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NUSHASI S KURUŞTUR 

İıtanbul sabıtaaJ, OD stınden bo-
l'İ UJUtturucu ye keyif verici mad
delerin kaçakçılıimt yapan ııenit 
hir ,ebekeııiıı faaliyeti ile metııul 
dür. Zabıtamızın bu on ııünlük faa 
liteti hepimizi teyakkuza .e...ket.
llıeai 'ıazmıgelen bazı hakikatler 
llıeydana çıkanmtbr: Memleketi· 
llıiz afyon müıtahıili oldufu hal
de 'timdiye kadar keyif ....icl 
llıaddelerin kullanılma•ı ha& ara· 
1•nda taammüm etmemifti. Bu ze
hirlerin zararlanndan maaunduk. 
~e yazık ki kaçakçıların faaliye~ 
~eticesinde uyutturucu ve keyıf 
~erici maddeler bazı sınıf ha& ta. 
blJcası arasında kullanılmağa bat
l111ıııtbr. Dr. F ah rettin Kerim B., 
letkikatı ve müpbedeleri netice-
1İnde netrettiği bir etütte hamal· 
lar arasında bile eroin müptelala· 
l'rna tesadüf ettiğini bildirmekte
dir. Eroin zehirlerin en müthi,idir. 
~İr defa bunun pençesine dU.tük· 
len sonra kurtulUf yoktur. Binaen
aleyh eroin müptelası cemiyeti 
b~eriye için kaybolmut bir insan
dır. Fakat zarar yalnız bununla 
kalmıyor. Zehirin tahribab inen 
de intikal ediyor. Sonra ekaeriya 
~oin kullanmaia batJıyan insan, 
intihar etmit olmuyor. Zeblrin te
•İrj albnda sefalete dütentk, ce
lniyet üzerine yUk oluyor. Bir mil· 
letiıı efradı anwnda kobba ııibi, 
troiıı gibi zehirlerin kullandma•r 
t~ilm etti mi, o millet kendi 
keııdini ölüme mahkam etmlt de
inekti r. 

Bunun içindir ki on ııünden bo
li Polisin mqgul oldufu eroin ka
~kçıları, yalnız hazineyi varidat. 
la.n mahrum eden kasa hırsızları 
değil milleti zebirliyen katil va
lİYeti1ndedirler. Bunlar yakında 
lnabkemeye verileceklerdir. Suç.-
1\iz olanlar kurtulacak. Fakat aca
ba suçlu olanlar hakkındaki hü.k
lnün mahiyeti ne olacaktır?. Ve ıf
le asıl üzerinde tevakkuf etmek 
iatediğimiz nokta da budur. 

k Haber verildiğine göre, eroin 
~çılan ihtiaaa mahkemelerin· 

de değil, alelade mahkemelerde 
tnuhakeme edilecekler ve hakların 
daki ceza da birkaç aylık mahp111-
lıığu geçmemektedir. Alelade mab 
lı.eınelere kartı her Türk vatandaf 1 hürmet hi11inden ba,ka bir hia
e mütehassis olamaz. Ancak ba
ıı nevi kaçakçıhk hakkında seri 
hükümler vermek Ye tiddetli ceza.. 
lar tayin etmek için hususi mah. 
lı:emeler lefkil edilmifli. Bazı ik
lıaad[ zaruretler albnda tqkil edi. 
len bu mahkemelerin daha tehli· 
lte!i bir kaçakçılık ile de metgul 
~lınuı en büyük içtimai zaruret 
'llllini almıtbr · 
Uyu9ıurucu madde kaçakçılığı 

lıllkkındaki cezaların da tiddetlen 
dirilmesi lazımdır. Polis tahkikab 
~östermittir ki bir kilo eroin bin 
•ki yijz liraya kadar aatdmaktadır. 
Qu kadar büyük klr temin eden 
bir ticarete birkaç aylık hapis ce
~llaını göze alacak imanlar daima 
bulunur. Ceza ne mefl'U olmıyan 
~bbüsün temin eltili klr ile, ne 
de cemiyeti beteriyeye yapbğı za. 
"-rlar ile mütenasiptir. 
L "fütün kaçakçısı, cigara kağıdı 
«<lÇakçıaı hazineyi 10ymaktan bat 
ka bir teY yapmıyor. Gerçi bu, a• 
tır bir cüriin:ıdür. Ve onun içindir 
lı.i cezuı da dirüm niabetinde a· 
iıtdır. fakat •roin kaçakçılrtı U· 

llılllııi ııbhat üzerine olan fena te
'İtleri itibarile daha buyilk bir cü· 
liiın iken, ceza hiç te c:ilnnUn afır· 
lıtı ile müteaaaİP delildir. 

Belki yakında bu noksanlar te
lafi edilecek. Ve eroin kaçakçısı, 
tiirınü ve cemiyeti be,eriye için 
l'aptığı zararlar ile mütenasip ce
ıillara çarptmlacaktrr. fakat tU 
11nutuımamalıdır ki, u)'Utıurucu 
~de kullanmak ııibi bir itiya· 
~ yayılmaıma m&ni olacak i· 

lıııl, kanun cezalarından ziyade 
;fltan umumiyedir. Efkarı umumi 
~ tUnu iyice anlamalıdır ki, eroin 
linllanan inaan çalıtmak kabiliye
d den ve hatta abl!k ve seciye. 

Maarifte yeni teşkilat 
Yeni teşkilat layihası Millet 

Meclisine verildi 

ANKARA, 16 A.A. - T. D. 
T. Cemiyetinden: Kartılıkları a
ranacak arapça ve farsça kelime 
!erin 33 numaralı listeai tudur: 
1- RAHAT 1- RUH 

Teıkl At nasıl yapıl1yor? 2 - RECA-RiCA· 8 - RUHANi 

lıloaril V elılli Refit Galip Bq 

ANKARA, 16 (Telefonla) -
Maarif Veklleti merkez tetkil&. 
b ye Yaııifeleri hakkında bir ka
nun llyihaaı ile maarif m6dür ye 
mua'rinleri ile liseler Ye muallim 
mektepleri Ye cırla mektepler kad 

3 - RiSALE 9 - RUHSAT 
roaunun birlettirilmesine dair bir 4 _ RÜŞVET 10 _ RÜKÜN 
kanun layihaaım hüldimet Millet 5 - RiVAYET 11 - RÜŞT 
Meclisine vermittir. 8 _ RIZA l2 _ RÜTBE 

Bu l&yihalara göre vekalet 
merkez tetkilab tasfiye olunacak- Listelerde çıkan kelimeler· 
tır. Bu meyanda bir mesleki ve den mil.nalan birden fazla olan-
teknik tedrisat umum müdürlüğü ların her manası için ayn kartı· 
ihdas olunacakbr. Bu umum mü- 1 !ıklar ıürülebilir. Kar,ılık gön· 
dürlüğün bir de muavini buluna· , deren zatların gönderdikleri 
cakbr. Talim ve terbiye heyeti kar,ılıklardan duyulmut ve iti· 
azalıkları betten dokuza iblağ e· tilmit olmıyanları hangi kaynak 
dilecektir. Bu dairenin büro tef· !ardan aldıklarını göatermeleri 

kilatı genitletilecektir. l 1!imr;;;iiicaıiilioııilui.ıneusrii!.••-!i!ii;;;;;;EE;;m-.U 
lstatiıtik müdürlüğü talim ve 

terbiye dairesine bağlanacaktır. 
T eftit heyetine gelince bu beye 

ce yü% lira maatlı bir reiılik ve 
teftit kadrosuna yeni müfettitlik
ler ili.ve olunacaktır. Müzeler mil 
dürü ile zat itleri müdürüniln ma 
atları 70 liraya çıkarılacak, eYrak 
mlldürlilğünUn ~ 45 e iblli • 
dilecektir. 

Hususi kalem tefkillb da ııe
ni9letilecektfr. 

Vekaletin kadro cetvellerinin 
(Denmı 41 IDCI uhifede) 

bono işi 
Ankara'daki temaslar 

devam ediyor 

Yeni para nasıl olacak? 
Maliye müsteşarının şayanı 

beyanab dikkat 
933 l•tikrazı - Yeni paralar. Kuponlar 

ı:.nAfı - Osmanlı bankası •• 
İıtanbulda yeni yapılacak mali l"f 

kilit lçJn tatkikatta bulunmakta olan 
Maliye miiat"f&" Ali Rıza Bey yarm 
Ankaraya a•det edecektir. Müı~ 
Bey muhtelif malt itlere dair mühim 
beyanatta bulunarak ezcümle demiı· 
tir ki: 

Ergani utikrazı 
"- Erıani iatikra:ıınm dört milyon 

llrabk ilk takıidine alt kayıt muame
leai bir ay aarfmda kapanacaktır. 
Halkın bu iatikraaa karıı alakaamın 
ııünden ııüne artbfı ıöriilmektedir. 
Eaa... Erıani tah•ilatı her türlü ver 
silerden muaf tutuldutu için bugün 
de, yarm da himiller için emin ve kir 
Is bir ittir. Şayanı kayıt olan bir nok· 
ta da bu tabvlller' teminat akçeli ve 
mnllk alını aatmımda para ıibi tedi
ye edilecetidir. Bu buauaiyet Ergani 
tah'Villerine diler eahamdan yüluek 
bir kıymet vermektedir. Bu, elbette 
ba tahvllltm aatm almdıklan kıymet
ten daha yükaek bir kıymet kazanma 
smı mucip olacak ...., buna hiç ıüph• 
ıiz hükGmet te müsabaıret edecektir. 
Erıani tahvillerinin, kıymetlerinden 
-lı dilpneıine kati,.... ibthnal yok· 
tur. it Bankası, halka takaitle tahvi· 
llt aatm almak için kredi açmakla 
f<>k faydalı bir hareket yapmııtırı 
kendiıine mütetokklria. Bu hareketi 
Oomanlı Bankuı, Döyçe 'H Döyçe 
Oryant Bank ta takibi muvafık ırör
milflerdir. Birçok diler mali müeaae
aelerin bunu takip edeceklerine fÜp· 

Maliye miiateıan Ali Rıza Bey 

he etmiyoruz. Ersani hatbnm İnfuma 
bu aeno başlanacak; itçiler için yeni 
bir it aab .. ı açılacaktır. Ergani ma· 
deni ltletmiya batlandıfı anda, balar, 
lhracab memlekete mühim bir aarve
tin ıirmesini mucip olacalıı: ,,. milyon 
larca tonluk nakliyat de.U. ticaret 

(Denmı 6 mcı aahlfe<S.) 

lmıail Miiflak B•'JI 

A 6 (Telefonla) - Cay· 
rimübadiller emniyeti idare heyeti re
isi lamail Mi1Jtak Bey Maliye vekila

(Devamı 6 mcı salıifcde) 

Merkez bankası 
Dün iki toplantı yapıl

dı, kararlar verildi 
ANKARA, 16 (A.A.) - Cümburi

yet Merkez banlı:aaı beyeti umumiyo
ıi bugün saat 14 te fevkalade ve ale
lade olmak üzere iki içtima yapmııtır. 
Baıvekil lamel P&Ja Huretlerile Ma· 
liye, lkbaat, Glbnrük ve lnhiaarlar ,,. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Müderrisler 
Gittiler ----Ağaoğlu Ahmet, Muzaf-

fer ve Fuat Beyler gitti 

Darülfünun müderriılerinden 
Köprülü zade Fuat, Muzaffer ve 
ApoAlu Ahmet Beyler dün ak. 
tam Ankaraya gibnitlerdir. Anka 
rada buııün toplanacak olan T. D. 
T. Cemiyeti içtimamda müderria
ler hazır bulunacaklardır. Tilrk ta 
rihinin ana hatları eNrinin mede
niyet kısmı hakkında cemiyete iza 
hat vereceklerdir. 

Muhtarlık kalkıyor 
HQktimet Mecllıe bil' 

IAg lha ,,,. rdl 
'.ANKARA, 16 (Telefonla) 

Belediye tetkil&tı olan yerlerde 
muhtar ve ihtiyar heyetlerinin kal 
dırılmaıı hakkındaki layiha mec· 
lise sevkolurmıuttur. 

Bu layihaya göre muhtarlıklll· 
ra ve ihtiyar heyetliklerine veril· 
mit olan vazife ve salahiyetler be
lediyelere devredilecektir. 

Sahıp Ye Baımuharrirı 

Siirt Meb'u•u MAHMU1 

Umumi Nepiyat ve Yazı · Müdüril 
ETEM iZZET 

Bu cahil ve ne yap tığını bilmez 
aletler beyanname dağıtıyorlardı 

Mevkuflann e·.relki tahrlkçilerle alakası v•r mı? 
Oç bet senedir moda oldu: Bir 

mayıs yaklattı mı bazı komüniat 
taalakları &izli gizli birletirler, 
matbu veya el ile yazılmıt bir ta
kım beyannameleri öteye beriye 
gönderirler, sokaklara asarlar. Ge 
ne 1 Mayıs yaklatb ya, ifte bir ta. 
kım komünist taslakları meydana 
çıkb. Son bir iki gün zarfında, bil
hassa amele muhiti olan Cibali, 
Ortaköy, Çapa gibi yerlerde tütün 
itçilerine komünist propagandası· 
nı lafıyan beyannameler gönderil. 
mi• , .;\. ~'lrlara asılmıştır. Hatta, 
acemice, daha ileri gidilmit; para 
ile çocuklar tutulmuf, ellerine ha· 
ıılı beyannameler verilmit: 

"- Bunlar ıinema ilinlandrr. 
Önilnüze gelene dağıbnız" den· 
miftir. Çocuklar ameleyi 1 Mayıı 
ııünü fabrikaları terke, aokaklar
da nümayit yapmaita davet eden 
bu beyannameleri dafıbrlarken 
görülmllt ve ifadeleri allDIDlf, ço
cuklar da iti olduğu gibi anlatmı,.. -. 

Polia Miicliirü Fehmi Bey 

lardır. Bundan ba,ka Ortaköyde 
itçilere beyanname dafıtanlar p~ 
liı tarafından ııörüldüklerini anla
yınca tramn.ya atlayarak kaçmı· 

(Devamı 11 mcı aahltede) 

iş bankası şube müdürleri 
arasında değişiklik •• 

Bazı şubelerde tebeddüller oldu 
it Baııkau ıube müdürleri araam

da bazı defiıiklikler yapılmıttır. Öl· 
rendiğimiza ııöre yapılan deiitiklikler 
ıunlardırı 

İstanbul tubesi aenia tefi Süheyp 
Şemaettin Bey Uzunköprü müdürliiğü 
- lııtanb 1 ıuı.e.i aarırİa tefi T hir 
Y abya B.,y laparta müdürlüğüne, U0 

zunköprü tubeai müdürü Muatafa Sab 
ri Bey Adapazan müdürlüğüne, Ada
pazan ıubeıi müdürü Şakir Rifat Bey 
Beyoğlu müdürlüğüne, Beyollu ıubo
ıi müdür vekili Nut-ettin Ki.mil Bey 
lıtiralder aervisine, Si~aı ıubeai, mÜ· 
dürü Neıip Cemil Bey Ordu müdürlü. 
ğüne, Zile ıubeıi müdürü Celil Ra· 
ııp Bey Sivas müdürlüğüne, Bafra 
ıubeıi müdürü lamail Hakkı Bey Zile 
müdürlüğüne, Saıruıun ıubeıi ikinci 
müdür vekili Saracettin Huluıi Bey 
Bafra müdürlüğüne, !aparta tubeal 
müdürü Seracettin Fatin Bey müfet· 
titliie, Ordu ıubeai müdürü Hüaeyin 
Haki Bey Buna müdürlüğüne, Berıa 
ma ıubeal müdürü Hurtit Ahmet Bey 
Akbiaar müdürlüğüne, Maniaa ıubeai 
müdürü Selim Behçet Bey Berıama 
müdürlüğüne, Akhiaar ıubesi müdürü 
Mehmet izzet Bey Edremit müdürlil· 
tüne, Akhiaar tubesl ikinci müdürü 
Osman Nurullah Bey Manlaa müdür
lüğüne, Buna ıubesi müdürü Salt Ha , 
mit Bey Türkit Müd. Mua•. ne, ta-
mir ıubeai ikinci müdürü Rilıtü Hll· 
mi Bay !pekit müdür muavinliğine, 

lı Bankcuı U. M. V"kili Muammer B. 

lzınir fUbeai muamellt imirl Oaman 
Dardafan Bey Jzmir ikinci müdürlü
lilno, Edremit tubeai müdüril Vehbi 
Fuat Bey U. M. Şub. Md. muninliği
ne tayin edilmiflerdir. Bunlardan ma· 
ada Adana mmtakaaı ıubeıi Meraine 
naldedilmit ve bu münaaebetle Merıin 
ıubeei ikinci müdürü Enver izzet Bey 
Menin mmtaka tubeai ikinci müdürii 
olmuıtur. Ba meyanda Adana tubeai 
muamellt &miri Cemil Atalay Bey de 
Menin ıubesine nakledilmlftir. 

Paskalya iyi geçiyor 
Komşu milletlerden bir çok 

seyyah kafileleri geldi 
Pukalya - pazar olmuı miinue

betlle dün Beyoğlu pek kalabalıkb. 
Bütün -.m mil•u•elw diba ft ha 
sün tatildir. Paakalya münuebetila 
dün Be7ailundaki 5-v.leepri kll••ln-

de papaa vekili tarafından ruhani bir 
lyin yapılmııtır. Bu ayinde Franaız 
1efanıti erklm hasır bulunmuıtur. 
Paalraya tatilini seçhmek lbere kom· 

(Denmı 41 IDCI ııahlfede) 

en ınahrumdur. Eroin kullanmak 
~ lıüyijk ayıp sayılmalıdır. Eroin 
1 Çıı.kçılığı yapmak ta yalnız fert
ı:~n •ıhhatine değil, milletin var
~ ll'ıııa kartı suikasttır. Bu içtimai 
lı~Yınetler kabul edilirse, eroin hiç 

•t zaman tehlike te~kil etmez. 

Ahmet ŞVKRV 

Yukarıda: Bulgar sefiri Reisicümhur flz. ine itimatnamesini tak-
dim ediyor. • 

Atağıda: Gümrük komiıyoncuları birliğinin dünkü toplantuıı .• 

Dahiliye Vekil.leli kanunun tat. 
bikatı için bir nizamname hazır- , 
layacaktır. Paskalya iyi güne ra&tgeldi O• dün kırlar gezenlerle doldv 
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Tarihi tefrika: 148 

93felaketleri velgnatief 
Rus ordusu Ayastafanosa 

gelmiş, yerleşmişti 
- Babtilinin takip ettiii ıılyaaet ~ 

ki yüzlü ve hileli bir siyaııetıir. lngiliıı 
filoaunun Marmaraya ılrifi beynelmi
lel taahhütleri biçe inclirmiıtir. Tür
kiye Ç•nakkeleyi bunlara kapamamıt 
böylelikle hareketlerini kolaylafln'o 
mııtır. Buna kartı Rua ordulGllaa da 
6niinll açarak latanbula ıirmemin 
tnüaaade •'-İ !.bandır. Bat•ekill
aiıı: Jnsills aiyuetine kapılmı,tır. Pa
di1e' da •na.dan helıerl yoı... 
tur. 

lsnatief bu tert •e ağD' m...Uze
len'en ....,... Saffet Pata11 Grandük 
Nikolaıun yanına ıötllrdiL E .... eıd
baberli olaa C..aadilı: çok fiddetli bir 
liaaııla lnıiliıı: Sefirlnbı lataabulda sal
tanat siirdüfünü ııöyl17-aı: Rus ordu· 
larmın latanbala ,.llriiıaoek aıeeburi
yetinde kalchlmı bildirdi .,,., Ayasta
fanusta kararcü kuracaimı kat'i ••
rette IÖ71edi. 

lırnatief, f&fUIP kaim" olan Türk 
Harit.iye Naaırma ded.i ki: 

- Biz Edirne aıütarekuini feıhet
miyoruz. lıtanbula doln JilrüJÜtÜ
muz Türkiyeye delil, lapiz filoaunun 
manenaama kt!'fl bir lıarekettir., Siz 
bize silah atmadıkça mütareke hü
kümlerini tutanz. Fakat il.-i hareke
timin :.ilahla karp dunıraaıuz o za
man mütarekeyi Iİz bo-._ olunu· 
•us. 

Bu b .. berler latanbnla ıellnce padi
tah ta, vükela da f&f&l&llllflardı. Ne 
yapacaklannı bilemiyorlardı. Saray
da toplanan f..,.luılicle 1ı1r ..-llıt• 
Ruslarmm taleplerinin kabulüne ka
rar verildi. 

Böylece lnsilis f°dolUJlun latanbula 
ıelifi, Rualann da Ayaataf- ka· 
dar ilerliyerek latanbul ınhaanılerini 
uzaktan ıörmelerine -.ile oldu ... 

-11 -
Ruı ltararglhının A11••

l•f anou nalı il 
lıısliıı: filOIUDua latenı..Ja &'eliti, 

lnıriliz ıiyaaetine taraftar olmıyan 
Hariciye Naun Server P&f&Dm lngil
tere Sefirinin 11rarile iatifaya mecbur 
olllfll, Ediu ıılı ......,._ edllea ıulb 
4artlannm çok alır ıöriildiiiü ve bun
lan tahfif için padltala tarafından 
dofrudaa dofrara Çara ..ıiracaat e
dilerek Namık Pqanm Petenburıa 
ırônderileceii haberlarinin ya11lı.,. lıı
natief'i çok ıinirlendİl'IDİftİ. Çan •e 
GrandGkü luuuhrarak Saffet Pata}'• 
J'tpbft tebliıatta büyük bir ıiddet Ye 

kat'iyet vardı. Babıili, T-dan Çek
m-lere kadar ıelon Rua ordularmm 
•oda lotıonhala ıiı ..-ı d lııal'lı:arak 
Rua lrararallunm Ayaatafaaoaa nakli
ne lator İltemn ruı oldu. lırtanbul ö
nünde müdafaa hattı tutmuı olan yir

.mi bin kadar Tilrk askeri Caıı:i Ahmet 
Muhtar P ... nm ida...ind..,.di. Fll'ka 
kumandanlıtı Elna'da hüı:meti ıörii
len (deli) Fuat PattJ'a •erilmitti. Rus 
ku...,etleri lnımanclam C:-al Skub
lef, Grandük Nikolara bunların bita
raf mmtaka,.. ... cak Rua Jıı:un.etleri
ne kartı müdafaa niyetlade bulunduk
lannı Çatalcada haber vdl. Gran
dük trenden inerek lıtaıyonun bekle -
me aalonuna ırirdl ..., lokomotifle bir 
zabit ıönderdi. Ceneral Skublef hü
cum emri istedi; fakat baıkumandaa 
Türklerin akıllıca daYranacaldan Ü· 
m~dindeydi. Karanlık ırecede yeni bir 
m~deme açarak kaıı:anılmıt olanlan 
tehlikeye koymak !at.nedi. Gelen za• 
b~t, Türklerin müdafaa etmiyecefi
nı, Seruker Rauf p&f&BID Ayastafa
noıta Grandükle maiyetini beklemek
te olduğunu bildirdL Bunun üzerine 
Grandük tekrar trene bindi .,,. yavaı 
yürüyen tren oon Türk latihkamlan a
raım~an ıreçerek Rua Başkumandani
le maıyetinl Ayutaf._ ıretirdi. Bu
nun üzerine Gazi Ahmet Muhtar Pa-
4a da iki Rua laa......d arumda onüda
faa hath tutul&llllJ'acafuu ileriye ali-

rerelıc T6rl. ı.u...,etlerini ıeriye aldı 
•e latanbul surları önünde yeni bir 
müdafaa hatb yaptı. Fakat bu defa 
kuvvetlerin bir kılDll Boiaziçi sahil
lerinin önünü, bir in-. da aaıl lıtan
bul önünü müdafaaya aynldığından 
saten az olan Türk kuVYeti yeniden 
parçalanmıttı. Fazla olarak bunlarm 
ellerindeki cephane kendi tüfeklerine 
uymuyordu. Bunun için müdafaa hat
tmdan aıken:e bir it beldemek müm
ldin değildi. Buruı Ayaatafanos mü
zakereleri sıraamda baı-hbu Saf· 
ht p..._ ile ikinci marahbu Sadullah 
8eJ'e ...__ bilclirilmifti. 

AJ'aıtafanoata J'eniden mükileme
lere baılandı. Bu ıll'ada Gortchakof 
td~rafı!'dıın lırııatief'e ıu telıraf sel· 

ı: 

"Eılrldenmi tanıdlfınuı Türlılerle 
,-cniılen lrarıılaftyor...,.us. Ba seferki 
kar,.Ia,,,..,nız R.,. tarihinde elıemmi
yetçe enuali 11örülmemİf bir uaziyette 
oluyor. lngiliz.lerle Aou•turyalılann 
aleylılniade T ürkfere tuir yapmalan 
na lrarıc gelmek için müzalrerelm aü
nıtle netic:elnıdinnek li:ımıdır. Bu i
lri deufet, bizim dofrudan dojfnıya 
Türkiye ile anlaşmamu.a ınııkit bırak· 
mamalı emelile, lıongrenin toplanma
•n• süratfenılirmefe ue yalrlaıtırma· 
fa çafıftyorlar. Kanaatimee •iyasi ua
:ıriJlflt aleylıimiz.ıledir. l.t-6al üıı:eri
ne yürümemiıı: buna lelıimia çe11ire
miyeeelıtir. PadifO]a l>isi aldatmak ;.. 
fiJIOr. Rcu ordulan latanbala ırirerse 
poılifahuı Buriaya delil, Adalara ge
çcrelr lngilüı donanmıuuun lıimoyai
ne pmHİ muhtemeldir. Böyle bir ha
reket bizi içinden çılrılmaa müılrüller 
önünde l>ırakabifi,.. Si.u ,önderdiğim 
ayai mulıakre •uretleri, Almanyv
nm da biz.den •oiiwmıf oldrılunu &'Ö•· 
teriyor. Almanlar l>i.sc yalnıa ai)l<lli 
..Wıauueferde nuaalıeret etlecelıleri
ni söylemekk berakr biz.den :r.iyade 
A111dtur,11anm tara,mı tutmalı utdik
leri bes•11lliılir. Kendisinden lehimi.u 
lra111111tfi bir lıareket be/rledi;imiz. 
Prenı Bimıark, hatta kongreye iftl· 
ralrte l>ile tereddüt gÖderİyor. Bunla
rın lıer biri bm - derecede ihtiyatla 
harelrete ae11keden h&diselerdir. Bü
tiin l>unlarla beraber bu kadar leda
k8rhkla elde edilen :aalain netkele
rini de kaybetmemelı lciıı:ımdır. Halle
decefiniıı mesele pek bü,.W.tiir. Allah 
mainini. olnml'' 

lgnatief, önündeki meaeleıtin bü
yüklüğünü, zorluğunu anlamak için 
bu telırafa muhtaç delildi. latanbul 
kapılllnnda ailih patlamasınm beynel
milel ihtilatlara aebep olacağını oher· 
keıten iyi biliyordu. Onun ud emeli 
Türklerin korkuıundan iıtifade ede
rek kimse yetitmeden lıtanbula el 
koymakb. lnııiliz filoaunun ıelifile 
bu emel kaybolmu,tu. Bunun için ar· 
bk lıtanbula girmekten bir fayda bek· 
lenemezdi. BUna mukabil ceneral. or· 
dunuo sol koluylaBüyükdereye inerek 
Boğazın Karadeniz methalini elde tut· 
masmı teklif ediyordu. 

Aya.atafanosta müzakereler yeni· 
den ba4ladL Bu defa Saffet Pataya 
Sadullah Bey de refakat ediyordu. 
Sultan Muradm mabeyin baıkatipliği
ni yapmıt. Jön - Türk komiteaine gir
mit. Bulcariatan itleri hakkında bir 
tahkik komiıyonuna reialik ebni§ olan 
Sadullah Bey, Berlinden geliyordu. 
Saffet Patadan daha az korkakb. Bul-
11ariıtan hudutlan, Sırbistan hudut taı 
bibi, Karadağ& verilecek arazi itleri 
yeniden müzakere maaaırna girmiıti. 
Bundan ba,ka tazminat meseleıi, A
nadolu hudutlan, Ermeni meseleli, 
Türkiyeye kalacak Rumeli Vilayetleri 
iti Türk donanmaımdan bir losmmm 
R~ılara terki talebi, lran ve Yunan 
budutlarmın tashihi, Girit imtiyazlan ( 
da müzakere maaasma ıelmek Üzere 
ııra bekliyorlardı. 

933 istikraz tahvilleri 
Şimdiden yalnız lstanbulda 10,000 

.tahvil satıldı 
Erpni demiryolmnırı yapdmuı f 

için çıkarılan dahili istikraz tah
villerinin her tarafta hararetli sa
hldıima dair bura,.. haberler gel 
mektedir. Yalnız lstanbul'da on 
binden fasla taJml .. tıldııP anla
tılmaktadır. Bu t.ala'rillerden top
lalanacak para Ue yapıbıcak olan 
demiryolu Erıaai' deki bakır hazi
neılni cenup llmaıılanııuza lafı· 
llUJ'a yarıyacaktrr. Bu •yede ba
kır ihracabımz be111 kolayl•f8cak 
ve hem de çoialıu:aktır. Bu sebep.. 
ledir ki yeni istikraz tahvillerini 
ıatm alanlar büyük bir kazanç te
min etmi• olacaklardır. Tahvil aa 
hiplerinin ayni zamanda çok '8-
refli bir vatan hizmetinde de his
ıaeleri bulunmut olacaktır. Tahvil 
almak için yazılma milddeti bu 
ayın sonunda bitecektir- Bu iatik
razın ihraç kıymeti yüzde 95 oldu 
ğu için yüz liralık bir tahvil alan
lar derhal be, lira kazanmıs ola
caklardır. Avrıca sene nihayetin-

d~ he~ tahvil. aalıibine Jtilıde bet 
nıabetınde faız verileceii için bu 
kazanç yüzde ona çıkacakbr. Bu 
iatikrazın ud ka•ançlı tarafı ikra 
miyderidir. Tahvil aalıiplerine se
nede iki defa kur'a ile ikramiye 
yerilecektir. Diğer taraftan bu tah 
Yiller resmi müzayede ve münııka. 
aalarda bükilmet tarafından para 
gibi kabul edileceğinden tahvil 
sahipleri ellerindeki tahvilleri is
tedikleri zaman kolayca para ile 
defittirebileceklerdir. 

Hazine tarafmdan evvelce tak
sitle aatılmıt veya yeniden satıla· 
cak olan milli emlak mukabilinde 
de para yerine dahili istikraz tah
villeri kabul edilebilecektir. 

Muğlada 

MUCLA, 16 (A.A.) - Erga
ni demiryolu hisse senetlerinden 
gönderilen miktar tamamile aatıl
mıtbr. Dahili istikraza çok rağ
bet vardır. Satılmak üzere ikinci 
bir parti daha istenilmittir. 

MiLLiYET PAZARTESi 17 l'lJSAN 1933 

HA i c i HABERLER 
Endişev~eessür Tahribatçılar ne diyorlar 
Avam kamarasındaki 

mlzakerede Almanya lngiliz mühendislerinin muhakeme 
BERLlN, 16 (A.A.) - Alman • d M L•t • f t b ) d 

siyaseti haldanda Avam kamara- SID e • 1 ViDO 8 U Un U 
11nda yapılan müzakereler Al
manyada umumi bir endite uyan
dırmittır. Bu endi.enin en ziya
de milliyetçi gazetelerde akiıleri 
görülmektedir. 

Deutsche Tages Zeitunı gaze
tesi Almanya ile ltalya arasında 
çalıtma birliğinin Almanya ln
giltere ile biç detilse tabii müna· 
sebetler idame ettifi takdirde 
mümkün olabileceği dütilncesin
dedir. 

Çiftçilerin ve ziraat erbabının 
fikirlerini yazan bu gazete yeni 
Almanya aleyhinde yürütülen itti
hamlar ka11ısmda lngiliz hüku
meti mümessilinin müdahalede 
bulunmağı yazife edinmesi dola
yısile teessür ve teessüf izhar et· 
mektedir. 

VOLKlSCHE ZEtnJNG ga
zetesi de diyor ki: 

"lngilterede hükilmetin harici 
siyaseti efkarı umumiyenin pek 
ziyade tesiri albnda kalır. Bunun 
içindir ki, Avam kamarasında bu 
yakınlarda yapılan müzakereler, 
salabiyattar Alman mehafilince 
çok büyük bir dikkatle nazara a
lınmağa deier. 

Kor•anlardan eılıuya 
eline 

NEW . CHANG, 16 (A.A.) -
Mançuri kaynaklarından alınan 
haberlere ıöre tnııiliz deniz tica
reti tetkilatına. mensup bulunan 
ve 29 martta koraanlar tarafından 
kaçırılıp kaldırılan 3 İngiliz za. 
biti, bir çarpıtma eanasında külli 
yetli miktarda bir etkiya çetesi e
line diifmUttür. Korsanlardan bir 
çoğu bu çarpıtmada telef olmu•
tur. 

FTan11ız İ•tlhkAmlar11un 
resimlerini alm1t1ar 

ST SBURG, :A.A.) -
Echo de Paris gazete•İnin yazdı

ğına göre Strubourg'un bir kaç 
kilometre cenubunda çok vahim 
bir hadise olmu~tur. Bu ayın 11 
inde saat üçe doğru il'Zerinde Hit
ler bayrağı olan iki Alman romor· 
körü Fransız sularına girerek 
Fransız sahillerine alb metre ka
dar yakl;qmıflar ve yasağa rağ

men iatihki.mlarm resimlerini ala
rak Alman sahiline dönmiitler· 
dir. 

Amerlkada mali 
tedbirler 

VASHINGTON, 16 (A.A.) 
Tali tahkikat komisyonu, Ay.ln 
meclisi kavanin encümenine ecne
bi tahvilat ve eshamı itleri hak
kında bir idare heyeti !etkiline 
taraftar olduğunu ıöateren bir ra
por vermittir. 

Bu heyetin milaaadeıi olmak
uzm hiçbir ecnebi istikrazı tah
villeri Amerikan piyualarında aa 
tılığa ve teda't'iile çıkanlanuyacak 
br. Tali komiıyonun bu projesi
ne göre bir istikraz talebinin na· 
zara alınmaaı fU iki nokta hakkın
da yapılacak tetkikata tabi ola
caktır. 

1 - istikraz yapacak dnletin 
maU ve ticari vaziyeti. 

2 - Siyasi iıtikrarı. 
Ayin mediaindeki cümhuri

yetçi azadan M. Johmon da bu 
meıele hakkında bazı tedbirler 
alınmaamı taYIİye etmittir. M. 
Johnson Amerikaya olan taahhüt
lerini yerine ıetinniyen bük\lmet 
lerin istikraz tahYillerinin Ame
rikan piyaaaamda •tılığa çıkarıl
maımm yasak edilmesini teklif et· 
mittir. 

Eln•tein Almaayaya 
dönmüyor 

BRUKSEL, 16 (A.A.) - Pro
fesör Einıtein, artık Almanya'ya 
dönmiyeceğini, öz milliyetine aY
det ettiğini aöylemi,tir. 

M. Herriot Amerika ya 
gidiyor 

PARfS, 16 (A.A.) -·M. Her
riot Haver limanına gitmek üze
re Paristen ayrdmıftır. Buradan 
pazartesi günü vapuı·a binecek "e 
Amerikaya gidecektir. 

MOSKOVA, 16 (A.A.) - Tu 1 
Ajan11 bildiriyor: Mahkeme maz
nunların i.ticvabına deYam ede
rek Moskova elektrik istasyonu 
müdürlerinden Zorlne'i dinlemit
tir. Zorine Tbomthon'un eVYeli. 
kendisinden ııizli haberler topla· 
dığlDI, sonradan 'irket tarafından 
verilen makinalardaki sakatlıkla· 
n saklamağa memur edildiiini Ye 
nihayet kasten makinalarda bo
zukluklar yapbğı.m aöylemi9 ye 
bunun için Tbomthon' dan para., 
aldığım ikrar etmiflir. 

Tbomthon, Zorine tarafından 
ileri sürülen aakatlıklann arızi ol
duğunu iddia etmi9tir. 

Bakude fabrikalan kurmağa 
memur lngiliz mühendis Cushny 
Bakude bir çok senedir çahttığmı 
ve itler ve Sovyet Rusyayı ali.ka
dar eden meseleler hakkında 
Monkuze malumat verdiğini itiraf 
etmekle beraber kızıl orduya hu
susi bir alaka göatermit olduğunu 
ve tahribat için rii•vetler dağıttı
m inkir etmittir. 

Metro Wickerıin Moskova mü 
me11ili Monkuz, tirkete verdiği ra 
;>e>rlarr tanzim için tirketi ali.ka
kar eden bütün meseleler hakkın
da malfımat topladığını, Thorn
thon ve Cushny'nin istihbar me
murları olduklarını ve tirket tara
fından verilen malzemenin çok 
fena bulunduğunu itiraf etmittir. 

M. Litvinof 
MOSKOVA, 16 (A.A.) -

M. Litvinoff ile bir lngiliz kadını 
olan zevcesi dünkü muhakemenin 
bir kısmında hazır bulunmutlar
dır. 

Casusluk teşkili.ti 
MOSKOVA, 16 (A.A.) - Tas 

Ajan11 bildiriyor: 1911 senesin
denberi Metro Vickera miienese
sinde çalıfmıt olan maznun Ole. 
inik, bu müessese memur ve müs
tahdeminlerinin, Thornthon'un i
daresi altında, hazrrladıklan tah
ripkarlık ve casusluk tetkili.tı hak 
kında etn.fh izahat vermittir. 

Oleinik, bu tetkilatın gözetti
ği makaadm Moıkovadaki elek
trik aantrallanndan birincisinde 
bir takım basarlar yapmak oldu
ğunu tannnıfbr. 

Oleinik, Tbomton ile Monk
houae'un kendisine yaptıkları tek
lif üzerine İngiliz bankasında hu
ıuai bir hesabı cari açtırdığını, bi
riktirdiği 2,000 nıbley1 bu adanı
lar ya11tasile o bankaya yattrdıjiı
m da ıöylemittir. 

Oleinik, ifadeıine devam ede
rek Metro Vickera tirketinin Moı
kovadaki mümessilinin bu hesa· 
bı cariden kendisine 10 İngiliz li
rası aylık verdiğini ve aylık cüz
danının Tbomton'da bulunduğu
nu da beyan etmittir. 

"Halsiz düıilnce" 
MOSKOV A, 16 (A.A.) -. Rus 

tafıitlerden Olıinik Bak';1~~ .~e
siıatta Cusbuy'an ihmal• yuzun
den bir bozukluk Ye tev_aklruf ol
dufunu temin ettlil vakit Cuahuy 
arat• kalkarak= 

"Olıinik, yalan taylüyor,, de
mi,tir. 

Monkhouse bir çok elektrik san 
trallarında arızi aabtlıklar ol
duğunu, bunlann tamir edildifini 
fakat bu bozuklukların ehemmi
yetli bir mahiyette olmadığnıı da 
aöylemi9tir. 

iddia m•kamı Monklıouae'un 
ilk tahkikat e-.mda Yerdiği ifa: 
deleri okumağa bqlaymca Monk 
houııe müddeiumuminin sözünü 
keserek: 

"Ben o aözlerimi çoktan geri 
aldım. 18 aaat süren sorgulardan 
aonra çok yorgun ve balıiz dü•
tüın., demi,tir. 

le yapınıyacak olur, inkar yoluna 
saparsam ne Ruıyada ne de ln
cilterede faydalı bir it göremiye
cejimi bana ima tarikile anlattı
lardı • ., 

Maznunlann iaticvabı bitti 
MOSKOVA, 16 (A.A.) -Tu 

Ajanıı bildiriyor: Gregoıy'nin ie
ticvabından sonra ınaznunlarm is
tİcYabınm bittiği bUdlrilmi•tir. 

Müddeiumumi, bir çok hadise
ler sayarak Tbomton ile Monk
bouse'un istintakın uzun IÜrmesi
ni ileri sürerek haklanndakl itti
bamlan atmak iıtediğini iabat et· 
mit Ye bu tetebbüaü auiniyet di
ye tanif etmittir. 

M. Mac Donald'm alikaaı 
LONDRA, 16 (A.A.) - M. 

Mac Donald, Amerikaya gitmek 
için hindili Berengaria Yapurun
da yolculuğu eanumda Moskoya 
muhakemesinin aafbalan ..,. di
ğer mühim meselelerin inki ... fla
rı hakkında hariciye nezaretine 
ce kendisine malllmat verilmesini 
temin edecek buaual tertibat al
dınruttrr. 

Bitlere iltihak 
BERLIN, 16 (A.A.) - Ami

ral Trotba'nın reisliği albnda bu
lunan "Germen ittihadı" Cemiye
ti Hitler hareketine iltihak ettiP., 
ni bildirmitt~. 

Ziraat Veklletl 
teşkilAtı 

ANKARA, 16 ( A.A.) - Zu-.t -
lıaleti prelt nwrlre.u, gerelr uiliyet -
lere ait teılıil8hnı son ihti.)IOÇlann İ· 
cap ettirdiği esaslar daireainde g.,.;,_ 
leten bir teıkil8t lranun lciyi/ıaec ,.._ 
.&1TlanuJ1<1 baılıyac • lıtırZinıat ııelıôleti 
kurulmalıta olan zirai , baytari, ensti 
tülain teflıilahna ait lranun liyi/ıan 
da hazJrfatmııtır. Bu lıanun enatita
leri .ziraat. ziraat sanatları baytarlı•. 
tabii ilimler olmalı üzere ört fakiil· 
teye ayırmaktadır. Bıı kanuna &'ôr• 
en.ritüler bir rektör un idareaine bal
lanacak ue ziraat velııiletinin müralıa 
besi altında hükmi ,..,..iyetit. Ziraat 
11ekciletinin müralıabesi altuıa lronula
caktır. 

Çocuk haftası 
ANKARA, 16 ( A.A.) - Çoculr #ıal 

t- proiramı hwa.rlanmlfhr. Bu haf
ta Anlıarada büyült """'cuimle l>ir FO 

culı taraluulan açılacaktır. Çartamba 
günü çocuk earııyında toplanacalr o
n çoculr lıongreai halta münaaebdile 
çoculı dileklerini teabit edecelıt.r 11e 
6cınu halta içinde muit.teli/ •urctlerl• 
efkôrc amumiyeyc ve nıemleA:et bü
yüklerine arzedeclılerdir. Hafta için
ıl lstanbul .,. Ankara radyolarında 
memleketimi:ı:in tanmmlf doktorfan 
.,. terbiyecileri tar~mdan her akfam 
çoculc met1Rıuna aıt lıon/ertuaalar ııe
rilecelıtir. 

Silolar yapılıyor 
. ~NKARA, 16 ( A.A.) _ Memlelre

timrme :ııapd""alı olan ailolanıa ıml· 
telıa.uq llrmalara ilıalesi için ,_,,,,._ 
itil eılen lromütyon diin uelıil Mulıli. 
lleyin reiıliiiıwle toplanrıtıf ue 6u mli 
nafta.aya wirmeai rmıııafc/r wöriil- fir 
malan •pnİftir. Silebır için hınis,,,.. 
nan teklil ettifi f"rtııameler 6u fi~ 
lara 6ildirilscelıtir. Silolar en İyi fQrf 

lan demıe.)l<ln edeni.,. toptan Hytı 
ayrı ayrı ihale eılilecelıtir. Filolar altı 
memlelıetimllıin zirai, iktuadi aalıadc 
lıi biiyülr bir boflui• doldurufmUf ola
caktır. 

Gireaunda ka•ırga 
GiRESUN, 16 (AA.) - ŞelırimU.. 

de dün alrffl'll -t 8 da ıiıldetli 6ir 
lrrtuıa çıktı. KaftrflO halinde bir aaaf 
lıaılar deuam etlvı rüzgcir kiremitleri, 
leıılıalan uçuraralt bacalcn ;yıktı. Cam 
lar lrınldı, elelıtrilt teUerinıl.,. birinin 
lropmam üzerine phrin bir lrumuı lıa
ranlılıta kaldı, bu esnada z;uhur eden 
.)l<lngmı söndüren İtfaiye biiyülr bir teh 
lilrenin önünü aldı. Yarım saat e1111el 
limandan lıallıan üç yoku motörünün 
akıbetinden lıal>er alınamadı. "Korkuya tutulınuıtum" 

MOSKOVA, 16 (A.A.) - Reu 
ter Ajansından; 

Ru• bilginleri ıerefine 
Mahkemede Mlle. Kutuzova 

t8hitlik ederken Tbomton, birden 
bire ayağa kalkmıt ye dcmittir ki: 

"Sorguya çekilCJiğim zaman o 
kadar yorgun dütmüt, o kadar kor 
kuya tutulmuttum ki bana Ruı di
lile yazdırdık.lan bir ifadeyi im
za ettim. 

O esnada itirafta bulunursam 
her şeyin yolunda gideceğini. böy-

ANKARA., 16 ( A.A.) - ônümüz
delıi ıtalı ll'iinü So11yet sefaretinde Rus 
bilginleri fO!reline bir öilr zi;yaleti 11e 
rilecelıtir. Ve Proluör Samoilouiç o 
ll'Ün felırİıniııden ayrılacalrtır. Prole
aör Marr bir müddat da#ıa Anlıarada 
lıalacalıtır. 

Kazalarda 61enler 
PARIS, 16 ( A.A.) - Dün .. yrüıe· 

ler lıaıı:alarında dolıus lıifi ölmür 11e 
30 kifi yarafanftUffır. 

-• 
Vaiz maaşları 

-·-
VAiz ve derslAmlar• 
•a•ıl zam yapılacak? 

ANKARA 16 (Telefonla) - v· 
iz ve dersiam marqlan hakkında #ıü 
met Mecliıe bir layiha uermİftir. Bd 
18yihaya göre diyanet itleri rei.lii' 
lıadr08Una dahil vciiz ue derıiam ma 
lanndan 933 oeneai nihayetine haJ 
llciki münhallerle badema ualıu bul# 
calı münhallerin nı.!ı bütçeden ,,.... 
:sil ue diğer nıslı meucut 11cü.s ile d-1" 
aam ma11flarına zammolunaralr bıd' 
lann .......,,.,., tedricen onur liraya it 
lcif olunmalr üzere her sene l>ir cet 
veli teklif bütçesile birlilrte Mili# 
Mecliftrıiıt taauibine •r,...,ıınacc•lıtır. 

Ordu yollan 
ANKARA 16 (Telefonla) - OrJı 

11ilciyeti #ııuusi iılar .. i taralından flf' 
layet yolları ü:ıı...U.de ;yaptırılacalı bl 
:ııiik lıöprüler in,aatı için haainenin /ı~ 
lif olmaaına dair hlilrıimet llf ecli.e ba 
liyilıa n11/rdnıiftlr. 

Yeni idare heyeti 
ANKARA, 16 (Tel•fonla)- Vil' 

yett.r idar .. i "--un11rt 58 inci ~ 
tinine göre iki llİLiyette idare #ıe-;,.J. 
te,kiline 1452 numaralı kanana IHıi~ 
2 nunumıılı cetrıellıt defiftirilrrıuiıt 
dair #ıükômef Meeliıe bir l&yih• ıı 
miftir. 

Tah•leata zam 
ANKARA., 16 (Telel-bı) - Rj. 

~o. 6ulııno.n at"f41millter ile muaııİ' 
ninln 5 liradan foa olfUI temsil tolr 
.üatlarına üç misli iratlar ......., ic~,;.,ı 
ıuıı Milll Müdalaa 111CltiUnln -""" ol 
marna ılııir Mecliu lHr liyiluıı .,.,a 
fllİflİr. 

A.kerl memurlar 
ANKARA, l• (T.ıel-) - As 

memurlar lranumman 4 ncil il• 5~ 
maddelerinin telairi #ıaltlruula Baı~ 
lt8let /Jlecliae Wr teıılrere Ue nıilı acıt' 
at -.ı,tır. 

Halk lıtlrak edecek 1111 
ANKARA, ı• (TelefOftfcı) - B; 

leıliye .,...g; ııı.ı raünt.ri ltananan 
41 İnci '"""ıl..U.delri Hmiceıldedd 
lrelimuinln tefalri haltlrmda BflfW 
let l>ir te:ı:lcere U• Millet ftleclü/ne 
,__tta. but-ııtur. Tellltereye 
lı la ~ ıleeledn lıcran tla 
w.r. 

(tılillqet - il• rnoılde lıalltuı ... ,,. """"""'°" )lflpdııcaJı ...,_, 
rafına iftiralr ettlriJ..,.li lıaltlruıdalı' 
maıldeJlr) 

Jaadarmaya lkramlyfl 
A.NICA.RA, 111 (Telelanla) - 0rJo 

Utraıni,)'ftİ '-catunun jandarma halr 
lrmda da tatbilrı ltııltlruıda Meclil' 
fHr lciyilıa llerİlmİflİr. 

Kiime• hayvanı ithali 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Haf 

ııan stıilılc zabıt- lıananuna -yl ~ 
taralı Mectı.e nokedilen bir layiluıJI 
me:zkllr lranuıuıı Of'llıılaki madd~ 
il811eai i.ten,,,.lıtedir: "Damı:dılı 
neslin ulalıı iı;in getirilecelrler miııt ' 
na omalr Ü.zere kilmes #ıayuanları ti' 
lıiycye __ ,, ı...a..u. .r-J, ,...til~ 

8İr••ilir. 

lnhimarlarda lkramly• 
ANKARA, 16 (Telelonla) - Ti 

tün inhiaannm 932 bütı;cıainıUt ilıra,,J 
ye ile malı.keme man-alları için i/ıİ 
madde ııçılmascna ve l>u maJdef.,. zl 
bin Ura lıonmıuına dair Mecliııe IHr tJ 
yiha verilmiftir. 

lran hudut kaleleri 
ANKARA, 16 (Teleloalıı) - H, 

ridye ııelıôleti 932 bütpsind• 42{11 
l/ralılı nıiimıkale icra.na dair l>ir il 
yihayı luilrı'lmet MeclUe uermİflİr. fll 
miinalral. U. Tiirlt • lrfllt ltotladıımtl 
talul/ıli ;pn h Nft...Cn of'f....da rnll' 
lrarrn olan fe~ iftinılı -~ 
muralılıa. #ıeyetimiRa yol rnıural""' 
ıı>e ye11miyelerile IHızı hllllat lıalel.,;' 
nin tamiri ,_İlt Mİlmif ...._.,,.r. 

4 nahiye kaldırı ıyor 
ANKARA, 16 (Telel...ıa) - ".'J 

coeli llİlıiyeti içinde dört -1ti,,_in le'. 
ılırılmtuı .,. K- nantile yeni ı.il 
ka.ıa lcurulmcuı lıalılııntla Meclia ı.il 
lıiyiha .. olteılilmiftir. B• ıa,,u.a,,. 6' 
re Hend•lt lraJ&Oıına ballı Açnuıl>af. 
ue Ad.,,..,.arı ltazıuına IHılh T OfGiıı 
Ka~ .,. Karuu nalıiyeleri lıalıl•' 
rıla""" - Karasu namile yeni l>ir lıtr 
za lıuralırcalrtır. Layihaya bu yeni lıtı' 
zada ı;alıftınlacaft memurlara alt t-t 
kilcit ltad,.,.... da IHıilıdar. 

Sahipsiz kaçak eıy• 
ANKARA, 16 (Telefonla) - l(t" 

çakçıfıim m"" oe takibine dair o"!" 
lranunun bası maddelerinin defqfiril· 
me.ai ve lcanana bir fılrra il&oesi halı' 
lıında Mecli.e l>ir lranun lıiyihaaı s1V' 
ketmitıir. Bu lôyihaya göre oyun ti 
sigara kıiğodı, lıibrit, çalımalı, barfl': 
atqli ecJ&O t·e inlilıilcli madıleler, ı~ 
§f'nlı oe ao naal:ııemesı aaçma ıribi lı' 
çak maddeler "" yakın flÜmrük "" il 
hisar idaresi memurlarıııra ve bula~ ı 
madılılan yerlerde ora hükumetin ı 
ilifiklerinin göıı:ii önünde yok ~ilr.C' 1 
tir. Suçlusu bulunmıyan ~ey<ı lı~~I 
bulunan kaçak maddelerın te•bıtıll 
11e yok edilmesinde suc:lunun bulaı" 1 
mat c:ıra:nmtyacaılıttr~ 



Ekonomi 

Pamuk ihracatımız 
~~------------~~~-

Geçen sene nekadar pamuk 
çıkardık ve ihraç ettik? 

Pamuk ihracatımız geçen sene Maden resimlerinin tenzili 
flly&m dikkat derecede az olmut· ihraç edilecek maden cevher-
tur. 932 pamuk ihracab gerek kıy )erimizin sürümünü kolayla,br
met ve gerek miktar itibarile ev- mak için madenlerden alman nis
velki senelere nazaran çok azdır. bt resimlerin azaltılmaaı hakkın
Bunda dahili pamuk sanayiinin da hük6metin dün reımt gazeteler 
fazla iıtihliki ve rekolte vaziyeti de netredilen yeni kararnamesi 
amil olduğu gibi geçen ıene bü- madenciler arasında büyük bir 
tün pamuk müstahsili memleketle memnuniyetle kartılanmıttrr· 
ri saraan pamuk buhram batlıca Bilhassa bu kararnamenin ma
sebeptir. Son üç senelik pamuk ih denlerimiz ve maden kömürleri-
raç vaziyetimiz tudur: miz için çok faydalı olacağı görül. 

Ton T. L. mektedir. 
1932 142 2.747.172 Kararnamede nisbi resim alım 
1931 20.178 6.320.737 tarzı için konulan kayıtların 933 
1930 28.608 14.269.667 maden cevheri ihracatımızı çoğal-

Geçen sene fU memleketler hi tacağı mulıakkak addedilmekte
zalarmdaki miktar ve kıymetler- dir. 
de pamuğumuzu almıtlardır: Madenciler yeni kararları ma-
Almanya 842 258.649 den ihracahmız için bir emine te-
Belç 196 62.877 Jikki etmektedirler. 
Bulgaristan 652 197.746 
Fransa 876 2416.143 
lngiltere 2.137 638. 739 
ltalya 2.3&4 718.556 
U. R. S. S. ı.322 369.821 
Yunaniatan 544 164.024 
Filiatin 45 12.266 
Mmr 22 6.000 
D. M. 122 32.351 

Bu memleketler evvelki sene
lere nazaran çok az pamuk almıt
lardır. 

Afyon itleri 

Afyon ihracatçdarı aon günler 
de son verilen müddetin yak]at
ması dolayııile faaliyet aarfetmek 
te ve yeni satı, imkanları aramak
tadırlar. Son mühlet olan hazi
randa elde kalan ihraç edUmemit 
afyonların tetekldil edecek inhi
sar idaresi tarafından alınacağı 
ümit edilmektedir. Elde bulunan 

' mevcudun fU bir buçuk ay içinde 
ne kadarının ihraç edUeMJecefi 
timdiden tahmin edilem-lrte
dir. 

Yeni inhisar iduesinla Türlı 
afyonlarım daha milteklmll bir 
tekilde ve bütün dilnyaya •mnt
yet verecek halde çıkaracafı -
hakkaktır. 

Esasen afyon 10n tenel•de ma 
na ve tümulOnde tam bir lltlhale 
olan bir mahauldtir. Afy.m llııreca 
bnın e-n memlekete t..mn et. 
tiği menf-t taYanı dikkat d
cede azalmıfh. 930 da 3.386.281 
lira getiren afyon lhracab 931 de 
2.817.924 lira ve 932 de ancak 1. 
616.313 lira getirmiftir. 

yunan tüttin).,{ 

Reımi Yunan i.tatietllderine 
nazaran 932 MDminde Ymıam.. 
tanda tütiliı zeredilen arui 702. 
547 strem yahut 70.284 hektardır, 
Bu sahada elde edilen tüttbı maJs. 
sulü de 20.522.204 oklauhr. 

Yunaniata.nda 932 ttltla mah.u 
lü harpten evvelki - 1 e nis
betle en zayıf bir mahınd olmUf
tur. 

1 BORSA 1 
(lı Bankaaından alman cıın.&ıllr) 

15 NiSAN l9SS 
Akıam Fiatları 

Tıınlk latikrular 
ladı.ra'P dahili 97-
Şark d. yollan llOI El.ı.trlı 
D. Ma-..hblda 11,211 T..-wJ' 

Tiaol Ciimri.kler ~75 
Saydi mahi 7.- ...._ 1 ... 

Baidat 11,711 
T. ••lı:erİJ'• 7,75 po••• 
1.t.mir Bel•cliye 
Jatiltr,.:r1 99 Smuadİ 

Anadola 1 1'9• 
411,lt 

U1 43,50 ,.,,,. 
ESHAM 

Kümes hayvanab ihracab 

İhracat Ofisi kümes hayvanatı 
ihraç edebilmemiz imkanlan üze
rinde tetkikat yapmaktadır. 

Kümes hayvanatı ihracahmız 
hiç denilebilecek bir haldedir. Bir 
çok memleketlerden kümes hay
vanab almak için talepler yapıl
ma11na rağmen ihraC\_t.çı buluna
mamaktadır. Halbuki kümeı hay
vanatı ihracabnın memleket için 
iyi bir gelir olacağı ümidi vardır. 

Fransaya yq ıebze 

Ticaret odası Framaya daha 
fazla Yat sebze ve Yat meyva ih
raç edebilmemiz için tetkikat yap
mağa ba,lamıftır. 

Geçen sene Franuya hiç Yat 
sebze 'f'e meyva ihraç ebnemit-
tik. 

Buğday mahsulü 
Şehrimisde bufday ticaretile 

alikadar yerime bufday mahsu
lline dair iyi haberler selmekte
dir. Karadenis mmtakumm az 
bufday vereceti h•Jdımdaki ha
berler de tahakkuk etmemlfdr. 

Karadeni:ııde Samaun mmtaka.. 
amm bufday İ•tihsallbnda mühim 
bir mevkii vardır. Bu t.tlhsal mın
takasından, ayda l.tanbula 20 • 30 
vagon bufday relir. 

Orta Anadoluda mahıul geçen 
.enekinden farksızdır. Hattl da
ha çok mahıul elde edildiğine da
ir haberler alınmaktadır. 

Yapılan bir tahmine ıröre elde 
llO • 60 bin ton ıtok mal vardır. 
Yeni mahsulle beraber iatilısall
bmızm 2 mllyon tona buJacaiı ü
mit edilmektedir. 

Eskişehir Şeker 
Fabrikası 

DUnganın en mlllıemm•I 

fabrikalarından biri ologor 
AbnallJ'ada çıkan "C.ntralblak 

für dic Zuekennauatrie" rbaleai 23-
1-933 tarihli nliabaunda Tilrkiyedeki 
,eker aanayiine tabıia ettlfi bir fık
rada fllyle diyorı 

Ev katta 

ihtilaflar 
Belediye ile itleri 
hal için komi•yon 
Evkafla Belediye arasında mu-

allikta bulunan ihtilafları hallet
mekle metgul olan komisyon dün 
toplanmıtbr. 

içtimada Mezarlıklar müdürü 
Süleyman, Evkaf hukuk itleri mü
dürü Muhlis, Vakıf paralar müdü
rü Fahri, Mahlulat müdürü Ihsan 
Beyler bulunmaktadır. 

Kıymetli çeıme 

Azapkapısında bir çetmenin 
asarı atikadan olduğu Evkaf ida~ 
resine bildiribni' ve tamirine bat
lanmıfhr. 

Bir protesto 

Mütevellilikten azlolunan Sala
hattin Molla Bey Evkaf müdürlü
ğünü protesto etmit ve dün protes
tosu lstanhul Evkaf müdürlüğüne 
gelmittir. 

Cemly•ll•rde 

Komi•yoncular içtimaı 
Komisyoncular birliği konıı-resi dün 

ıriimrük ihtisas mektebi deraaneıinde 
toplanınıthr. Tahıin Hamdi Beyin ri
yaaeti albnda yapılan bu kongre u
zun bir müddet devam ebnit ve hayli 
münakatah olmuttur. Konçeyi bil
baua eaaalı iki mevzu m"fgul etmit
tir. Bunlardan birincisi gümrüklerde 
tetkikat yapan Amerikalı mütehauı
aın komiayoncularm kaldınlmaımı dü 
tiindüfü hakkında yapılan nqriyattır 
Bu huauıta muhtelif aza aöz aJmıt, 
fikirlerini aöyleınİftir. Maamafih umu 
mi kanaat böyle bir teYe imkan olma 
clıfı merkezinde idi.. Birl.liiıı aiclab 
m-leai üzerinde de bayii münalı:afa 
!ar oldu. Neticede aidat vermiyea 
'f'e borcu biriktirmit olanların bu bort 
larmm affı kararl&fb. Eakl be7etl i
dareden latlfa eden iki zatın yerine 
Faat Sıtkı ve Ferit Beyler intihap e
dildikten aonra yedelı: asalıklara da 
Taı..ln Hamdi, Necati, Mehmet Sabri 
- ldlçalr Rnıa ~ aeçllerek kon
..,. nihayet buldu. 

Dizginli iktıaat 

Ttırk lktıaatçdan c.W,.etinin mu· 
tat toplanlllarmdan bM de diba ak
..- Tlcant odau wı-.....ıa J'apdmıf 
tır. Bu topJanbda 1'lwret bor a• U• 

mamt kltibl C-det Nbami. BeJ 'bir 
ı.-fenuu nl'mİftlr. C....at Nizami B. 
"Dbahill lktuat, bqı bot iktıaat" 
me'f'Sulu olan konferanum çok açılı 
'bir lisanla .,....ıı .,. teıdni müdafaa 
etti. Konferana çok kalabalık olmuı 
ve b6yilk bir alaka Üe clinlenml§tlr. 

Hlmayei Etfalde 
Hlmayeielfal mi ı..,ett da. tap 

lamnqr.r. 
Bu isdmada 23 NiMnda yapdacalr 

Çocuk lıa)'l'amı P"Ol•MW De buııiin top
leıwcak .-lilr lıııanını bak• + aöril• 
tllm\ittllr. ------......... 
Ayazmayı mı aoydalar? 

Vefada M~ A:ra- -
pau Vuil U-di pollae mllrac:aat etmİf 
n Ayazmaıım bir oda•ında oturan Ta
Jlaf ile bnu Ela tanıfmdan Ayuı.. 
tayİnahndan olan bir rilmlt ...ııtar, 
bir Mahmudiye altmı - bet albn yibillı 
çalcl.ıklanıu aöyt.mi9tir. 

Tatulft El eni yakala111111fbr. 

Otomobil çarpb 
Şoför Hilaeyin Efwuli idar.aindeki 

otomobil Taluimde Saoni Efeacliye çar 
parak yaralamı:fbr. 

Bir kız yaralandı 
Glilhane parlıı kapu:ı önünde 3271 mı 

_,..ı, Sami Efendinin i.ı-üwleki ara
ba bir lnza sarparalı ayafmdan yarala-
11Uflır. 

Belediyede 

Yeni hal 
Yapılacak binama. 

projesi hazır 
Kerestecilerde yapılacak tehir 

bali için belediye fen heyetı ka
bartma bir proje vücuda getirmit 
tir. 

Projeyi Muhittin Bey beğen
mittir. 

Su bentlerini tetkik 

Belediye ıular mütehasaısı M. 
Felner dün refakatinde belediye 
mühendisleri olduğu halde bent
lerde tetkikat yapmıttır. 

Yeni bina yapılıncaya kadar 

Yeni ve asri konservatuvar bi
nası il'ıta edilinceye kadar tehir 
konservatuvarının Beyoğlunda T e 
peba,ında bir binaya nakli tekar
rür etmi,tir. 

Şehir müteha11111 gitti 
Şehir mütehassısı Almanyalı 

M••rlfte 

Yeni imtihan 
Bakalorya imtihanla
rına hazırlık baıhyor 

Bu sene liselerde bakalorya im
tihanına 1 haziranda batlanacak
tır. Maarif Yeki.Jeti ali.kadar ma
kamata bir tamim yaparak hariç
ten bakalorya imtihanına girmek 
istiyenlerin timdiden müracaat et
melerini bildirmittir. Hariçten ba
kaloryaya gireceklerin istidaları
nm vaziyetlerini sarahaten yaz
maları tamim edilmittir. Eski ida
di mezunları bakalorya imtihanın
da muvaffak olarak lise diploması 
alabilirlerse Darülfünuna kabul e
dilecektir. 

Romen talebesi 
Dün akp.m Romanyadan tehri

mize 45 Darülfünun talebesi ırel
mittir. Misafir talebeler Erkek mu 
allim mektebinde ibate edilecek
lerdir. Romanyalı talebeler tehri
mizde bir hafta kalacaktır. 

Reşat Şemsettin Bey 
Maarif Vekaleti umumi müfet.

ti,lerinden Re.-t Şemsettin Bey 
dün aktam Ankaraya gitmiflir. 

l't'ıor damga, 
Kırmızı damga 

Gazetelerde okuduk: Bun· 
dan böyle keçi ve manda etlerine 
mezbahaca kırmızı damga vuru
lacakmış. Bunun ifade ettiği fU ki, 
l.ıoyun ve sığır etleri mor damgap 
muhafaza edecek. O takdirde pi
yasada birisi mor, diğeri kırmızı 
iki renk damga bulunacak. Halkın 
gözü aldığı et koyun mu, yoksa ke
çi mi, yahut sığır mı yoksa manda 
mı kolayca görüp ayırt edebilecek. 

Mezbahanın kurulduğundan 
buğüne kadar yıllar ve yıllar 
geçti ve halka koyun namı a). 
tında tonlarca keçi eti, sığır ni 
yetine tonlarla manda eti aürül
"1ü. Bu iki cins eti birbirinden a
yıracak bir farika bulup çıkar
mak klınseııin hatırına gelme
di. Halbuki haddi zabnda yeni 
tedbir, Kristof Kolomb'un meşhur 
yumurta hikayesi kadar basit ve 
sadedir. Buna rağmen kimsenin 
böyle bir farikayı timdiye kadar 
bıılamama11, halk hesabına da be
lediye hesabına da acınacak bir 
feydir. 

Hiç unutmam: Bundan bir kaç 
mene evvel lıtanbul'un meruf semt
lerinden birinde oturuyordum. Bu
lunduğum bina, tam o semtin pa-

M. Ergüç dün memleketine dön
müttür. M. Ergüç lstanbulda tet
kikat yapmıttır. Şehir planı hak
kındaki raporunu Almanyadan ya 
pıp gönderecektir. 

Yeni elektirik tarifesi 
Elektrik tirketi müdürü M. 

Hanses bugün Ankaradaıı tehri
mize dönecektir. 

Yarından itibaren tarife komis 
yonu içtimalara batlıyarak elek
trik tarifesini tesbit edecektir. 

Halkevlnde 

250 lira mtlkAfat 
Halkaviııia mükafatlı wer müaaba

kaaı bu ay aonu'Nta ııa.. edilecektir> Hal
kevi, Gii-1 •Mtlar ,..betinin her aaba
ıında Yilcuda ptirilec:ek en muvaffak ... 
._ 2IO lira 'f'milecektlr. Bu auretla 
GiiMl aanat!ar _,ıeı.eu. t...,U. edil
IDİt olacaktır. 

Pr. M. Deny Ankaraya 
gidiyor 

Paris Şark dilleri mektebi can
lı Şark dilleri müderrisi M. Deny 
tehrinıize gelmittir. 

1 zar yerinin merkez noktaamı le.
kil ediyordu. Her sabah erkenden 
uyamr, penceremin CSnüne oturur
dum. ileriden et kamyonları sökün 
ederek kaaap diikkinları önünde 
dururdu. Diyebilirim ki o semtin 
keçi almıyan hemen hiç bir kasabı . 
yok gibiydi. Koyun etleri kam
yondan kasap çırafmm sırtında 
ahe.te beste dtikkina t&fmırken 
keçi ı&vdeleri, adeta yancmdan 
mal ~ bir bticll ile 
gözle kat aramıda çın.im urtmda 
kaaap dll)cklnlvmm plll'Ulaklık

lan aruma slriP lll'l'Olurdu. 

M. Deny burada tetkikat yapa
caktır. Profesör, Köprülü Zade Fu 
at Beyle görütmü~r. M. Deny 
dünyada timdiye kadar yapıllDJf 
en büyük Osmanlı gramerinin mü
ellifidir. ParRli dil mütehueıu 
birkaç güne kadar Ankaraya ıfde
cek ve M-rif vekaleti, T. D. T. 
Cemiyeti ile yeni dil inkıllbl11!1J1Dl 
esasları hakkında temas edec:elı
tir. 

Konferans 
Dün U...., Halkevinde Tıp fakiilteai 

mtidaTia .-..W...U.den Klzan lomail 
Bey ee.....ıJıie oıit lıir ilııJa w venniı 
tir. 

ıc...ı..wı.. -. .... uneddlrlar 
taraf1nclaın IRİlli baYaJar tıılanımttır. 

Malı.keme/erde 

S. Mazi geldi 
ltalya Harici T1- ofta! mılldürü Sin 

yor /Mazi, Ankaradan avdet etmlt ve o
fiı müdürü Cemal Beyle Pritmüttlir
Bugünlerde ltalyaya &lnec:elıı olan 11111-

maileyb, Türkiye - ltalya arumda ya.
pdacalı ticaret mııabed.,.I için bazı t.. 
maalarda bulıınmutlur· 

Fedai Ef. ne alemde? 
Katil şimdi büyük bir teessür 

ve nedamet içindeymiş! 
Daktilo MI. Süzanı öldürdütü- 1 - Sen fala bakıyonun ha 1 

nti nihayet itiraf eden Fedai Ef. Diyerek beni alıp karakola ı~ 
di hakkındaki tahkikata Birinci is- türdüler. 
tintak daire.inin elatbimı yumıt Dava evrakına göre Maryamm 
tık. Suçlu Ali Fedai Ef. ıeceyi tev evine bir yaba11C1Dm girdiflni sö
kifanede ıeçirmittir. Fedai Ef. ren polisler, müfteri ıribi davrana. 
büyük bir ı-ür içindedir. Ka- rak kadının arkasından içeri ırlr
pı albndaki gibi meyuaane bir ha- mitler. 
rekette bulunmaması için lazım Maryam bu esnada ilk mütteri-
gelen tedbirler alınmıthr. ılnin iskambille falına bakıyor-

Suçlu aleyhinde itirafından ev- mut. 
vel en kuvvetli itham llyas kap- Memurlar, uranın kendilerine 
tan, vatman Osman ve hamal Mu- gelmesini beklemitler. Maryam ka 
sanın tahadeti olmuttur. Bu üç dm mütterisinin falım bitirince: 
tahit, vak'a esnasında köprü orta- _ Madam, bizim de falımıza 
sından geçtiklerini, Suzanm arka bak! demi,Ier. Ve Maryam falla
sından ablan bir tabanca kurtu- rına bakarken onlar da zabıt vara
nile yere serildiğini ırözlerile gör- kasını huırlamıtlar. 
düklerini .c>ylemit ve Fedai Ef. Müddeiumumi Maryamm para 
yi kat'i surette tethia etmitlerdir. ile fal bakbğına Ye bu iti san'at 

Fedai Ef. nin Ağırceza mahke- ittihaz ettiğine dair bir delil olma. 
mesinde vekaletini avukat Etem dığı için beraetini iatedi. 
Ruhi B. derulıte edecektir. Mahkeme de auçlunun beraeti-

Kokainciler ne karar .,erdi. 

Ve sonra dild:at ederdimı lçe
rlde bllenııılt satırlar w ln;aldar 
faaliyete ıeçerdl. Keçi sfivdelerl 
parçalara w ıı-sellere ıreçirllir
di. Kıvırcıkla daflıç ve karaman 
ise ckikklnm çephe.fnde mevki a
lırlardı. 

Bu yeni tethlri irim buldu ise 
halk -mma kendi~ tetekkür 
etmek lizımdrr. Şu kadar ki, bu 
tedbir, mawda t.mamen lrlfi de
fildir. Çünldi keçi damıumı ke
sen biçak, ba lmmaı dampyı da 
yok edebilir. Binaenaleyh bu ted. 
birle beraber kaaapları parça el 
utmaktan menetmek ve damgayı 
nihayete kadar muhafua etmek. 
tir. 

Belediyenin balkın 11hhati ve 
pdaaı namına kasapları bu nokta· 
ya riayete de icbar edeceflni ümit 
ederis. 

!Jal.tltaddin ~N IS ----,·---··-----
G6her Z6ht6 Bey 

Ghfde aençlerlmlsden GW.er Zttb
tG a.,., De'f'let o.. 
mlryollan beaabı • 
na BerlJnde cıu..... 
lott-burg'da Tee
hnİM:be Hocbalbu
le' de ıiın-difer 
ma'klnlıtllfl tahalll 
nl parlak bir ...... t 
te ikmal etmittir. 
GiiMr Zühtll Bey, 
ıtaj gllrmek lb:enı 
Kolonyaya ban • 
ket ebnİftlr. 

Qlber ZüJadi Be 
yi teltrik eder ıre a 
blaealı it bayabn

da da llendlaine muyaffaluyetler di
lerl:ı. 

it Banka•• N...... ı •o•o•tf 
Kuponıus •M T•ll 

Hamilioe lıru- oa 
; 0 =.u 9.40 ca..-.ıo A.. 

k-
19,90 

U,10 

"Şeker aanayünde epey aamandır 
beklenen yeni bir niıbet nihayet kuv
'f'eden file çdonııtır. Alpallu teker 
fabrlkaunın da elueriyet biuwı- ma 
lik olaa Türkiye it Banka81, Eak~ 
ele biiyGk bir teker fabrikaaı teüne 
karar 'f'ermiıtir. F abrikannı normal 
iatihaa) kabiliyeti ıimdilik ıı-ünde 1000 
ton ~•car iıleyebilecek bir tekilde 
te.bt~ edilnıit olmakla beraber tesi
sat, deride yeni ilavelerle kabiliyetin 
1500 tona kadar çıkanlnu ... mümkün 
olabilecek !>ir surette yapılmaktadır. 
Ealdtebir Zıraat mmtalr:uı pancar ze. 
riyat.ına fevkalade ınüaait bir mmta
ka oldııiu için Dllntalıa pancar iatib
aalinin yalanda oldukça ehemmiyet 
keobedeceği 'f'e hububat fl7atlannın 
ıitside düf!Delİ dolayulle bu iatibsa
lia bati& ileride 100,000 tona bulabl
lecefl t-in eclilınekteclir. 

Bir •ulkast ve kurtulut Sultanahmet sulh ceza hakimi 18 sene hapia 
huzurunda sorguya çekildikten Mari isminde bir kadınla mü-

1 Gelenler, gidenler 1 .. .. Müeıaia ku- lltilııat .... 
poaaux . 1A2 ~ 4-J.. 
AnAdolu Hı••• 
1. s. .. .ı; 25,55 lı.179 
Tramvay 52 - Ş.rlr a -. 
Reji 3,80 
Şir. hariya 15.- Telelo• 

ÇEK FlATLARI 

Paria 1%,03 i Prai 
Lond:ra 120 vı,. .... 
Nüyork 47,311 M.drit 
MU-o 928 a-ıı. 
Brü.kaıPI 3,40,40 Varıo•a 
Atina 82,83,25 p .. ,. 

Cene•r• 24,65 Blllaot 
Sofia 87,111 Balırrat 
Arnsterdam 1,17,855 Mo•ko•a 

NUKUT (Sabf) 

Ku...,. ı --. 20 f. Fran,ız 171.- 1 Şilia, A•. 
1 İılerlin 723 1 Pa:eta 
ı Dolar 110.- 1 Mar.L. 

20 Liret 218 1 Zeloti 
20 1 Belçilı.a 115 l Peop. 
2Q Drahmi 25.SO 20 Ley 
20 •• lıviçre 820. ZO Dinar 
20 Leva 26.- 1 Cer-no•eç 

l Florin 85.- t Altın 
21 Kur C•k 120 • l Mecidi1e 

• Sanlı.not 

.:ııı 

U,H 
•,119,llO 

s,ııa 

1,19,50 
4,24,60 
1.112,711 

79,a 
111,D 
10,81 

Kvuı -
2ılL-
17~ 
so~ 
24.-
31-
23.-
55.-
-.-

9,26 
34.-
2.-

Fabrika büyük latibWdar için kria
tal tekeri yapacafı gibi, süııde 10 • 80 
'f'agon küp teker de istihoal ecMeelrtir. 
Bütiln İnlallt ıubeleri elektrikle mü
cehhez oldufundan bu fabrikayı dün 
yanın - mük~ ve uri fabrikala 
nndaa biri addetınek icap eder. Fabri 
b 1 Teırinie.,,,,el 933 tarihlnde lma
lita baılıyacak:tır." 

Sinema artl•tlerl 
Şehrimizde ~.lunan ~h~ ıinema 

lll't:İıtlerinden Guıtav Frolih, dün de re
jisörü ve figüranlarile birlikte Oıküda
ra geçerek Çamlıcada v~ "'!"? B~ğaziçin 
de (Boğaziçi Şarkm) fiJminin bfr kı11ru 
ru çevirmiılerdir. Her Frölih, bir az ra
hataızlanmq olmakla beraber,bu film çev 
rilmesinde bulunmu,tur. Kendiıi yarın
ki ekıpreale Berlin'e dönecek ve arka
daılan filmi ikmal için 3 ıı-ün daha bura 
.ı. blacaklardır. 

Vagon - U tirketi m-urlanndan lı 
mail Muhlia Bey birkaç alin e'f"f'el Mel 

tepeci- biaikletle 
Kadıköyüne gelir. 
ken Saadlye iıtu
yonu c.i.-arındaki 
köprüd- seçer • 
ken arkadan sel
mekte olan meçhul 
bir biaikletU tara
fından kaaden çar 
pılarak on bet met 
relik irtifadan bir 
uçurum urtma yu. 
varlanmııtır. MııJı. 
liı B. orada da mi 
vazeneıini temine 
demiyenık yuvar • 
ı...-.ı. cleaise bay

gın bır halde dlitmilttür. Civarda bl
diaeye JBhit olan ÜÇ bahriyeli tarafın
dan mumaileyh boğulmaktan kurtanl 
mıştır. Akıllara hayret verici bir §"kil
de ölümden kurtanlan ıı-enç, Fakülte 
baatahaneainde kısa bir tedaviden aon 
ra çıkmıfbr. Polia bu auikaadi tertip 
eden meçbul hiıikletliyi taharri etmek 
te ve tahkikat Üzerinde yürümekte
dir . 

sonra tevkiflerine karar verildiği- nasebette bulunduğundan ftiphe 
ni yazdığımız Eroin kaçakçılığı ettiği için arkadqı Gafuru Gala
suçluları hakkındaki tahkikata tada sokak ortasında öldüren kürt 
dünden itibaren albncı istintak Yusufun dün Afırcezada dUl'Uf" 
hakimi el abnıttır. Eroin kaçakçı- maaı bitti. Müddeiumumi katil 
lan, auçlarma uyan ceza kanunu- hakkıncla ceza kanununun 450 in
nun 403 üncll maddeıine tevfikan ci maddenin tatbikini iıtedi. Bu 
Ağırcezada muhakeme edilecek- madde idama dair oldutu için 
)erdir. mahkeme salonunu deriıı bir 

Falcı denemedi 

Kurtulutta, Değirmen aokağm
da oturan Maryam imıinde bir ka 
dınm iskambil kağıdile fala bak
mak suçile Ağırcezada duruflll&ll 
yapıldı. Maryam, falcılık yaptığı
nı inkar ederek dedi ki: 

- O gün evde kendi itimle uf· 
ra,ıyordum. Komtu pldi. Bera
ber kar•ılıkh iskambil oynuyor
duk. Meğerse kapı aralıkmıt. Bizi 
dıtardan ırözetliyorlarmı,. Biraz 
s0nra polis memurları içeri girdi
ler. 

ırilkOt kapladı. 
Mahkeme heyeti, bir müddet 

mClzakereden aonra Yu.ufun idam 
talebini reddetti ve katili 18 sene 
afrr hapse mahktm ettifini teblif 
etti. 

Durutına kaldı 
Dün ~iırcezada Aram isminde 

bir Eroin kaçakçılığı maznunu
nun dunıtmaıı yapılmı~br. 

Maznan Aram, kaçakçılık yap. 
bğını inklr ettiği için zabıt vara
kasında imzaları olan kimselerin 
tahit olarak çağınlmaları için du
ru,ma ba,ka güne bırakıldı. 

ı----
Franaız aaflri 

Pariate bulunan Frımuz ııefiri ce
napları çarpmba günü tebriınize av
det edecektir. 

• Almanya demiryollan idareıi er
kanından Her Vinter, Balkan memle· 
ketleri demiryollannda tetkikat yap
bktan aonra t"'hrimlze ıelmiıti; bir 
kaç giine kadar ayni makaatla Suriye 
ve M..,... gideeektlr. 

• Ay aonuııda tebrlmize Alman ta
cirlerinden mürekkep büyük bir kafi
le gelecektir. 

• Muhtelit mübadele komisyonu bi 
taraf azaımdan Atina'da bulunan M. 
Enderson yarm ıehrimize aYdet ede
cektir. 

• Beynelmilel muaikiıinaılardan 
ltalyalı Piyaniat Carlo Zeccbi ve viyo 
loniıt Brunelli Ruıyadan 9ehrimize 
gelmitlerdir. ltalyan aanatkarlar bu 
aktaın Kaza ditalyanada bir konser 
vereceklerdir. Çartamba ıünii bir 
konser daha verdikten sonra per§em• 
be günü Almanyaya banket edecek
lerdir. 
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Türkiye için Har~iP,. 
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3 aylıfı 4- 8-• " 7 so ı4 -

12 .. ı4 - 28-

GeJm enak ••ri •erilmez.- Müddeti 
geçen aüah.alar 10 kuruıtur.- Caz.te Te 
matbaaya ait iıler için müdiriyete mil· 
racaat edilir. Gazetemiz ilanların 1111ea'11· 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y .. ilköy ha•a raıat merkezinden .Jcb

iım.c:z malümat& naxaran baıüu ha•• ba
lutlu •• müteba'"'il rüı:ılrlı olcakbr. ta. 

<.933 tarihinde bava tas:rild 742 milimet
re, hararet en çok 12 en u 8 ıantisratbr 

lktıaat Yeki.Jeti yeni 'Hrimli it aa· 
balarına atılıyor. Türkiye topraklan
nm çok dedikodulu bir servet kayna
iı olan petrollerini araıtırmrya batlı· 
yacak. Bir çok yerlerimizde keskin 
kokusunu duydufwnuz, aızmtılannı 
ırördüiümüz bu akıcı cevherin birikin
tilerini bulmak, onlann hakiki değeri
ni teapit etmek devletimizin iktıaat ve 
sanayi - proje ve programı değil -
işi arasma girdi. Bu büyük n hayırlı 
teıebbüa; ülkesini aeven. onun yarını
nı düıünen her Türkün yüreğinden se
vinçli alkıtlar kopanr. lktıaat Veka
letini timdiye kadar yalnız bir kayıt 
ve teaçil bürosu halinde görmeğe alı§· 
kın gözler, belki de garbin tümullü 
propaırandauna da kapılarak bunu 
korkak bir tereddüt, cımbızlıyıcı iti
razlarla kartılıyacak. Fakat bu bilgi
siz, sarsak düıüncelere aldınnıyacak 
ülkü adamlanmız İ§ batında. . . Ar
tık Baara körfezine gömdüğümüz ta
rihin hatasını tekrar yaıatmıyacağız. 

- lktıaat V ekAleti ba§langıç adımın
da çok yerinde bir intihapta bulundu. 
Arattırma ameliyatı için on seneyi 
&fan zamandanberi bir Amerikan pet
rol tirketinin taharri itlerinde çalıfAJl 
bir Türkü ıreçiriyor. "Cevat Eyüp" is
minde olan bu genç bundan iki sene 
evvel de memleketimize gelmit petrol 
sahalamnızı dolaımıttır. Ancak ıat· 
hi bir etüde ;retecek kadar az ıüren 
Cevat Eyübün tetkikinden de bekle
nen netice elde edilmiıtir. Türkiyede
ki petrol ihtimalleri hakkında ya:ıdığı 
makale ve ufak kitabı ırarbin fen ale
mine dağıldı. Bilha ... baıit bir mu
kayese teklile kehanet denecek kadar 
az ihtimalle cenup petrol sahamızdan 
"American Auocition of Patroleum 
geoloırist,, te fena bir ırörütle b'ahse
den "Shirley L. Muon" a yerinde de 
bir cevap oldu. CeYat Eyüp cenup 
havaliai için ümitlenmenin mantıkaız 
olmadığmı iapat eden on tane fenni 
sebebi bilgi ve samimiyetine bir ölçü
dür. 

IFELEKfiJ 
Mahalle bici! 

V aktile lstanbullulara: 
- Mahallebi çocuğu! derlerdi. 

Bundan maksat İstanbulluların ce 
faya tahammül edemiyen, nazik 
büny?I~ adamlar olduğunu göster
mek ıdı; amma, bu biraz da onla
rın mahallebiye diifkünlüklerin
den kinaye idi. Zaten o devirler
de lstanbullu askerlik te etmezdi. 

Halbuki; bu ıözün her iki cep
hesi de aonradan tekzibe uğradı. 
lstanbullu asker oldu hem de ne 
asker! Çanakkale, Kerevizdere, 
Kanlıdere toprakları latanbul ta
burlarının kanile sulandı. 

Cefaya tahammül rekorunu İa
tanbullu kırdı: Her türlü ııkıntıyı 
çekti .. Zaten dedikleri gibi mabal
lebi yediği de yoktu.. 

Lakin bugünlerde eğer lıtanbul 
halkına "mahallebi çocuğu,, der
lerse bunu güç tekzip edeceğiz. 
Ç.~~ü dikkat ettim: Şehrin bütün 
buyuk caddelerindeki antikacı, 
gömlekçi, tuhafiyeci, fotofrafçı el
hasd bir caddeyi bezetebilecek 
dükkanlar birer birer kapanıp ma
hallebici dükkllnı oluyor. Siz de 
Beyoğlundan, Bahçekapıaından ge 
çerk~n bakınız! Bu mütahedemi 
tasdık etmez misiniz? Bütün bu 
mahallebiciler, dükklnlarmı zara
rına açmıt değillerdir. inanmak ve 
kabul etmek lazımdır ki bunlar 
azçok müfteri bulmaktadırlar 
v~:' meyhane açılcağına mahaİ
ıebıcı :'çı!ması ve iyy3.f yerine ma
hallebı yıyenlerin artması tercih 
0!unu~. tel'._dir amma, bir tehrin bü
tun dukkanları da mahallebici o
lursa pek te hota gider bir fekil 
almaz. 

Bundan altı sene evel Lehistana 
bir .ufak seyahat yapmıttım. Eski 
Lehıstanın merkezi olan Kracovie 
~:h~i~i gezer~en. ~özüme tehirde
kı klıse çoklugu ılıfti. Beni gezdi
ren adama söyledim. Dedi ki: 

- Birisi Kracovie ~hrini gez
mif ve memleketine dönmüf. "Ne 
gördün?" demitler ... !Bir kliae iki 
kahve, üç klise bir kahve, iki klise 
·· k h " b . F uç a ve... ceva mı vermı,. il-
vaki bu •ehirde klise ve kahveden 
bafka bir fey yoktur. 

Korkarım ki; lstanbuJ da Kraco 
vie'nin akıbetine uğramaaın ve aey 
yahlar memleketlerine döndükleri 
zaman tehrimizi tavsif ederken: 

- Uç mahallebici bir kahve, iki 
pastacı, dört mahallebici, iki lo
kanta bir mahallebici, iki kahve ..• 
ilah ... demesinler. 

Bilginf. 
Ben Türk dili mütehassıılarm-

Milliyfi'ın ccflf ıcmenı: '1'1 

Geçenlerdeki bir makalemizde de 
izah ettiğimiz Üzere Türkiyede petrol 
vardır. Zaten topraklarımızı ırezen 
yabancı fen adamlan da bunu inkar 
etmiyor, yahut edemiyor. Bunların it· 
!etme kabiliyetini, mahiyetini meyda
na çıkarmak ta - timdiye kadar ol
duğu gibi baait bir göz takdiri ile de
ğil - maıraflı ve azimli bir arattırma 
çahtmaamdan 10nra kabil olabilir. Bu
güne kadar göz tahmini üıtüne yapıl
mq, neıir ve ifaalardaki biribirine 
uymıyan öyle aykın dütüklükler var 
ki, İnsan altmdaki imzalara rağmen 
hakikatin bunlarla çok az münasebet-........ -..... " ..................... ____ .. _ 
dan deailim, hatti bu iti uzun uza 
dıya mütalea edenlerden de deği
lim. Onun içindir ki dilimiz· hak
kında salahiyetle fikir beyan ede
mem. O bir ihtiaaa itidir. Hepi
miz sırasına göre lakırdıya karıt
maktayız amma, hakem mevkiin
de olmak için lazım gelen bilgimiz 
bu ite kafi değildir .. Bununla be
raber gözüme iliten bir noktaya 
ipret edeceğim. 

Dün gazeteferden birinde (a
lim) kelimesi kartılığı olarak (Bil 
gin) kullanıldığım gördüm. Türk
çede participe manaları veren ke
limeler arasında gin, gın, gün, gun 
gan, gen ile bitenler vardır. Arasın 
da eksiklik ve kötülük ifade eden 
sözlerin çoğu gin, gın, gün, gun ile 
bitmektedir. l,te misalleri: 

Bitkin, yılgın, çılgın, baygın, 
yangın, dargın, ölgün, sürgün, yor 
gun, durgun gibi .. 

Makbul feyler minaaı da ekseri 
gen ve gan ile bitenlerde oluyor. 
ÇaJı,kan, atılgan gibi .. 

Eğer (Bilgin) kelimesi eskiden 
kullanılmıt ve eski kaynaklardan 
alınmıt (alim) demek ise buna bir 
~iyecek yok. Böyle de~l de kıyaa 
ıle (bilgi) den iftikak yapıldisa bu 
kaydettiğim misallere göre lisan
~a ~ı:_vcut olduğunu zannettiğim 
ıncelıge uymuyor .. Daha iyisi bu
nun (bilgiç) tir. 

- Bilgiçlik le.alama r d J ? 
D 

. erer ••• 
eğil mi? 

FELEK 

MAKEDON YA 
Aşil, /(in, Polltllla ve Kan.. 

Güzel bir konyak, İluanın kolay 
kolay kanamadığı bir içkidir. Hele 
titenin kapağı veya tıpuı ırece yan
ımdan ıonra açılmq olursa.. . Kade. 
hin biri bitince muhakak bir yenisi 
dolar ve dolup botalan kadehleri say 
mak "Degüıtaıyon" illetine müptela 
zevat için mutat değildir. 

Bu sefer de öyle oldu itte .. Karasu 
kadehi botaltınca ırırtlağından kuru 
öksürüğe benzer bir seı çıktı. O anda 
şişe kadehleri tekrar doldurulmu§tu 
bile .. 

- Birer daha içelim Talat .. 
- Mübarek öyle keskin ki .. 
- Gırtlağımı ıslatamadı .. Dilimin 

üstünde tabahhur ediverdi. 
Ve kadehi tekrar kaldırdı: 
- Haydi ufıhatine ! 

Müellifi ı Nlzamettin Nazif ...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
- Sıhhatine! 

Yaylan sailam ve pamuklan :ru· 
mutak, kırmızı telatin kaplı bir kana 
peye yaalandıklan zaman söze batlı· 
yan Karaau oldu: 

- Şimdi konup.cağıtDIZ mesele
ler mühimdir. Evveli seni tebrik ede 
rim. Kavala locaaı hakkında yapılan 
tahkikat gayet müıpet bir netice ver
miıtir. Yalnız henüz Dıramada bir lo 
ca açmak için kafi eleman bulunama
dığı söyleniyor. 

- Ben bu kanaatte·değilim. Na
zif, Riza .. 

- Biliyorum, yine Fazıl Beyden 
bahsedeceksin. Bu Üç arkada§ hakkın 
da çeneni yormağa Jüzum yok. Bilhaa 
ıa "Nazif'' i ikimiz de çok iyi tanınz. 

tar olduğuna hükmediyor. Bu düşük
lükleri icabında Milliyet sütunlarında 
değerli okuyucularla beraber gözden 
geçireceğiz. Binaenaleyh; bütün bun
ları düıünerek memleketimizde bir 
petrol siyaseti kurmak için atılan adı
mın ne kadar değerli olduğu, lüzum
suz bir emek ve yük telakki edilemi
yeceği aşikardır. Petrol madeninin 
diğerlerine benzemiyen hususiyetleri 
vardır. En az ümitli sahaların akla 
sığmaz zenginlikler taşırdığı pek çok 
tesadüf edilmiı bir hakikattir. Hatta 
bir yerdeki sondaj fena netice verdiği 
halde, yanıbaşındaki, hatta hazan ay
ni yerde, bir mütetebbisin bazı tekay
yüt ile devam ettiği ıondajinden civar 
araziyi petrol gölcükleri haline aoka
cak coşkun neft fıtkınnaları da görül
müştür. Bugün petrol müstahsili mev
kiinde bulunan memleketlerin tarihin
de bu haller garibe olmaktan ziyade 
tabii addedilecek kadar çoktur. 

Kirpi i e Çakal 

Pek çok mmtakalanmızda emare 
ve isinna teaadüf ettiğimiz petroHe
rimizin mahiyetini ve kıymetini tea
pit için Cümhuriyet Hükfunetinin ele
bası olarak bizzat i§C ablması eski re
jın; ile de gÜzel bir ölçü zeminidir. 
Bunu yanrun Türk yavrulan daha iyi 
takdir edecektir. Bugün bize düten 
vazife: Beynelmilel piyasa ve siyase
tin bu matah için alil<aaı gözönünde 
tutularak çok esaılı ve kıskanç bir 
tetkilat ile İ§e baılıyacağına tüphe 
olmıyan lktısat Vek.i.letine candan ve 
gönülden muvaffakıyet dilemektir. 

Sadreddin ENVER 

Konserler 

Tanburt Refik Beyin 
konseri 

Darülbedayi aalonlannda Betiktaı 
jimnastik kulübü menfaatine konser 
verilmittir. Tamburi Refik Bey ve ar
kadaılan tarafından verilen bu kon
ser halkımızın büyük mikyaıta rai
betini kazanmııtır .. Taınburi Refik B. 
ve rüfekaaı Fahire Hanım ile daima 
kendilerine refakat eden Ful:,- Hanım 
ve ıanatini sevenler bu kıymetli mu•i
ki grubunun senede birkaç defa ter
tip ettikleri konserleri Jıiç kaçırma:ı
lar. Refik Bey bu defa Fahire ve Ful

Çakal amcayla kirpi karde9 kol 
kola gidiyorlardı. Güneş te tepe
lerine vuruyordu. ikisi de kan ter 
içinde .. Çakal amca yol yorğunlu
ğunu unutturmak için marifetleri
ni anlatıyor, timdiye kadar kimle 
re ne oyunlar yaptığını tarif edi
yordu. Kirpi kardef te yanı başın
da çakal amcaya yetişmek için 
sıçraya sıçraya yürüyor ve anlatı
lan hikayeleri dinliyordu. 

Fakat Çakal amcanın ballandı
ra ballandıra anlattığı masalların 
pek te aslı olmadığını düşünüyor
du. Kendi kendine ~öyle düfün
dü: 

- Bu söyledikleri bir az mar
tavala benziyor amma, hele dur 

bakalım. 

Çakal amca yol arkadaşını yok 
lamak için sordu: 

- Peki, Kirpi kardef, senin 

de hiç hilelerin yok mu? 
Zavallı Kirpi hicabından bü

züldu, büzüldü, verecek cevap bu
lamadı. 

Böyle konufa konuta içi ağaç

lık, bir duvarın kenarına gelmit
lerdi. Çakal amca ile Kirpi karde9 
duvarın arkasında acaba neler var 
diye meraka düttüler. Dolattılar. 

içeriye girecek bir delik bulama
dılar. 

Tekrar geri dönüyorlardı ki, 

arkadatmdan daha küçük cü11ede 
olan Kirpi, duvarın dibinde evvel 
ce göremedikleri bir küçük delik 
olduğunu farketti. 

ya Hanımlardan maada iki ıanatki\.n 
mızı daha bize tanıttılar. Udi Refik ve 
muganni Muzaffer beyler. Bqiktaı D 
jimnastik klübü menfaatine verilen 
konaerde bahsettiğimiz sanatki.rlan
mızın hepıi de büyük mu•affakıyet

Hemen buldufu deliği Çakal 

ler göıterdiler. Gerek kıymetli aanat
k&rmıız Refik Beyi ırerekoe kendisine 
refakat eden kıymetli aanat arkadaı
larmı bu muvaffakıyetlerinden dolayı 
tebrik ederiz. 

Kongreye davet 
Fener Yılmaz klübü Reisliğinden: 20-

4-933 Pertembe günü alqamı ıaat 8,30 
da ıenelik umumi konırremlz yapılaca
fından bütün klüp arbdatlanmızın mu 
ayyen saatte Fenerde ldüp merkezinde 
hazır bulunmaları ehemmiyetle rica olu-
nur. 

-o--

Bir irtihal 
Gönan Belediye Relıi Oıman Bey v,.. 

fat ebnİftİr. Oıman Bey milli mücadele 
aenelerinde kıymetli lıizmeUeri ve feda
karlığı ve kalıramanhf'ı ile temayüz et
miı bir vatand,..ımızdı. Ailesi efradına 
ve doıtlanna beyanı taziyet ederiz. 

irtihal 
Uzun müddet Sellnlkte on üç 

senedenberi lstanbulda doktorluk 
eden tanıyanları tarafından pek 
çok sevilip takdir olunan baba
mız Selanikli Doktor Ziya Bey ve
fat etmittir. Çok yüksek bir insan 
ve pek kıymetli bir ilim adamı o
lan merhumun ebedi zıyaı, biz ai
lesi efradına olduğu kadar, mem
leket için de büyük bir botluktur. 

Cenazesi 17 Nisan Pazartesi 
günü saat 14 te Şi,tide Saman yo
lu sokağında Refik Bey apartıma 
nının 4 numaralı daireıinden kal
dmlacaktır. Merhumu sevenleri, 
bu hazin merasime i9tirake davet 
le müteeaairiz. 
Kızları: ikbal, Sadiye, Nezahat 

(2099) 

Fakat bütün bunlara rağmen Dırama
da bir loca açmak mevaimıizdir. 

- Ya Serez locaaı için ne diifünü
yorıun? 

- Son altı ay zarfıruda bir baıka 
locanın altı senede yapamıyacağını 
Yaptılar. Doğruau Doktor Jan Todo· 
ridi çok iyi çalıııyor. Doktor dedik le 
hatıruna ırePıdl.... Dıramadaki Doktor 
Y.uvanço hakkında malfunat alabil
din mi? 

- Hayır henüz meıgul olamadım. 
.. - Bu adam bize pek faideli ola

bılır. Hemen her eve girip çıkıyor E· 
ğer onu lefkilata sokabilmit ola~ ;. 
d!k,. Dr~.m~n~." .. ~ütün ileri ırelenleri
nın ıç yuzunu ogrenebilirdik. Her e
ve girip çıkan bir kulaia her zaman 
ihtiyaç vardır. Şimdi gelelim aaıl i,i. 
mize. .. Etniki Eterya teklifimizi kabul 
etmittir. Roma locası, Atinaya gönde
rilen arkadaıın yapdığı temaslar ne
ticesinde pilannnızın aynen tatbika ka
rar verildiğini bildirdi. 

- Deme .. 
- Zerre kadar yalan söyliyorsam 

gözüm kör olsun .. ve .. ilk çete §U an
da teşkil edilmit bulunıyor. Şinayder 

Y azııız hikaye 

filintalı:riyle müaellih yirmi dört kiti 
Goloata emir beklemektedir. 

- Bu emri kim verecek? 
- Biz .. çeteyi Etniki Eterya düz. 

dü. Onu bu harekete imale eden Atina 
locasıdır, fakat mademki bu çete Os
manlı hudutlan içinde faaliyete me
murdur; direktifleri verecek olan ma
kam bizim loca olacaktır. 

Duvardaki aaat, yaruna yakla§ı· 
yordu: 

- Şimdi nerede ise gelir. Görecek· 
ıin ki o üstüne alacağı işleri baıara
bilecek olan bir gençtir. 

- Birisini mi bekliyorsunuz? 
- Evet. Goloı'ta bekliyen çetenin 

reisini. . kaptam. 

Talat Bey, Karaıuya hayretle ba
kakalmııtı. Halbuki o Kapalıçarııda 
Amerikan bezi artınlıyan bir Musevi 
manifaturacı tabiiliği ile konuşuyordu: 

- ltalyan locasının Balkanlarda 
takip ettiği hareket tarzı ile genç 
Türk ihtilalcilerinin hedefleri biribiri- ı 
ne uydukça Seli.nik locası beynelmilel 
konvandan azami istifadeler temin e-

amcaya anlattı. Bu delik ancak i
çeriye girebilecekleri kadar bü
yüktü. içeriye girdiler. Aman bu
rası ne güzel yerdi. içeride birbi
ri üzerine yı~ılmış hurmalar var
dı. Belki ağaçlardan hurmaları 
toplamışlardı. Pazara götürmek 
üzere hazırlamışlardır. 

İki gündenberi karınları zil ça 
lan Çakal amca ile Kirpi kardeş, 
önlerinde böyle bol bir yiyecek gö 
rünce, kendilerini tutamadılar 
hurmalara sarıldılar. Hele Çakal 
amcanın iştahı pek yerinde idi. 
Öyle yiyordu, öyle oburca yiyor
du ki.. 

Kirpi kardeş bir hurma yiyor, 
delikten dıfarı çıkıyor. Sonra bir 
hurma daha yiyor, tekrar delikten 
dıtarı çıkıyor, böyle her hurma yi
yi,inde bir dı ;arı çıkıp giriyordu. 

Çakal amca bunun farkına var
dı ve sordu: 

- Ne oluyorsun?. Böyle çıkıp 
duruyorsun? 

- Mal sahibi geliyor mu, gel
miyor mu diye bakıyorum. 

Kirpi karde' bir hurma daha 
yedi, tekrar delikten çıktı. Fakat 
bu defa 'çıkarken biraz mütkülat 
çekti. Dü9ündü ki az daha yerse, 
delikten çıkamıyacak. Oburluk yü 
zünden canını tehlikeye koyacak. 
Onun için delikten içeriye girme
di. Bekledi. 

Tam o sırada mal sahibinin u
zaktan geldiğini gördü. Hemen 
Çakal amcaya bağırdı. 

Çakal amca tehlikeyi anlayın
ca hemen deliğe koftu. Fakat o 
kadar çok yemi9ti ki, bir türlü de
likten dıtan çıkamadı. Bu ıefer 
de yalvarmağa bafladı: 

- Aman Kirpi kardet, canım 
Kirpi karde9, bana bir akıl öğret. 
Buradan çıkamıyorum, naaıl çı
kacağım?. 

Kirpi kardet gülümsedi: 
- Hani 9enin bir çok hilelerin 

vardı. Neden bu hilelerden istifa

de etmiyonun? 
Çakal amca o tehlikeli vaziyet

te ne diyeceğini, ne yapacağını ta 
tırmıtb. Kirpi kardet acıdı: 

- Hadi, dedi, bundan sonra 
o kadar övünme! Ben timdi sana 
bir akıl öğreteceğim. Paçayı sıyı
rırım. 

Çakal amca nasıl letekkür ede 
ceğini bilmiyordu. 

Kirpi dedi ki: 
- Şimdi sen kendini ISlmüt gi

bi gösterirsin. Mal sahibi let koku 
ıu hurmalara da bulatmasın diye 
seni kuyruğundan tuttuğu gibi du 
vardan dıtarı atar. Ondan sonra 
dolu diz~n kaçarım. 

Kirpi kardet bu aklı öğrettik
ten ıonra mümkün olduğu kadar 
ıüratle tehlikeli mıntakadan uzak 
laftı. 

Mal sahibi büyük demir kapıyı 
açıp İçeriye girdi. Hurmaların yı
ğılı olduğu yere geldi. Bir de ne 
görsün? Yerde bir çakal !eti yatı
yor. Dili sarkmış, hurmaya kotan 
sinekler ağzının üstüne konup du
ruyorlar. 

Hemen ölü zannettiği çakalı boy
nundan yakalayarak, Kirpinin de
diği gibi, duvardan dışarı fırlatı. 

Kıasadan hisse: Çok övünme· 
yin, sonra mahcup olursunuz. 

debilir dememiş miydinı? lıte b.? vi.
kia o sözlerimi teyit eden tezahurler
den biridir. Yunan çeteleri Makedon
ya kargaıalıklan içinde seslerini İ§it
tirdikleri gÜn Makedonya meseleıi bir 
(Mağdur Bulgar milletinin istiklali) 
hareketi olmaktan çıkacak, Osmanlı 
imparatorluğunun lehine halli icap 
eden bir asayİf meseleıi haline gire
cektir. Büyük devletleri böyle bir ne
ticeye ula§tırmak için güçlük çekmi· 
yeceğimizi göreceksin. . Keariye taraf 
lannda dola§mağa batlıyan Sırp çete
ıile Toska Arnavutların kahramanı 
kesilen Cerciı, Avrupa gazetelerinde 
boy gösterip dururken bir de Yunan 
çetesi türeyince Sofyada §afak atacak
tır. 

- Doğru .. Fakat niçin unutuyor
ıun ki bütün bu toprak hırsları hari
cinde bir baıka Makedonya meselesi, 
yani hakikaten bir Makedonya mese
lesi vardır. Filvaki Bulgar harai he
men her tarafta buram buram kok
maktadır. "Makedonyalıymı,, diyen 
kime baksan içinde bir Bulgar yafa· 
dığını görüyoraun. Ama bu politikacı 
ekseriyetin karfısmda ve hatta icin-

Hayvanlar 
Uyanıyor 

Bütün kıt uykuya dalmış ol 
bir çok hayvanlar var ki, şimdi 
har geldiği için bunlar birer bir 
uyanmağa başlıyorlar. Bu hayv 
!ardan bazıları kışın tam, bazı! 
da yarı uyku halindedirler. Ka 
!arının deveranları ve nefed 
tamamile kesilmiş değildir. v· 
cutlarının derecei hararetleri se 
ze kadar dütmü,tür. 

Bir fey yemeden nasıl yatar! 
Diyeceksiniz. Kıt gelinciye kad 
bu hayvanlar vücutlarında bir n 
vi ihtiyat erzak biriktirirler. Bu 
tiyat erzak ta yağlarıdır. Uyku 
varmadan evvel pek yağlı ve şi 
mandırlar, uykudan uyandık! 
zaman da zayıflamış bulunurlar 

Kışın uyumayan hayvanlar ar 
sında kuflar da vardır. Bunlar k 
natları sayesinde süratle uçara 
sıcak memleketlere giderler v~ 
rada yiyip içecek bulurlar. 

Yılan gibi yerde sürünen ha 
vanlar İse sonbahar bitince çuku 
ların ve yarıkların arasında der· 
bir uykuya varırlar ve ancak ıl 
havalar ba9ladığı zaman, uyan 
lar. 

Kirpiler de öyledir. Karı ko 
deliklerine çekilirler ve ancak b 
barda gözlerini açmak üzere u 
lar. Fakat 11cak memleketler 
Yatıyan kirpiler öyle değildir. 

Yarasalar da yüzlercesi bir ar 
ya gelip mağaraların tavanları 
asılırlar ve orada uykuya dal 
lr. 

Diğer taraftan ayılat da kıtın 
teayyüf eden beyaz ayılar senen 
batından sonuna kadar uyum 
lar. 

Şimdi ılık ba valar bqladı. Kı 
larda kı9 uykusuna dalan hayva 
lar birer birer uyanacaklar. 

Hayat batlıyor. 

Leylekler geldi 

Leylekler geldi. Leylekler ırelcli de 
mek hep biliriz ki bahar geldi demek 
tir. Fakat bahar geldi mi ya . Zaval 
leylekler bu sene memleketimizi p 
soğuk buldular. Zarar yok. Ne de olsa 
havalar mnacak, leyleklerin lakli.kala 
rını zevkle dinleyeceğiz. 

de hakiki bir Makedonya iatiklili a 
tefini tututtunnağa çalıtan yüzde yÜ 
Makedonyalı bir müfrit, idealist v• 
hakiki ihtilalci zümre var. Bi: 
Makedonya çeteleri diye bir teY tut 
tunnuı gidiyoruz; ve Makedonya de 
yince hatınmıza hep Ferdinandın öte 
de beride Provoka&yon yapan, ücreti 
fedaileri geliyor. 

- Metelik venneeee. . Onlarır 
hepsi birdir. Bize li.znn olan fey İsf 
bunlann hiç birisinin muvaffak olama 
maaıdır. Bizim loca ne müatakil biı 
Makedonyaya ne de Bulgariatana ya· 
manacak bir yeni mümtaz eyalete ta· 
raftardır. Biz imparatorluğun tam biı 
halde kalmaaını İstiyoruz. 

Talat Beyin bu mevzu etrafında hu 
ausi fikirleri olduğu anlatılıyordu. Fa 
kat bir yeni itiraz yapabilmesine me1 
dan vermeden Karasu ayala kalkı· 
vermitti: 

- Kapı açıldı. . lıte geldi. Bak•· 
hm nasıl bulacakıın? - diye mırıldan• 
dı -

( Devamı var ) 
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18.45 : Gramofon. 
programı lD.20 , Alaturka saa. 

Bu haftadan ı·.!L--en haftalık lotan- 20.10 : Ajanı haberleri n hua rapora. 
~ VARŞOVA, 1411 a. 

huı programuu deTcetmİyeceğm. 13.15: Orkoatra konseri. 11.30• Pllk. 11.llı 
Esasen her hafta hiç bir deti§iklip Müıahabe. . plak. 18: Plik. 19.21h Hab ... lar. • 

llğr=ıımTUan bu pr...Jı:.-- her akfam aaat Kah .... ma•iki•l. 20.SOı Hah•r)•. - Orke•tra 
-·-, ut1•~ konaerl 21.05: Klarinet kooa.M. 2S.20ı Daaa 

2() de bir gün evvel radyo ile bild"ırilmek muıikiıt 24: Lemberc't••" "Bacatell,, isim· 
ledir. li var1eteli temaU. 1 

Bunun yerine gelecek haftadan itibe- BUDAPEŞTE, 550 •· 
ı A rkedui 19.05: Ora kona•ri. 20.40: Sarlolar. 11.«>ı 
•n iyi iıitilen 2 vnıpa me pn>- Küçük tiyatro tamılll. Z3.30ı Habarlar .• 81· 
i1ıunmuza ili.ve ediyoruz. l'•n muaDdaL 

Şirketten gönderilen lotanbulun gün llı!ONIH, 632 m. 
lıik programım her günkü ııibö ıene ıa- 20: Milli neıriyaL Hitlar (Barllnd-). De 
letenıizde bulacaktmm. Oda musikiıô. ViYANA, 517 m. 

17 Nisan Pcaartui 21.10: Orkestra konıeri (Büyllk kouHr aa• 
lonundan. naklen). 23.35: Bar mualkl•l. 

PRAG, 427 m. 
İST ANBULı 20.30: Kö:rlü bando muaikiai. 21.10: Çek 
18 den 18,45 • kdar aax. (Vedia Ri- tt.J filharmonilc talıumınm konaeri. 23.20: Or• Y• 
18.45 ten 19,30 a kadar Ork•atra. plJano konteri. 
19,30 dan 20 ye kadar Fra.n•ıq:a der• ROMA, 441 m. 

(Müptediler• ... •a•J 21.20: Pl&k. 21.50: Senfonllı: kon••· 
20 dan 20,30 a kadar Saz (Sen'•t Hanım) BÜKREŞ, 394 m. 
20,30 dan 21,30 a kadar SafiJ• Haaım .,.. 12: Plak. 1J.2V. ,IAk 17. ı~,,oaer, 20: Sen-

ltlc:a.daıları. • fonik konser (Vi•aldi, Dubola). 
2ı,30 dan lll,30 a bdar Orkeıtra, Aıana, MOHL.l.KER, 360 m. 

"• Bor•• haberleri •aat aTart. 20: Milli netri7at. 23.25: Krei•ler •• Seha~ 
ANKARA, 1538 •· mann'ıa a•erlt!orinden piyano kon•erl. 

12.30 , Ankarpalutan. HA YLSBERG, 276 m. 
18 ı Muallim Zeki B. id.realnd•.ld M.M. 20: Hitlar'in dojduj-u ailn miina•ebatile 
~t.ktebi korali. Hitler neıriyab. (Bütün Alman merke.zler; 

18.401 C.ramofoa. birden) . 
ıs.10 Gitar solo (Sadrattln 8. tarahndaa) 

1940 : Konferna. 
20.10 : AJa.n• hab .. t-t ..-e ha•a. rape~ 

VARŞOV A, 1411 m. 
13.lSı Sabah konaari. 15.20ı Ork .. tra. 181 

l)••-.ınL 18: T .. annili pl,.aao kon~~ l~ı 
1),1\a mu•iki•i. Z0.25: uLad-, Fann7 aın terbı
)e•I,, iaimli monolok. 21.0lı -Ooll7,. lalmll 
liir•ch'i.n e•erlariaden operet. 23.20: 1'ah•e 
lon•eri. 
BUDAPEŞTE, ll50 •· 
18.ZO: Amele Birliiia.in koro lıoaıeri. 19ı 

Pi1an.ohı tasanni.. 20 05: Operet u.-ertürlarirı· 
t~ mürekkep parçalar. IO.&Oı Habarl ... ,.11.05 

l)'anad.an: Rad70 popiriai. 23: Ha'berler. -
Sovaı Pi,.aııo - Kemaa koaaari (u..t,. lo· 
tı.ett,. Debu••J'ı MUbaut). M..25: Caa maaikM.L 

t.t0ı41H, 532 •· 
20: Barlind-.ı "Par•lfal,. o)Mraauu• 1. el 

hrdaaı. 21.liO: Hlklya. Ilı Pa..J Gra-'1a 
~~•t-lerlııd9ft koaaar (SoU•t .-iyoloneel lttira

de). 22.461 Pl7aao • ıc-- 41 ... pa.rp.lan. 
Vly ANA, 117 a. . 
20.30: Bir pi1a11.o Wııeriad• Ud kltlal. plJ'a• 

tı.~ koll•wl. 21.0lh "Kacbalar, ah bpbnıa 
l'-:teU .. tiri,.orau.au.&,. iabaH ork .. tralı radyo 
PoPiı-i_,i. 22.IO: Otto W ac.aı orkub'ul. 
1.tlı.J.NO • TORINO • FLORANSA 
20.4Sı Pli.k. 211 Hab.rl..-. • koauı...ı.r. 

lı: Ork .. tra lıtlraldl• .. pnnlli kon .. r. ::l3: 
l"e.,,;t • Plak. 

PRAG. 417 -
19.0Sı Muaikili AI-...- ... n,.at. JOı Şram· 

'-•I llluaikl•i. I0..3151 1'Gen.tter T o4.., lalall 
llOıcREŞ, iM m. 

0 Pera temılli. 23..IOı HaHf parçalar •• dan.• 
'"ıı.ıı.ı.ı . 

12: Pili:. 131 Pllk. 17ı ltadJ"• ork .. traaı. 
l8.1s: K•a. t9.40ı Koro kilia• lı.oaaarl 201 
lt\la.tor oda mualld•L I0."8: Şarkılar. 21. 101 
tifte pi7ano Ua eas. Zl.35: 1'.oa.ı.,.. 

18 Nisan Salı 

ı2 ANKARA, 1538 m. 

1 
-30 ı Aakarpalaataa. 

8
8 ı Ri1ı•tidim.bur Rlarmoaik orbttraın 

t> •rllox Ouveture B-•h.ute Gelliııi Turlna. 

1 &a•e Fa.ntaıticu No 1..1..J. A.ıscl1 Mr•MI• 
~ ..... 

18.4() ,·c. 1 
19.JO "-.UO OD. 
dan) ' Vl7olouıol koasari (E.ap M7 tarafıa. 

20.to : A,J.na U.b.rlari •• b.a•a rapora.. 
V ARŞOV A, ı411 m. 
13.lSı Plak. 16...Hı k-.. ta: Senfonik. kon.. 

•er, 19.361 Hafif muaiki .• Muhtel ;ı: 

~:k.atra konseri (Mosart. Karlowiu, G.rie~, 
1 clıalkow•ky), 22.25ı .Kem.an koa••rl (Kreİ•· er F •_.ı 
)(. ı r111tOmann • Bada.1 Cb.opla, Faur,). 23.201 

.,hve kon•eri. - 24: Daa• mualk.lai 
BUDAPEŞTE. - •· 
18.35: Siıra• •••ikiai. l9.4aı T••-mli pi

J'ano lıoaaerL Z0.45: WaJt ... Bru.no'na• ida
l'ealude lli muılki mektebinden lı.oaaar (M_ .. 
d~l••olla. 1 IVloı:rt, Mahl•). 231 Ha.herler, -
Sııra0ıı Dluıikiıl. 24.20: Siaan muıiki•i. 

M NIH, 532 m. 
Q 21.05: Srammel trio ko111eri. 22: Oünther 
•phael'bı beoteler!nden parçalar. 22.25: Tri· 

l'olog. 22.SO: MinücUcr. 
ViYANA, 517 m. 

1 20.35: Scl_ıubert, Sclıumann, Brahııa'm eaer 
•rınden (pıyano - tarla) konesir. 21.10: O- J 
~tıra ork••traıı . (~rabm•'m uerleri). 23.0Sı 
v:J.rkıh caı: muııkısi. 

Mlı.J.NO · TORINO . FLORANSA 
21.SO: Karışık neşriyat. 23: Radyo orkest-

rası. 

PRAG. 427 m. 
. 18.SO: Plak. · kon"'malar. 20.25: Hafif mu· 

''ki. 21: Kabare ne,riyab 22: 1-f:alk farkı1arı 
dn~ fantazilcri, p.rkılar, 2Z.2~: Mahler'in cse:
lerındcn şarkılar. 23.20: Ycnı musiki. 
BÜKREŞ, 394 m. 
12: Plak. 13.15: Kua. 17: ICarııdı. kan•er 

18.ıs: De•amı, 20: RadJ'o orkaatra•ı, 20,351 • 
tıki tarihi musiki repertuvarı. 20.SO: Hafif 
0 S>eretlerden parçalar (Strauaa, Lehar). 

19 Nisan Çarşanba 

I ANKARA, 11138 m. 
2.30 : Ankarapra.laataa.. 

lS. : Riyaaeticümh:..ar filarmonik orkeatrn.l BalliaJ. O..ertara Norma Pucciııi Fant&iti• 
a Boheme orlıeatra refakatinde keman kon· 

•orl (Kkram Zold 8 la fı da ) 1814 G • ra n n , ı ra .. ofo• 
19.16 : Da.na •u•Ôılai 
~ A ' ba . . 10 ı J&lll "-l•ri •• kava raporu.. 

V ARŞOV A, ı4ıı "'· 
li 13.ıO: Plak. 17ı Plik. 18.ıS· Plik. ıg 25. 

•herler •• Hafif ~uallc.l. zı.o5: C.a: kon.~eri. 
22: Haberler ... Pıyano • le.emen koaaeri ve 
t•rkılar. 23.20: Pili:. 13.35: Der •. 24: Danı 
tıl\l•ilcial. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

:l: 19.35: Keman konseri. 20: Koafarana, 
. ~.35: Peıte bii7nk operatınd.an: '.7r••Lt.tan 
!•.1 1trıli Verdi'nin operatL Sonra: Sısan muai
llllı•L 

MONIH, 532 m. 
. 21.05: Rad,.o orkeıtra11 (Soliat kemanİ•t 
:~ti.rakile). 22.10: Konferanı~ 22,35: Hafif mu 
tkı. 23.50: Cece muaiki•L 
~!YANA, 517 m. 

k !·10: Konferaa•, h.aberler •·•· 21.05: Aı· 
b~rı kon•er. 22.05: •Hedefe varıldı., isimli 

1~İlı.es. - haberler. 24.45: Caz (Tasa.anili). 

2 
LANO · TORINO . FLORANSA 

Jı 
1
1.35: T em•il. • Orkeatra kona.eri. 241 Haep et-. • Dan• muaildaL 

2 
R>.G, 427 m. 

.,
0 

0.30: A•keri bando muaiki. 21.25: Tiyat• 
aı3: Son haberler. 

1 
KREŞ, 394 m . 

ıs 1~: Pli.k. 13: Plak. 17: Rad70 orkeatraıı. 
(i : konserin dnamı. 20: Keman. kon•eri 
lo11ıtı.eıco, Goleıtn, La.zar~ Jora). 21.ZO: Vi70• 
Ji ;~ı llonseri (Bacb, Boccherlni1 Nbı). 22t 

....;_0 nıu•iki (bir ıazinod.ao na.ld•). 

21 H_LAKER, 360 m. 
J:ıı1•1t' UZıter aletile kon•er. ll.351 Skeç. 13.ZSı 
tıtt • •ski dan• mu•ildıL 13.50: Münibten. 

e D:l.Ua.İ.ki•i. 

20 Nisan Perfembe 

ANKARA ıs38 

21 Ni&an Cuma ------ANKARA. ı538 m. 
12.30 : Ankarapa.laıtaa.. 
18. : Alaturka .... 
18.46 : Keman lı.onaerl Ekrem Zelı:l B. tara• 
fından 
19.20 : Fransızca d••· 
19.50 : Craınofon 
20.10 : Ajanı b.abe.rl.-1. 
VARŞOVA, 1411 m. 
13.11: Plik. Ul.40: Mllsabaha. • Pl&lo. ılı 

Orke•tra koateri. 19.21: Haberi•. - 1Calı.-• 
kon•eri. .. M6•ah.abe.. 21.20: s-foalk ko.allİr 
(Bach, Mosart, Brahma. B..dto't'on). Mı 
Dana muaildal. .-J. 
BUDAPEŞTE, 5IO m. 
19.351 Piyano konaeri. (Mozart, B ............ 1 

Mua•orıaky ). 20.35: Bü,.ük o.,..ada.a. aa..lı.le• 
Donizetti'nin "Don Paapual-,. operau:. Soaraı 
Siı•n musikisi. 24: Keman koa•erl. 

MONIH, 1132 m. 
21.0S: Oda mu•iki•i (taıaımlli). 21.401 Ha• 

li bas-ır musiki parplan. 22.45: K.l.Ulk lıoa~ 

··~ ~ ViYANA. 517 m. 
20.45: Halk musildai 't'e faatad parçalar. 

21.lSı "Sesaiz cürihn,, l•im1i tem•il . 2.3251 
Ş..rJıalı ca.z muJ.ldN. 

MIL.l.NO - TORINO . FLORANSA 
20.50: Plak. 2ı: Habarlar . plak • haber· 

ler. 22.05: Senfonik koaıer (C..betti, Bl&llC, 
Puccini), 4 

PRAC, 427 m. ı 
18.05: Kua.tor (4 alet) kon••rİ. 20.30: Ban· 

tlo mızıka.. 21.30: N•ıell ırlolr. 22.2Ch St&d~ 
J'Odan bir perdelik "Kuyu bıında" İ•lmli 
Çek op•Raı. 
BÜKREŞ, 394 m. 
12: Plak. 13.15: Plak. 171 Rad,.a orke•tra

ıı. 18.15: Devamı (Haendel und Cratel) OP9-
retinden parçalar. 20: Plik ila "Triataa •• 1-
•nlda,, iaimli Waper'in operaat. 

22 Nisan Cumartul 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Abka.rapa.la•tan 
18. ı Riya.aeticünıhur filarmonik orka•h-•11 
Borodine 1. senfoni. 
18.40 : Alaturka .... 
l!).40 : Dana musild•l. 
20.10 : Ajana haberleri .-e ha•a raporu. 

V ARŞOV A, 1411 m. 
13.15: Pllk. 171 Pllk. 18.38ı Plak. 19..211: 

K.ahv• lı.ouerl - Haberler. 21: Johann Strauıı 
1Ul operetlerinden ınüreldcep müntehap operet 
parçalan. 23.0S: Cbopln'dea paPçalar. 24ı 
Dan• muaiki•I. 
BUDAPEŞTE, llSO m. 
19.451 Si.an muaiki•i. 20.35ı Konfera.nı. 

21.20: Miza.hl muıilıi. 23: Haberler. - Pli.k 
kon•eri. 

MONIH, 532 m. 
21.0): t'l••iı ak,am ınu•lkiai. 23.50: Gece 

muaiki•i {Leipais'ten..). 
VIY ANA, 517 m. 
19.10: P1i.k (orkeatra parçalan). - Konuı

m.alar. 21 05: Viyana kiliseler birliii bey•ti
nln konaeri (St. Stepban kiliıeıinden naklen), 
22: IClaaik Avuatur7a operetlerinden parça~ 
lar (Joaef Holzer takı.mı). 23.40: Y aııJ&D Vi-
7analı bestekarların eaerlarind•n kon•er. 

MILANO · TORINO . FLORANSA 
20.25: Haberler. -Plak. 21.45: Pietri'nla. • 

ıerlerinde.n bir operet, - Danı muıilı.i•i. 
PRAG, 427 ın. 
20.40: Çek es.erlerinden pi7ano aonatlan. 

21.05: Karııık kon•er. 23.15: Hafif musiki . 
BÜKREŞ, 394 m. 
12: Plik. 13.15: Pli.lıı:. 17: Karııık konaer 

18.J!S: De-.amı. 20: Ruı kiHae havalan. 20.30: 
Rad70 orlc.eılraaı l..nnseri. 21.201 Konaerin 
de.-amı. " 

23 Nisan Pazar 

AN.KARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalaatan 
18. : Alaturka •az. 
18.45 : Gramofon , 
l9.20 ı Alaturka aaz. 

20.10 ı Ajan• haberleri •e ha•a. raporu. 

Sinyor Kanoniko 
Taksim i~desini in§A eden l talyah 

heykel~ Sınyor Kanonika, birkaç gün 
kalmak uz~e tehrimize gelmiıtir. Sin
yor. Ka?~nıka._ Takı?n abideoine gidip 
vazıyebnı tctktk etmıı ve eserini gör
müştür. ltalyalı heykeltrll§, vaki olan da 
vet üzerine birka_ç.güne ~ Bağdada 
ııidecektir. Kendıule, Bagdat'ta rekzedi 
lecek atlı bir heykel için görüıülecektir . 

ersine ekaprea 
Devlet Demiryollan iıletme idaret.i 

her ırün bir defaya mahıut olmak üzere 
Adana - Merıin araunda bir ektpret 
treni yapmayı karar altına alınıttır· 

Bu tren Adana _ M«oin araoınclaki 
aıeııafeyi bir saat on bet dakikada ola
cak ve ufak _iıtaıy?nlarda durmıyacaktır. 
Bu suretle ış ıabıpleri vakitten çok ka· 
zanmıt olacaklardır. 

4 3 çocuklu baba! 
ANTAKYA, -Humuo tancağına ta 

bi Selimiye kazaoında Hacı Hamdu adlı 
bir adamın 38 erkek ve beıi kız olmak ü
:oere 43 çocuğu vardır. Ve hepsi de tai· 
dır. Bu adam Oımanh hükiuneti zama
nında hükumetten her tene iane olarak 
4 kantar buğday almakta irniı, Hacı 
Hamdu 1930 oenetinde keoilen bu nafa
kanın kendisine tekrar verilmesi için 
Şam hükfunetine müracaat ebniştir. 

Misafir leylekler 
İçlerinde Avrupanın üç 
yerinden gelenler var 

AFYON, (Milliyet) - Afyon
da birkaç gündenberi tiddetli kar
lar yağmaktadır. 

Her aene
0 

bu mevsimde sürü sÜ· 
rü gelen leylekler bu sene kırları 
beyaz karlarla örtülü buldular. 
Soğuktan, açlıktan kanatları ken· 
dilerini ta,ıyamaz oldu. Yüzlercesi 
öldü. 

Merkezde hemen her evde mi • 
safir edilmit bir kaç leylek büyük 
kahvelerde sobanın etrafına halka 
olmuş leylekler görülmektedir. Kır 
!arda aç kalan leyleklere halk ta· 
rafından bağırsak, et ve saire gön
derilmektedir. Bunların arasında 
bir Holandalı D?ısafir leylek var· 
dır ki bu da belediye tarafından 
bakılmaktadır. 

Misafir leyleğin ayağında alü • 
;ninyomdan bir halka var ve hal • 
kanın üzerinde: 

ZOOLOG 20807.6 PEAOUR 
STATON 
HELGOLAND 
VOGEL V ARTE prgent 

ROSSİTTEN retour 
GERMANIA B. 37036. 

kelimeleri okunmaktadu. 
Diğer Litvanyalı misafir leylek 

Salar köyü muallimi Ali B., tara
fından Salar köyünde ölü olarak 
bulunmuftur. Ayağındaki halka 
nazarı dikkati celbetmit ve leylek 
tahnit edilerek mektep müzesine 
konulmu9tur. Gene miaafir leyle
ğin ayağındaki halkada fU kelime
ler okunmaktadu. 

(UNİVERSİTE) 
(KAUNAS B.) 
L1THUAN1E l 77) 
Ele geçen diğer bir halkada da 

fU kelimeler okunmuttur. 
H. SCKE 51 c. FOLOURN 

TSCTAMME DDRF POSLO • 
BERMOIS CERMANIE C B7Z • 
BERESLAU. C. 51 

Cüınhuriyet mektebi baf1Dual • 
!imi Hikmet Bey Litvanya Darül
fünunu ismini taşıyan 177 muna
ralı leyleğin burada öldüğünü 
mezkur darülfünuna bildinnittir. 

M. KEMALPAŞA, - Hamza 
Bey mahallesinde oturan terzi Ha
mit Efendi, bacağında alüminyom 
dan gayet zarif bir bilezik bulunan 
bir leylek yakalamıftır. Bilezikte 
(Muszooj. Polonp, Polonya 1583 
Vartuva Retour.) cümlesi yazılı 
leylek ehlidir. Hamit efendinin 
bahçesinde dola9ıp durmaktadır. 

Adapazarı elektriği 
ADAPAZARI, (Milliyet) 

Belediyeden Türk ticaret bankası
na tamamen devri kararlattınlan 
Adapazarı elektriğinin ıslahı için 
banka timdiden mühim tedbirler 
almıttır. Ezcümle bu ite çok elve
ri~li olan araba fabrikasını ınüza. 
yedeyle 151.000 liraya satın al
mıttır. Yakında faaliyete geçecek. 

Adapazarmda spor 
ADAPAZAR, (Milliyet))) 

Adapazarı klüp eri arasında birin· 
cilik maçları devam etmektedir. 
Son maçta Kocaeli '8-mpiyonu A· 
dapazarı idman Yurdu ile Genç • 
!er Birliği çarpıştı. Yurtlular her 
ne kadar ağır batlı oynadılarsa da 
aletli gençlerle berabere kalmak
tan kurtulamadılar. 

23 nisanda yapılacak intikam 
maçını halk heyecanla bekliyor. 

Manisada su 
MANİSA, - Şehrimizin su iti· 

nin hallini temin için, Ziraat Ban· 
kasının 200 bin liralık teminat 
mektubu alınmıttır, bu suretle su 
iti artık kökünden halledilecektir. 

Hayrabolu Ticaret Odıuı 
lağvedildi 

TEKIRDAG (Milliyet) - Vila 
yetimiz kazalarından Hayrabolu 
Ticaret odası lağvedilerek bilu
mum muamelatı şehrimiz vilayet 
Ticaret odasına devredilmittir. 

Çankırıda Halk bahçesi 
ÇANKrRI (Milliyet) - HükU. 

met bahçesinin yıkık dıvarları kal 
dırılarak bir park yapılacaktır. O 
bahçede mevcut fidanların çıkarıl 
ması ve tesviye ettirilmesine emir 
verilmittir. istasyon yolu üzerinde 
bulunan bu bahçe ile kartısındaki 
jandarma karakolu hapishane bah 
çesi Halk bahçesi olarak tertip e
dilirse güzel Çankırımız daha zi
yade bir tirinliğe kavuşmuş olacak 
tır. 

Milasta bir gün .. 
Muallimler çok muvaffak bir 

•• musamere 
MiLAS, "Milliyet" - Geçen 

mektubumda da bildirdiğim veç· 
hile Milas ııençliği teker hayra· 
mındanberi spor sahasında hum· 
malı bir faaliyetle çalıtmakta idi
ler. Gençler, bayramın ikinci ve Ü· 
çüncü günü, kendilerine kat kat 
faik kuvvetlerle techiz edilmit vi· 
liyet ve Muğla takımları ile Muğla 
da çarpıftılar. Ve ilk günü sıfıra 
kartı üçle, ikinci günü de sıfıra 
kartı birle vilayet tampıyonluğu
nu ihraz ettiler. Kıymetli gençleri
mizi bu sütunlarda bir kere daha 
hararetle alkıtlarız. 

Yine geçen mektubumla bildir· 
diğim gibi, Milis muallimlerini i· 
ki aydan beri kucağında toplayan 
"Muallimler birliği", bayramın Ü· 
çüncü günü aktamı "İstikamet ti· 
yatrosunda" çok muvaffakiyetli 
bir müsamere verdi. Bet yüz kiti
yi istiabeden büyük tiyatro binası 
hınca hmç dolu idi. Her teyde te
miz bir intizam göze çarpmakta i
di. Saat sekize kadar radyo opera
yı, dO.nyanm en me,hur merkezle
rinden getirdiği nağmelerle gönül 
leri dinlendirdi. Sonre sinema iki 
üç parça gösterdi. Bundan sonra 
sahne açıldı. Ve orada kazanın bü 
tün muallim hanım ve beylerini 
görüyorduk. 

llkmektep muallimlerinden Mü
nevver ,Hayriye, Adalet, Huriye, 
Naime ve Hesna hanımlar, Retat, 
Talat, Aıım,KltifBeyler, ortamek 
tepten Müdür Muharrem, muavini 
Ali Nahit, Lütfu, Mahir, Refik ve 
maarif memuru Arif Beyler. Genç 
muallimler evveli. istiklal martını 
söylediler, sonra hep birlikte 
«Anbı okudular. Martlar tiddetli 
alkıt tufanı içinde bittikten sonra 
perde tekrar açıldı, merhum Şaba
bettin Süleyman Beyin bir perde
lik «muallim» piyesi temsil edildi. 
Bu piyeste bir re11am, bir şair, bir 
mimar, bir heykeltrq, bir muaiki
tinas ve bir muallim görüyorduk. 
Gençler hepsinde rollerini iyi yap-

Şair Eırefin refikası 
KIRKA~Ç, - Merhum f"İr Eı

ref Beyin refikası Hatice Hanım burada 
vefat etti. Cenazeleri kaza kaymakamı, 
Belediye reit.i, fırl.a erkim, alay zabitanı 
beylerin, münevverlerin omuzlarında ve 
bir aıker kıtatmın r<iakatinde mezarına 
ıötürüldü ve defneılilcli Bütün Kırka. 
ğaç balkı merhumenin §8htında merhum 
Eırcfe kartı betlecll.kleri oayğılan mera
•imeittirakle ıösterdiler. 

Havalar fena 
ADANA, - Son ırünlerde banlar 

çok fena gitmektedir. 12 oaat mütema
diyen tiddetli bir fırtına olmuıtur. Fn1ı 
na bahçelerde ve bağlarda mühim hata· 
rat yapmııtır. 

Bir tokat 5 lira 
ESKiŞEHiR, (Huıuıi) - Buranın 

Osmaniye köyünde garip bir vaka olmuı 
tur. Bura<la Hasan ağa ve Ali ağa ismin 
de iki köylü vardır. Bu iki ağa bir türlü 
birbiri!eTile geçinememektedir. Son za. 
manda aralan büobütün açılıruıtır. Ha
oan ağa geçen gün çarşı ortasında Ali. 
nin yüzünemüthit bir tokat indirmiştir. 
Ali ağa bunun üzerine ihtiyar heyetine 
tikiyet etmiı, ihtiyar heyeti de Hasan 
ağayı çağırıp dinledikten tonra kendiıi
ne beı lira ceza kesmiıtir. Haoan ağa 
ihtiyar !>eyetine, bet lirayı venniı ve! 

Her tokat beı lira ediyoroa timdiden 
sonra tokatları sayın, paralan alın, diye 
rek di"1"ya çıkmqbr. Ha.aan ağa Ali a
ğaya 100 liralık tokat daha abnıştır. 100 
liraya "20" tokat düımüıtür. Hasan ağa 
bu paraları venneğe hazır olduğunu ııöy 
!emektedir. Şimdi köydeki itoizler: 

- Haoan ağa, bize de tokat atıana .. 
diye Haıan aierun peıini bırakmamakta 
dırlar!. 

verdiler 
tılar, fakat ortamektep türkçe mu 
allimi Lütfu Bey temayüz ediyor· 
du. Yorgun ve yüksek bir feragat
le çlıtan ihtiyar bir muallimi çok 
içten duymuftU. Bundan sonra, 
perde açıldığında, sahnede, Orta· 
mektep müdür muavini ve tarih 
muallimi tair Ali Nahit Beyi gör
dük. Ali Nahit Bey bu müsamere 
için «Akdenizin rengi» isimli bir 
~ii~ hazırlam1ftı. 

Büyük Gazinin doğufunu, gÖZ· 
leri ile Akdenizin sularının andı· 
nı tasvir eden ve gine büyük kur. 
tarıcının sözlerile biten bu tiir bir 
çok yerlerinde tiddetli alkıtlarla 
kesildi. Şiir bittiğinde uzun alkıt
lar binayı çınlattı. Milis halkının 
heyecanına payan yoktu. Halk, iç 
ten gelen bir duygu ile büyük ide
lli alkıtlıyordu. Rept Nuri'nin i· 
ki perdelik «köy hocası» da oynan· 
d1. Bu piyeste de tilrkçe muallimi 
Lütfu Beyi çok hararetli bir sanat
kar olarak gördük. Eski hocayı, ea
ki zihniyeti bütün iğrençliği ile ya. 
ratmıttı. Kendisini candan 
tebriki bir vazife biliriz. Nazif B., 
Aaım Bey, Hesna Hanım, Mahir 
Bey hatta ortamektep'ten 13 ya. 
tındaki Salih Ef. dahi rolleriıii 
çok iyi benimsemitlerdi. Muallim 
Asını Beyin laz oyunu ve monolo
ğu çok sanatkarane idi.Gene Asım 
ve Rept Beylerin zeybek oyunu 
da nefisti. Son perdede sahnede 
iri harflerle «29 1.tetrin 1933» ya· 
zısı vardı. Bunun altında Muallim
ler durıyordu. Ve «Bozkurt cüm· 
hilriyet» martını okuyorlardı. Ar
tık bu halkı büıbütün taşırmıştı. 
Birlik Reisi Muharrem Bey kısa 
cümlelerle arzı te9ekkür eti ve mü· 
samereye nih.yet verildi. 

"Milu muallimler birliği" ni ku
ran, Orta mektebin idealist müdü
rü Muharrem Beyle, maarif me· 
muru Arif Beye, fU güzel müsa
meredeki gayretlerinden dolayı 

mütetekkiriz. 

Malkara 
MALKARA, "Milliyet"- (87) 

köyü ihtiva eden kazamızın mesa· 
hayı sathiyesi "1530" kilometre 
murabbaı ve umumt nüfusu "27,-
044" kiti olarak tesbit edilmittir 
Kaza deniz sathından "250" met
re yüksek olup tehalüf gösteren bir 
havaya maliktir. Ekseriya sabah· 
leyin karayel eserken öğle üzeri 
akyel hükfun sürer. 

Kaza mevkii, yüksek olduğun

dan ve bataklık bulunmadığından 
havası -sert ve rüzgarlı ise da
sıhhate çok faidelidir. 

Sari hastalıklara nadiren tesa· 
düf edilmektedir. Merkezi kaza· 
nın havası civara nisbeten daha i. 
yidir. Kı~ın poyraz rüzgarları bü
tün şiddetile devam eder. Kar pek 
fazla yağmaz. Yaz mevsimi ekse
riya serin ve latif bir hava ile ge
çer. Sıcaklanndan tikayet edil
mez. 

Malkara'nın bütün suları kireç· 
li olup umumiyetle kazada iyi su 
yok gibidir. Mevcut sular vasati o
larak yüzde yirmi nisbetinde kire· 
ci ihtiva etmektedir. 

Çifçi ziraat aletlerini yapmak i
çin lazım olan keresteyi ve mah
rukat ihtiyacını "Kurudağ" orma. 
nından temin eder. 

~--------~--- ---
Sarn::!!nun mıınta::'.!llt teşkilatiı itfaiy<!sİ 

Samsunda imar 
Belediye büyük bir 
faaliyetle çalıııyor 
SAMSUN, "M11liyet" -Samauı 

Belediyesi faaliyet göstermekte
dir. Şehrin güzelliğini bozan, te
mizliği güçlettiren bir çok baraka. 
lar ve baraka halindeki dükki.n
ları tamamen kaldırmaktadır. Yol
lara tecavüz etmit olan cami çıkın
tısı ve çe9me gibi fazlalıklar da 
kaldmlmaktadu. Bu cümlede& o
larak bufday pazarı meydanı ge
nitletilmittir. Bu ıuretle tehre ÇI· 

kan ziyaretçiler iskele caddesinin 
bir oamdan kolaylıkla saat kule
ainl gllnnekte ve bu vaziyet Sam· 
sun'a hakikaten güzellik vermek· 
tedir. Samaun'un ljOk muntazam 
tetkilatlı itfaiyesi de vardır. 

lzmitte doğumevi 
lZMlT, "Milliyet" - lzmlt merkezin 

de tef ııl kOI ..ı- Anneler Birliği viliyet 
$bilinde bir "dolum evi• açmağa karar 
yemıİftir. 

Katiller tutuldu 
BALIK.ESiR, (Huauti) - Burarua 

Konalopman nahlyeoinin "'Tat" köyünde 
kanlı lılr Yaka olmuttur. 

HlcH.e ıudm-: Tllf köyünde lıımail. 
afa ile Mehmet afa iominde iki köylü 
ftl'dır. Bunlar bir tarla nieoeleıinden g1 
çen ıtln k .... pya tutupııutiardır. Meh· 
aıet ala, lnnaili fena halde dövmüştür. 
1 tmall afa nİna dönerek iti iki yelİf· 
mit otluna anlabnııtır. 

Ahmet .... M...._ iamindeki bu ço 
caldar bunun &...nn. eDerine iki bıçak 
ıeçlıaa dqanya fırt•mıflerdır. Ahmet 
le Melm.t hebalarm ı clöğen Mehmedi 
yolda ,...bla,._ı. 6 yerinden btçakla
mıılar n kaç-.Jardır. Yaralı vakayı bü 
tün tafoilib1e vah yerine selen jandar
malara anlattıktan tonra ölmüıtür. 

Katiller bir lıaç oaat oonra taklandık
ları yerde yakalanarak tehrimize ıetiril 
miılerclir. 

Bir tren kazası 
ADANA, 16 - Dlin öğleden tonra 

Çiftehanlarla Pozanti araomdaki yarma
da hir tren kazıuı olmuıtur. Tren Çifte
banlarla Pozanti arasından geçerken hat 
birenblre çölımüı ve he§ vagon yoldan 
çılarutbr. Bu n.ııonlann bir kıomında 
yolcu ye eıya dıolu ve bir lnımmda iki 
tr9n memuru ile bir yolcu muhtelif yer· 
!erinden yaralanmıılarclır. 

Kazayı mllteııkip derhal Pozantidan 
bir yerdmıcı tren ııiderek aktarma yapıl 
mıı ve bu tren yola devam etmiıtir. 

Nafia i.ı-1, bu kazanın tebebi vuku 
u hakkında tahkikat yapmaktadır. Nafia 
mühenc!Ulerl kaza yerine ıitmiıler ve 
deThal tahkikata ba§lauuılardır. 

Son yağmurlar yllzünden toprağın 
ıevıiyerelı: kayması yiiııllnden kazanın 
YUkua geldiği tahınin edilmektedir. Hat 
tın tahkimi ve bu kabil kazaların meni 
telı:erriirii ameliyatına Iıaılanmııtır . 

lslahiyenin raptı 
GAZiANTEP - Uğvi tckarriir e

den vil&yetlerden Cebelibereket viliyetı 
ne merbut lolabiye kazatımn bütün na
hiye ve köylerile Gaziaııtebe baflanaca
lı ııöylenmektedir. lolihiyenin vilayeti· 
mize bağlanması fAyİuuun teminini teo 
hil edecek, aŞrk vilayetlerini birbirine 
bağlıyan Antep . FevzİpafA ıooeoi de bu 
oayede daha zlyadel.mar edilmit olacak
tır. 

Çorumda "Akın" piyesi 
ÇORUM, "Milliyet" - Son za. 

manlarda memleketimizin muhte
lif kö9elerinde büyük bir heycen· 
la vaz'ı sahne edilen "Akın" piye· 
ıi burada da ilk tedrisat muallim· 
leri tarafından Türk Maarif Cemi· 
yeti menfaatine tam bir muvaffa
kiyetle temsil edildi. 

Temsil gecesini sabırıızlıkla 
bekleyen halle, ilk alqamdan loca
lara, mevkilere dolmuştur. Müsa· 
mereye istıkli.I martile ba,landı. 
İkinci perde ümidin feviknde bir 
dekorla kartıla9an seyircilerin al. 
kıtlarını toplayarak açıldı. Sahne 
muhtetem bir han çadırının içini 
gösteriyor, postlar, halılar, bu can 
lı sahneyi ıüsliyordu. Çadırın tente 
li kapıaından uzakta bir Türk teh
ri, gerisinde sıralanan dumanlı 
dağlarile görünüyordu. Bilhaasa 
ikinci perdede kızgın günetin al
çalarak bu dağlar arkasından ba· 
tıtı çok tabii oldu, herkesin hayret 
ve memnuniyetini celp etti. 

Piyeste rolleri olan muallim ha
nım ve beyler vazifelerini cidden 
binimseyerek, duyarak yaptılar, 
sureti mahauaada yaptırılm1t elbi 
se ve makyajlarile dekorun tabii· 
!iğini, azameti içinde gösterdikle· 
ri incelikler her defaaında uzun 
uzun alkışlandı . 

Akını takip eden perdelerde yİ· 
ne muallim hanımların musikileri
ni, ,iirlerini ve bir hanını kızın 
monoloğunu, muallim Osman Be
yin kemanını muallim Beylerin 
zeybek rakımı doyulmaz bir zavk· 
le dinledik, ıeyrettik. 

Muallimlerimiz lskilip kazasına 
giderek ayni müsamereyi orada da 

, cekrarettiler. 
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Merkez bankası 
(Başı 1 inci sahifede) 

killeri, C. H. Fa'kaaı katibi umumisi, 
it. Emlak ve Eytam ve Ziraat banka
lann umum müdürleri Ye diier bi.
ııedarlarm dörtte üçünden fazlası ha
sır bulunmuştur. Fevkallde celoe ban
ka idare mecliıi reiai Nuarat Bey ta
rafından açdmıı, idare meclisinin ra
poru okunduktan sonra teklif edilen 
tadilatın müzakeresine geçilmiıtir. 
Nizamnamenin 57 inci maddeıindeki 
ıülüaaru ekseriyet tabirinin ıümul de
recesi üzerinde kıaa bir münak&§AJ'I 
müteakip bu tadilat aynen kabul edil 
miıtir. Tadilat ıudur: 

J - Nizamnamei eaaainin 32 inci 
maddeaindeki D bendinin 2 inci fıkra 
11nm cümlesinden sonra - ancak ban· 
ka heyeti umumlyeai, tediye edilmit 
ııermayenin yüzde 15 1 nlabetini yüz
de 25 e iblağ edebilir. - cümleei illıve 
olundu. 

2 - Nizamnamei eauinin 72 inci 
maddeaindeki - ye intihap edilmezler
cümleai • aradan bir -1lk fasıla ıeç 
medikçe yeniden intihap ecliı..mezler• 
ıeklinde tadil edileli. 

3 - Nizamnamei ee•"m 32 inoi 
maddeıinin 1 fıkn.11 aflliıdaki tekil· 
de tadil olundu: 

- Banka; devlet, vlllıyet Te beledi 
yelerin boraada mukayyet tall..-illıtlan 
na mukabil azami yüzde 80 nlabetin· 
de ve diğer kote edilmlt aallam tah
vilata mukabil yüzde 70 niahetlnde 
ve üç ay •ade ile bankalara a•w ve 
rebilir. Ancak banka, ba muameleleri 
J 1 inci madde mucibince hasine bor
cuna mahaup edilecek mebl&fm bet 
milyon liraya baliğ olduiu tarihten 
itibaren ifa edebilecektir. 

4 - Nizamnamel -- lll tiaeii 
maddesinin B fıkra11 t• suretle tadil 
edildi. 

B - Banlı:alar tarafmdan tndi e
dilecek ticari ııenetleri lakonto eyle
mek ve 32 inci maddenin E hkrau mu 
cibince avana vermek için lüzum n ib 
tiyaç niabetinde emiayon yapabilir. Bu 
ıuretle çıkanlan bankn«larm tecla...ü 
lü de mecburidir. 

S - Nizamnamei eaaain.in ili üncü 
maddeainin aon fıkraama fU hillriinı 
il&ve olundu: 

- 32 inci maddenin E fıkraa.ı mwıi 
hinu Yerilecek annalar mukabilinde 
yapdablleeek emiayon 11 inci madde 
mucibince hazine borcuna mahaap e
dilmif mebllğm yüzde !IO aini taca• 
VÜz edeme.. 

Alelade içtimada, yılhlı: idare meeli 
ai ve mürakıp raporlariyle klr Ye za
rar beaaplan Ye bll&.ço olııunarak ay· 
nen kabul Ye idare meeliai ipka eclll
mittir. 

Umum miidür mua...Wiiiı>e tayin 
edilen Cevdet Beyden mAnbal id&Te 
mecliai aaalıtma B w C W-lerine 
malik milli banlralarla firl<etler mÜ· 
meaaUleri tarahndaıa Em!Ak banb11 
Ankara merkez mildW Retııt Bey ae 
çllmiıtlr. 

Kabul ve taıYİp ..ııı- yıllık idare 
mecllai raporuna naz- bu aene hia 
ııedarlara tevzi edilecek lrlr yüzde 
8,26 niabetindecllr. Kaunç verslai Te 
gelecek aeneye brrakılan aantlm ldbu 
rab çıkanldıktan aonra beher hlaaeye 
IU 4 kuruı duımektedir. 

Maarifte 
Yeni teşkilat 

(Başı 1 inci uhlfede) 

'de deti9tirilmeetııe dair olan la
yiha,.. gelince; bu llyiba maarif 
eminlikleri te,kilatınm kaldll'rl· 

mau üzerine •ıuifeleri ehemmi
yet kesbeden maarif mtıdürlükle
rini kuv.etlendirmek pyeaini ia
tihdaf etmektedir. Bu l&.Jihanm 

kanuniyet keabetmesile muallim

lik •e mektep miidtirlUlderinde u

zun seneler hizmet •tmit tecrilbeli 
maarifçilerin maarif mtıdürlükle
rine tayin '°lunabllmeleri temin e

dilmlt olacaktır. Bu mebatJa ma

arif müdürlükleri ma&flan yük. 
aeltllmittlr. 

Uyilıaya dltflt cenellere dör

"dündl dereceden 8 muallim •e 
maarif mtidilrlOlü tıe,Jnci derece
Clst Z2, altıncı dereceden 52, ye
&iiııc:i dereceden 90, sekizinci de

receden ıns, dolamuıcu • derece
&ien 328, onunca dseceden 400, 
OD birinci cıe.-ecı- !IOO, muaf· 
Hm Te maarif m6dtlrll komnut
tur. 

Cet.elde -ıUm m-.tni, da· 
biliye tefi •e idare memurlanmn 
&terece ft miktarlan da ılSateril
mlftlr. 

Bundan ~ Gul Muallim 
Mektebi Te Terbiye -titü.U ile 
Güzel San'atlar Akaclemiıinin ye
ni muallim kadrolan da llylhaya 
raptedilmlttir. 

Gilzel San'atlar Akademisinin 

kadrosu töyle teabit edil 

mittir: Sekiz adet sekizin 

c:i dereceden, iki adet onuncu; 
üç adet on birinci dereceden mu

allimlik ve 14 üncü dereceden al

tı muavinlik •. 

Mektep kitapları sandığı layiha-
1 

sı da meclise tevdi olunmuştur. 

Bono işi 
(Başı 1 inci sahifede) 

tile temaslar yapmıt ve gayrimübadil
len alakadar eden meaeleler hakkın
da görüımiiftiir. Miiftak Beyin görüı 
tülü meııelelerin en mühimmi bono j. 
ıidir. Mumaileyh itfa edilmiyen bono
lann mikdan çok azalmış olduiunu 
ve binaenaleyh ıayrimübadillerin İn· 
tizar ettikleri yeni tevziatın zamanı 
geldiğini ve bütün gayrimübadillerin 
buna intizar etmekte olduklarını Ma
liye vekili Abdülhalik Beye aöylemiı· 
tir. Abdülhalik Bey her tarafta yapıl· 
makta olan aabflarla elde bonolar ta 
mamile itfa edilmedikçe yeni bono 
meaeleai mevzuu bahsolamıyacağıru 
Ye bu buauataki karan değiıtirmeJe 
sebep buhmmadığım ifade ettikt
aonra zamanı hululünde bono veril
mekten iae batka bir tedbir dü,ünill
mek, meııela gayrimübadillere tah.aia 
olunan mallar nakit mukabili aabla· 
rak bunların tutannm gayrimübadil
lere istihkakları niıbetinde tevzi edil
mek Ye bu İf doğrudan doğruya zira
at baakaıile gayrimübadiller cemİye· 
tine terkolunmak auretile baıka bir 
teavi7e tanı düıünülebileceğini beyan 
etmi§tlr. İaınail Mü,tak Bey gayrimü
badiller meaeleaini esaamdan alaka
w eden bu taaaTY'UI' üzerine müabet 
..,.. menfi bir ceY&P vermeği kend.1-
alni aalihlyettar göremediği için ve
kil beyle olan mülakatı uzun bir tea· 
tii efkar aahaaında kalmıtbr. Bun
dan batka Yunanlı emvalinin meyda
- çıkanlma11 için timdilik 3 mmtaka 
da daha tarak ameliyesi icrasına ve
kaletin muvafakati iatibaal olunmuı
tur. laınail Miqtak Bey Maliye vekili
ni tekrar ziyaret edecek ve Başnkil 
Pata ile de görüterek gayrimübadil
lik meıeleai hakkında cemiyetin Ye 
kongrenin dileklerini arzedecek:tir. 

Yeni para 
Nasıl olacak? 

(Batı 1 inci sahifede) 
miiesıeaelerini de mfiıtefit edecektir." 

Yeni macleni paralar 
Ali Riza Bey yeni madeni paralar 

dan da bahiıle demiJtir ki: : 
- "Mecliai Aliye verilen bir pro

je, 100, 50 ve 25 kurutlulı: yeni gü
mü, paraların imal ve tedavülü tek
lif edilmiıtir. 10, 11 ve 1 kurutluldar 
ı- nikel olacaktır. Kuruıtan atağı 
paralann bronzdan imali dü,ünülmek 
tedir. Y enJ ufaklık paralarda, para 
mikyası yerine santim eaaamm kaim 
olması muhtemeldir. Meııela 15 ve 20 
kurut yerine 50 n 211 aantimlik sikke 
!erin 91kanlma11 tabü daha pratik o
lacaktır .. Yeni paralarm terkibindeki 
madeni niıbet te, eaki ırtiıniif paralar 
daldaden yÜkaek olacakhr. Meaell 
mecidiyelerln timdi gÜmÜJ niabeti an 
cak 0,830 dur. Yeni paralar bu nisbet 
O, 900 olacaktır. 

Tabiatile kıymetli maden niıbetinin 
artmaaı, yeni madmll meakukata ea
ki madeni meılr.ilki.ttan daba fazla 
kıymet temin edecektir." 

Kuponlar ve Osmanlı Bankası 

Mliıteıar Bey Kuponlar ve Oımen
lı Bankau itleri için de ıunlan ııöyle
miftir: 

- Ankaradan ayrıldıktan sonra ku 
ponlar iti)ifınrn 10 nisanda Paria'te 
parafe edildiğini haber aldım. Ounan 
lı Bankasına gelince, diyebilirim ki, 
ltilafiname yapılmıtbr ve timdi Parla 
te Türkçeye tercüme edilmektedir. 
Bu it te bir ilci günde bitecektir. BI· 
naenaleyh bu iı le halledilmiı addo
lunabilir. n 

Paskalya iyi 
Geçiyor 

(Bap 1 inci sahifede) 
ıu memleketlerden müteaddit seyyah 
kafileleri gelmektedir. Şehrimizde bu
lunan Köatence Halkevine mensup 46 
ROlll&nyalı misafir, dün. Büyilkadaya 
giderek bir tenezzüh yapmıf ve ak
tanı miaafir bulundukları Briatol ote
line dönmü,lerdir. Bundan batka, 
dün Romanya vapurile 40 klıilik ikin· 
ci bir Romen ıeyyab kafileai daha feh 
rimize gelmiı ve Kontlnantal oteline 
miaafir o~uttur. Bu kafile meyanın
da profeaorler, talebe ve muhtelif 
mesleklere rnenaup kimseler vardır. 
Aynca perakende olarak üçer beter 
kiıilik birçok küçük aeyyah grupları 
da ıelınittir. Bulgar timendôferciJ.,,.in
den 80 kişilik bir kafile de selmit ve 
dün tebrimizdeki Bulaar müe._ıe. 
rini ve kumen Haydarpafaya giderek 
timendifer tesiaatmı sezmiflerdlr. 
Bulgar ıimendilereileri, selclllderi -. 
sonlarda yatmaktadırlar; kendileri
ne Şark DeınirJolları kumpanyası na
mına daktilolanndan biri tarafından 
bir buket takdim edilmittir. Bunlar
dan baıka ıehrimize birkaç ıeyyah 
kafileıi daha ıelmittir. Ceneral la
toybin vapurile 300 Alman ııeyy~ 
ıelmiı n dün otomobillerle şehrin 
muhtelif mahallerini gezmitlerdir. 
Aralannda bir Alman cenerali de bu· 
unan bu kafile dün ıece ayni vapur• 
la avdet etmlttir. Şehrimizde bulunan 
lıviçreli Darülfünunlular da dün ge
zintiler yapmıtlardrr. laviçre Darülfü 
nunlulan yann Calata&a.ray liaeainde 
bir piyea temeil edeceklerdir. 

Muhtelit Mübadele komiıyonu, 
paskalya münaaebetile tatildir; yann 
Açılacaktır. 

-
MiLLiYET PAZARTESi 17 NiSAN 1933 

15 komünist 
Yakalandı 

(Başı 1 inci sahifede) 

ya te99bbüs etmitlerııe de tramvay 
durdurularak yakalanmışlardır. 
Diğer bir surette de beyanname 
dağıtan birisi polis tarafından ta
kip edildiğini görünce beyanname 
leri atarak kaçmıttır; fakat üs
tündeki beyannamelerle birlikte 
farkına varmadan cebindeki hüvi
yet cüzdanını da atmıt ve tabii hü
viyeti anl-.ıldığından yakalanıru' 
br. Bu suretle yakalananların sayı 
sı on bet ki,i kadardır. İçlerinde 
ameleden Kazım, Kadri, Emin, Os 
man, Hayri, Hüseyin, Artin var
dır •. Bunların evvelce yakalanmıt 
olan komünist suçluları ile de ala
kadar oldukları kuvvetle tahmin 
edilmektedir. Tahkikata devam e
dilmektedir. Lüzum görülen kim. 
aelerin ifadeleri alınmıttır. Şunu 
söylemek iateriz ki bazı cahil ko
ınj!nlııt taslakları tarafından bu 
hareketin hakiki Türk itçiai ile hiç 
bir alakası yoktur ve nefretle kar
şılanmaktadır •• 

MUaamel"eler 

"Belle• Lettres,, 
tiyatro cemiyeti 

N eucbi.tel Darülfünunundan "'Bellea 
Lettrea" tiyatro cemiyetine menaup bir 
grup fstanbula •elmiıtir. Bu talebe gru 
pu Türk Darülfünun gençliii ile temaı 
etmek ve iki memleket gençliği arasında 
samimi rabıtalar teaiı etmek arzuıunda
dır. Bunlann araamda, Neucbatel Darül 
fünunu reami muralıhaaı olan, tanlı pro 
feaörü M. Eddy Bauer de vardır. 

Bu cemiyet, Bundan yüz •ene evvel 
telİı edilmiı ve la'l'içrenin fikri hayabn 
da mühim bir rol oynayarak, ciizide si
malar yetiıtirmittir· Son ıeneler :ı:arfm
cla M. Jean Kiebl sibi loymft)i bir aa
natkinn idaresi ubnda bir de tiyatro 
grupu teıiı etmİflerdir. Bu grubun v.,.-. 
diği temsiller lıviçrenin sanat hayabnda 
birer hadise olmuttur. 

Önümüzdeki salı günü; üç buçukta 
Galatasaray bahçesinde latanhu) Darül
fünun hoca ve taleloelerine mahıus ol
mek Üzere bir temsil verecektir. 

Program modern bir Ruı fantaziai o
lan Eırreimoff'un ··La mort Joyeuıe"' i, 
Molyer'in en az tanınmıt ve nadir oyna
nan komedilerinden, ·· La Jouıie de Ber 
bouille~ Iİ, ve bilbaaaa on beıinci aaır
dan bu güne kadar ballu güldüren, ··ı.. 
Farce de L' AYocat Patlıel.in~ inden iba
rettir. Bu komedi N. il. . bimlan ve 
Pıırine büyük bir muvaffakiyet kaza. 
nan modernize edilmİf teki' nele oynana 
caktır. Bundan baıka, Ml Eddy Bauer 
··on dokuzuncu aırm tonlarında lsviç~ 
rede ıiyui ve fikri temayüller"' hakkın
da bir konferana verecektir. 

Darülfünun Emaneti, ÇarJ&mba gÜ· 
nü, İıviçreli miaafirlerin şerefine bir çay 
verecektir. 

lıviçre ve Tilrlıı gençliii araamdalô 
bu ilk tanım ümit edelim ki, başkaları da 
takip etıin, Ye iki memlelııot gençleri a
raunda samimiyet temelleri takviye edil 
mit olıun. 

1 G~1!~~ k~!:!!l!!~rl 
29 uncu liate 

icabet - Uymak, eri§mek 
ihtifal - Şenlik, ağırlamak 
ihtikar - Madrabazlık. 
ihtimal - Bel!O, olabilir. 
ihtisas - -Histen" - Duyuf. 
ihtiva - içine alan, toplama. 
ihtiyaç - Yoksuzluk, eluiklik. 
ihtiyat - Yedek, tetik bulunmak 
lapat - inandırmak 
itham - Kötülemek, ıuçlulamak. 
ittihaz - Edinmek, edinilmek. 

1 inci illonektep 

29 uncu liate 
icabet - Uymak. 
ihtifal - Alayla övme, yapma. 
İhtikar - Aldatmayı bekleme. 
ihtimal - Bekleme. 
ihtiva - içine alma. 
ihtiyaç - Yoksuzluk. 
ihtiyat - Yedek, ileriyi kollamak. 
ispat - Vareyleme. 
lttiham - Suçlu. 
ittihaz - Alma, edinme. 
lhtiıaı - Duyma-

8 inci illonektep muallımleri. 

28 inci liate 
Habıt - "Hapt" Bozmak, dilini boCazı-

na tıkmak. 
Hacım - "Hacın'' büyüklük. 
Hail - "Hayaletten• Araya girmek. 
Haiz - Olan'lı 
Hami - Koruyucu 
Hapiı - Kapamak, kapatmak. 
Harç - lı parası, elden çıkarmak 
Haaar-Ziyan 
Haslet - ..... Yaratılıf. 
Ha&ım----
Hasta - Sağlıksız 
Hazan - Yaprak dökümü. 
Hazine----
Havi - içine alan-

1 inci ilkmektep. 

28 inci liate 
Habil - Hapt - Yenmek. 
Hacim - Büyüklük. 
Hail - Engel. 
Haiz - Olan 
Hami - Koruma.. 
Hapı - Tıkmak. 
Harç - Yok.etmek. 
Haaar - Yıkma-
Haalat - Dilek. 
Hasım - Çekiıme. 
Hasta - Sağlıksız.. 
Hazan - Güz, yaprak dökümil. 
Hazine - Demirclolap. 
Havi - Kullltan. 

8 inci ilkmektep muallimleri. 
'il! * * 

26 mcı liste 
Efaane: Uydurma söz. Ebenuniyet: 

(1342) 

Beşiktaş 2 inci Hukuk Mabkemeıin
den: Beşiktafta Cehannuma mahalleain
de Çırağan caddesinde 74 No. lu hane
de mukim iken Ortaköy şifa yurdunda· 
vefat eden Nadide Han mı terek.eaine mab 
kemece vaziyet edilmittir. Tarihi ilandan 
e•habı matlup ve alakadaranm bir ay ..e 
ıniraıcılann üç ay zarfında befiktaı 2 in
ci Sulh Hukuk mahkemeaine müracaatla 
rı iıbu müddet geçtikten sonra tereke
den bir bak talep edil.-yeceği ilin olu
nur. (2073) 

Beşiktaı 2 inki Hukuk Mabkemeain
den: 8e§iktaıta akaretlerde 79 No. lu ha
nede mukim iken vefat eden Alaaonyalı 
lsmail Efendi terekeaine ait qJa 26 Ni
aan 933 çartamba günü aaat 14 de açıl< 
arlbı nıa suret.ile sablacağından talip o
lanlann mahallinde hazır bulnnmalıırı i
lan olunur (2074) 

ZA:Vf - 28734 No- lu Samalya ıube
aihden almakta olduğum maat ciizdanmıı 
10 Mart 933 cumartesi günü zayi eyle
dİnL Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. Vicdan (2086) 

ZA Yl - 4630 numaralı çift beygir 

yük arabamın plakası ka:rbolmuıtur. Ye

niıi alınacaimdan zayİİn hükmü yolrtur. 

F atibte Karaman lıruu müıteciri Sü-

leyman Şevki. (2076) 

Değerlilik. Ehil (Ehi} Baljllran. Elbet: 

İster istemez. Elim: Acıtan. Emanet: 
Bıralo. Emare: lz. Emel: Dilek. Emin: 
Doğru, korkusuz. Emniyet: Doğruluk, 
korkusuzluk, dirlik. 

29 uncu ilk mektep muallimleri 

Emniyet işleri umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Zabıta mewur1anna asgari 1800 azami 2200 kat 
resmi elbise "çaket pantolon" yapbrılınası kapalı zarf uıulile 
münakasaya konmuştur. 

2 - istekliler münakaaaamın açılma günü olan 20 Ni
san 933 perşembe giinü saat 14 te Emniyet işleri Umum Mü 
dürlüğüne müracaat edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat akçesi 2062 lira 50 kuruştur· 
4 - Şartnameyi görmek ve izahat almak iatiyenlerin 

Ankara' da Emniyet işleri Umum Müdürlüğüne ve latan
bul'da Emniyet MUdiirlüğüne müracaatları. (1455) 

1592 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncil Vakıf Han fstanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000eOOO) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Ttirkiye ft Banka•ı tarahndan teıkil olunınıııtur, idare meclisi ve mildtlrler 
. heyeti ve memurlan kamllen Türklerden ınürekkep yegane Türk Sigorta Şlrke

ttdir. TGrkiyeain her tarafında (200) il geçen acentalarınm hepsi TtirktUr. TUr
kiyenln en millılm müesseselerinin vebankalarımn •igortalanıu icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarıuı en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 1487 
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[ 
3 üncü kolordu 

ilanları __ _.I 

6. K. O. ihtiyacı için pazat 
lıkla alınacak 21 kalem su te 
aiaatı malzemesine talip çık 
madığmdan ihalesi 19 Ni 
933 çarşamba gÜnÜ saat 15, 
da yapılacaktır. İstekliler~ 
listeyi görmek üzere her giiıj O 
ve pazarlığa iştirak için o gÜJ\ 
ve vaktinden evvel Fmdıklıdi 
3. K. O. Sa. Al. komisyonun• 
gelmeleri. (94) (16231 

ıooı 

K. O. hayvanatının nal ih· 
tiyacı için 26,800 kilo nallık 
demir alınacaktır. İhalesi 19· 
Nisan-933 Çarşamba günü aa 
at 15 tedir. İsteklilerin nümu 
ne ve şartnamesini görmek Ü· 
zere her gÜn ve pazarlığa işti~ 
rak için o gün ve vaktindeıJ 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa• 
tın alma komisyonuna gelme 
leri. (82) (1549) (1838) 

* * * 
K. O. Hayvan hastahanesi 

için müteahhidi nam ve beaa· 
hına pazarlıkla 400 çul ve 300 
belleme aatm alınacaktır. lhıı 
lesi 19-Niaan-933 Çarşaml>s 
günü saat 14,30 dadır. Talip
lerin nüınune ve şartnamesini 
görmek üzere her gün ve pa· 
zarbğa iştirak için o giln ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. aatmalma komisyonu· 
na müracaatleri. 

(90) (1541) 1836 

*** 3. K. O. hayvanatı ihtiyacı 
için pazarlıkla 500 adet şaplı 
deri yular baflığı satm alma• 
caktır. İhalesi 19-Niaan933 
Çar§aınba gÜnÜ saat 14 te· 
dir. İsteklilerin nüınune ve 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak İ• 
çin o gÜn ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. aatmalmıı 
komisyonuna müracaatleri. 

(85) (1546) 1837 

* * * 
3 Süvari fırkası ihti için 

kapalı zarfla münaka ko· 
nan 90,000 kilo una verilen fi 
at pahalı gÖrüldilğünden pa· 
zarlığa konmuştur. ihalesi 
22-Nisan933 Cumartesi günü 
saat 14 tedir. İsteklilerin nü
mune ve şartnamesini gör· 
mek üzere her gün ve pazarlı· 
ğa iştirak için o gÜn ve vaktin 
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
Satmalma komisyonuna gel· 
meleri. (95) (1622) .. . . 

1. F. için pazarlıkla alına
cak çift kaoçuklu ve bir kat i
zoleli 800 metre elektrik kor· 
don teline talip çılanadığm
dan ihalesi 19/Niaan/933çar1 
şamba günü saat 16 ya bıralal 
mıştır. lateklı1erin o gÜn ve aa 
atte Fındıklıda 3. K. O. satın
alma komisyonuna müracaat· 
leri. (96) (1663) 

' 
ZA Yl - Galaıa lthallt ııtımriiiün<len 

aldılnn 3766 nlmm'Olu bey-ye ait 
!l60506-4-1-933 nwnarıılı irat makpuzu

nu zayi ettim Y eniıini çdıartacatnndan 

hükmü olmac!ıiı illn olunur. (2084) 
Zincalyan ve Altınyan 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Sıre Semti Maballeıl Sokaia Ciull HiAelli Em!Ak Hiueye gare mu-
No. No. ham-D kıymeti 
314 KadJklly Osmanaia Oton efeııcli Ahfap hane TamalDI 30 3500 Ttrk L 
315 Bakırklly Zeytinlik Orta KAiir hane ,, 43 500 ,, 
316 ,, CeYizlik Mektep Ahpp laaııe ,. 23 5000 ,, 
317 ., Zeytinlik BanıthaıM ,, ,, 26/28 6000 " 
318 ,. CeYialik Orta Ana ııiraı 250 ,, 49 400 " 
319 ,, Zeytinlik Furım Arta draı 200 • ,, 23 mükerrer 400 " 
320 Ortaklly Ortaköy Karadai Ana ziraı 533 ,, 19 eaki 533 " 
321 Üsküdar Selimiye Selimiye Abpp dtlkkb iste oda ., 32-34 300 " 
322 ,, Selmanaiıa BDlbtil dere Kip ,, ,, 95 50() ,, 
323 ,. ,. Atlamatqı Abpp ,, ,, 22 90() ,, 

ihale bedelleri pey akçeleri nakten ••ya gayri milbadil bonoalle &denmek here yakanda yazıb gayri menkullerden 317 sır~ numara· 

1ı11 kapalı zarfla diğerleri açık artbrma ıuretile satışa çıkanlmı9tır. Kat'I ihaleleri 24-4-933 pazartesi giinü saat on beştedır. Şartna· 
meaine tevfikan tanzim olunacak kapalı zarfların mazkOr saatten e•'t'el bankamızda mfiteıekldl sııtıf komisyonuna tevdiler; li:r.ımdır. 
Sartname bankamız kapısına ısılmıtbr. Senei baliye varıfıile belediye rtlaumu müıteriye aittir. 115731 
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Fevzi Paşa - Diyarbeldr 
Demir Yolu lnıaabna 
tahsis edilecek olan 

b.raç Flatu '' 

• 

itfa müddeti:·20 Sene 2 
2 

' 

Cem'aa l 88 268 Urahk 600 
adet Seaeri iKRAMiYE 

Büyük lkramiyelen 
HER SENE 

adet 30000 Llrahk . 

" ısooo " 
•• 3000 " 

azı 

TEMiNATiı 
Dl~aaa UmumlJ• b6tçe•d• t•hılıat 

ikramiye ve Senelik 
mürettebat. 

CÖMHURİYET MERKEZ 
• BANKASINCA 

ödenecektir. • 

KA YiT MUAMELESİ 30 NiSANA KADAR 
• 

TÜRKİYE İŞ BANKASI ŞUBELERiNDE 
Kaydı Kolaylaşbrmak için 

Taksitli veya Avans Şeklinde Sabş Yapılır. (20491 
1911 

I. , l ·-·~:.;ı , 1 .... , 1 1 ' , ' • .'" ' ':. • ~ ~-- • " • ,,' • r. ' 
\ ' j- ' • .._,...,_ ' • ' .... : •• •• ., ~ • 
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-- _-)IJ~; \el!'.~-· { ' 
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sızı rahatsız eden 

bu karın •••glnllQlnt, 

izale ediniz. 

Hafif LI N ı A senıunınu giyınlı) 
VUcudUnUıdı mevcudiyetini bile hlnet

elyecekıiniz Giydiğiniz ınden Jtibaren 
wUcudUnUz Jıeman bir çok eanllmetro 
•-leceklır Fızla ılarak i,ı " elAıllkJ 
tnlıoıunun daimi" müessir matajı taJ91iııo' 
de zllımıtaiz Ye yonıcu rejimden arl olaralı 
biJ/üıı fazla semizliği lıııle edecektir 

Bunu, aıaAazamıza gelip ıecrllbe edl
ııiz. Veya kıraınızın kuturunu " mecıııu 
ırtıtaını bildirerelc ıdretlniıe gDnderlin~ 

Flaıı 17 lire • sı,.ıı 20 lira 

Velnız, SeyoQlu'nda 
TOneı meyaanınd• ta No. 

••UklAI caCICI••• 385 No. 

J· 
maQazalannCla ••t•IH•• 

{1368) 

ıPıt.•19: ın•. Do•lll. R•••••••• 

Emlak ve Eytam Baaka•ı UAaları 1 
Eınlik ve Eytam bankasından 
17-12-932 tarihinde fevkalade surette içtima eyliyen umu· 

mi Heye~ viki temennisine tabaan: ' 
1 - Hesaplan muntazam bulunan müstakrizlerimizden 

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

den hesaplarını intizama İrca suretile temdit isti:venlerin, 
3 - Cebri müzayedeler neticesinde gayri menkiıl ın~arı 

Bankamız ubdei tasarrufuna intikal eden zevattan idare 
Meclisimizce müttehaz ve ıerait dairesinde muamele görmek 
talebinde bulunanların 20 Mart 933 tarihinden 20 Mayıs 

933 tarihine kadar merkez ve şubeleriıniz müdürlüklerine mü 
racaatları ilan olunur. 

MORACAA TLAR: Şubelerimiz Müdürlüklerine yazılı 
mektuplarla yapılacaktır. (1244) 1506 ..._______ - -·~ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
"13.888" numaralı kararname dairesinde takasla ve ı>azar 

lrkıa "100.000" kilo 70 numaralı düz beyaz karton satın alı
rıa.caktır. 

Taliplerin şartname ve nümuneleri gördükten sonra pa· 
~arlığa İ§tİrak etmek üzere % 7 ,5 teminatlarmı hamilen 24-
··~33 Pazartesi günü saat 14 te Galatada Alım, Satım ko
lt\iıyonuna müracaatları. "T" ,(1401) 

t 
' f st. Mr. Kumandanbğı 

Satmabna kom. ilAnları 

Harp Akademisi ıüvari bö
lükleri bayvanatmı çayırlat
mak için Kağıthane veya Si
lihtarağada 15 dönüm çayır 
pazarlıkla kiralanacaktır. 19-
4-933 çarşamba günü aaat 11 

> GÜNEŞİŞ 
Yakında t .000.000 lira Hrmayeyi tezyiden daha SS aene 
imtiyıuı:lı bulunan 22 aeaelik bir banka ile birleıerek 

GÜNEŞ BANKASI 
olıcı!tnı muhterem müşterilerine ıeb~ir eder. Y a.pıcağı lşlerı Bankıı işleri, hesabı 
cırt ve tasarruf kumbara, bono, eml!k, antika, mücevherat ve mudln ılım ve 
sabmı ve terhin, çek, poliça, ve itibar, ııeyahıı mektuplan, çlltllk ve em!Ak idaresi, 
y•ogın, hayat ve ihtiyaç sir;ortalan, her nevi teşebbüs, komisvonculuk vesa' rc 

- Telefom 20670 - Telpafı G0NEŞ1Ş - (1961) 
de icra edileceğinden isteklile -
rin muayyen vaktinde satın- Gedikpaşa'da Jandarma 
alma komisyonunda bulun· 
maları. (604> <1s93> Satınalma Komisyonundan: 

1902 Hayvan çayırlanması için al tı yüz altmışar adet demir kazık 
••• beşer metrelik İp, köstek ''payv ant" otuz adet tavla halatı pa-

Merkez kumandanlığı için zarlık sudetile 22 Nisan 933 cumartesi gUnii saat 11 den 12 e 
iki adet nakliye Arabası 19-4- kadar ıatm abnacaktır. Talipl er şeraiti anlamak üzere her 
933 çar§amba gÜnÜ saat 14 te gÜn pazarlığa ittirak için de mezkUr giinün muayyen saa
pazarhkla yaptmlacaktır. la- tinde malsandığma teslim edil mif teminab evveliye makbwı: 
teklilerin izahat almak için ilmühaberleri ile birlikte komisyonumuza müracaatleri. 
her giln ve pazarhğa girişecek (1668) 
lerin belli vaktinde komisyon 1----------------------
da hazır bulunmalan. (606) 

1903 (1595) 
,,. .. 

Harp Akademisinin bazı la 
snnlarmda yeniden pazarlıkla 
eletrilı: tensab yaptm:lacaktır. 
Pazarbğı 19/4/933 Çartam
ba günü saat 10 da icra edile
ı;ektir. Taliplerin tesisat ma· 
hallini gönnek üzere Akade
miye ve pazarlık için de muay 
yen vakitte komisyona müra
caatleri. (605) (1594) 1842 

Dariitf&faka Li•e•i 
Müdfi.rHiğünden: 

Mektep yatakhanelerine yap
bnlacak 60 adet elbise dolabının 
pazarlığı kesilmek üzere taliple
rin 20 Nisan 933 perşembe günü 
saat 10.50 de ve feraitini öğren
nıek ve nümuneyi görmek iatiyen
lerin her gün Nuruosmaniyede Ce
miyeti T edrisiye merkezine müra
caatları. ( 1651) 1923 

Dr. A. KUTİEL 

Darülfünun Emanetindem 
18-Nisan-933 Salı günü sa at 15,50 ta Nüşatel Darülfü

nun müderrislerinden M. Baoer tarafından Galatasaray Lisen 
konferans salonunda Darülfünun tedris heyeti ile talebesine 
mahsus olarak "lsviçrenin 19 uncu asırda tekamül ve İnki§a
fı" mevzulu bir konferans vem üteakiben de ayni Darülfünun 
talebesi tarafından talebe temsili verilecektir. Gerek heyeti ted 
risiyeden ve gerekse talebeden arzu buyuranlarm teırifleri ri-
ca olunur. (1662) 

GedikpafB'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Kırk kalem tüfekçi edevab pazarlık suretile 20 Nisan 933 
perşembe günü saat 11 den 12 e kadar satm aloıacaktır. Talip 
ler şartnameyi görmek için her ğ-ün pazarlığa iştirak için de 
mezkUr günün muayyen saatin de malsandığına teslim edilmit 
teminatı evveliye makbuz ilmühaberlerile birlikte komisyonu-
muza müracaatleri (1669) 

1 
lstanbal Belediye•I ilanları 1 -----

Kapalı çar:ııda Bedesten kapısında 12 No. h dükkan kiraya 
verilmek üzere açık müzayedeye konuhnuştur. Talip olanlar 
şeraitini anlamak üzere levazım müdürlüğüne, müzayedeye 
girmek için de 4,5 liralık temin at makbuz veya mektubu ile 

Karaköy .Börekçi fırmı sıra.,nda 34. 8-5-933 pazartesi gÜnÜ ;mat on beşe kadar Dain,i Encünıene 
(1343) 1535 ,müracaat etmelidirler. (1665) 

T AVIL ZADE V APURLARı 
l Z r,,; l R P O S T A S l 

SAADET 
Tapun her 

PAZARTESİ 
17 de Slrkecideıa hareketle 
Gelibolu, Çanakkale Ta lımire 
ulmet ve Çuıakkaleye uğra· 
yarak avdet edecektir. Yolcu 
bileti vapurda da verilir. 

Adrem: Yemiıt.e Tamzade 
Muataf biraderler. 
Telefon: 2.2210 (2046) 

NAiM VAPUR 1DARES1 
lZMlR SOR' AT POSTASI 

(20 saat) 
uıı.. 

A D A N A 
Yaparu 20 Nisan 

PERŞEMBJ:. 
gilall c.rata rıhtımmdan sut tanı t 4 

da laarelr.etle doiru 

l Z M 1 R'e ft,...... ılolaıi lanir'dea saat 14,30 
doı hıınıketle lstıı11ı..t'a Hdet eder. 
Tııhilat ~ Gw••, Gilnrik brtı· 
smda Site Franaa Han No. 12 )'Jızı
""-~ miinıcaat. Tel. 41041. 

(2092) 1799 -

~Kirahk__... 
Galata'da Eski Şarap iakalesi 
Y..haıae Mkaııuıda 10 aama· 
rab Miiradire han- 5 kattın 
ibaret olup her btta 7 oda 
me•catbtr. Odalar cadde ve de
m.. llUll' olup uus6r ve ka· 
loriferi meycuttur. Kat veya 
fula oda kiralamak iateyenler 
tercih edilecektir. Ayrıca hamn 
albnclald 12-14 numarah mağa
zası da varılır. Odab&fl: Ahmet 
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~Ankaralı.nın Defteri 
' ' . ı 
Bileciğe giderken •• 

Arkada bulutlu bir hava var,Kütah. 
ya mutasarrıfının başına gelenler ••. 

Ankara, Kaıım•wıoel, liJO 
Tren, ajır bir JÜrÜJÜtle Bileci

ie doğru aidiyor. M111tafa KMDal 
Pata; sanki arkada bir enc:U..a 
kalDıamlJ gibi, arkadatJarile ,O. 
latıyos, lıtanbul heyetile yapeM
ğı mülikatı karikatürize ediJOI'. 
Hakikatte, p&fll pek mühim b&di
ıelerin arifeıinde bulundufumu
zu, pek yakında talihin, t.adüfün 
iradenin, görüt ve aezitin en bü
yük imtihanını geçireceğimizi bili
yor ve beaaplıyor: Çerkes Etem 
ve karde~lerinin son vaziyetleri 
endite veren bir mahiyet aldı. Bu 
mesele; vatanın ufuklarında kara 
bir bulut gibi, vicdanlan tehdit e
diyor. Bu adamların; kendi nefia
lerine, kumanda ettikleri kuvvet.. 
!ere hudutsuz itimatlan var. Bu iti
mat, yalnız onlarda deiiJı Büyük 
Millet Mecliıi azuınm yanaı ken
di fikirlerinde, kendi taraflannda. 
dır. Meclisteki dedikodular ar• 
ıında: 

- "Elendim, batl~ıa lıatd 
oldu. Hi~ Ali F aat PClfQ lecılJınlrr 
da, lımet Bey onan ~ Garp 
cepheıi kumandanı yaııüu -1 A
li Fuat PC1fa ç.,.A?a /;FJ-flcri -
güzel idare ediyorda1 • 

Gibi sözler ifitiliyor. 
"Bu kahraman brdetJ- al.,hl

ne hareket yapmak, deliliktir. Bay 
le bir hareket mutlaka Ea.m taraf
tarlarının galebe.ile netkı'=l•I" 
fikrinde olanlar aibiı 

"Hem nedir, bu davL • Munta
zam aaker, muntazam arda, diye 
bir fey çıkardılar. Şimdi munt.. 
zam ordu yapmak ııruı mı) Vazi
yeti, pekala, lruvayi milliye ile ida. 
re mümkün oluyordu 1,, diyenler 
de bulunuyor, 

Çerkea kardetlar be)dnmla 80JI 

alınan haberler de Reia Pata11 a,. 
rıca kızdırllllfb: 

idcım *1ecsfiml,, 
Etem ve karde,leri, zahirde yal. 

na Mustafa Kemal Pllfaya itaat 
eder sibi ıöriinüyorlar. Hakikat
te iee öyle değildir. AkıJlarmca İ· 
dare V'e politikacılık yapıyorlar. 
Onların birinci derecede taham
mül edemedikleri tebaiyet lımet 
Beydir. Çünkü lımet Bey; munta
zam bir ordu yapmak kararında
dır. Garp cepbeıinde diıiplin kur
mak azmindedir. Orduyu tetkil e
den kıtalann beıabmı, cephaneıi
nl, kuvvetlerini, idarelerini her 
gün öğrenmek fikrindedir. Çerkea
ler İle huna dayanamıyorlar. Çer· 
keı Tevfik diyor ki: 

- "Kavoel aeyyare ne bir lır
lra, ne de muntazam bir kuooet ha
line liral edilem~. 8a ıerserilerin 
ba,.na ne bir uıbiı, ne de huap 

AU Faat PIZfCI 

nwmanr lııoymak olmca. BIJyle bir 
fCY, zaten onlara kabul ettirile
mez. Onlar zabit gördtiler mi, Az. 
rail görmiJKaine İlyan ediyorlar. 
Bizim müfrezelerimiz Pehlivan A· 
fcı, San Mehmet, Halil Ele, Topal 
lbo gibi cıdcunlar tarcılından idare 
edilmelidir . ... ,, 

l,in dolnıau; gayrimunhı•am, 
fakat fİmdiye kadar bir çok takip 
hareketlerinde muvaffak olınut ~ 
lan ve bazı kuvvetleri hlll ellerin.. 
de tutan Çerkea kard-.Ier Anka. 
raya ve memlekete blkim olmak 
iıtiyorlar. Onlara göre Ankara 
HUkOmeti ı millt gayeyi latihaal e
decek bdar kuvvetli değildir. 
Mustafa Kemal Patp kendilerine 
ön venniyor. Billlda ismet ve Re
fet Beyleri onlara tercih ediyor. 
Bu iki kumandanm izzetinefiıleri
ni, kendi lnctineflılerinden yük
sek tutuyor. l,ın kıaaaı, Çerkea 
kvde,ler, btlttın iktidan ele almak 

B•l•dly•de 

Su işleri 
Yeni tarife ile •u tlc. 
retı.eri na•ıl olacak? 

ANKARA, 18 (Milliyet) - Belecliye 
nin ıu fia•l-in<le tenzilit yepacatuu yaz 

mıttık. Haber aldı
ğmııza ıöre bu hu
ıusta hazırlanan tek 
lif iıa-1 edilmqtir. 

\nkara au itinde Ma 
liye Vekileti de 
miifterek olduğun 
elan ye ıu fiaUerin
de her hangi bir tep 
tile Heyeti V ekilece 
karar Yerileceğin
den bu teklif Batve 
kilete takdim ed.il
mitıir. Teklifte -
ki fiatelere nauran 
yenilerinde yüzde o 
tuz bq tenezzül var 

Ana.ra beh:dıye reıs dır. Halen mer'i 0-

mua•İ.n.İ M. Adli B. lan tarifeye göre; alt 
mıt metre mikiha kadar au aarfiyabnın 
her metre mikabından yirmi, yüz yirmi 
metre miklibına kadar on yedi buçuk ve 
yüz yirmiden fazlaaı için de on beı ku
nıt alınmaktadır. Halbuki yenisinde; alt 
mıt metre miki.bma kadar sarfiyatın her 
metre milıabından yine yirmi kuruı ve 
fakat doksan metre mikibına kadar ola
lum metre mikibmdan on bet, doksan.. 
dan fazlaıı için"de on kunıt alınacaktır. 

Halen tatbik edilen tarifede bahçe aar 
fiyab için yeni tarife üzerinden aynca 
yüzde on da tenıdlit ,,...dır. 

Bunlardan batka halen cd&IDf!tine ıö 
re aaat ldraoı olanılı: aycı. elli Yeya dok 
•n lmrut alınmakta lae ele yeni tarifede 
bu..ı- kiralan ela inclirilerek küçükler 
dea ot-, bilyüklerd.ı yetmit ....... alnı 
- talık eclilmqtlr. 

Mecraların tathiri 
ANKARA, 16 (Milliyet) B .. ediyeee 

llfunlann tathir ücreti delittiriJmiıtir. 
Eıkiclen viclanj makin...Ue liinn çukur. 
larrrun tahliyeej için llç daireli olan apar 
tımanlann çukurlmmdaa Yidanj makine 
sinin beı seferine kadar bir tathir aıneli 
yesi addedilerek on Ura alınmakta idi. 
Yeni karara göre; bu tarife yine aynen 
tatbik edilmekle benber yirmi beı sefer 
den fazla b... tefer için de aynca birer 
lira 9 JJMc•ktn-a 

Dört daireli ~dan fİmdlye 
kadar yinni linı almmakta ise de bun
dan oonra bunların ela otuz ""' aefmn
den fazla her Mimi isin birer lira alına
calrtır. 

Belediye rehberi 
ANKARA, 18 (Mılliyet) - Her me 

deni ıelılrde oldufu gıbl Ankara için de 
Belediye bir rehber ihzarına hft!lamııtır. 

Pazarlarda ne satılacak? 
ANKARA, 18 <Milliyet) - Şehrin 

muhtelif .-ıtlerinde ve haftanın muhte 
lif bet ıünilncle teaia edilen aeyyar ~ 
ıı:arlann, teslıl gayeleru.doa azaldqbk
larr ıörildüiiinden bunı- yalnız m~ 
nclı gıdaiye .. 1-qnuı hanedil~ tuha
fiye, -mhatora, teker, kibrit Ye ..ı.., gİ 
bi mevadın pazarl.rda aattınlımımaaı Be 
lediyece kararlattınbmıtır. Kanır lou haf 
ta tatbik edilt:c:elıtdt. 

iıtiyorlar. T uttuklan Yol itte bu
dur! 

itte Mustafa Kemal Patp Bilecl
!Je, lıtanbuldan gelecek pPfPfarla 
göriltmefe giderken, daha ziyade 
bu halleri dilf(lırilyor; memlekette 
nizamın, muntazam ordunun, ada
letin, bilkfunctin teell6stlne engel 
olmak iıtiyen bu yılanlan ezmek 
için hareket pllnmı tasarlıyordu. 

MiLLiCi 

Kütahyada Kadı Ahmet Aum 
Efendi, mutaaarrıf vekili İmif •• 
Mevki kumandanı Abdullah Bey, 
Etem tarafından tayin eclilmit bir 
zattır. Bu zat ııeceyanu mutasar
rıf vekilini m•kemme çaiırtıyor. 
Bazı firari aakerlerin ailelerini 
tehçir etmesini mutaaarrıf vekili
ne emrediyor. Ahmet Amn Bey, 
bu itin yeni kanuna ııa.. l.tikli.l 
mahkemeleri tarafından ~ 
ğini aöyliyerek 6d1r c:liliJw, Mey. 
ki kumandanı bir ~ nefer ıön
dererek mutaaarrıfm evine ııirm.. 
!erini ve cebren yenma ıethu.le
rini tekrar emrediyOI'. Tirfil tilr)Q 
hakaretler yaparak savalhyı seti
riyorlar. En nihayet lmnei _,.. 
yare kumandan vekili Ebımin b... 
de'i T evfi4tn yanma çıkarıyorlar. 
Orada da bir çok hakaretlere uf
radıktan aoııra mutaaarrıf vekili 
Kütahyadan teb'it olW»GjOıl'. Bu 
muamelenin hiikamelıe bir haka
ret olduğu Ankaraya bildiriliyor, 
Ankaradan ve cepheden meaele
nin mahiyeti soruluyor. Bunun ü
zerine kuvvei aeyyare ve Kiltab
yn bavaliıi kumandanı Mehmet 
Tevfik imzuile fllyle bir telgraf. 
name geliyorı 

Ankara SİNEMALARI 

"Mevki kwnaıııtlanı 'A.bdallalı 
Bey, ha ne yaptl.e b..ıl111 emrimle 
yapmıftır. Mutatiı ıJ oekilirıin 
tekrar KiltalıYof1G loıle etlllecefl 
sövleniJIOr. Haber .,.,.,1m iri, lnı 
adam Killalıyaya gellrae Jerlıal 

• 

Yeni BaKÜJ& baırece 

Sarışın Venüs 
Marlene Dietrich 
llAveten d8nya h••acllaleri 

Bugece Kulüp 
YBıdl damgalı adam 

ALKAPON 
Macera, aık Ye bey- fllmL 
l!Aveteaı Dtlaya haberleri 

. . \ ... ' . \ . . -:- '. . ~· 

Son 11nıf taleben daktilo deroııne•İnde. Mektebin müdlirü Şer1ltet Siir•JIYG llq ı.lellelere ltonferana ııeriyor. 

l\1odern bir terbiye ve iş müessesesi: 
Ankara Ticaret Mektebi •. 

l\1ektep az zamanda yüksk bjr ilerleme gösterdi 
ANKARA 16 (Tayyare ile) -An· 

kara ticaret mektebi, bugiin gerek 
tedris vasıtaları, gerek tedria usulle
rile yalnız memleketimizde değil, di
ğer memleketlerdeki buna benzer 
mektepler içinde de ön aafı inal ede· 
cek bir müeaaesedir. Bu orta mektep 
ıöğıümüzü kabartacak derecede mü 
kemmeldir. Mühim ihtiyaçlann do
ğurduğu bu müeaaeııe ticaret ve iktı· 
sat hayatımıza bilgili gençler, ikbaat 
aeferberliğine kudretli elemanlar ye
tiıtirmektedir. İt prensiplerine ıöre 
yürüyea mektepte ıüzel ve İyi fikir· 
ler it halinde meydana çıkmaktadır. 
Mektepte milli terbiye ve milli ıuunın 
sağlaml&f111Um&, abli.ki meziyetlerin 
kökleJmeaine çok dikkat edilmekte
dir. 

Talebe muhitle, memleketimizin ti 
careti ve iktıaat hayatile yakından ali. 
kalandmlmaktadır. Aratlırmalar ve 
anketler faydalı vazifelerle bu yolda 
yürünmektedir. Bilgi itlerinde oldu
ğu gibi terbiye ye mektepçilikte de de 
rin vukufu olan Şevket Süreyya Beyin 
idare ettiği mektep, muntazam iıle
yen bir makine gibi her gÜn mühim in 
kifaflar ıöstermektedir. Mektep az 
zamanda yükselme yollannın baaa
maklarmı llfllllttır. Mektebi ziyaret e 
den muhtelif ecnebi terbiye ve fikir a 
damlarmın hepsi, cümhuriyet devrin· 
de doğan ve gene bu devirde inkitaf 
eden bu müease!enin geçirdiği seri te 
rakki iıtihaleaini takdirle ıönnekte, 
bilhaosa terbiye ve tedris uaullerinde
y; v"~İ ve ileri tecrübeleri, cümhuri
yet d....rınln mühim adımlan olarak 
kaydetınektedirler. Bu itibarla mekte• 
bi okuyuculanmıza tanıtmak, ayni 
zamanda memlekethnizin maarif aa
haoındakl büyük eserlerinden birini 
göetermi! olmak itibarile faydalıdır. 

Mektebin tarihçesi: 

Ankara Ticaret mektebi, ilk defa 
1925 aenednde T"ıcaret veki.leli.. 
merbut olarak Haabayram tekkeai bl 
nalanndan birinin bir iki harap oda
amda açılmııtır. 1927 de Maarif Y• 
klletine deYl'O!unan bu mektebin o 
eenada ancak 12 talebe.ı ve bir ild 
muallimi holunuyal'du.. Tedris Turta 
lan ise hiç yoktu. 1927 den aonra bir 
taraftan melı:tebin talebe .......,..da 111t 

ttırılmaya ,;a)Jfllmı;, dlfer taraftan 

en yeni ihtiyaçlara cevap verecek mo
dern bir mektebin bina ve tesisat pli.n 
lan hazırlanmağa batlanınıfbr. Mek
tep 1929 • 1930 ders seneıi batında 
bütün tesisatı ve ders vuıtalaraı yer
li yerinde ve en yeni ihtiyaçlara göre 
hazırlanmıt olan bu yeni binaamda 
tam bir kadro ile tedrisata batlaınıt· 
tır. Bina ve den vuıtalanndaki bu te 
rakki ile mÜTazi olarak tedria u- , 
aulleri ve den programlarmda da ye
ni esaslar kunılmuftur. 

Derıler: ı 
Ticaret mektebinde dersler ı..,tan 

bllf& li.boratuYar usulüne doina Deri 
!emektedir ye bir çok derslerin llbo
ratuvarlan fİmdiden tamamlanmıt bu 
lunmaktadır. Şimdi bu mektepte tat
bik olunan program, ahnacak tecrü
be neticelerine göre diğer ticaret melı: 
teplcrine de tepııil olunacaktır. Bir 
çok deraler bilhaaaa ikbaat, ikbaat 
coğrafyuı ıibi dersler tamamlle tal• 
benin tahıi arafbnnalarma Ye anket
lerine dayanmaktadır. 

ilk emtea li.boratuvan bu mektep 
te vücude ıetirilmiıtir. lkbaat ve İk· 
tıaat coğrafyaoı li.boratuvannm bü
tün servis tesisatını ihtiTa eden ve en 
aon tip vesikalarla çallf&ll bir banka 
aalonu açılmıı olacaktıra 

Lisan dersleri, hu11Uai bir itina ile 
veriliyor. Dersler için ıimdi mektepte 
üç fransız muallim çahıtınlıyor. 

Konleranalar; kooperatif: 
Pazartesi giinleri mektebin bilyiik 

salonunda umumi konferanslar Yeril· 
mektedlr. Den programına dahil o
lan bu faydalı konferaıular, hariçten 
davet olunan konferansçılar& verdi
rilmektedir. 

Kooperatifçiliğin İkbaadl esaslanna 
tamamile sadık kalınmak llzere çalı
..,. bir "talebe ıalahat kooperatifi" 
vardır. Bu kooperatifin çalıpnaamdan 
alman tecrilbeler bir kitap halinde top 
lanmıt. bu ouretle bütün mektepl
dafttdan ba kitaplardan dil- ma... 
aeoelerln de ı.tifadesine inıkb bl,ml 
olmuttur. 

Tal ebe banllcutı 

Mektep kooperatifine merbut ol
malı: üzere bir talebe banku.ı çal,... 
maktadır. Bu banka Wr taraftan ta. 

aarruf muameleleri diler \&raftan ik 
raz muamelerile metıul olmaktadır. 
Bankadan yapılan istikrazlann vade· 
ainde ödenmediğine dair timdiye ka· 
dar tek vak'a kaydedilmem.İftİr. 

Mektepte sıcak yemekı 

Mektep kooperatifi tarafmdan An 
karada ilk defa olarak talebe tabldo· 
tu kurulmuttur. Bili.hara diler nıek· 
teplerde de yapılmıya bqlanan bu 
tefklllta Ankara Halkeri içtimaı ~r 
dım tubesi de muavenet etmektedir. 
Talebeden mühtaç olanlara öfle va• 
ldtleri bu ııaretle aıcak y-a. temin 
edilınektedir. Melı:teplerlmlad• bilhu 
sa öfle vakitleri talebe lı:unı yemek· 
!erle mldeaini bozar. Bu aıcak yemek 
iti mekteplerimizde eaaılı ourette hal 
ledllmeai llzıın selen bir lfdr. 

Talebe tftfeklriilleri: 

Mektebin bütün talebeel muhtelif 
talebe tetekkülleri çerc;e.....ı içerisine 
alJDDllftır. Mektebin çalıpna lı:ollann 
da talebenin rolü mühinMfir. Bu mual 
!imin nezareti albnda talebe mümea· 
ıillerl mektebin muhtelit faaliyet sa
halarında İf batmdadır. Kooperatif, 
banka, kütüphane, ıpor yurdu, aöz 
derleme kolu, neırlyat, tıehir iılerile 
talebe mqguldür. Hazır dera kitapla 
nna ıöre ytirütülmeyen clenlerin not 
ve vesika tekıiri iıleri kesa talebe ko 
operatifine ballı olan ...., onun namı· 
na tekalr tetkillb tarafından yapıl· 
maktadır. Mektep idaresi, her mual
lim mlinhaaıran bir itle ,,. o ite tah· 
da olu- bunal Wr ..ıo. "Y• li.ho
ratuvarda çahpr. Bütün Yaartalann 
bu auretle çalıııcılann toplu Ye elal· 
tında bulanmaama, muallimlerin ken 
di aahalarmda lbtlaasl•tm"'m& , tale 
benin de haınrlaımuuma çallfllıyor. 

lllJıtep Kiltap'-l 
Mektebin 1930 -..m.1e açolan ye 

........ .-_......_ Wlt&phaaeai 
ele t•mamO. talebe tarafımdan idare 
edllmelı:tedlr. T alebenhı. o1ı:mna "° 
kütüphaneden lıtifade etme nı.
betl çok yükoektlr. T a1ebe bil· 
yük teaeffilalerde bot T&lı:itlerinde 
mektep lı:iidipb•neeJnde ~ -
!erle mıatcal olmaktadır. Ba ı.:t-1 mek 
tebin dilw faau,.t aahalarmdan .. 
iltlkballnden telı:nır bahMdecejla. 

.Istanbul ve T~akya Şeker Fabrikaları 
Al pullu Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz tekeri 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere sabhr. 

Türk Anonim 
Şirketindem 

atideki fiatla 

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