep Beyin (timdiki katibi 

umumi) disiplinli idaresi sayesin

de fena ihtimallerin önüne geçil
mi,tir. 

MiLLiCi 

Necati Bey caddesi 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Bele

diye meclisi bugünkü toplanı§ında 
yangm Yerinin ltıklardan yukan kıa
mına Necati Bey Ye alt kıunına "Şen 
yurt0 ad k ının onmaaına ve aerari bina• 
•• yapılmak üzere H . . k•I ti' 

ancıye Ye a e 
kartıımdaki anad-- 40 b" --. mmetremu 
rabbaınm 30 aene müddetle lkbaat ve 
taaamıf .ce~İyetine "erilmeaD.e ka
rar vermı§tir. 

Bahçe sahipler, ne 
111•• "d , 
LYIU) e. ----Belediye su fiatını 

indiriyor 
ANKARA 9 (Tayyare ile) - Bele

diye su fiyatını mdinnek için beledi
ye meduine verilmek üzere bir teklif 
hazırlamaktadır. Bugün Ankarada aa
atli ıu ıarfiyab ayda yinni metre nıİ· 
kabı olan yerlerde metre mikibmdan 
yirmi. yirmiden kırka kadar o]an yer
lerde on yedi buçuk, kırktan yukan 
olan yerlerde de on bet kurut alın
maktadır. Resmi daireler için sarfiya
tı ne kadar oluraa olaun metre miki.
bı on kuruıtur. Son zamanlara kadar 
çok bahçeli evlerde saat olnıadığm
dan ayda iki lira muayyen bir para 
vererek İstediği kadar su aarfedebil
mek yüzünden vücut bulan bahçeler, 
üç aydan beri her yere peyderpey ıu 
aaati korunası ve bahçe aahiplerinin 
fa:zla para tediyesine mecbur olmaaı 
yüzünden bahçe sahipleri cidden en
difededir. Bu sebepten dolayı bahçe
leri söndürmek değil, bilhassa inkitaf
lannı ar:zu eden belediye au parasın
dan tenzilat yapmağa mecbur olmut
tur. Tenzilatın haddi henüz kat'i au
rette teabit edilmit değildir. Pek ya
kında bu had tayin edilerek teklif 
belediye meclisine verilecektir. Tenzi 
litın yüzde elli raddesinde olmaaı çok 
muhtemeldir. Bahçe &abiplerinin göz-
leri aydın! • 

. 

lzalei ıuyu 
ANKARA, 9 (Telefonla) - lzalei 

§Uyu kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkında hük\lmet tarafından 
Mecliae bir kanı\n layiha11 verilmi§ti. 
Halen mer'i kanun izale! ıuyuu yal
nız arsalar hakkında tatbik ebnekte 
ve binaları nazan ltı'bara almamakta. 
dır .. Şehirlerin iman için uğraırlırken 
binalara ait tahaddüa edecek izalei 
Juyuu da düıünmek zarureti hiaıl ol
muttur. Yeni maddelere nazaran td
yuun izaleei keyfiyeti çok baaitleştiril 
miıtir. Uylharun bir maddesine göre; 
her yerin kıymeti mukayyideıine ırö
re yeni alınacak analar .. !&kadarlar 
beyninde müzayede~ nzedilerek 
lıtinı fazla artbnna ona devredilecek
tir. Maahaza, e•ull ahkam eski Yazi
yetinde bırakılmaktadır. 

Yeni yapı kanunu 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Yeni 

yapı ve yollar kanunu li.yjha11 Dahili 
ye em:ümeninde müzakeresi ikmal e
dilmiştir. Yeni kanun tehirlerin ima
n için eaaalr maddeleri ihtiva ebnek• 
tedir. Belediyelerin tatbikat ve icraat
.ta kafi salahiyeti haiz olmama11 yil
zilnden faaliyetlerinden iyi netice el
de edemedikleri bilhaaaa nazan dik· 
kate almmııtrr. Bunun için bu kanun• 
la belediyelere bilyÜk aallhiyetler ve• 
rilmektedlr. Yeni yapı Ye yollar kanu 
nuna, belediye kanunll1'un bir seyll 
denebilir. 

Pir takdir 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Gazi 

Hazretlerinin büstünli yapan lunet 
Paşa kız -•titüaü mfidürü Münir 
Hayri Beyi Maarif nkileti takdirna• 
me ile takdir etmiıtlr. 

Türk 
Hafriyatı 

Maarif Vekilinin tetki
katı iyi neticeler verdi 

ANKARA, 9 (Telefonla) - R"§it 
Galip Bey Ankara civannda müstakil 
bir Türk hafriyab programına eaaı 
teıkil edecek olan arkiolojik tetki
katına devam etmektedir. Ecnebi haf 
riyat heyetleri yanında Türk heyetle
rinin de birkaç ay eonra batlayacak 
olan faaliyetlerine eaaa olacak olan 
bu arattırmalann neticeleri munta
zam ve ilmi bir tekilde teabit edilmek 
tedir. Maarif vekili dün yanında mü
zeler müdürü H&mit ve Maarif mü
dürü Rahmi beyler olduku halde oto
mobillo Ankaradan Taıpmar köyüne 
giderken 16 ıncı kilometrede bulunan 
tepeye çıkmıtlardır. Bu tepe Ankara 
ovaaına bakan en yüksek yayladır. Bu 
rada 12 eski mezan tetkik ebnitler 
ve Velihimmetli köyÜ önünde bulunan 
ve tabakalı arasında Hitit devrini ih
tiva eden bir hüyükü tetkik etmitler
dir. Bundan sonra Givurkaleye gibnit 
lerdir. Buradan Cephaneye geçen Re 
şit Galip Bey Sinanlı köyü civannda 
üzerinde re&imli mahltukat bulunan 
taılar olduğunu haber alarak beledi
ye reisile birlikte akıam karanlığın
da buraya in11lİ4ler ve tarlada otomo
bil projektörü ile tatı bulmuılardır. 
Bunlar dört mermer tat olup birinin 
üzerinde kabarbna arılan, muhtelif 
çiçekler ve aakaılar vardır .. Bir vesika 
olarak, iki bin senelik bir kliaik sa
nat eseri olarak bu taılar tesbit edil
mit ve buradan Dumbuldağa gitmif
lerdir. Buratlan dönerken Sinanlı kö
yÜnÜn §İmalinde bir ihtiyar çoban de
liletile bir tepede mermer mezar ta
t• cörmüşlerdir. Bu taşın üzerinde ata 
binmit ve zırhlara bürünmÜf bir mu
harip ve altında da ağlayan bir ka
dm kabarbnaaı ve en altmda ıilinmit 
yazılar görülmüıtür. Bu taıın Ankara 
ya nakli temin edilmiıtir. Vekil Bey 
ve refakatindeki zevat dün gece yan
lı Ankaraya dönmÜJlerdir. 

Yeni nefrlyat 

Şu dağların ardında 
Konaervatn•ar müdürü Muf1alı De 

mircloilu Yusuf Ziya Beyin ... ridir. 
Köylerde yörükler araımdaki görgü 
ye duygulannı yazmıttır. içinde Ya
ralı ıreyik, Kuru Kadir, Kızılırmak, 
Sayırı. Oımanlı görünce, Yemek öv
mesi, lrmafm aldığı gelin, Yılan au
Jayan kız, Yörük kanıının yası ıribl 
güzel, meraklı dokuz tane köy hiki.
yeoi vardır. Öz dil ile yazılan ve öz 
T_~rk halkınm Yllf&Yıtını, duygulannı 
gosteren bu kitabı tavsiye ederiz. 

Bir demette beş çiçek 
Genç edibimiz Faruk Nafiz Beyin 

"Bir demette bq çiçek" itimli zarif ve 
mrun m•~erden mllrekkep oon e
seri Suhulet kütüpaneai tarafından _. 
redilmlıtlr. Her ailenin kütüpanesinde 
bulunmaaı faydalı olan bu eteri okuyu
culanmıza hararetle tavsiye ederiz. Eser 
berkea tarafından lezzetle okunacak 
mevzuları ihtiva ebnektedir. 

Küçük ilan1ar 
Vi - Nu Beyin küçük llinlıır laimli 

romanı kitap halinde Akşam kitapı.aı
ai tarafından ııepedilmj1tir . .Aık, ma-. 
ra, cinayet romanı olan bu roman, 372 
aahifelik zarif bir dit halindedir. Kart
lerimlze tavaiye ederiz. 

Ankara SİNEMALARI 
Yeni BugOa bugece 

Gündüz benim 
Gece senin 

Franaızca sözlü aenenin en ırüzel filmi 

BugUıı bugece Kulüp 

GALIÇYA 
CEPHESi 

Fnkallde müheyyiç aabneler, kah· 
ramanlığm emaalıiz nümuneleri 

Hergele meytlonıntlo b ir entari -tılıyor .•• 

Hergele meydanındasatıcıla 
''Ustası Şamdan, suyu şadırvandan, 
Eskişehir unundan,yeni çıktı fırında 
~N~~ 9 .(Milliyet) - Belediye- neıe, buzlu kar tipiaine rağmen ıeoı

ce tamının "İtfaıye meydanı,, na tah· aiyelerinin albnda knnıldıyamıyan 
vil ve terfiine rağmen Ankarada hi- bunların alqama kadar elleri durmaz• 
li "Hergele meydanı,, denen bir mey- Diğer ID'ayı hıtan ıeyyar çaycdar, 
dan vardır. kundura boyacıları, köfteciler, börek· 

Bir edibimiz buraya "BaJı boı hay· çiler de poluin ıapkaaı aokaklann kÖ· 
vanlar., meydanı ismini verdi. Dil teıinden görününciye kadar faaliyet• 
mütehaasıslanmız "ir (erken) ırelen tedirler. 
meydanı,, dediler ve malfun hergele Hele hele bin bir yamalı pejmürde 
kelimeıini irgelen diye tevil ettiler. elbiae aatanlar meydan ortaoının ha· 

Ankaranm en eaki pazarlanndan kiki hi.kimidirler. 
olmaaı ıribi nevima bir asaleti de haiz Henüz aabn aldıklan bol paltolar 
olmaama ve bu kadar tevillere raf- içinde kaybolanlar, dapdaracık ce-
men bili lakabile anılan bu yiğit yer, ketler içinde çarmıha gerilmit gibi l<•· 
eski ve yeni tehirleri biribirine bağlı- mıldarıanuyanlar aldıklarmclan meııt' 
yan caddenin tam ortaomda ve ıehrin nun cep aynalanna bakarak gururla 
en göze çarpacak bir mevkiindedir. dola§ırlar. 

* * * Şunu da kaydedeyim Jdı buraaı ay• 
ltitti~ime göre buranın istikbali ni zamanda civar kaza merkezlerine 

parlaktır. Çünkü opera binaaı bu ma- &'İden otobiialerln eeaa lıtuyonudur. 
hallin cadde tarafına nalıyan ln1m1- * • * 
na yapılacaktır. 

Fakat kaç para eder iıtikbalinin 
parlaklığı bugünkü vaziyetine ufacık 
olıun bir tesir bile yapamıyor ki .. 

Buırün burası hamal, esnaf, renç
ber, iıaiz güçallz binlerce kitinin çar
'"'• oteli, lokantası, yaylalı ve kqla
Jtdır. 

Burada artık hayvan alınıp aab) .. 
maz, fakat nihai derecede .,.ldml, &'i
yeceklerin boraaaıdır. 

Tıpkı karıncalar &'İbi binlerce kiti 
zaman zaman burada vıcır vıcır kay
nar; köfte, simit, börek yer, ıu n çay 
içer, bilhaua eski alıp satar .. 

Fenalığa çok istidadı olan bir yer 
olmaaından dolayı poluln ve belediye 
memurlarmm sıkı kontrolil altında bu
lunan Hergele meydanında bu tekay
yilde rafmen gene köfte aablrr, pne 
ırürültil yapılır. 

ıy.. ıy. 

Sabahleyin aaat altıda bqlıyan bir 
ukulhı ve bütün bu uiultunun llzerin
de hepsine faik bir ılmitçl -' ııünün 
her saatinde buradan caddelere lı:a
dar tqar. 

"Çöpails, çeldrdek.U.,. vaaflle m 
hiç aimit aatrldıfnu ııördilnüz mil? 

Hah, bunu yalnız iıte burada ııörilr
ıiinü:z. Maahaza bu entereaan aabcı .. 
n· _ aatıf naralannm biraz kaleme ıre· 
lir taraflannr da yazaymı ı 

- Uatcuı Şamdan, 
Suyu padırvandan, 
Eıkifehir unundan, 
Yeni çıktı fırından. , 

- Elendi, aldanma, kanma, 
Yüz paraya alma, 

iki kul'Uf yirmi paraya al. 

- Gevrek geurek, 
Al iki tane ver bir çeyrek. 

- Balaban balaban 
Alırıan aldanman 

Bilmem beğendiniz mi? Hani için
de bazı yeni. tfirlen laf çıkaranları 
da yok değil ••.• .. . . 
Meydanın bir tarafını aeyyar ~ 

dura tamircileri tubnuttur• Kızgın gu-

Bu hayhuy, bu alıı·verİ§ saman :ııa• 
man bir panik halinde bılı::rtaa uğra· 
maaa belld de bu kadar hararetli •e 
zevkli olmıyacakbr. 

Gllnde bet alb defa ı 
- Kara polia &'eliyor!? •• 
Sadau bu meydana çıkan bet altı 

eokaim içini birer harp siperi haline 
ııetirir. O zaman bu oolı:aldarda omu• 
zundakl ocakta hlll köfteleri cızırdı• 
yanlar TII diler aatıcılar top ateti al
bnda gibi aainalm &'eçııM"lnf bekli
yerek •İnerler ••• 

• •• 
ltara polb dedikı.i -ur bu 

meydanı ıindinnlıtir, vazlfeıinl bak
kile yapar. Fakat bu binlerce kigi ile 
bu kadar alper Yarken bll§a çıkılır 
mr7 ... O gitti mi &lem yine al llen>ı 
deYnuı yine ol devrandır • 

Gene peykeler hemen kunılur, cil• 
fU hnru, bqlar. Bir iki aaat ırene her
ke• müsterihtir. • Derken ırene uzak• 
tan bir fer-yatı 

- Vanyo, oanyo/ .• 
dedi mi panik hatlar •• , 

• • • 
Gördilnlbı ya Hergele meydanı Arı• 

karanın oldukça eğlenceli yeridir. hl 
olmayıp ta mahkeme dinlemele ırideı>• 
lere bu meydana bakan kahYeleri ta..,. 
siye ederim. Daha eğlenceli n.lrltler 
geçirecekler, harp oyunlan ııörecek• 
!erdir. 

S. R. 

VERNER 
Ankaran111 

en /Oka 
TUVALE1 

ııalonu 

Bankalar 
caddesi 

Tel: 3240 

Ankara pala! 
Tel: 34JO 

1494 

lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim 
Şirketinden: 

Al pullu Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz şekeri 
satılır. 

atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak e• uz ere 

Kristal Toz, Kilosu Kuruş 


