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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Altın etrafında 
Fnuısa, eski Bqvekili Herriot'JU 
müdafaaaı için Amerikaya sön· 

•rtniıtir. Altına bağb kalan ooa iki 
İİYiilı: memleket Amerika ile Franaa 

' i. Şimdi albn balıainde bunlar da 
hirbirinden ayn)ıyorlar. Amerika al· 
bnı bırakmak temayülündedir. Bunun 
İlk alameti Cümbur rebine ..... rilen oa· 
li.biyette görü!Üyor.. Bu aaıahiyete 
röre Cümhur reiıi kliıt paranm altm 
~dığı niabetini yarıya indirebile· 
••ktir. Yarın öbürgün aal&hiyetin tev
ai edilmeıi ve niabetin aıfıra dütüriil
lneai gayri mümkün değildir. Bu talt
dirde, albn meydanında Franaa yal
Qız kalacakbr. Tek baflll8 Franoa, al
bn kar§ılıkh kağıt para uaulünü bü
liiıı bir zrt dünyaya kartı tutabilecek 
lııi? 

Altm davaamm bu derece keakin 
hir bale naul geldiğini anlamak için 
lotı zamanların iktıaat ilemine bak
lııalıdır. Harbe kadar Liberal rejim 
~ardı. Her yerde altın para serb.,.tçe 
dolaııyordu. Gerek nakit ve gerek 
ltii.içe halinde altın, hudutlar üzerin
de basit kaidelere tibi olarak hare
ket ediyordu. Merkez pİyaııalarda 
Çek, telgraf haval.,.i veya poliçe faz· 
la ve eksik miktarda olduğuna göre 
lltm çıkıyor ve giriyordu. Altının ha· 
"'keti altın mmtakaları - Gold Po
iııst ile taayyun etmitti. Fakat bu ha
rekette eaaslı ıart Liberal iktıoattı. 

Harpten sonra Liberal iktıoat ho
~Uldu. Albnm hareket mekanizmesi 
~e kayboldu. Liberal iktısadı bozan qya 
?areketinin yeni gümrüklerle ve konten 
ı1 aıılarla tahdidi, ve para hareketinin de 
İİzumtu lüzumsuz iaknnto politikasına 
lihi tutulmaııı olmuıtur. Bu surette 
~tın aerbeat cevelan edememittir, git
tiği yerde tıkanmıt kalmııtır. Böyle 
olunca memleketler telqlr bir vazi. 
)et almıtlar, önce kiğrt paranın kıy
llıetini trıtmak fakat sonra prestige 
l<o.zanmak için altın yanıma gİrİ§mit· 
le .. dir. Harpten sonra öyle zaman]ar 
olmuştur ki, milli iktısat demek ciha· 
lırn albn tevziinden pay almak, tica
ret demek mal mübadeleai değil de 

ısat 
• 
Iktısat yekili Atinada 

sevgi ile karşılandı 
Celil 8. Yunan başvekili ve lkbsat 
nazırı ile görüştü. Ziyafetler verildi 

ATINA, 27. (Huausi muhabirimiıı• 
den) - iktisat Vekili Celal B. ile re- · 
fakatmdaki zatlan hilmil bulunan va 
pur bu sabah onda Pireye gebniftir. 
Yunan Milli lktioat Nazın ile Baıve
kilet müstetan ve liman reisi iktisat 
Vekilimizi iskelede karııladılar. Pi
reden Atinaya kadar olan çok kısa 
yolculuk doıt memleketin muhterem 
iktisat nazın Mösyö Baamacıoğlu ile 
iktisat Vekilimiz araımda, protokol· 
da n ari, derin bir aa.mimiyetin teeaaü
süne kafi gehnittir. 

Heyet Atmaya varır varmaz ikti
sat V ekili Mahm· ·t Celal Bey ile Ha
riciye müstesarı :.Jurnan Bey derhal 
Yunan Ba svekili ile iktisat nazırını 
makamlar;nda ziyaret ettiler. 

Mösyö Çaldaris ve iktisat nazın öğ· 
leden evvel iadei ziyarette bulundu· 
lar. 
Öğleden •onra aaat on yedide ikti

sat Vekilimiz matbuata çok samımı 
beyanatta bulundu Vekil B. beyana
tında iki memleket arasındaki do•t· 
luktan hararetle bahsetti ve Atinada· 
ki temaalann faydalı ve müsbet neti
celer vereceğini söyledi. 

M. Çaldan.in ziyafeti 
ATINA, 27. (Hususi muhabirimiz· 

c.,1.;1 B. 

den) - Oğleden sonra iki saat Ati· 
nada JolCJ§hm. Hiç bir yabancılık duy 
mat!ım. Burada ayni muhitin eulcitla-

( Devamı S inci sahifede) 

Hangi işler görüşüldü? 
•ltrna en çabuk erifmenin tekniği de- M D Jd A •k d J k 
inek olmuştur. Altm kavgaar tiddetini ac ona merJ a an ayrı ır en 
•rttırdrkça, beşeriyet bu kavgada ze- '' 
ki.mm en incesini göstermi,, meleki.-

1 
dedi ki: Hakikaten iyi iş gördük,, 

btıın en kıymetliıini kullanmıttrr. Ni-
lıayet, tekmil politikaların hedefi al- 1 ı nqretmiı oldukları müşterek tebliğde 
btı olmufhır. Daha yakın bir ifade i- deniliyor ki: 
le, altın politikası tekmil politı'kala- "- Cihan lktısat knnferanamda mü· 
•ın eııa•rnı tetkil ebnit ve her politika zakere edilmesi li.zun a:elen meseleler 
lltm etrafında dönmilftür. hakkında a:örüşmelerimizden maksat j. 

tiIMlar elde etmek değildi. Bu hususu 
Altın yan,mın tam hızlandığı bir konferansın kendisine bırakmak icap e-

tıunandadır ki (1931 80nu), aaıl ya· der. Bununla beraber bu görüşmeler 
l'ıtı idare edenlerden lna:iltere birden hükiimetlerimizin konferansın baflrca 
lıire sahneyi terketti. Bu, hakikaten hedeflerini yekdiğerinin ayni maksatlar 
lııgiliz altın stoklannm azalmaıımdan la derpiş etmekte olduklanm, ber iki 
llııydı, yokaa altına dayanan kağıt pa· hükfunetin takip etmek iıtediği uaulle-
•anm Lıgilterece kıymeti kalmadığın- rin yekdiğerinin ayni olduğunu ve her 
olan ve belki de zararlı olduğundan iki tarafın bütün milletlerin menfaab 
llııydı, bu noktanın vuzuhla görülme- nanuna müspet neticeleri tahakkuk et-
•i iktiza eder. Cihanda albn çıkarak tinnek için beynelmilel itilaflar aktinin 
)erlerin, yani altın pınarlarının en e- hayati bir zaruret olduğunu anlamıı bu· 
lıeınmiyetlileri bugün dahi lna:iltere- lunduklanru göstermiıtir. 
lıin elindedir. Bir yılda dünyada istih- Bu gayeyi tahakkırk ettirmek için ta· 
a.,ı olunan altının yandan fazlası in- kibı icap eden ameli usuller, araıtınl-
tiliz topraklarından geliyor. Fakat mıı, tahlil edilmittir. 
'<>11 zamanlarda altın çıkarmanın ma- Fiatler hakkında icap eden delillerin 

lıliyet fiyatı artmııtır. Cenubi Afrika, toplanması zarureti, esaa olarak ka· 
ır: lngilterenin en kıymetli mıntaka- hu 1 edilmittir. 

•ı, geçmitteki mevkiini tutamamak· Bu gayeye vasıl olmak için gerek ik· 
1'dır. Bugün artık lnciliz lktraat mu- tısadiyat ve gerek nakit sahasında ayni 
harrirleri albna karıı mubaum vazi- M. Mac Donald zamanda harekete ıı:eçmek, ticaret siya-
)et alıyorlar. Altının liizuınauz bir setlerine yeni bir istikamet vermek, ti-
lııeta olduğunu ileri ıürecek kadara- VAŞiNGTON, 27 A.A. _ M. Mac 1 carete engel olan her türlü tahdidab mu• 
•ık konu,uyorlar. Bunlardan biri, a). ald N tedil bir şekle sokmak için istiıari ma-• Don , evyorka hareket etmiştir. hi rf 
lıııa dayanan para aiateminin eski za. yette mesai sa etmek, merkezi Ban-

M. Rooaevelt ile Mı. Mac Donald'in (D S ' · hif d ) 
llıanlardan kalına iptidai ve hatta bar 1 ==========================ev=amı===ın=c=ı =sa==·=·== 
lıar bir usul olduğunu söyliyor. Bu U· ı 
•ulün tarihi bir töhreti olmasa, timdi
)e kadar çoktan devrilirdi, diyor . 

lngiltereden çıkan bu zihniyete i(. 
tihak ederek, buhrana altını aebep 
tösterenler vardır. Ena fiatleri dü,. 
ttlüttür, sebep altındır; Para zatpu 
rapt alına alınamamıfbr, sebep altın
dır; kredi batı bot kalmqtır, aehebi 
•ltmdır, deniyor. Ve ilave ediliyor: 
>.1tm bırakılmalıdır, çünkü her feY· 
olen o mea'uldür ve altmın bırakıldığı 
tün iktıaat büyük bir yükten kurtula
cak ve diizelecektir. 

Bu fikirlerin, •ltmdan ayrılacağı· 
lÖylenen Amen'k•da taraftarları da 
"ardır. Bu taraftarlara, kağıt doları 
diitürerek ihracatı artbrmak ve ı S 
llıilyon iısize iş bulmak istiyenJeri kat 
llıalıdır. Bunlar anlamaktadD' ki, altın 
karırlıklı kağıt paranın kıymeti tek
llıil paralar altınla kartılaruraa var
dır. Böyle değilse, bilakiı düşük pa. 
ta kıymetlidir. Hatta en fazla ihraca
tı en düşük paralı memleketler yap· 
l>ıaktadır. 

Amerika henüz tam olarak altın· 
dan ayrılmadı. Fakat tam olarak ay
rılırsa ne tesiri olur? Şu t.,.iri olur ki 
A.ınerika ite alrf verit yapan memle'. 
!<etlerden Amerikaya ithal ettiğinden 
fazla ihraç eden memleketler ziyan 
ederler. Bilakis Amerikadan çok alıp 
... merikaya az gönderenler kardadır. 
lar. Bir diğer tesiri de §U olabilir ki, 
"<>n büyük altm memleketi olan F ran
tıı, allına veda edebilir. 

. Fransa bu sebepten korku içinde
~ır ve bu sebepten en kuvvetli adam
L"nndan birini Amerikaya göndermiş 
uulunmaktadır. 

Müderris 
Nizamettin ALI 

Japon sefirinin cenazesi 
büyük merasimle kalktı 
Ş. Kaya 8. le M. Süriç'in nutukları 

ANKARA, 27. A. A. - Japon bü
yük elci•; Y oshida lzaburo Hazretle-

/ 

M. suıuç 

rinin cenazesi bü .. 
yiik mera&imle kal 
dınlmııtrr.Saat 13 
te B. M. Meclisi 
Reisi Kizmı ve 
Başvekil ismet Pa
şalar Hazratiyle 
Vekiller heyeti, bü 
yük ve orta elçi· 
!erle elçilikler er· 
kinı, Riyaaeti-
cüınbur umumi 
Katibi Hikmet ve 
Seryaver Celal Bey 
ler, C. H. Fırkası 
Fırka Grupu ida
re heyeti azaları, 
Hariciye Vekaleti 

müdirani ve Mebualar dostları sefa
rete gelmi§ bulunuyorİardı. 

Hazırlanan prograın mücibince ce • 
naze sefaretten çıkarılırken Japon 
maolahatgüzarı bir dua okumuı ve 
bundan •onra tabut top araba•rna ko 
nulmuştur. Bu esnada hazır bulunan 
kıtaat resmi aelamı ifa etmiştir. 

Çelenkler 
Cenaze alayı 13 buçukta sefaret

ten hareket etıniıtir. En önde riyase· 
ti Cüınhur ve Fırka bandoları bulun· 
makta. ve o~u takiben süvari, piyade 
ve polıs mufrezeleri, Reiıicümhur 
Hazretlerinin, B. M. Meclisi Reisi Ki-

Şükrü Kaya B . 

zım, Baıvekil loınet Paıalar Hazra
tmnı, Şükrü Kaya, Tevfik Rüttü Bey
lerle, Heyeti Süfera, Japon elçiliği er
kiı.nı Hariciye Vekaleti, Ordu, Bele
diye ve dostları tarafından gönderi ... 
len çelenkler gelmekte ve bunları ta
butun bulunduğu top arabası takibet
mekte idi. Arabanın iki tarafında jan 
darma efradı ile zabitler bulunuyor-

(Devamı 4 üncü sahifede) 

a 
44 üncü lıste 
ANKARA, 27. A. A. - T. 

D. T. Cemiyetinden verilmit
tir: 

KBJ'fılıkları aranacak arapça 
ve farsça kelimelerin 44 nu
maralı listesi tudur : 

1-IHTAR 7-IHTIYAR 

2-IHTILAF a-IRADE 

3-IHTlı.J.s 9-IRCA 

4-IHTIRA 10-IRSI 

&-iHTiSAR 11-IRŞAT 

6-IHTISAS-Hu- 12-IRTISAM 

auaiyet't .. " 

Listelerde çıkan kelimeler
den manalan birden fazla o
lanların her manası için ayrı 
kartılılclar ileri sürülebilir .Kar
şılık gönd<!ren zatlerin gönder
dikleri kaflılıklardan duyul. 
mu• ve i•idilmiş olmiyanları 
hangi kaynaklardan aldıkları
nı göstermeleri rica olunur. 

Cümhuriyet 
Ahi 

M. 

• 
esı 

Canonica 'nı n 
beyanab •• 

M.CANONICA 
Taksim abid.,.ini yapınıı olan ltaJ. 

yan heykeltr11Jı M. Canonica tehrimiz
de, abidenin geniıletilmeoi hakkında tet 
kikatta bulunduktan sonra Bağdat'ta 
gİbnİ§tir. M. Canonica, Bağdat'ta, Irak 
kralı Faysal Hz. nin at üzeride rekzedi
lecek bir heykeli ile m"!pl olacaktır. 

M. Canonica, ötedenheri memleketi
mizi sevmiı bir sanatkardır. M. Musoli
ninin samimi dostu olan M. Canonica, 
Taksim abidesini yapmak Üzere, gene, 
M. Mussolini tarahndan tavsiye edilmit 
ti. M. Canonica Türk • ltalyan dostlu
ğu hakkında §&Yam dikkat beyanatta 
bulunmuıtur. Ducenin pek yakından 
dostrı olan lıai:ran sanatkilrinin beyana
tı hu noktadan ehemmiyetlidir. M. Ca.. 
nonica diyor ki: 

Ben öteden'-i Yeni Türkiyenin 

(Devamı S inci sahifede) 

Dadya zelzelesi 
Ne kadar ev yıkıldı 

ve harap oldu 
MUCLA, 27 A.A. - Dadya zelzele

sinin son bilinçosu tudur: 
Şimdiye kadar merkez mahalleler ile 

beraber dokuz köyde 105 ev tamamen 
yıkılmış ve 150 ev otrırulmayacak bir 
hale gelmiıtir. 302 ev de tamire muhtaç 
tır. 

Zelzele arasında Emecik köyü civarın 
dairi Koca ve Kara dağlardan büyük ve 
küçiik kaya parçalan ovaya yuvarlanmq 
br. 25 tarihinde ve saat 23 de biri fid. 
detli ve ötekiler ha6f olmak üzere bet 
zelzele daha olmuıtur. Yaralıların teda
viai için Dadya Hili.Iiahmeri tarahndan 
bir sandık ecza gönderilmittir. Merkez
de vali Beyin riyaaetindeki komisyon 
çalıtmaya baılamııtır. Bodrumda da sar 
srntdar tlevam ediyor. Baılnunda lıezı 
haaarat ile beraber bir minare yıkıJmq. 
trr. Hasarat miktarı te•bit edilmektedir. 

ANKARA Ti A. A. - Hililiahmer 
cemiyeti umumi merkezi Dadya zelzele
sinden zarar görenlere ilk yardım ol-

(Devamı 4 üncü sahifede) 

HllUl'JllllllllHHllUUll 
Milliget'in 
Tenis turnuvası 

Her sene yaptığ•mı.z gcu;etemi
zin tenis turnuvaaı, bu sene 1933 
senesi tenis turnuvaları programı 
mucibince mayısın 12 inci günü 
yapılmağa ba,lanacaktır. Oyun
lar bu suretle mutadından e[1vel 
oynacakt•r. T alııilatı müteakıp 
nüshalarımızda yazacağız. 

lllllllllllNlffllllllllllllllll 

Sahip ~ Bqmubarriri 

Siirt Meb'a•a MAHMUT ---
Umumi Ne,riyat Ye Yam Müdürü. 

ETEM iZZET 

··ştü 

Herkes bir şey söyledi 

• • 
1 1 aşve 

Gayrimübadiller Ankaraya bir 
heyet d1:tha gönderecekler 

Gayri mübadiDer cemiyeti idare heye
ti, dün çok hararetli bir toplantı yap
mq ve toplantıda idare heyetine dahil 
olmiyan cemiyetin batlrca ileri ıı:elen 30 
kadar azası da hazır bu!unmuftur. 

Saat 11 den 14 e kadar süren içtimaa 
riyaset eden lsmail Müstak B. Anb
rada gayri mübadillere ait itler için Bat
vekil Pı. Hz. ile Maliye Vekili Bf. nez
dinde yaptığı tO§ehbüsleri izah etmittir. 

Müteakiben hu itler üzerinde hararet
li müzakereler olmuıtur. 

Avukat Ali B. demittir ki: 
" - Şimdiye kadar gayri mübadille

rin gördüğü zararların yeııane müseb
bibi, hu cemiyet denilen heyula olmuş
tur. Her gayri mübadil, ferden hakkını 
pek ala arayabilirdi. Cemiyetin Ankara· 
ya a:önderdiği heyetler de müsbet bir 
§ey istihsal edemeden dönmüı, zaif he
yetlerdi." 

Halil Pt. Ali B. e cevap vererek de
miştir ki: 
"- Cemiyete dahil olup burada bu

lunanlar meyanında gayri mübadillik 
vesika11 gösteremiyecek birisi vardır: 

Ali B. kendisi gayri müLadiJ değildir. 
Şu halde cemiyet ve heyetler hakkında 
hakkı kelimi da ol-mak liiznn gelir. n 

lsmail Müttak B. de: 
"- O halde, hu sefer Ali B. in An· 

karaya gönderilmesini kongreye teklif 

Fevkal'ade bir içtima 

GayrimübadiUer Cemiyeti Reisi 
lsmail Müftak Bey 

edelim; gidip bütün itleri batarı versin" 
demittir. 
., Ali. B. cevap ve~k istemiıae de, 
§&bsıyatrn burada yen yoktur" s.esleri 

yükselmiıtir. 
(Devamı Sinci sahifede) 

Mülkiye müsameresi 
lbrahim Fazıl B. eski ve yei istik_ 
razlar arasında mukayese yaptı 
Dün saat 16 da Mülkiye ailesi tara

hndan Galatasaray konferans salonun
da bir müsamere verilmiştir. Müsame
reye Galatasaray gençleri tarafından 
k-.ı viyoloncel ve piyaııo ile çalınan 
istiklal martı ile batlamruıtır. 

Bundan sonra kürsüye selen müderris 
lbrahim Fazıl B. saloQU dolduran gÜ
zide halkın alaka ile dinlediği bir konfe
rans vennittir. Konferansın mevzuu 
"Eski ve yeni istikraz siyasetleri ve 
1933 ikramiyeli istikrazı" idi. Fazıl B. 
hu konferansında Osmanlı imparatorlu
ğunda Kınından umumi harbe kadar 
60 sene zarfında aktedilen ve miktan 
350 milyon liraya baliğ olan iatikrazla· 
n ve bu husustaki siyaseti tenkit ve 
tahlil etıniş ve bunların miktarlarını, 
ıartlanm, aktedildiii maksatları itibari
le tO§rih ederek memleket maliyesi ve 
ikbsadiyatı üzerinde yaptığı berbat te-

ıirleri izah etmittir. \ 
Bütçe açıklarını kapamak ve eski borç 

faizlerini ödemek için istikraz siyaseti, 
Osmanlı imparatorluğunu iflasa götü
...,n mali bir siyaset olmuı ve memlek,,_ 

lbrohim Fazıl Bey 

tin açık olan ticaret muvazenesini an
cak bu sayede idame edebıtmistır. 

Fazıl B. hudan •onra Cümhuriyet 

(Devamı 5 inci sahifedt) 

Çocuk balosunda bir varyete numarası 

Küçümencik davetliler! 
Dün çocuk balosu ve gürbüzler 

seçimi yapıldı •• 
Çocuk haftasının dün 5 inci günü ve Çocuklar için Himayei Etfal cemiyeti 

denilebilir ki haftanın en zengin ve ne- zengin bir piyango da tertip etmişti. Bi· 
teli günü idi. Himayei Etfal cemiyeti Jetleri 25 §er kuruta satılan bu piyango 
tarafından Makıim salonlarında çocuk· epeyce rağbet gördü. 
!ara verilen balo cidden çok eğlenceli Balonun nihayetlerine doğru gürbüz 
geçti. Barın lrapm bu münasebetle Hi- çocuk müsabakası yapıldı. Müsabakaya 
mayei Etfal bayraklarile süılenmiıti. 7 y&§ına kadar olan cocuklar kabul e· 
Baloya bine yakın çocuk anneleri ve ya- dildi ve netice ıı:eç vakrt ilan edildi: Bi
kın akrabalarile birlikte celınitlerdi. rinciliği Erdem HayYi Süreyya Bey, i-

Güzel bir cazbant durmadan kıvrak kinciliği Şirin izzet Melih H., üçüncü
dans havaları çalıyordu. Çocuklar çalgı· liiğü Süha Talat B., dördüncülüğü Gü
ya ayak uydurarak saatlerce dans etti- neı Nihat Sezai H. Beıinciliği Gönül 
ler. Bundan maada çocukları me1ııul e- Süreyya H. kazandılar. Müsabakayı 
detek bircok eğlenceli numaralar da kazananlardan erkeklere birer top, kız· 
gösterildi. Azerbaycan musiki heyetinin lara hirer hebek hediye edildi. 
oyunları ve hep bir ağızdan söyledikleri Balo böyle DO§e içinde daha bir müd
tarkdar çok beğenildi ve tekrar tekrar det devam ettikten sonra saat 20 ye doğ 
alkışlandı. Bilhassa küçük Temurun bı- ru küçiik da,.etliler birer ikişer dağıl. 
çak oyunu çok hoıtu (Devamı Sinci sahifede) 



MiLLiYET CUMA 28 NfSAN 1933 

Maarif fJahlslerl 

Milli talim ve terbiye HARİCİ HABERLER [i!'ON ~ D.AKi!6 
ı 

- Refit Galip Beyelendiye - İstişari misak Deniz ofisi Hastaheneler 
"Bir kaç yıl evvel Y4Zl1Uf olduğum bir rapordan . ç_ı

lıardıiım bu M>yıfalarc Rf!frederken onların b<Jfına -n 
pek •a,,dıiun muhte r- adınızı koymak bana bir hürmet 
l>orcu gibi görWıdii. /ffe o duygu iledir ki bunlan aiıin 

Müzakere 8 mayı•• 
tehir edildi 

1 Dünya vaziyeti 
\Almanya her milletten 
ziyade •alha muhtaçtır 

Yunanlılar btlyük bir 
hü•nfi kabul gö•terdl 

Hususi 
laylh 

ha r;tahııneler 

sı Mt- cliste 
ANKARA, 27 (Telelonfo) -: yülrseft samimiyetinize arzediyorum." F . A. CENEVRE, 27. A. A. - M. Nor

man Davia, Aoıerika.nın emnüael&met 
bazı gaEetelerin İnatçı bir cehil ve sahasında bÜJÜk fedakarlıklarda bu-

BERLIN, 27. A. A . - Ba,vekil mua 
vini Yon Papen. dünya vaziyetindeki 
tehlikeler bakında yaptığı yeni beya
natı• demiftir ki: 

A11NA, 27 A.A. - Bütün Yunan 
g..-deri, Ballı:an konferan•ı deaiz it
leri komiıyoo.unun toplantıılna gelen 
Türk heyeti murabbaaasına karşı fev
kalade .amimi bir hüsnü kft"'11 götter
melrtedirler. 

Hususi hastahaneler hakkındaki . 
kanun lô.yihası ruznameye alındı· 
Layihanın aldığı son şekle gore 
bu hastahanelerde y4tan luutalar 
J4n nmllarınagöre alınacak giitt" 
delik ücret V ekaletce uygun görii 
lecek ücretlerden fazla olmıyaca/ı 
fır. 

Milli talim .,.. terbi~ ne demektir 1 ı 
Her türlü kelime oyunundan kaçın

mak ye ilmi bir tnevzuu, ilme yarqır ı 
sarahat, vuzuh ve sanıimi1'tfe nWta
lea etmek İçın (Milli talim ve tarbi
ye) düsturundan ne m ... &Aladıkla
r1nı, memleketimizde maarif mesele
lerile uğrapnıt bir hayli Mçtu. Te bil
gin kimaeye aordum. 

Hatta bu düstura buıün verilen 
resmi tefsirin hakiki mahiyet Te hu
dudunu da anlamak istedim. Aldığım 
cevaplar beni fU kanaate bağladı ki 
henüz ortada tamamile tebellür etınit 
sayılabilecek umumi bir tarif yoktur. 
O sebeple (Milli talim.,. terbiye) ta
birinden benim fİmdi,e kadar anh· 
yabildiğim manalan a.-ğtda birer bl
l"er sıralıyorum.: 

1 - (Milli talim Ye teı"biye) Türk 
milletinin dün ve bqÜD ....ni ve ray
rireımi olarak bedeni, fikri ve ahi.iki 
inki.-fımız için kabul ve tatbilr. etti!ll 
u:1Ul ve kaidelerin heyeti mecmuasıdır. 

2 - (Milli talim n terbiye) rarp 
ilim aleminin kabul ve tarif etmekte 
olduğu (terbiye) mefhumu Üzerinde 
Türk milletin" has telil:ki ve uaüller
le kaideler demektir. 

3 - (Milli talim •e terbiye' cihan
ca malüm olan umuaü terbiye mef
humunu Türkiyenin, Türk milletinin 
ihtiyaçları, ananeleri •e Utidattan ile 
itiyatları bakımından (Örmek ve mua 
Jır terakkıyata göre tayin ve tespit et 
mek demektir. 

4 - (Milli talim ve terbiye) insa
niyet fikri yerine - içtimai ana pren .. 
ıip olarak - devl•t, yurt •eya mil· 
let fikrini koyarak miieernıt s111•ette 
'llÜkemmel "inaan., detil, miik-mel 
yurtda,, Türk yurtdaşı yetiştiı-ınek 
gayeaile çalıtmaktır. 

Bu tarifleri daha çofaltabiliriz. fa
kat i>f.nina kendi anlayqtm bu dört 
bakıma da ayn "Y" temas etmekle 
beraber meseleyi en çok aon iki gönq 
zavi,.esi içinden miitalea etmek iıti
yorum: 

(Cümburiyet Halk Fırla11) ciimhu
riyetçi, inkılapçı, deı:nokı-at layilı: ve 
devletçi olduğuna röre o fni<antn 
hükUmeti tarafından vücuda retirile
cek terbiye programmda dahi bu 
prensipler, kendilerine cerek nazari 
, .e gerek ameli olarak bir tatbik aaha
aı bulmalıdırlar. . . Acaba bugiift va
ziyet filen böyle midir? Hlikümetin 
bilümum tedrisatta cümhuriyetçi bir 
ruh teaiı ~tmek için aarfettigi faali
yet büyüktür. Lakin bütün bu gayrete 
rağmen •imdiye kadar elde ettigilniı: 
terbiyevi neticeler bizl tamamile 
memnun ve mü.aterih edecek bir ma
hiyette olmadıiı zannındayım. Bunun 
muhtelif sebepleri var. Evvela ciim· 
huriyetçi, iokılipçı, demokrat ve baa
saten layik kelimelerinden bugiinkü 
telakkilere gö,..,, anla .ılan mütekamil 
ve ilmi manayı vuzuhla ka,,..amı~ inu
allim ve miir~bbi1erin yakın zamanla
ra kadar pek büyük bir ekaeriyet tes
L:il etmemiş olmaıı, 

2 - Türk.iyede en mühim fikir prB
pagandac1sı ve millet mürebbisi. olmak 
vaziyetinde bulunan matbuattan bir 
kısmının çok zaman büyük inkılapla
rımı7J millt!t ruhuna .sindirmek için 
devamlı, sistemli ve mütecanis tarzda 
( Demojedique) netriyatta bulunma
masl, hatta bil.ikiı .immenin muhtelif 
kanaatlerinde imanaızbk sarımtılan 
yapacak fikirler, hikayeler, reaimler, 
karikatürler yapmakta bir vakitler, 

ıaücrimane bir gaflet göstennesi. 1 
3 - lktısadi ve hayati buhranlar unmağa hazır oldugunu, İstitari mi

aak aktini derpi9 etmekte bulundu-içiode bin türlü zahmet çeken bir çok " Almanya her hanai bir m.illetten iunu, sil&hlann esaslı ıurette hıra· ., 
Yatandatın ı:uhunda . zekiımda yeni ziyade aulha muhtarlır. Çünkü ge-

kılması, bilhaaaa taarruz aijahlarıntn T 
rejim.in prenıiplerine, kurtarıcı um. rek harp gerek aulh muabede1e-ri ba. terkedilmeai ve Milletler Cemiyeti a• 
delerine kanaat •e emniyet doğurta- has.sa Almanya içio vahim olmuştur .. k xaaından olan veya olmayan bütün 
eak Yatama kolayb lan, ıeçinme ve milletlerin sulhun devam ve bekasına 

1 
Bugünkü iktiaadi buhranın siyasi an-

çalııma yardımlan yapmaga fazla la,amamazlıktan ileri geldiğini dev-
Em.at düşmemeai. çalıtmaları tartile ordu oıevcutlarınm let adamları teslim etmelidirler. Bu

devamlı surette kontrol edilmeaini ka 
4 - Resmi talim ve terbiye müea- nu göz önünde tutmak için henüz çok bule amade oldugunu aöylemiştir. 

...lerile diger bir kav hwusi te9ek- ·ı b geç kalınmış değildir. M. Maaaigli, konferanstan u bap 
lıriil istisna edilince ha.lir lritleai için ta henüz bir karar vermemesini İste- ltiınadin tekrar teaiai yolunda yapı-
~~':' ?1•cak mahiyetteki ana te- mit ve bu talebe M. Eden de müzahe- lacak bütün teşebüsle"' yardtm etme-
r--ua ena azlıfr Ye c:anaıırltiı ( ll · ret etmittir. ie katiyen azmetmis olan Almanya, 
t• ~ - ... ~allr gazeteleri, ucu:ıı ve anıe- Komisyon, iatitari mi•""• ait mü- Musaolini teklifini samimiyetle karşı-
t ro.,.. •er, levhalar Üzerinde nabi- zakereyi 8 mayisa doğru silahları bı- lamıştır. Avrupa devletlerinin kendi 

yedett. nahiyeye, kazadan kazaya, ba.- rakma ve emnüaeJ&met meseleleri itlerıni bizzat kendilerinin tanz:İn1 et-
zan köyden köye · ıezdirilecelı: bava- hakkında tekliflerde bulunabilecek mesi için artık icap eden tedbirleri al· 
ılis ve bil(i iliinlan, tamimi konferaa-- "k · · · r · t ınaları ----m roktan gelmi•tı"r. Al-olan Amen aoın vazıyetını as'Yıp e - ............... ,. . 
far ve saire yoklu;u. Hatti. bu ek- mesine intizaren tehlr etmj!lltir. manya son aylar zarfında kendisini 
tiklik fÖyle dunun ainem.a. radyo gİ· M. Norman"" Davia'i.n müdah.el.ain- komü,nizmden kurtarmak için son e- 'ı 
hi rnühim tehzip vasıtalarının bile ta- den e"'·el lnciliz mümessili, leh tadil norjisini sarfetmelı: auretiyle dünya· 
mamen gayri terbiyevi ve hatti. ba-zı teklifinin aleyhinde bulunmufaa da ya büyük bir hizmette bulunmuıtur . . 
kere açıktan açığa zararlı bir şekil ve Sovyet Rusya, Küçük itilaf, Çin, Tür- Fakat bu hareket hariçle anlatılama- ı 
mahiyet alması. kiye, Venezuella >'e Küba bu .teklife dı. Hatt• Almanyaya kar'ı bir çekin-

6 - Camileriınizi yeni milli mef- hararetle müzaheret ebni.şlerdır. •enHk a.liın1etJeri heli .. di. Alman hiikü- 1 

kUreferimiz davaıında iyi bir neş.ir ve lngiliz pl&nı müstakbel mukavele- :..eti devletleri bu fikirdeo vazgeçir- J 
tamim yeri olarak kullanamamak. namede harbe. müracaat etmiş eyle· mek için bütün tedbirlere müracaat e 

1 7 - Mali •ıkıntılar içinde didikle- mektedir. <lecektir. Almanyanıo dahili kalkın· 
nen memurlar ve b.ithaua muallimler M. N•dolny , leh teklifinin göater- ına i~Jeri diğer devletlerle olan müna· ı 
üzerinde bedbin ve yeiı verici bil' ta- di'ti yola girmeden Avrupa ~aricin- sebetl,.l"iyle hiçbir 3Jika.st yoktur. Al 1 

1um propagandalar. H,..le hele bütün , deki devletlerin h.atti hareketı ne o- manyc1.ya fena fikirl.?;r atf~denler sulh 

rejim aleyhinde soyıuz, idi fakat kin- ı -~l~a~c~a:'.:g:'..ın~ı ~s.'.'.o.'.:r~m~l14~t~u'.:r.:.. _________ ':_'.:_:e:_:s::u::· :.:u:" ::n.:e.:te:....:ku.:..;:_n_d_a_k_k_o..;y;_m-:a:k:t:a:d:ı:r:la:r:-. 
dar ve deYam.lı yalan ve iftiraların Al 
aol~~~c;::ı."1t:f:~:~!"::~ .. raporun M EM LEKE .. ~~ 1 
kadrosu müsait degildir. O sebeple ~ 
-'u noktalar Üzerinde ayrı ayrı durnu
yacağım. Ancak şimdiden söyliyeyim 1 
ki bütün bu aaydığ-ım f9ylerde, bizim ~ 
azmimizi değil kırmak, h.atti. biraz 1 
ıevtetip sakatl•tabilecek tek bir cihet 
yoktur. Zira hakikaten korlı:unç olan 
şey, hakikati •Örmek iıtem.emek, ve
ya cörünce cözyummaktır. Bizse bu
nun tamamile zıddını yapmak ,iarın
dayız . Yani hakikat kendini bizden 
saklamak isteae bile cidip onu yerine 
de aramak ve bulmağa karar vermi
,iz. Şu halde hiç bir korkuya ve te
reddüde mahal yoktur. Zira •elim 
bir dütünce ile ıe1imet1i bir imanın 
her vakit muvaffakıyete namzet oldu
iuna inanmak hakkımızdır. Gelecek 
bahislerde bu iddiayr İspata çalışaca-
fun. 

Fazıl AHMET 

(1) Bu sattrların yaz.ıldıiı tarihten 
.sonra acılan Hallt.euleri milli terbiye 
t~ılıilôtımc.un mühim unsurlarcndan 
biri olmuftur. 

Hariciye vekili ...... -
Yunan hariciye naxırı 

ile gör69tü 

Dariilbedayi Konyada 
KONYA, 27 (Milliyet) - 04. 

rülbed4yi heyeti geldi ve bugün 
temaillerine bafladı. 

Gemhlc haberleri 
GEMLiK (Milliyet) - Arnavut 

Şükrü Efendi Muallimler biı:ligi kü
tüphaneıine 40 parça ıeçme kıtap he
diye etti. Bu zat Hilaliahmer için de 
etli lira teberru etmektedir. Kendisi. 
ne bir madalya hediye•İ hu&uıunda 
Cemiyetin (Umumi merkez) İne ya· 
zılmı~t.1r. 

* Gemlik Himayei Eıfali için bat
ta fabrikatör ( Veli - Şakir ) kar
de•ler olduğu halde tüccar tarafın
da.~ mühim miktarda ~eytin yagı he
diye edilmektedir. 

* Bursa Maarif Müdürü F &kir Bey 
G emlik Mua J1;mler Blrlifinin Radyo 
tesisatı için (60) lira teberruda bulun 
muştur. 

GEMLiK, (Milliyet) - Muallim
ler Birliğinin temail heyeti tarafından 
Bunada fakir yaVTUlar menfaatine 
mesleki temsiler hazırlanıyor. Mua.1· 
!imler Birliğinin temsil heyeti fU zat
lardan mürekkeptir: 

Samsun kazalarında iki 
orta mektep 

SAMSUN, (Milliyet) - Samsun 
viliyeti kazalanndan iki.sinde ilk de· 
fa olarak bir~r orta mektep açllrnaaı 
tekarrür etmiştir. 

Bilhassa Bafrada orta mektebe 
çok ihtiyaç vardr. 

Esrar kaçakçılığı 
SAMSUN, (Milliyet) - ~tanbul· 

dan bir manifatura aandığt dahilinde 
Tokat tüccarından biri namına Sam~ 
:ıun gümrüğü vaaıtasile gelen kumaş· 
lar araamda 14 kilo esrar lutulmu~
tur. 

Samsun orman kongresi 
SAMSUN, (Milliyet) - Samaun 
Orman mıntakaaı fevkalide kon· 

greıj yapdmıttır. Yeni mınta
k:ı heyeti aeçilm~tir. Reiali.ğe Kefeli 
zade Muhittin Bey ikinci Rei•liğe Dit 
Tabibi Tevfik Ruhj Bey ve diger va
zifelerde değerli arkadaşlar seçilmiş
lerdir. 

Hayvan muayenesi 
MALKARA (Milliyet) - Kazamız 

dahilindeki köyl"1"de mevcut İnek, diiğe 
ve burulmamış erkf!k dRnıt..1l'r baytarlar 
tarafından muayene edilmeğe ba,lan 

Balkan konferansı i4lerinden bahse
den ,-a.n reımi '~...-era d' Athenes" 
aazeteai diyor ki: 

"Balkan konf«anaının verdiği karar
lar yaY&f ,. ... , nazariyat sahaaından ç•· 
karak miiıbet bİ• ıelıil almağa batlıy<K". 
Cenevrede geçenlerde tepl•tunlf olan 
Tütün Koaferan1t büyük hiı· oial>et da
hilinde Balkan konferansının eseridir. 
Atlnada açdan deniz itleı-i konferansı 
da ileriye dol(nı yeni bit- adımda-.. " 

ATINA, ?:1 A.A. - Atina Ajansı 
bildiriy<K": Tü..ı. heyeti ınuralılu ... , 
rei•i Hasan Bey Y,Uetecileı-e beyanatın
da bir Türi< - Yunan Ticaret Muahede
sinin pek yakında yaptlacaiı huıus11nda 
nikbinlik gôatenniftir. 

Htutalıan11 binal4rının vlUCI ıJ# 
fartlan bir ni:z:amname ile tayİI' 
edilecektir. Doğum evlerind~ bol· 
ita hu•u•i hastahaneleı·dc y4lak ıo 
yuc en af'liı ondan aı; olwnyacak
tır. 

Husad luutalıanenin muul bir 
müdürü bulunacaktır. Bu müdii· 
rün TürkiyeJe aanatcnı yapmai11 i 
zi.nli Türk helrimi olmak ve en 11-

f'lft be, •ene Türkiyede helıimlilı 
etmİf veya Jealetin malek nıe

Balkatt konleran•ının bir teigrait murlulJarınd4 ltullanılmu bulan· 
ISTANBUL, %7 A .A.. - Balkan Ti- mtuı, hapİ•lİğİ olmam~ıı !"'' 

caret ve Sanayi Oda•ı cemiyeti katibi kontnUftur. 
umumiliğinden teblii edilmiıtir: 

Layihada mtlCICUt e:raalara göre 
Balkan TicarP.t ve Sanayi Oduı ce- ı 

rniyeti lıir "B..tkan Deniz Ofi•i" te~kiıı 1 hunui ha.talıaneler harice ilô.ç sd 
için muhtelif murahhasların Atinada biı- tamıyacaklarJır . 
toplantı yapmaları müna1'ebetiJe Balkan 1 T I k .. 
konferan" •eİ•i M Papanastasyu'ya. su ay DAt Vf!I yem 8!100 .. 
telgrafı gôndermİftİr: 

"Karfılıklı menfaatle.- i~in rok ku.aoç ANKARA, 27 (T elelonla) --
lı ve yararlı olacak bir deniz ofisi vücu- T 4yinal ve yern kanununun birin
de l'!eıirilmeai İNne ..ı birligile çalııma- ci maddesine zeylen haı:ll'lcuıart 
ğa davet edilen Balkftn murahhaalarmıo ı fQyİ/ıa Mecli•e verilmİf'ir 
toptantı.sı münuebetife samimi selamla 
rımız• takdim ed.,,., ı..u yeni nıüeuese- Koavada mezbeha 
nin ba•lanan ~•eri kuvvetlenılirettlı: KONYA, 27 (Milliyet) şe/t 
Balkan ülküsünün rl~vamını temin dm• • 
sini cand"n dilmz. re bq kilometre mesafede çayff' 

meu/tiinde yeni yapılaccık ollfll 
lenni mezbahanın bugün saat 16 
te temel atma meraaimi pek par· 
lalr bir ~ekilde yapılmıftır. Merıı· 
simde kurban kuilmi,, ve ilk te
mel atılmtftır. 

A TlNA, 27 A.A. - Balkan konferao 
sı Deniz işleri komit""i aza•ı ilk toplan 
tılarm1 Atina Ticaret v~ Sanayi Odaaı 
salonunda yapmJılardır. Bu ze•at. mer· 
kezi htanbulda bulunıtn B"lkan Tica
ret Oda11 nezdinde bir Deniz itleri 
besi ihd1'.~Jnı\ n-ütea.Uik nizamına 
tasvip etm.i~lerdir. · 

Arnavutluk nıurahba.sı. Ba!kan seyri· 
sefain $İrketlerinin .4.nıavutluk. timan .. 
ları ile muntazaın servis yapmalannı tele 
lif e~tir. 

Diğer memlek..tler murahhaalım IMa 
talebi hülcümetl.,..ine bildireceklerdir 

Yunan hükfuneti, diin alı:tam komite 
azası -!erefine bir ziyafet venni~ir. 

ltalyan 
Binga:d 

kra1uua 
seyahati 

TOBRUK, 27. A. A. - Kral dün 
ögleden sonra üasübahriyi, katolik kli 
s~sioi ve mektepleri gezip görmüı, yer 
li çocuklar tarafından yapılan jimnaa
tik talimlerini seyretmiştir ... 

Mertuimde Ordu mülettipi.ği 
Erktinı Harbiye Reisi Keramettin 
Pasa ile Vali vekili Semi ve Bele
diye Reisi Şevki Beyler ve lıiilr.ii· 
met ve Belediye erkanı, h.Jkttıll 
ileri geln bir çok zval bulunm~· 
tur. 

Davetlilere çay ue pa.ta ikrOJJI 
edilmiftir. 

Muvazene v~rJrisf 
ANKARA, 27 (T elelonla) 

M .. vazerıe vergi.si kanununun bôr 
sene uzatılmaa lıakkımlaki lciyt· 
lıayi bütçeencümeni kabul ederek 
Mecli•e sevketmi~tir. 

Ceza kanununda 
deii.,ilc'ik 

ATlNA, 27. - CeneVTe'den gelen 
haberlere gore Türkiye Hariciye Ve
kili Tevfik Rü~tü B. le Yunan Harici
ye nazırı M . Makaimos arasında .sa, .. 

mnnı bİJ" mülakat olmuttur. Bu mü
lakatta Tevfik Rü,tü B. Türk-Yunan 
doattuğ-uncın samimi ve istikrar bul
muf olduğuna işaret ederek bu sa
yede mevcut meseleler.in doıitane bi .. 
rer bı.l suretine b~landığını söylemiş
tir. 

Ra9it Bey, Tahain Bey, Nedim Ya
man Bey, Enver Bey, M. H a yret Bey
ler. 

mıştır. E".'"lc,..k "•ll.l'l.la,. ka.milen muaye- Bundan şanra kral, yanında mÜı· ANKARA, 27 (Telefonla) 
Ceza kanununun bazı maıclJeleri.
nin deği~tirilmesi haklımdaki layi 
lıa Meclise verilmiftir. 

Tevfik Rüttü 8. beynelmilel mese
lelerden bahoederhen, iki m"aı.leket 
efk.innm muhtelif ıneaeleler üzer in
de birle,tiğıni zikretmittir. 

• 

Samsunda tütün satışr 
SAMSUN, (Milliyet) - lsveç Mo

nopoluna tütün mübayaa eden muh
telif gruplar ve diğer tütün alıcıları 
arasında şiddetli rekabet başlamtflrr. 
Samıun tütün piyaaaıı albn devrini 
yaşa.maktadm. Zürra bu vaziyetten 
çok memnunduF. 

lnbiaar idaresi her hangi bir tehli
keye karşı lazım gelen bütün tertiba
tı , imdiden almıştır. 

neden geçi,·ilerek buğahk ev~Afıru gös- temfiki.t nazırı M. de Bono, mare~al 
terenlere. damga bt.tbik edilecek ve şeha- Badog:lio, jeoeral Graziani ve bir ta .. 
detname verilec~ktir. ı kım yiiksek memurlar olduğu halde o 

Gaziantepte çocuk bahçesi 1 tomobille Bingaziyi ve Cebel'i gezme
CAZIANTEP (Milliyet) - - Beledi- ı ie gitmittir. 

yenin m•lı olan Kırk avak bahçesinin y 1 bl it l 
1500 - 2000 ınelı"e murabh~ genişliğin- en r a yan 
deki bir kısnu çok güzel bir çocuk bah- denizaltl" geml•l 
çesi hftline getirilmiştir. R""mi bugün 
yapılmıştıı-. Bahçede atlıkannça, salm- SPEZIA, 27. A. A. - Muggiano 

:;.:~ ~il~n:·;,:r~;aı~~.~:r't.~ı ;:~g!.';!:~:~!a d~:f ~~İ~ g::.ı:.:on!~~:. 
lan oyuncak) gibi her türlü oyuncaklar ve askeri memurlar hazır oldukları 

halde denize indirilmittir. mevcuttur. 

Mecll• divanında Ud 
yeni katip 

ANKARA. %7 (A.A.) - 8. l't'l
Mecliai bugün Esat Beyin reislifind" 
toplanarak Divanı Riyıuete ilı i ÜtİP 
ilavesini kabul etmi, ve bu katiplikle
re Rize Mebuıu Ali Bey ile Meralo 
Mebusu Hamdi Beyi aeçmiftir. 

Meclis Cumarteai toplanacaktır. 

c- Haftalık Siyasi icmal J 
yarak dağılmak Üzere i'ken Mac Do· 
nald ile Sir John Simon Londradan 
Cenevreye kotmutlar ve 16 martta 
mühim bir proje ileri •Ürmüşlerd.i. Bu 
proje 24 mart ile 27 mart araaında üç 
aün milz:akere edildikten .sonra mad. 
de madde tetkiki için P,.,ıkalya tatil
lerinden tehir edilmiıti. itte şim
di bu projenin müzakereıine başlan· 
mıttır. 

zondır. Konferansın açıldığı giinden 
beri bir taknn tadil teklifleri geliyor. 
Lehiıtan ve F raoaa tarafından gelen 
teklifler. emniyet mes:eleaine ehem
miyet veriyor. Yani Almanya .. ve 
ltalyayı timdiki hudutları'! kab.u!une 
imale etmek maksadı takip edıhyor. 
Bu devletlerin buna yaklaıt"'tyacakla-

ıatta bulunulmuştu. lngiliz Hük\İme. 
tinin ablnkay• tatbik etmeai Rua Hü
kü.metinin böy1~ bir karar vermesini 
mütkülleştinn4tir. Çünkü af kara· 
"."'~ :ıbluka tazyikı altında verildiği 
gıbı bır mana çıkması ihtimali vardır. 
Bu ınühendialer davası artık adli bir 
~eıele olınaktan çıkını, ta Lıgiltere 
ıle Sovyet Ruıya araaında bir siya.si 
ınücadele DleT:ı:uu olrnuttur. 

yayı nakletmeite ba9lamqlardır. Mii• 
zelerden ve saraylardan toplanan 6f"" 
ya altı bin sandık içinde nakledilmit
tir. Yani Pekin tahliye ediliyor de
mektir. Japonyada da Mançurya va· 
ziyetinde bir "müstakil,, Şimali ç;,,.. 
den babaedilmeğe batlandı. Japon .t
li.blanrun yardtmile belki bu da olw. 
Fakat acaba Japonya içio dava hal
ledilir mi? itte buraaı şüpheli. -

lnciliz B&4vekili Mac Donald ile / 
Franıız murahhuı Henint, Amerikaya 
gitmek üzere yola çıktıktan sonra de· 
niz ortasında büyiik bir sürpriz ile 
kaqdattılar: Amerika Cümhurreisi 
Roosevelt'in, Amerikadao altın. ihracı• 
nı meıoeden beyallllaıneaile. Yani A
merika dolannm albn e6Umdan .. y. 
rıl drğını bildiren haber ile. Bu biç 
beklenmedik haber kaJ"f'aında Mac 
Donald'ın ilk aözü fU olmuı: 

- Watinaton müzakerelerinin ruz. 
nameıioi yeni haftan tanzim etmek 
li.zımdır. 

ile de Franca •apunı ile seyahat 
eden Hernot da haberi i,itir ititınez 
demi9 ki: 
- Bealediğimiz ümitler heba ohnuı

tur. Fakat me,.üs değiliz. 
Filhakika dolamı albn esasından 

aynlmasr Waıingtoa. müzakerelerinin 
mahiyetini büıbütiin dej'i9tirdi. Mac 
Donald ile Rooıevelt araaındak.i ko· 
nu~malarm en ehemmiyetli aafhaaınc 
bu mevzu tetkil edecekti. MalUındur 
ki lngiliz liraaı altın eaaamdan ayrıl
mı.,trr. Amerikalılar hir müddetten
bcri in.elliz liraımın tekrar altın eaa· 
aına avdeti lüınımunu ileri ıünnekte 
idiler. lngili:ıler de eaaa itibarile altı
na avdeti kabul etmekle beraber, bir 
takım aartl11r ileri sürmekte idiler ki 
eğer b~ &artlar kabul edilecek olur
aa, Londrada cihan iktııat konferanıı .. 
nın toplanmar.tna bile lüzum kalmıya. 
caktı. İngilizler artlarını fU müphem 
cümle ile ifade etmişlerdi: "Bizi t~k
ı · .. r allfn eıasından ayrılma•ia icbar 
edt: cek .;;artJann izalesi,,. Bunu tefsir 
<'derken. d<.> borçlar mesele•iniu ln
giliz noktai nazarına röre halli, güın · 
riift tarifelerinin indirilmesi gibi me5e· 

leleri iler ıürüyorJardc. 
'Şimdi Mac Donald deniz ortasında 

iken Amerikanın anaıam alhn enam
dan ayrılması, lngilizlerin elinden 
..,. büyük pazarlık silahııu alm"ltr. 
Şimdi altına avdet meaeleainde dolar 
da logiliz lirası da a,.U n:ıiyettedir
ler. Dolardan ayrılmak Amerika 
Cümburreiıi için bir iyasi tabiye idi. 
Ve bunun İçindir ki lngilizler ııücen• 
mql"1"dir. Dolayuile atlatoldıldarmr 
zannediyorlar. 

FranNzlara geJince; bunlar şjmdi 
Üç büyük devletten altın esaıına bağ
lı kalan yegane devlet oluyor. Evvel
ce lnciltereyi altın eta1<na döndürmek 
için Amerika ile bir cephe birligi yap
mıtken, timdi alhndan ayrılan, lngi). 
tere ve Amerikarun cephe bir1igi ile 
ka1"1ılaırnaktadırlar. M . Herriot ile 
beraber mütehaa&Js ııfatile ..eyah.at 
eden M . Charleı Riat, ba:ı:ı devletlerin 
altından ayrılmı4 bjr vaziyette cihan 
iktJsat konferansJoa gitmelerin.i ~u 
yolda tarif etti: "Bu tıpkı, lastikten 
yapılmı~ arşın ile kumaş satm almak 
için çar,lya citmej"e benzer . ., 

Wa9inıton'da neler ıörütüldüğünü 
henüz bilmiyoruz. Şu muhakkakhr 
ki beynelmilel iktııadi vaziyet, Her
riot ile Mac Donald Amerikaya gİl· 
mek Üzere yola çıkmazdan evvelki 
zamandan daha ziyade kan~ıkhr. 
Belki de bu, havanın açılmazdan evvel 
büsbütün kararmaaı gibidir. . ' . 

Cenevredeki aili.h11zlanma konfe
ransı 25 nisanda böyle bulutl11 bir ha. 
va içinde açılıyor. Konferanı ceçen 
martın 27 nci gÜnÜ müzakeı-elerini 
25 nisana. tehir etmişti, Hatırlardadır 
ki konferans hiç. bir netlcey~ va.-amıe 

Silahsızlaama konferan&ı bir ay 
müddet tatil edilirken bir ümit te 
fU idi: Arada siyasi "" i.lı:tıaadi mese
leler hakkında itilafa benziyen bir va
ziyet te basıl olur da bu vaziyet ı~ 
lihsızlanma konferanıının meaaiaini 
kolaJlattırır. Çünı.ti artık anlatıbruf
t.1r ki ıilihıızlanma meıeJeıiJ birinci 
derecede bir siyui meaeledir. Çünkü 
ıil&hıızlanına emniyet meaeleaino bai• 
lanmı9tır. Emniyet demek hudutlann 
müşterek kefalet alıma almmaaı de
mel<lir. Bazı devletlerin m"vcut hu
dutları muhafaza etmefe, bazı dev .. 
letlel"in d .. de~tirmeie çalıttıklan 
açık bir hakikattir. Bunun içind~r k! 
bir aylık tatil müddeti içinde Styall 
ve ikh.a.di meseleler etrafında bir fi
kir t .. ati11i silihsızlanrna konferansının 
çalıtmasını lc:o1ay1a~tıracak zannedil
mişti. 

Bu fikir teati•i d~ yapılmamıt de
ğildir. Roma'da lngiliz Baıvekili ile 
Muıaolini araaındıı etraflı konu§ma
lar oldu. Muahedelerin tadili lüzumu 
ileri sürüldü. Bunun nasıl yapılacağı 
bile yörü,üldü. Fakat bunların ,imdilik 
auya düıtüğü anlaşılıyor. Waşington 
ınüzakereleri hakkında henüz kat'i 
bir ıı:öz söylenemezse de bunun da ıi· 
13.hsızlanma konferan~ırun muvaffakıye
tine Y"rdım edecek bir hava meydana 
yaratm~dığı anla§ılıyoJ'. Bu ıe-
rait altında ail.ihsızlanma konfe-
.-anıının 2'ayrimüs.a.it bit hava i
çinrle açddı'i•na hükmetm~k la-

•-- im •- Alm.an murabbası bu 
ı-ı an~• lf~... F 
dakikaya kadar aöz al.~aımthr. a• 
k t 1 ., Onun da muu.vattan bah-

a a ınca. . ·ı · V lh. 
d • · tahmin edılebı ır. e asıl se ecegı ... ... .

1
• 

Mac Donald proje.a.ıne m~n, sı ahe 
sızlanma konferansırun esl<l çıkmaza 
girmiş bulundugu a.nla,ılıyOt". 

• • 
lngiltere ile Rusya araarndaki ti

earet münasebetleri geçen çar,amba 
cününden itiba"'n keailmiı bulunuyor. 
lngiliı: Hlikümeti bu münasebeti kes
mek huıusundaki ·salahiyeti altı mü
hendiı hakkındaki hükiim 'verilmez
den evvel almış bulunuyordu. Altı 
mühendis hakkındaki hüküm hatır
dadır: Dördü tahliye edildi. Ve ikiıin
den biri üç sene, diğeri de iki sene 
olmak Üzere binnispe hafif sayılabi
lecek hapis cezalarile mahküm edil
di. Mühendislerin altısının birden 
idam edileceğini ileri sürerek bu aali.· 
biyeli almış bulunan lngiliz Hüküme· 
tinin, netice an1a~ıJınca, aaJAhiyeti 
kullanmıyacagı zannedilmi,ti. Halbu
ki kralın bir beyannamesile Rusyadan 
lngiltereye ihraç edilen malların yüz
de sekseni memnuiyet altına alınmıt· 
tır. Ve btt beyanname hükmü 26 ni· 
sandan itibaren mer'idir. 

Diger taraftan Sovyet Ruıya da İn
giliz mallarına ve fngiliz gemilerine 
kar,ı mukabeleibilmisilde bulunmuş
tur. Binaenaleyh bu iki büyük devlet 
arasındaki ticaı•et münasebetleri ke· 
silmit demektir. 

Mabküm edilen iki miihendiıin affı 
için Rus Hükumeti nezdinde teşebbü- , 

• • 
Uzak Şarkta Japonlar Çin aeddini? 

cenubuna dogru yürümektedirler. Bı· 
naenaleyh Mançuryadan ve Mançur
yaya mı yolr.aa Çine mi ait olduğu fÜp· 
heli olan Jebol eyaletinden sonra •İm
di doinıdan doii'ruya Şimali Çin Ja
ponların iıtili.larıo.a maru.z kalıyor 
demektir. 

Japonların bu tecavüzlerini haklı • . b 
•Östennek için ileri sürdüklerı ee .ep! 
Mançuryanın İ1ltili.sı :zamftn1nda··~ ile!' 
sürülen sebebin aynidir: Tedafuı hır 
tedbi,. olmak üzere. . . Japonyanın 
müdafaaaı için Mançurya iıtil.i edil
di. Mançuryanın müdafaaaı için Je
hol eyaletinin ifg~li_ laz~geldi. Şim
di de Jebol eyaletmın mudafaaaı için 
Şimali Çin iıtili ~d!l~cek. 

Mançuryaoın tablasına baılandığı 
zaman, Japonyanın tehlikede olduğu 
doğru değildi. Fakat ,imdi Mançur
ya ve Jebol'deki Japon kuvvetlerinin 
vaziyetlerinden pek eınin olmadıkları 
doirudur. Ve Çin M•nçuryanm iıtİk· 
lalini tanımayıp ta cenupta askeri ha
zırlıklarda bulundukça Japonlar, 
Mançuryada kendilerine çok pahalı
ya malolan aıkeri hareketleri idame 
etmek mecburiyetindedirler. Binaen
aleyh Japonyanın Şimali Çinde'ki ha
reketlerinin hedefi, Çine Mançurya
daki emrivakii kabul ettirmekten iba
rettir. Çin de bunu kabul etmiyor. Ja
pon aıkerlerinin Pekin'i iıgal etmele
ri ihtimalini de heaaplannt olacalı.lar
dır ki, Çinliler Pekinden kıymetli et· 

" .. ~ 
Romada Von Papen ve G6rmı il• 

Musaolini ve A'YUıturya 8.twıkili Doll• 
fuı arasındaki miizakel'Cllerin Avu..
turya etrafında oldu!u anlaıılmıfbr. 
Öyle görünüyor ki gerek Mu..otioi 
ve gerek Papa Avualuryanın Alman
yaya iltihak etmesini terviç etmedilıt
lerini bildirmqlerdir. ltalyan Bat_. 
kili, bir ziyafette "'Avusturya Cilmlou• ~ 
riyetinin parlak iatikbali" terefine iç· 
mekle ltalyaıo aiyaaetinin hedefini al.,. 
nen de anlatmıt oluyor. Dollfuı tıo 
Viyanaya memnun olarak dönmüttür, 

Ancak bu siyaai engellere rağmen 
Avusturya ile Almanya arasında bi< 
ittihat emrivaki ırörünüyor. Bugiin 
gerek Almanyada ve gerek Avuıtur· 
yadaki siyaıi vaziyet bunu hayli ko
layla,tırmttlır. Almanyada Hitler 
Fırkaaı iktidardadır. Avuıturyad• 
da bu fırkanın kardeti olan fırka hü
kumeti eline alırsa, ittihat kendiliğind"" 
tahakkuk etmit olacak demektir. Ya• 
ni Avuıturvanm Almanyaya iltihak 
etmesi için A...,turyada Nazi Fırka• 
sının iktidara geçmesi kafidir. O zıa
man Avusturya tıpkı Bavıyera'n.ı• 
vaziyetinde olacak demektir. Belki d<' 
bir müddet ilhak reamen il.in edilmit 
o1maz. Fakat Avuıturyanın artık, Al .. 
manya cazibe.11ine mukavemet ~d mı· 
yeceği anlatıldığına göre, A\•rupannJ 
bir gün gürültüıüz bir emrivaki kar~ı~ 
sında kalacağı muhakkak oı.u-~k lrab•l 
edilebilir 

Ahmet ŞVKllV 



' 

' . . 

Soğuk hava mahzenleri 
Ticaret odasının tetebbüsii ile 
ücretler makul hadde indirildi 

T_,.et al • ' ~ t ı i llir lıea- ı lmırı..ea, • ' -. fiatleri çok difGlı 
ı.... aon 'ı i ........ Ticaır ... ı:hm• olduiunclan muluılrlralr lıu cins halılr
iia«lerincJen mıit-m,ea .mart e- tan olrtnna almmamaktadn. 
...... Foıbt Ylllliyet lıir tiirlii daiı..-z. Ya ..... lıir heuılıe cöre, !IO kilo aa-
Otdı=t ıi lıir teaeloe ...,..-.-. 50, lnunru, toptan JöJo.u. 2 kuratt&n. aabl

~r çuıraJ ı...- ,.,..O-den 260 ..-e bir aan .malt üa'e, balı:ia 14 kuruı kar bonk-

.W. ~ ı.;.. --- içia - laa maktadır. 
ft1 .. +a• iiereti .. ı.w, .. .._ O nlıil· lı.r- setince, a-ya lıir kilo lıe-
ler 14 linı olan peynirin teoelraıl timdi hk için 56 ley ithallt reomi koymuttar. 
3,5 liraya diifmiftiir. Bulcariotana ithalat Milli hankanın 

TK81'et Oduı bu iti L wyetle tal- miiaaad..Ue ıre mahdut miktarda )'a-
mut ıre buzhane aahiplerile t,,,_.. siriı pılabilanektedir. 
mittir. Bu t .ı .. DeticcwiD<le Oda tel. Yu-niet"\ halık ithalitını kontenja 
rin • ı.ü}'illı ........ ı...- jıp ı ıile aalat- • tahi tatmuıtur. Bu yüzden lıülliyetJi 
tnıflır. Y ~ .n;tde pe,niria tı ' cwin- miktarda halıı.ı.r-z ihraç edilememek 
den 30, kafMJn cuv"'!'...ı.. 150, 711-r t& ve ıu- clenia M:ii!mektedir. 
tanın sandqından 4 ı ... "'-cakbr. p;,......ıa toptan çirozun !IO adedi 5 

Almanyada yumurta kuruta luıdar aablmalrta.t.r. 
Almanyada yumurt..ı.. alınmalı.ta o- Balılıcılar Cemiyeti, rermaye a«mo.-

1an ııümrük resminn arttırılması Alman ye lıulunuraa lıir halık konoerve raı.nka 
yaya yumurta ihraç eden mewlelıo ller aı vüclMle cetirilaoe&ini colc taY•n& arzu 
de yumurta fiatlerini çok azalmaıtar. bulmaktadır. 

Bu halden Almanyada yunmrta fiat- Cemiyet, lktısat Vekili Celal Bey 
!erinin çok yüluelec:eii zannediliyordu. Atina'ya giderken Yunaniıtan'ın halık 
Halbuki vaziyet berat.is olmu•tur. Çün- ithalabzu kontenjana tabi tubnaıından 
l.ü evvela ithalatcılar resmin teayidin- mütevellit vaziyeti tahrittn lıildinnİJtir. 
den evvel dehıetli •İoldar yapmqlardır. Celal B. nin Atina'dan avdetinden aon 
ikincisi dP dahildeki tavuk sahiplerinin ra, Cemiyet, balıkçılığı alakadar eden 
para eder kayııuıile piyasaya çok yu- işleri icin hükümet nezdinde temas ve 
murta çıkannalandır. tqebbüslerde bulunmı>k Üzere Anbra'-

Varilan netice ya bir heyet gönderecektir. 
Romadaki Parliımentolaı- konferan.. 

11ında bilhas. a konteniantman ve müba.
delenin tahdiıli üzerinde en ziyade du
rulan me eleler olmuıtur. Bu tekillerin 
~ynelmilel ticarette umumiyetle menfi 
ı ir yaptığı netict"line vanlmııtrr. 

Romanyada faiz 
Ticaret Oda11na gelen malumata na

:.ıaran, Romanya parlamentmu faizler 
hakkında yeni hir kanun kabul elmi•
tir. Bu k•nun.a nazaran faiz miktarı Ro
manya rıülli '1enkıwnm iakonto ni~ 
tinden yüzde betten fazla olamiyacak
tır. Hali hazırda Romanyada iıılı:onto 
fiati yüzde 6 olduğuna göre yüzde 11 
faiz alınabilecektir. 

Y unaniıtan ecnebi işçi 
İstemiyor 

Yunanistanda PCnehi memlelı:etlerden 
gelen anelelerc yer veıı nıemek için yeni 
luızırhl.lar vardır. Oda hu -..e hak
kında mahallinden tafslliot İstemi1tir. 

Yunan ihracatını arttırmak 
için 

Gelen uıalumata n.aıaran, Yunaniıtan 
da ihracab arttırmak. için mütehauıs ıre 
aliladarlann ittinıkile ~timalar yapıl
maktıuhr. 

Yunan hükümetinm hariçteki Yunan 
Ticaret Odalann" yardım etmeoi liizum 
iu görülmelı:l"'ir. • J 

Konşimentolar 
Beynelmilel kontimentolar ittihadına 

gönderilecek raporu Ticaret Oduı ha
zırlanmı,tır. 

Panayırlara gönderilecek 
mallar 

lktı•at Vekiıleti Avusturya ile Maca
ristan panayırlanna İ tirak edeceklerin 
ıönderecekleri malla"lJI ihracat Ofisin
ee miktar ve laymetlerinin te&hiti ile 
lıunlann panayırda aatddığma dair Ser
ci ve Gümrük idareleri tarafından veri
lecek ve•ikalar ilzerine ihraç kıymetine 
muadil kıym•tte kont-jan listelerinde 
yazılı ••yadan kontenjan harici mal it
hal etınelerine ve ithal edilecek mallar 
bedellerinin Cümhuriyet Merkez Ban
kasına yatınlmaıı mecburiyetinin ref'i .. 
ne müııaade Mmİ!tir. Bu panayırlara iş
tir etmek isteyenler bu huamta ihra
cat Ofisinden tafsilat aıaı..1irl .... 
Balık sarfiyatı ve ihracatı 

meselesi 
Balıkçılar Cemiyeti, balıklardan alı

nan oktruva •• aair lıazı versiferin faz
lalığından ve 1ıahk ilınıcab..,. azalmrt 
lıulunduğundan şikayet etınekteclir. 

Verilen izahata göre, Belediye umu
miyetle belıklardan kilo ~- 20 para 
oktruva reami almaktadır.Soa -na 
kadar bu uakumrulanlan bu ,,_ai a-
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1 taterlin 725 .... 17.-
1 Dol.r 190 1 M.,ı. 47~ 

20 Liret 218 ı Zoloti 24.-
zor. s.ı.;ı.. 115 1 Peap 33.-
IO Draı..u 25.50 20 L97 23.-
20 i. laYİÇr• 820. 20 Di-r 55.-
20 L••• 26.- 1 CırornoYeç 

1 Florin 85.- 1 Alba 933 
21 Kur. ç.ı. 120 1 Mecidiye 33.-

Ban.lnııot Z.-

inhisarlar bütçesi 
inhisarlar bütçeai yarın Millet M.,c. 

liainde müzaktre edilecektiz. 
lnhiaar umum müdürü Hüsnü B. dün 

aktamki trenle Ankara'ya citmiıtir. 

Trnvada Alman 
seyyahları 

ÇANAKKALE, 27 (Milliyet) - 0-
ıeana iurıindeki t~an"atlant:ikle gelen 
366 Alman profeıör ve talebesi Truva 
hara~lerini gezerek Pireye ıritmlıler
dir. 

Yüz çeşit zehirli gaz •• 
Dün zehirli gazlar hakkında mühim 

bir konferans verildi 
Darülfünun uzvi kimya müderriıi 0-

mer Şevket B. dün Darülfünun konfe
rans salonunda zehirli ıazlar ve bundan 
korunma ~areleri hakkmda ikinci kon
fttanımı vermiıtir. 

Omer Şevket B. dünkü konferansın
da dünyada mevcut zehirli gazların ne
vıleri h"kkmda İzah•t verınit, 100 ka
dar ze-hirli ııaz r.iıui o;dul{unu, 1.1mumi 
h rp•e b'J!llardan ancak 2..5 cinıinın kul-

lanıldairnı söylemiıtir. Bundan acınra 
gazların tertiplerindeki maddeleri anlat. 
mıtlw. 

Dünkü konferansta projeksiyonla gaz 
!ardan korunma çareleri gösterilmiıtir. 
Konferanslar daha iki hafta devam ede
cektir. Yakında zehirli aular ve bun
lardan korunma c::arelerine dair Darül
fünun fen fokülıesi tarafından hir de 
b<a§Ür ne!redilecektir. 

Mahkemelerde 

Koska cinayeti 
Mlddelamaml •açla

lann ceza
laachrılmasıaı istedi 
931 sen.eri Cümhuriyet Bayram• se

ceai Koskada bir aiıx kavga11 yÜ2.Ün.
clen Ortıan iominde bir genci öldürmek 
ıre Azi.. iınıinde hir !!ODCİ öldürmek 
kaatiyl• yaralaunaldan. ıuc;lu Tütüncü 
Arnavut H~•anla A~navut Hasanı ya
ralamaktan su~lu Edip ve Mehmet Ali
nin muhakemeleri- dün A~ıree:za mah
ır-.inde denm edilmiıtir. 

Dünkü celsede iddia makamını itıal 
eden Kitif Bey iddiasını yap11111, hi.di
seyi biitiin teferrüatile anlatarak en in
ce noktalanna kadar taavir etmit, Ha
sanm 448 inci v .. 456 ıncı maddelerld 
ayrı ayn eezalanclırılınasuu, aabıkaları 
olduiu nazan dikkata alınarak cezası

nın arttınlma11nı, Hasanı yaralayan E
dip ve M..lımet Ali hakkında da 456 in
ci madde mucibince ceza verilmesini is
temiıtir. 

Müdafaa vekili Cemil Bey ortaya bir 
kanlı .. ömlek rıkararak tıhbı adli kim
yahan;sine gö.;derilmesini istemi, ve 
bu ıtömleğin öldürülmek kastiyle yara
lanan suçlu Ha"ı:-nın gömleği oJduğunu 
aöylemi~tir. 

Cemil Beyin hu tal.-hi reddedilmistir. 
Bunun üze-rine Cemil Bey müdafaasını 
hazırlamak için istimhal etmiş, mahke
mece bu talep kahul olunarak muhake
me 18 ınayıı ta•ihinP. bırakılmı!\tır. 

T arlabaşı cinayeti 
Tartaı.a.mda Dimit!i hmincl" birisini 

öldürmekten surlu Mehmet Şaban Efen 
dinin muhakeme•i dün ağırcezada intaç 
edilmiıtir. Şaban hadi-ıe ağır tahrik 
görültlüğü, y&§ı d" kücük olduğu için 
3 sene ağır hapse ve hin li!'B tazminat 
venn.İye IDl\hkUm olmuıtur. 

Çifte köşk yangını 
Çamlıcada Çifte Cevizlerdeki çifte 

köşklerini •irıorta hedeliııe tamah ede
rek kaatan yakmaktan suçlu fınncı Ya
kup Efendiyle kar desi Feri de Harum 
ve y - eni Nazmı Efendi hakkındaki 

dava dün Ağırceza mahkemesinde in
taı; edilmittir. 

Her üç maznun ela yanıııru kasten 
çıkardıkları sabit olmadığından beraet 
etmişlerdir. 

Filim faciası 
KaçakçıJ,.r 61imi çeyrilirk:en idare et. 

tiği otomobilin devrilmesiyle artist Ka
rakat Efenclinin ölümüne v~ Sait Er-
dinin yaralanmasına aelıebiyet vermek
ten su<lu Darülbedayi menauplanndan 
Şoför Taliıt Efendinin muhakemesi dün 
yapılacaktı. Fak•t Talat Efendi basta 
olduğuna dair rapor gönderdiği için mu 
hakeme batka Jtiine lımJnlmıtlır. 

Tahliye talepleri reddedildi 
Eroin kaçakcılıiı yapmaktan auçlu 

olarak mevkuf bulunan Bernard Jüles 
BlümentahJ, Mircan ve lıtelyo Koeti 
Efendiler dün tekrar bi,..,. i•tida iJ., 6 
inci latintak hakimliğine müracaat et
mitler ve kefaletle tahliyelerini istemiş
lerdir. Bu tal~p bazı esbap serdiyle red
dedilmiştir. 6 inri i'tintak dairesi bu 
kaçakçılığa •>t l•hkika•• devem etmek
le ve sabitleri rlinlemektedir. ---
230488 liralık yirmi 

yedi dava 
Muhtelit Türk • Yunan mahkeme· 

s.inde dün 27 davaya bakılmıtlır. Bun 
!ardan 15 i reddedilmiş, 12 ai talik e
dilmi~tir. Bu davalarda hükumetimiz 
den istenen tazminat miktarı 
230.488 lira idi. 

Fran"z mahkemesi 1 Mayıala. Bel 
çika mahkemesi de dört Mayuta faa
liyete seçecektir. 

Son gün 
Dahili istikra:& •atıı 

m6ddetl yann bitiyor 
9S3 Erııani hatb dahili i.tllrru tah

ırillerinin illr partUiııia aabf müddeti 
yum alqam hib 1 •...W. 

Dün .......... .;.-..; lıilı.a..a it Ban
kaaı dahili tahırilleri aılmılı: iateyenlerirı 
aclela hm:-ına ajı ıbr. Bad ler 

lıu kırma lıııkan ıiteJMini takviye et
melı: medıuriyetincle kalmı~lardır. c.,. 
len hüerlerden t•ın +ki taıhıril labıt•· 
nm çok yüluek lıir cleııeceye ..Uıl oı.Ju
iv anlatılmalrtadır. Bu ay sonuna ka
dar 19 linıya aatdan ~Wler ay _,.. 
elan - 20 liraya •blacaldar. Bu ..,_ 
heple lıanlıa siteleri- tehacümü fazla
latm•ttır. 

Yann akl8DJ& .......,. memlelıetin lıer 
tarafında A tertibinin dört mily ..... k 
liralık tahvilinin lıepaİllİıı. aatılacafı ü
mit eclilmelı:tedir. Bir çok tehirler tah
vilin temamen hittifini hildirmitlerdir. 

Halkın bu i,e Jıailantısı 933 iknuni
yeli dahili iıtrı<razJnın buıünün en kiır
h, en emin isi oldufıınu ııöstermiıtir. 

ÇANAKKALE Z1 (Milliyet) - Bu
raya ırönderilen rlahili istikraz tahville
rinin hepsi bir günde aatıldı. 

Mi• Folu gitti 
Birkaç pndenlıori telırimizde bulu

nan Beynelmilel Kadınlar cemiyeti aza
sından Mis Foks dün Atinaya gitmiştir. -·-

Turing kl6p heyeti 
umumiyesl 

Türkiye Turing ve Otomobil klöhü 
pazar ırünü 5aal 15.30 da Perapalas'ta 
heyeti umumiye i~timaını yapacaJ.tır. 

Maarifte 

Seyyar sergi 
Kınkkaleden Ke•klne 

hareket etti 
Maarif Vekaletinin tertip ettiği sey

yar sergi Kınldraleclen Y erlcöye hare
ket etmiıtir. Y erıöye vardığının ertesi 
cünü Y oqal yaJiıi, Maarif müdürü, 
kaza kayınakamlan ve umumi mecfu a
zaaı aergiyi ziyaret ebniılerdir. 

Ser'!i Kmkkalede iken, K.,.kin mual
limleri de gelmiıler ve sergiyi cezmiı· 
let'Clir. Bu münasebetle nutaklar aöylen
mit ve muMlimlere sekizer kitaptan mü· 
ret.kep talmnlar veriluÜıtir. Sergideki 
ııhhi filmlerden ikisi Kınkkale sinema-
11ruia halka ııöıterilmiıtir. Ayrıca -mele 
tep ırüzesi müdürü lsmail flakla B. de 
illunelrtep talehesine sergi sineması ile 
terbiyevi filmler gMlenniş ve bir nü
mune dersi va-mittir. 

Bakalorya İmtihanları 
Maarif Vekaleti lstanbul Maarif Mü

dürlüğüne b'• tezkere .ıı:öndererek hu 
sene bakalorya imtihanına ııirmek iıti
yen eenehi ve ekalliyet liıeleri mezunla
rının li1tesini iıtemi,tir. Bu }i .. •~ maarif 
idaresi tarafından hazırlanacak ve hu 
"Y sonun• kadar Vekalete gönderilecek 
tir. 

Müfettişler Bursa'da 
l•tanbul ili< ted..j•a~ müfettişlerinden 

bazılan Bursaya davet edilmiılerdir. 

'i't''Üfettitler Buroada b•zı tetkik•t yapa
caklar, terbiye mevzu],. .. a i'İt konferans
ı ar v ....,.,,,ı. 1 erdir. 

Karagöz ıstılahları 
Şe!ıriııiız~ Karaaöz oynatan aanal- 1 

karlar l<tan~ul oöz d.,.-l'"Tne komisyon- I 
lan tarafında davet e~·ıerck hu ıanat. 
taki ı trliiblar te•hit edilmistİı'. Bunların ı 
Öz türkçe karodıklan h !unacaktır. 

Konferans 
Müderri• Hamit N•fiz B. dün Darül

fünunda İstikrazı dahiliye ait bj .. kon
ferans · ermiıtir. 

Mektep kitaplarında 
tenzilat 

Haber aldığımaa eöre Maarif V eki.le
li hariçle tabiler tarafından bubrılan 
mektep lataolannın fiatlarını indirme 
işi Ü•erinde y._kta olduğu tetkikleri 
hitinniş ve Plfl'belerin 6atlerinden yüz. 
de otuz, ilk mektep kitaplarından yüz
de yirmi ve ...-ta mektep, li•e kitaplann
dan yüzde on indinneği muvafık göre-

• rek alakadarlara teblival yapmı tır. 

Tıp talebesinin çayı 
Tıp Fakültesi aon sınıf talel>esi dün 

arkadatlan ~erefine Tokatlıyan otelinde 
lıir çay zıyahti vermi~lerdir. 

Poliste 

•• 

YllAyetle 

Ziraat sergisi 
Yaz ba11nda açılman 

münasip görüldü 
Bu sene Vilayet hehçerinde açılacalc. 

olan sersinin tamamiyle hir ziraat aer
cisi olnum kanırlattanlmııtır. Buıodan 
dolay> ıerci bütün zirai llısımları muh
tevi oh•c.khr. 

Serci yaz be.tında açıU.calıbr. 

Defterdar teftqte 
Defterdar Muıtafa Bey dün. Maliye 

şubelerini leftit etmiıtir. 

Belediyede 

Yeni fırınlarda yeni 
tesisat 

F ınnlat'da eleme ve kHme makina
la.rı konmak irin verilen iki sene mUh
let bitmiştir. Fakat henüz bu fenni te
sisatı birçok fı,.ın]A.. yapmadıklarından 

mühlet J.ir sene daha temılit edilnıiıtir. 
Fakat yenNlen acılacak fmnlarda yeni 
teai&at muhakkak aranacaktır. 

Sultanahmet meydanı 
Yeni yapılmakta ol~n Sultanahmet 

paı-k•nın ett'afına dünden itiba~n demir 
parmaklıkla revrilmesine be.~lanmııtır. 

Yalnız ekmek 
Bazı frrın a""8ha1atının ekmekten ~

ka harirte ticaret eşya11 da taşıclıklan 
anlaşılmı tır. Bunun meni için şubelere 
tamim yapılmıştır. 

Ekmek narhı 
lstanhul Belediycsind~n · Nioanın yir

mi ..._}t ncı carşamba cri.ınünde itibaren 
ekmek •~kiz buruk francala on üç ku
ru tur. 

--<>--

1 istik müdür!üğü 
Ankaraya gidecek 
Giımrük htatistilı. ve tetkik müdürlü

iü ıimdiye kadar lstanbulcla bulunmak
ta idi. lstaıi•tik kmrurun bütün Velr.ô.
letlerde old11ğu gibi, Batvekiolete mer
but istııtistik umum müdürlüğüne ilha
kı ve tetkik müdürlüğünün de Ankara
ya n~kli takarrür ebnittir. 

Bu huıustalri eıni~ gelmiş ve hazırlık
lara batlanlllJflır . 

Romen k~ro•a gitti 
Romanyalı ıimendifercilerclen mürek

kep, tehrimize celmit bulunan 92 kiıi
lilc kafile, dün akıamki poıta !Tenine ta
kılan geldikleri iki vaııonla memleket
lerine avdet etnü,lenlir. 

Kadıköyü ve Usküdarda 
lık yapan çete 

Kadıköy zabıtaaı Üsküdar, Hay- ver Bey Kenan Beyin huauruna me-
darpata ve Kadıköyün birçok yerlerin muriyetine müteallik bazı maliımat 
de airkatler yapan Üç kiıilik bir hıraız vennek ve bazı temenniyatta bulun-
şebekesini yakalaınağa muvaffak ol· mak üzere girmit, fakat izahat esna-
muttur. Cezmi, Ahmet ve Nesim is- amda Üzerine bir fenalık gelerek dü-
minde olan bu llç hınız, Yeldeğirme- fÜp bayılmıttır. 
ninde herber Ali Efendinin dükanırun Bayılan memur, derhal tedavi edil 
kepenklerini kararak İçeri girmit ve mittir. 
buradan elbioe, f&pka gibi bazı etyfa 
aşınrken yakaya ele vermitlerdir. Şe
heke efradının Kadıköyiinde bir ku
lubeyi depo gibi kullandıkları anla
tılmaktadır. 

Zabıtaca tahkikata deYam edil
mektedir. 

Bir mavnacı boğuldu 
Dobnabahçe açıklarında feci bir 

hoi•ba& hacli.U olmllflur. Yaka ıu· 
dur: Unlı:a.pana iakeleainden maırnaai
le h......_t ecleaa fzmirli Hüaeyin Dol
mabalıçe açı1rJarmda haırarun aerbeıt 
liiini ırörür ve mavııa&m1 o sırada ö
niinden seçen ,.Hanılı.et'' motörünün 
muma talı:malı: iat-. Fakat, moto
ra lıalab atacafl aırada ayaiı birden· 
bire kayarak denize yuvarlanır. Et
raftan kendiaini kurtanaalı: i.tiyenler 
oluna da yapılan yanlun bota gider 
ve zavallı mavnacı boiulur .. 1amailin 
ceaedi henüz ... lunamamıftır. 

Bir kaza oldu 
Hatice H- i..mde 52 yatla

rında hir lraclm dün Edirnakapı cad
deainden seçerken Şoför Alinin oto
mobili altında lralarak telılikeli suret 
le yaralanmJtbr. 

Hatice Haaum haatabaneye kaldı
rılınıt. toför Ali yakalanmııtır. 

Adliyede hırsız 
Evvelki alqam Adliye dairesinde 

cürmü mqhut halinde hir hınız yaka 
lanmlflrr. Sabıkalı güriıhiından Sedat 
olduğu anlatılan hu hır11z akt"- üze· 
ri Adliyenin tenhalapnaamdan lıilisti· 
fade icra dairuindeki kadınlara mah 
aua helAya cirerek kurtun boruları 
aökmüt, bunJan beline sarmıı, fakat 
tam d..-rı çıkarken müddei umumilik 
polislerinden Necati Efendi tarafın
dan ıüphelenerek yakalanmıştır. 

Müddeiumumilikte bir adam 
bayıldı 

Dun müddei umumi Kenan Beyin 
odasında Beyoglu Sulh ceza mubake· 
meai katiplerinden Enver B. bayılmı~, 
tam 45 dakika baygın kalmıttır. En-

Denize açılırken 
Çatladıkapıda, aahilde hağlı du

r41n halıkçı izzet Çavuıun aandalma 
~ref luıptanm "Derya kuıu,, gemiai 
tarafından fnebolulu Mustafa aıır
mak istemipe de denize açılmak üze
re iken görülerek ıeri çevrilmittir. 
Muıtafa zahıtaca yakalanmıttar. 

Bıçakla vurmuş 
Çencellröyünde oturan Talat Efen 

di, aralannda çıkan bir lravca netice
ainde Naıôf Efendi tarafından hıçak
la kolımdan hafifçe yaralanmıttır. Na 
:ııif Efendi yakalanmııbr. 

Şahte yüzlirahklar 
YÜz liralık aahte paralar hakkın

da zabıtaca tahkikata devam edilmek 
tedir. 

Kalpaualara dair bazı mühim ip 
uçlan ele ceçirilmqtir. 

Parpazanlarm Balkan memleket
lerinin hemen hepain.de tqlrilatlan 
oldufıı yapılan tahkikat ve alınan ha 
berlerden anlatılmaktadır. 

Seli.nikte 5 • 10 lnciliz liralık kalp 
paralar meydana çık.anlmaaı bu ihti
mali kuvvetlendirmiftir. 

Kalpaaıanlarm lıilhaaaa Bulcariı
taa ve Yunaniatanda faaliyet halinde 
oklukları meydana çıkanlmıtbr. 

Zahıtamız bu büyilk kalpazan ıe
bekui e-fında tahkikatını genitlet
mektedir. 

Beyoğlunda Küçük Zihada oturan 
Ahmetle, metreai Naciye arasında 
kıskançlık yüzün.den kavıa çıkmıt ,,., 
Ahmet eline geçirdiii bir jilet hıçaci
le Naciyeyi aiır aurette yaralamıttır. 
Naciye haatahaneye kaldmlmıt. Ah
met zabıtaca yakalanmıttır. 

Postahanedeki tahkikat 
Poatane meuıurlarından iki ki~inin 

Üzerlerinde yapılan araştırmada kıy
metli pullar ve saire bulunduğu yazıl 
mıştı. 

Bu meaele hakkında poıtahane 
memurlarmdan Saim Efendinin de i
f adeaine müracaat edildiği yazılmıtsa 
da böyle bir fey yoktur. 

FIKRA 

harap 01an bir biaa 
karıısıada 

Din önünden geçerken yüreğim ıızla. 
dı: Şehrin en güzel ve itlelı: bir yerinde 
olan Maçka ailiohhanesi, günden cüne 
harap oluyor. O kadar ki cephesinde 
aağlam kalan camlan hemen aayılacak 
kadar azalmıt. Bir vakitler silih depoıu 
idi; fakat ıu kmk pencereler ıösteriyor 
ki lıiılen orası bir aililı .ıeposu değil, gü
vercinlerin bile lıarınamıyacağı metruk 
bir binadır. 

Bir tanıftan ....ı.tep "" haıtaı...ne di
ye lmmm loYTJm kınanıyoruz, lıin bir 
ihtiyaç içinde ıriliıyet ve tehir h<itçesin
den lıer sene avuç dolu&u para ayırarak 
mdı:lqı yapmaya veyehut lıaatahanalere 
bir paıriyon ilavesine kalkıyoruz. Halbu
ki aynı ıehrin Macka cihi mühim bir 

· aemtinde muazzan lıir hina cemiyete ve 
hiilriiınete faydaıız, harap olmıya terke
ılilmiı lıulunuyor. Busün tavanlarında 
lurlancıçların yuva yapbğı, oyuklarında 
gece kuılarıııın t'Ünemelrte oldukları bu 
koca lıinayı cüz'i bir lıimmetle melı:tebe, 
yahut haıtahaneye tahvil etmek işten lıi
le dejil; bu takdirde hem bu bina hara· 
biden kurtulmuı bulunur, hem de mem
leketin mühim bir ihtiyacına cevap veril
tniı olur. 

Bunları görüyorum da kendimizi al
tın kasaıı yanında açlıktan can çekişen 
insanlara benzetiyorum. Altında •l olup 
koşturacak meydan bulamıyan, yahut 
kotu meydanı bulduğu hillde at tedarik 
edemiyen binici, fÜphesizdir ki mıuur
dur. Fakat hem ata aahip olup, hem de 
koşturacak meydan bulduğu halde ağ
zı acık bekleyen binici için mazeret ka
bul etın~k mümkün değildir. 

ihtimal bana diyebilininiz ki:-- Bu 
bina cihf'! i askeriyeye- aitti.-... 

Bu cevap ~nce bir mazeret ifad et
mekten cok uzaktır Bir tarafta metruk 
bir bina, diğer tarafta bir memleket ih
tiyacı var. Orasını kendimize akar vey" 
aparlımAn yapmıyacağız ki istemekte 
t~reddüt gösterelim. Nitekim Harbi)'e 
bınası da ciheti aık.,..iymindi. Fakat bu
gün memleketin dRriilfununu olmuştur. 

Bupn Boğaziçi iıkelelerinden biri
nin hir ilkmelı:tep muallimile gÖriİflüm: 
( - Kaç talebeniz var ? ... ) dedim. 
( - 180 ·- diye cevap verdi. Fakat 
hundan baıka köyümıizde 60 talebt>lik 
bir mektep daha ver). 

Bu İıkele Boğazın nisbeten en hücra 
bir semti itli Buna rağımn ?.40 talebe 
derin bir tehalük içinde mektebe k01u
yonlu. D~k ki memlekrite okumaya 
kartı barız ve büyük bir istek var. Bir 
memloketin kurtulu~unu bundan veciz 
~rette ifade edecek hiç hir t"Y yoldur. 
Bız ~ın okumaya kartı cöatennit ol
duğu bu hamleyi tenmiye ebnek ısrarın
dı\yız. Aksi halde tarihe karıı, memleke
te klll'Jı ve ya-ına karşı mükellef olduğu
muz tan i vazifeyi yapmanuı insanlar 
•ranna dütmüı olacajız. 

Türk Cümhuriyetinin genç ve teşeb
hiislerinde muvaffak kıymetli Maarif 
Y ~kilinin. bu nqriyalunıız dikkatini celp 
...ııp bu binanın alınması temin olunursa 
derin hir haz duyacağız. 

Saliıhacl<lin ENiS --·---· .. ···--·· ... -··-·--.. --.. ·--·-
M6derrislıer terefine 

Çayda 

Merkezi Brilkaelde olan Beynelmi 
el ilim enıtitüaüne aaa intihap edi
en müder..;. Mualiheddin Adil ..., Li.
lıeye daimi hukuk konferansına işti
rake davet edilen Müderria Ahmet Re 
fit Beylerin .....,fine Darülfünun Hu
kuk Falriilteei tarafmdan dün aktam • 
Beyoilwadaki Turincpalasta bir dana 
lı çay verilmqtir. 

Ziyafet Darülfünun muhtelif fa
külteler müderrisleri ıre diier yükaek • 
melrtepler profesörleri davetli idiler. 

Genç Hukukçular. beynelmilel • 
ilim ilemincle tanınan ve mevki aahi- e 
hi olan müderrialerini bu vesile ile bir ı. 
kere daha hürmet ve ..evcilerini izhar 

1
• 

etmitlerdir. ·-Ziyafet geç 'Yakte kadar neıeli bir 
aurette devam etmittir. -

el 

Talebe blrlltl içtimaı 
M. T. T. Birliği idare heyeti dün 

öğleden aonra Birlik merkezinde bir > 
içtima yapmıtlır. içtimada aon nüma. e
yiı bi.di.,.Jeri görüşülmüıtiir. Bu mü- •· 

d lı:-nasehetle Ta,ra an muhtelif ı~ndik 
te..,kkülleri namına relen tebrik tel
rraflanna mukabil teıekkür telgraf-
ları yazılması kararalattrn1mHııtır. ıre 

Evvelce genit salahiyet) Birlik it- >İr 
)erini idareye memur edilen 7 azaya u
diğer arkadatlan da iltihak ettiğin- ,,... 
den, gene eskisi gibi taksimi vazaif tu• 
esasına müstenit bUtün idare heyetı 
aza!ı tarafından işl~rin ted,·iri kabul 
ediimiştir. 
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Yatı itleri Müdilrlüjü ı 24319 
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- ABONE ÜCRETLERi : 
T&rkiya için Hariç içia 

L. K . L. L 
3 •7'ıiı 4- ·-8 • 7 50 14 -

12 14 - 21-H 
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Gelen n'rak sari •erilme•.- Müddeti 
ı~n niahalar 10 lnınaıtar.- Gazete •• 
matbaaya ait iti.,. iP., ınüdiriyate mü
r•caat edilir. Ca%etamia ilinJarnı mea'a· 
li1eti11ıi kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Ye1ilköy rasat merkerinden verilen ma· 

Hlmata eöte bugün hava az bulutlu ola
cak, rüzglr şimali istikametlerden hafıf 
kuvvette esecektir. 

27-4-33 tarihinde hava tazyilı:I 761 mi
limetre en c;ok sıcaklık 11 en u 6 derec.e 
idi 

ftELE~~ 
Sokak parası 
Sokak parası, her sene verdiği

miz yol parası değildir. Onu biz 
fehrin dıfındaki yollan için veri
riz. Geçende Şitliden Kuruçetme
ye giden bir yoldan otomobille 
geçtim. Doğrusu gideceğim yere 
kafam çarpmadan ve göbeğim a
çılmadan vardığıma hayret ettim. 

Şehrin dqında bir yoldan geçe 
cek oldum, onun da kötüsüne düt
tük. Ne ise pek tikiyet etmiye gel
mez: 

- Altı liraya hu kadar olur. 
Umran istiyen fazla para vermeli
dir ••• Derler •.. 

Sokak parası dediğimiz bu pa
ra, Belediye kanunu mucibince 
Belediyenin, yeni yapbrdığı sokak 
!arın iki tarafındaki bina sahiple
rinden alacağı yarı maaraf bedeli
dir. Evet! •• Son bir Şurayi Devlet 
kararile Belediyeye verildi. Bir 
yerde bir aokak yeniden yapılır 
veya tamir edilirse, bunun masra
fının yanaınm Belediye oradaki 
mülk sahiplerinden alacak.. 

Artık buna (Hık mık) dene
mez. Çünkü kanun böyle. itte hu 
kanuna istinaden bazı yerlerden 
para iateruniye de bllflandı .• Yeri
ne g~re hu para 50, 75, 100 hatti 
500 !ıraya kadar çıkıyor. Belki faz 
la da vardır. 

Bir mülk sahibiyle görüttiim. 
Bana dedi ki: 

- Biz timdi bağbozumu zama
nındaki üzüm kütüklerine dön
dük. Bir taraftan kiralar bat atağı 
dütüyor. Öyle ki; ileride nereye 
varacağımızı bilmiyoruz. 

Diğer taraftan sigorta, au, elek 
trik tamir masrafları oldufu yer
de duruyor. Vergiler de yeni tah
rir esasına göre yakında artacak .• 
Şimdi de sokak parası vereceğiz. 

Bunun için vaziyetimiz salkım 
ları çekip çekip koparılan ve ar
tık kütükte hayır kalıp kalmama
sı düfünülmiyen bağ bozumuna 
benziyor. Ne ise kanun neyi emre
diyor:;a yapacağız. Bu sokak pa. 
rasını da vereceğiz amma bir nok 
ta aklıma geliyor. Bizim verdiği
miz bu para bir vergi değil, bir 
inpat masrafıdır. O halde hu mas 
rafın mutedil ve iyi tartlar içinde 
yapılıp yapılmadığını bilmemeli 
miyiz?.. Bazı yerlerde intaat iyi 
yapılıyor. Mesela Boğazkesen cad 
desindeki çöküntü vakaaı gibi. 
Ben bunu '"h~an yaptırın•• ol
sam, müteahhide tazmin et
tiririm. Halbuki Belediye oradaki 
inpat sırasında lazım gelen fenni 
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Japon sefirinin cenazesi 
(Başı 1 inci sahifede) 1 

du. Arabanın arkasında Japon maala
batgüzan n Sefaret heyeti, Reiıicüm 

j hur Hazretlerini temsilen B. M. Rei
si Kazım ve Batvekil ismet Paıalar 
Hazratı ile Hariciye Vekaleti Vekili 
Şükrü Kaya Bey, büyük, orta elçiler, 
Riyaseticümhur Umumi Katibi Hik-

Vekili Şükrü Kaya Bey tarafından bi
rer nutuk İradedilmİ§tİr. 

M. Suriçin nutku 
Kuvvet ve dirayetçe dinç iken bu kadar 
vakitaiz ölen muhterem diplomatın 
üzerine kapanan bu tabutu en elemli 
hüzün hia ve en büyük bir teessürle 
takibettik. 

1 met, Seryaver Celiıl, büyük erkiını 
Harbiye ikinci reisi Asım Pata Haz
retleriyle ordu, hariciye erkanı ve di
ğer zevat bulunuyorlardı. 

Sefaretten itibaren istasyona ka
dar olan güzergiıhta onar metre açık
lıkla piyade aokerleri dizilmiıti, Ta
but istaıyonda vagona konulurken 
süferanın en kıdemlisi bulunan M. Sü 
riç ve Hariciye Vekaleti Vekili Şükrü 
!Kaya Bey tarafmdan birer nutuk i
radedilerek müteveffanın yüksek me • 
ziyetleri hatırlatılmrttır. Tabutun va
eona konulmaaını müteakip bir piya
de mangasr havaya Üç el silah atmıf 
ve son selam ifa edilmittir. 

Büyük Elçinin cenazesine Hariciye 
Vekaletinden Refik amir, teşrifattan 
Fuat Etem Beyler refakat etmekte
dir. 

Nutuklar 
ANKARA, 27. A.A. - Japon bü

yük elçisi M. Yoshida'nin cenazeıi is 
taayonda vagona konulduktan sonra 
elçilerin en kıdemlisi Sovyet büyük 
elçiıi M. Süriç ile Hariciye Vekaleti 

tedbirleri almadığı için yeniden 
40 - 50 bin liralık bir masraf daha 
yapmıttır. Bunun yansını da mülk 
sahiplerinden istiyor. Sonra sokak 
lar ucuz mu, yapılıyor, pahalı mı 
yapılıyor, iyi mi fena mı yapılı
yor, bilmiyoruz. Biz yalnız mura 
fın yarısını veriyoruz. Halbuki gö 
rülüyor ki İstanbul sokakları iyi 
yapılmıyor, yeni caddelerde birse 
ne geçmeden çöküntüler oluyor .•.. 
Eh bunları kim kontrol edecek? 
Belediye mi? •• insan kendi kendi 
ni nasıl kontrol eder? Böyle iyi ya 
pılmamıf caddelerden dolayı o 
sokaklarda tamirat yapıldıkça ya 
rısını biz vereceğiz •. Bunun için de 
bir hak tayin etmek mesela: 
Ancak on bet senede bir kere höy 
le sokak infaat masrafı alınabile
ceğini istemek mükelleflerin hak
kı olmamalı mı? •• 

Bu zatın sözlerini naklediyo
rum. Görünüfleri itibarile haksız 
değildir. Lakin Belediyemizin 
böyle feyleri dinlemeğe vakti var 
mıdır? Onu bilmem. Ancak latan 
bul Şehir meclisi muhterem aza
sı hiç değilse içlerinden: 

- Doğru! deseler o da bir te
sellidir. 

Taksim meydanı ve telgraf 

direği 

Kim kiminle, ben de Takaim 
meydanındaki telgraf direğile .••• 
Daha abidenin etrafına ufak bah
çe yapılırken yazmıttım. Ba,ka ga 
zetelerde hu iteilittilerdi. Hattı 
Vali Bey bile bahçenin orta yerin 
de çirkin bir tekilde duran bu tel
graf direğinin oradan kenara al
duılması için bütçeye kartdık kon 
duğunu bir huausi görütmede söy 
leıniflerdi. 

Dört senedir, direk yerinde du
ruyor vevaziyetine nazaran pek gi 
deceğe de benzemiyor. 

Halbuki, Taksim abidesi büyül 
tülecek ve meydan daha güzelle
tecektir. Allah rizası için, bütün 
Türk zevkine karııı meydanoku
yan bu telgraf direğini abidenin 
etrafındaki bahçeden çıkarmak 
kahil olmıyacak mı?... Zevkimiz 
bizi buna icbar etmiyorsa hile ora 
daki abidenin manevi heybeti ve 
hürmeti de mi bize hu küçük teyi 
yaptıramıyor? •• 

Ara aıra telgraf itleri hakkın
da yazdığım yazılara karfı çabuk 
alaka gösteren fstanhul Telgraf 
idaresinin bu if hakkında ayni a
lakayi göstereceğini ummakta
yım. 

FELEK 

Müteveffa laaburo Y oshida cenap
lan aramızda uzun zaman kalmadı, 
fakat onun, Japonyanın Türkiye Se
firi olarak parlak faaliyetinde bulun
duğu üç sene ile nadir olan insani fa
ziletleri ve fayanı dikkat siyasi dira
yeti ona tekmil arkadatlarmm büyük 
hükiimetlerini ve oamimi mulıabbetle 
rini kazandırmak için kafi gelmiştir. 
Sefir, bu vasıfları say.,..inde, daha 
Türkiyedeki vazifesinin batlangrcm
da, heyeti ıüfera nezdinde, zaman 
geçtikçe bu asıl karakteri daha eyi 
takdir ettiren bir samimiyet ve dost .. 
luk havası ihdas etmeğe muvaffak 
olmuflur. 

Hepimiz, zalim hastalığını, hararet 
li şifa temennileri izhar ederek ve haı 
tayı en mütehaaıiı eden ihtimamlarla 
ihata için hiçbir ııeyi esirgemiyen 
Türkiye Cümhuriyeti hükumetine kar
t• derin bir minnettarlıkla mütehas
sis olarak en büyük bir endişe ile ta
kibettik. 

Yazık ki bütün ümitlere hak veril
diği bir sırada, yeni ihtilat hastayi gö
türdü. inanılmak istenmiyen haber 
hepimize acm kalplerimizde çok bü
yük olan bir darbe indirdi. 

Hatıra1r ruhlarımızda ya~r kala
cak olan aziz meılektaşrmrı:a buı·ada 
son tazimi yaparken, Japon Sefare .. 
tiyle müteveffanın bütün akraba .-e ya 
kınlarına hararetli ve samimi taziyet· 
terimizi arz ve duydukları acıya te .. 
mamen iştirak ettiğimize inanmaları .. 
nı kendjlerinden rica ediyoruz. 

Şükrü Kaya 8. in nutku 
Hariciye Vekaleti Vekili Şükrü Ka

ya Bey de §U nutku söyleıniştir: 
Haımetlu Japon lmperatoru Haz

retlerinin, Türkiye Reisicümhuru nez
dinde fevkalade murahhas büyük el
çisi M. Y oıhida cenaplarını~ öliıı~ün
den, büyük bir acı duyan Turk mılle
ti ve Cümhuriyet hükUmeti na-nta~a 
Büyük elçi cenap]arının ölilınünü tıay· 
gr ile selamlarım. 

M. Y oshida cenaplan memleketi
mizde Japon lmperatorluğunu )'Ük
sek tahsiyetiyle temıil ettiği ~üddet 
zarfında Türk ve Japon milletleri ara
.. rda dostluk bağlarının ııklaımaaın
da hizmetler etmiıtir. Bugün aramız
dan ebediyen aynlan Büyük Elçi ce
naplannm yüluek fAhsiyetlerinde 
doıt bir memleketin mümtaz bir dip
lomatını kaybehnit oluyonız. 
Kaybettiğimiz aziz ıalısiyetin ios:\n 

sifatiyle haiz olduğu yükıek me'!:iyet· 
!eri hepimiz biliyonız ve acımızı tez
yit eden bir sebep de budur. Bizzat 
ben Büyük Elçi Hazretlerinin tahorn
da bir dostumu kaybetmekle müteel
'inıim. 

Cümhuriyet hükiimeti kıymetli mü 
messillerinden birini kaybeden Japon
yaya yürekten gelen ta'J:İyetlerini ib
lağ ederken kalbimde mümtaz bir 
yeri olan M. Yoshida cenaplarının ha
trrasmr büyük bir saygı ile yadeder 
ve mümtaz meslektqlarını kaybettik: 
!erinden dolayi Sefirle heyetine ta:f.i
yetlerimi arzederim. 

Japon Sefirinin cenazesine 

son hürmet 

Müteveffa Japon Büyiik Eilçiıi M. 
Y ochidanrn cenazeıi bugün Ankara
dao tehrimize getirilecektir. 

Cenaze sabah oaat 10.20 de tren
le HaydarpaJ&ya gelecek, meraıimle 
karırlanacaktır. Vali, Kolordu kuman 
danı, Merkez kumandanı, Emniyet 
Müdürü merasimde bulunacaktır. Ce
naze oradan huauai bir vapurla Sirke· 
ciye geçirilecektir. 

Sirkeci rıhtımında askeri kıta tara 
fından seliımlanacak olan cenaze top 
arabaaına konacaktır. 

Top arabaımm önünde bir polia 
miifrezeıi. ilerisinde muzika buluna .. 
caktrr. 

Japon Büyük Elçiliği maalahatgü. 
zan, sair memurlarla, Vali, Kardiplo 
matik cenazeyi takip edecektir. 

Rıhtımdan iıtasyona kadar her on 
metrede bir silahlı asker bulunacak
tır. 

Cenaze Sirkeci garında vagona 
konacak ve merasim bitecektir. 

Cenaze Viyanaya gönderilerek, o
rada yakılacak ve külü Japonyaya 
yollanacaktır. 

Dadya zelzelesi 
(Başı 1 inci sahifede) 

mak üzere bin lira göndermiıtir. Dad
yada bulunan 80 çadır felaketzedelere 
tahsiı edilmiş bundan batka 100 çadır 
daha gönderilmittir. 

Bir zelzele daha! 
YENA, 27 A.A. - Volff ajanaı bildi

riyor: Y ena rasathanesi, bu sabah saat 
3,47 de tiddetli bir zelzele kaydetmiı
tir. Merkezi muhiti takriben 7,700 kilo
metre uzakta olan bu zelzele Asya'nın 
timali şarki sahilinde vukubulmuı gibi 
görünmektedir. 

Yeni bir •por klübü 
Aroavutköy ve Boğaziçinin Rume

li cihetindeki gençliğin idman ihtiyaç 
larını tatmin etmek maksat ve gaye· 
sile "Boğaziçi Doğan Spor Kulübü" 
namiyle bir kulüp tesis edilmittir. 

--<>-
Baroyu ziyaret 

Erenköy Kız Lisesi talel,esi dün tat
biki ders görınck için muallimleriyle bir
likte lıtanbul barosunu ziyaret etmiıler
dir. Ba~oda talebeye liznn~e1en izahat 
verilmit, Talehe ve mualliml"1' cay, kah 
ve ve fondan ikram edilmek suretiyle 
izaz olunmuşlardır. 

--<>-
Harpmalilllerine ve şehit 

yetimlerine ikramiye 
lstanbul Harpmalülleri Cemiyeti U

mumi Merkezinden: 
930, 9.~l ve 932 senelerindP Tütün 

ikramiyelerini almayan şehit yetimleri 
ve Harp malullerinin (10 seneliklerini a
lanlar da dahildir) mezkü• senele•e ait 
ikramiyelerinin q33 Hazi.-an tevziatile 
beraber vf'•ilme5i icin Milli t.Mlidafaa 
Vekaleti Celileıinden 12 Mart 933 ta
rih ve 457 numa•a ile hütün Kolordu
lar vasıtaaile A•kerlik Şubelerine tebli
gat yapılmıştır. Bu gibi meslekdaşlan
mızın YP tehit yetimlerinin 10 Mayıs 
933 t~rihine kada• behemehal Askerlik 
Şubelerine müracaat etmeleri lazımdır. 

Ge en karşılıklar 
Liste: (42) 

Feyz: Bolluk, ilerleme. sendirlik, içe 
değen oğur. Şendirlik: Duygu kutlulu
ğu. Fiat: Eder. değer. ka~k, tutar. 
Fidye: Kurtuluşverimi, kan vergisi. Fih
rilt: İçyaztlar kısalt!Sl, öz, yazılar be
lirtisL Fikir: Düşünme, düşünüş, gör
me, görüş, anlayış. Filen: işle, yapıla
rak, olum gösterişle. Fili: Yaprlınışça, 
igçe, yapılım. Firaset: tez anlayış. düşu
nüş uyaruklığt. hızlı buluş, kavrayış. 
Fikraı Bölük, aynltı, kiline. Fırsat: Ka
zanma sırası, elverişli kımıldayış, uygun 
çağ. yarayışlı ara, tav, umduğunu bu
luş. Fitne: Azdırma, baştan çıkarma, 
kanşrklık. Füzuli: Yolsuz söyleyiş, ya
raşıksız karışına, yaraşığmı aşma, fodul, 
gerekmeyif. 

Florinalr NAZIM 

Liste: (39) 
Bahane: Sebep, ipucu, vesile, gadri 

batıl, gizli illet: onun ortaya sürdüğü 
madde bir bahanedir; kusur, noksan, 
garaz: (bibahane) : kusursuz. (Bahane
cu): garazkar. Bahane türkçeleşmiştir. 
Bahar: Faslı reb'i: güneşin hamil, sevir. 
cevza burçlarında seyranına müsadif ve 
mart, niaan. mayıs aylarından ibaret o
lan zamanı latif demektir. Türkçesi yaz. 
Bahar türkçeleşti, Behre: Hisse, pay, na
sip, kı•met, bizaa: bilgi, behrei edebi, 
behrei fenni; bebrever: hisse. kısmet, 
bizaa sahibi, behredar, behre mend. beh
reyap: behreli, bizaali, hissedar, muvaf
falayet manalannı havidir. Şimdi behre
yi hiç kullanmıyoruz. Onun yerine türk
çe kullanıyoruz. Bigane: Aşina mukabi
li, yabancı demektir. Dilimizde işine gü
cüne iyice sanlm:ıyanlar için kullanılır. 
Tembel, kaygısız. Bihu.de: Batıl, abes, 
boş, faydasız manasınadır. Bihude türk
çelepniştir. Beyhude deriz. Encümen: 
Türkçede encümen derler. Endam: Boy 
bos, endam türkçeleşti. Endiıe: düş.ün
ce, içki!. Korku, endişe türkçeleşti. E
ıir, esaretten: Kur, köle, dutsak. Hiirri
yeti olmıyan. esir türkçeleşti. Esmer: 
Karayağu:, ild türlüdür: biri sa~dan 
karaya mail renkli, digeri koyu bu~da>'. 
renkli. Bmıeı- türkç<:leşti. Esmer guzelı 
gibi. Etya: şeyin cem'i. mevcudat: var
lıklar, nesneler; ev eşyası demek olan e
sas; Jevui.nL Eşya ve şeıı: ta~~men 
türkçeleşti, Evham: Vehmın cem ı. ve
him dimağın galat, sehiv, korku veren 
bir keyfiyet, kuruntular, oranlayrşlar. 
Evham dahi türkçeleşti. 

Erenköy Haznedaroğlu BAHA 

MAKEDONYA 
çıkınca bütün dünyanın sempatiıini 
kazandılar. Çerçit te öyle .. Demek ki 
bizim için de bu taklidi lazım bir jest 
tir. Hatırlarsanız Bayram Fehminin 
tir. F aakt bundan evvel ben bir çevir
me planı olur gibi oldum. Çerçia Bay
ram Fehminin kardqidir. Habrlar
sanız Bayram F ebm.inin Sel inik 
idadisi başmuavini iken Ma
naotır idadisinde Müttak Liitfi Beyle 
becayİf edilmesi de ayni tarihe isabet 
ediyor. Bana kalırsa Bayram Fehmi
nin kardetile muhabere ettiği muhak 
kaktır. O halde Bayram Fehmiyi ka
zandığımız gün Çerçis'i de elde etınit 
oluruz .. Değil mi? 

vutluktaki iftirakçı milli hareketin 
hiç fili manası kalamaz. 

Karasu bu 11rada dolaptan mahut 
konyak titeıini çıkarınıttı. 

Altı kadeh biribirine çarptı. 
Konyaklann midelere i.mneıi sanki 

bir kalk borusu tesiri yapmıştı. "Muh
terem Üstadın,, odasında toplananlar 
birer birer locadan uzaklattrlar. So
kaklar zifiri karanlık içindeydi. İçti
ma her zamanki gi.bi gene geceyarı ... 
srndan çok sonralara kadar devam et· 
mit bulunuyordu. Bu içtimam en ga
rip tarafı binbatı Enver Beyin hiç bir 
teli.t eseri göstermeksizin sokağa çrk
mrt olmaımdaydı. Merkez Kuman
danı Nizıma yapılan ıuikastten son .. 
ra saray hafiyel<>rinin ıiddetle ara
dıkları Enver, nasıl oluyordu da eli
ni kolunu sallıyarak dolatabiliyordu? 
Hem de üniformasını sırtında taırya
rak .•• 

adreaine geliyormuı ve kimin tarafın 
dan almryormut bilir misiniz? Topta
nilerder. Refik Bey vardır ya.. Hani 
fU Suriyeye ıürülen Medan Toptani
nin kardeşi .. İtte o .. Şimdi bebim bir 
fikrim var .. Hazır Sadık Bey de bura 
da.. İti derhal hallederiz zannediyo-
rum. 

- Söyleyiniz •. 
- ltkodrada bi2im bir şubemiz 

vardır. Ve biliyorsunuz ki kumandan 
mütür Kazım P,. memurlarla zabitle
ri oldukça serbest bırakmaktadır. 

- Maliim .. Zaten Abdülhamit o
nu bu yüzden oraya attı. lstanbulda 
kumandanlıkta da zabitlerin fikir ha
reketlcrind o serbest olmalarına taraf 
tardı. 

- Binaenaleyh bizim "İsmail is
met" e direktif verelim. Derhal bu 
propağandanrn kartrarnda cephe tut-

I< in, Politika ve Kan.. 

Müellifi: Nizamettin Nazif ..... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
sun. Cemal Bey Kazım Naminin Mü
tür Hayri Pataya verdiği raporu da 
gÖrmÜf. Maliim a Nami bir iti ele al
dı mı sonunu cetirir. Manastrr1 Göz· 
lice, Leıkovik, Y anya, Delonya, Aya
saranda, Drraç, Tiran Elbaaan, Uhri, 
Oatroga taraflannı adım adnn do
latm•t· Arnavutlar lisan meselesini 
halletmitler, genç Arnavutluğun 
filen değilse, demek oluyor ki fikren 
tahakkuku artık bir gün meaelesidir. 
Herkes Çerçife taraftarını§, herkeo 
Arnavutluk muhtariyetini elde etmek 
az~inde bulunuyormu§. Çerçi§ 321 ae 
n~sınde dağa çıkmıttr. Demek ki bi
~·~.. aenelerdenberi yapamadığımız 
ışı uç aenelik bir çete hayatı yapabi .. 
liyor. 

Hepsini bir dütüncedir almıştı. Ni
hayet En verin ağzı açılabildi: 

- Evet .. • d, llulgarlar dağa 

- Manevra mükemmel.. - diye 
söylendi Karaıu - Yalnız bu İ§i kim 
baf"l'acak? 

Sadık Bey hiç diifünmeden: 
- Manastır merkezi.. - diye bağır

dı - O olmazsa 99 uncu bölük(3) 
Ve ayağa kalktı "vakıfı usul" bir 

mahalle muhtarı tavrile ilave etti: 
- Talat Beyin te);lifine gelince 

ltkodra şubemizi tahrık e.tmek te mu 
vafrktrr. Öyle bir propaganda şekli 
bulmalı ki "Cega" larla Toskalarrn 
araıı açılsın.. ltkumdi nehrinin fİ· 
mal ile cenubu birleşmezse Arna .. 

Niyazi dağa çıkıyor 
Günler geçiyordu. İttihat ve Terak

ki"nin konıoloılara verdiği 18.yiha hiç 
bir tesir yapmamıştı. Osmanlı ittihat 
ve Terakki Cemiyeti de kim oluyor
du? Konsoloslar, memleketlerindeki 

Bugün ho9 iki aaat geçirmek .ıdeyenler 

ARTİSTiK SiNEMASINDA 
Bfiyiik bir IUka ve gUzel prkılarla nefis musikiyi havi 

AŞK ACEMiLERİ 
sözlü ve şarkılı güzel komediyi görmelidirler 

İlaveten: FOX JURNAL- (2500)-

BEKARLIK MJ.iCEKALA'l:tI 
Zengin mizansenli Gl sinemasında parlak mu 
film dün akşam orya vaffakıyetlel' kazandı 

Mütenasibülendam ve dilber iki yıldız: NINNA GOMBEL ve JOAN 

MARSCH ve ADOLPHE MENJOU seyirc:leri ğaıyetmişlerdir 
çar,amba ak,amı Sinema ve Milnir Nurettin konseri 

(2595) 

Her hisli ioaanıo görmesi icap eden muazzam bir şahese: 
ZAVALLI ANNECIGİM 

Emaalaiz Fransızca sözlü film 

dünva havadisleri. Buırlin saat 11 de tenzilatlı ınatİ" 0 

(2593) -

Gedikpaşa'da jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarr rer 1206 çift yerli sarı çizmenin 

kapalı zarf münakasası 3 Mayıs 933 çarşamba günü saat 11 
de yapılacağından isteklilerin şartname ve nümuneyİ görmek 

üzere her gün ve münakasaya gİrmek için teminatı evveliye 

makbuzu ve teklifnamelerile beraber mezkôr günde muay· 

yen saatte komisyonumuza müracaatlar. (1532) 1834 

1 RADYO 1 
bu<"· n... "l1'ogram 
ISTANBUL, ızoo .... 5 K. 

18 dt'!., 'U ıuıu.ı.. l<ı..emal Niya%i Bey •e 
arkadatlarL 

19 den 19.20 kadar Doktor Ihsan Rifat hey 
çocuk hafı.ut 
çocuk haftası münaaebetile konferana.. 

19,20 den 20 kadar Orkealr•. 
20 den 20,30 kadar Saz (Belkia Hanım). 
20,30 den 21.30 kadar Hanımlar •~ heyeti. 
21,30 den 22,30 kadar Orkestra, Ajana ba .. 
berleri ve aaat ayan. 

ANKARA: 
12.30 - 13.30 Ankarapalaata• 
18. • 18.40 Alaturka ıu, 
18.40 • 19.20 Keman konseri (Ekrem Zeki 

Bey tarafından) 
19.20 • 19.50 Fransızca dera. 
19.50 .. 20.10 Gramofon. 
20.10 Ajana haberleri •• ha.-a rapor&. 

VARŞOV A, ı4U m. 
13,15: Pli.le. 16,35: Sözl• .. Plik. 18: Or .. 

keatra. Muhtelif. 20,35: uYülı:aek denlllerde" 
isimli tefriki. 20,45: Konuımalar. 21,20: Sen· 
fonik konser (Dukielak1, Raclunaninow~ 
Kandracki. Mozart, Labun.aky ). 24: Dan• 
muaikiai. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,35: Siaaa •••ilcisi. 22t Maaı.r M>natJa.n 

(Dohnan,.i Ye Vesh'in eserlerinden). 23,20: 
Haberler. Sip.n muaikiai. 

MONIH, 532 m. 
20: Mil1i n•tri,.aL 21: Şark.ah rad,.o or .. 

keıtraar. 21,50: Kaiaerlautern'den: Şarkılı 
mü .. mere. 22,45: Senfonik lcon•er. (Gluck, 
Beethoven). 

ViYANA, 517 m. 
21: Otto Wacek talumı'am ıarlalı kona ... 

ri. (Operet •• hafif tarkılar). 22: O•wald 
Kabuta'nın idaresindeki senfonik kon.ter 
(Bach, Mozart). 23.SO: Caz •e tanıo taJam .. 
ları. 

MILANO - TORINO - FLORA.NA 
20.25: Haberler • Pl1k. 22,05: Senfonik 

koniler. 

ıatai!lbuı üçüncü icr.ıs,;;dan : 

Bi.r lıoııcıun tunini için mahıc:w: 'V'C pa 
raya çevrilmesi uwkarrer 600 adet as
ma lamba maa tefenıat iki ma}'M 933 ta 

dhin.& seaıt dokuz buçuktan oo.bu9'1-

ğa kadar İııtanlbulda Çiçek pazarıınıda 

42 rnımarnlı ınaza.ıa biriru:i açık artır

ma eu.notıiyJıe satı~.... Tl!J;iplcırin 
vaktıi muayyende mahalli mezkGııdıe ha 
zır bulunmaları illin oltmur. (2606) 

iat. Mr. Kumandanlığı 
Satınalnıa kom, ilAnları 

• Ordu hayvanatı ihtiyacı i
çm alınacak on bir kalem 

muytabiye 29-4-933 cumarte 

si gÜnü saat 14 te pazarlıkla 
satın alınacaktır. İsteklile
rin belli vakitte komisyonda 

hazır bulunmaları. (624) 
(1873) 2252 

Hariciye Nezaretlerinin Şark şubele
ri dosyalannda Avnıpada dolatan ba
zı ıiyaaet aergüzeftçilerinin isimleri 
mukayyet olduğunu biliyorlardı. On
lar mr bu tiddetli notayı vermeğe kal
kıtmışlardı? Böyle bir liyiha, ~~unur, 
gülünür ve sonra da yırtılıp kagıt ııe. 
peline atılırdı. Ve ... Okuduktan son
ra hepsi bu iti yapmışlardı. Bunda 
bir dereceye kadar hakir idiler. Avnı
pada Osmanlı metrutiyeti için çalıt
trklarrnr söyliyenler, el açmadık ban
ka, kapısını vurmadık tabaiaab mea .. 
tureli daire brrakınaınrtlardı. 

ittihat ve Terakki denince hatırla
rına hep bu tipler geliyor ve bıyık al
tından gülüyorlardı. Nereden bilebi
leceklerdi ki o mütereddi frenk mu
kallitlerinin ellerinde senelerce mana
sız bir kağıt parçası halinde kalan 
program, üçüncü ordu zabitlerinin 
eline geçer geçmez kıpkızıl bir ihti
liıle yürüyenlerin bayrağı olmuıtu. 
Manastır merkezi yaptırdığı bütün 
teıkilatta meı'ul vazifeleri hep zabit
lere tevdi etmek isabetini gösterdiği 
için cemiyet bütün gizliliğini muhafa· 
za edebilmitti. Eğer konsoloslar ha
zeratı bilmiı olsalardı ki layihanın ce· 
vabını bekliyenler bunlardır, hiç fÜp-

Aleni tetekkür 
Pek ender tesadif edi-len mühim bir 

hasmlıktan muztari,p bulunan halaza
demin bu hastalığmı derin bir vukuf ve 
isabetle tıeşhise ve icap ed<m ameliyatı 
büyük biır rilıtiS<\$ "" meharctle icraya 
muvaffak olan Guraba hastahanesi qpe 
ratörü Ali Riza Beyfendiye ve ıtıedavi
sine yüksek bir al.aka ve iıtina gösteren 
muavini Midhat Beyfeoıdi ile hasta bak• 
cılara minnet ve şük.ranımın arz ve ib· 
lağ111a muhterem gazetenizin tavassa· 
tunu rica ederim efendim 

Türkiyıe İş Bankıa.aı latanbul 
Şubesi Vezne Şefi 
ETHEM RIFAT 

iRTiHAL 
F.minönü Evleame memuru Hasaıı 

Hikmet 'Beyin va.ı.ıe..i ve Fatih Dairesi 
muhaeebeclei Halil Beyin hemşiresi 

Fatma Zehra Hanım rahmeti hakka ka 
VU!l"'UŞlıl>I\ Cenaze namazı bugün C(l• 

ma namazından ııanra Fatih camii şe
:rifinıdıe eda eıd.iJer>ek Edime.kapıda 
aile kabrıistamııa deıfuıolaınaıcaktır. Mer 
humıe dindar, haıWk lıif' hanımdı. Mev• 
ıa ı:ahmett eyliye • (2608) 

lıtanbul ikinci ticaret mahkemesin
den: 

Kanunürıel Mensucat ,.. ticaret ano 

nim ıirketinden verifmit 1 Ki. ~ 
931 tarih ve 365 No. lu .,.. 1 Haır-

932 hululu vade tarihli 500 llniık -
re muharrer ıenedin zayi oldujuaclan 

bahaile hunili Boanalı Mehmet Ali J. 
tarafından iptali lalep olunmutl'ur• 81 

naenaleyh mezkur bono kimin yedinde 

ise 45 ırün zarfında mahkemeye ibraı: 
edilmesi aksi takdirde bononun iptaline 

karar verileceği ticaret kanununun 636 
mcr maddesine tevfikan iliın olunur. 

---:<c..2410) 2208 . .::..__ 

trtanbuJ üçüncü i.ora memurluğun· 
dan : 

Bir deynin 1ıeımiıni istifası zımrunda 

mahcuz ve paraya çevriılmeoriııe 1rmac 
verilen muhtelif cinste ev eşyası 1 Ma 
yı11 933 pazartesi günü saat 10-12 de 

Beyoğlunda Hüseyin ağa maha.Lleıs.i Na 
ne 90kak No. 1 kat 3 derununda birin.
ci açık arttınna surctilıe ısatılacağrn

dan talip oılanlarm mezkilr gün "" saat 

tıe mahallinde hazır bulunacak memu

nına müracaatları i.tan olunur. (2607) 

hesiz onu hasırlab etmek sersemliğin 
de bulunmazlardı. 

Evet .. cevap bekliyenler üçüncü or 
dululardr ve cevap çıkmadıkça, vazi
yet karanlığını muhafaza ettikçe bir 
kat daha alevleniyorlardı. Avnıpa 
diplomasisi Reva! mülakatına gÖz
yummakta devam edecek miydi? Yok• 
aa devletler mütterek bir siyasi teteb .. 
büsle iki seroeın despotun, "Buhtun
naıır" danberi görülmemiı bir gözü 
kanlılıkla yapmak İstedikleri toprak 
hıraızlığma mani olacaklar mıydı? Bu 
iki ıual geçen her dakika bir parça 
daha yayılıyor, durmadan dolaşan 
propagandacılar onu en hücra köylere 
kadar ulattırarak her gün bir parça 
daha memleket meaeleıi haline ooku
yorlardı. 

Genç zabitlerin imanlı tahrikatı her• 
keste bir heyecan uyandrımrftı. Va· 
tandaşlar bu beynelmilel facia kart•· 
ıında İnsanlık vetolarını ku1lanmai• 
başlamıtlardr. 

- Olamaz. . Biz sağmal inekler 
gibi paylaşrlamayız. . Olamaz! 

(Devamı var) 

( 3) Fedailerin hafi teşkilatı .• 



Haftanı• filmleri 
Artiatik - Aık acemileri 

E.lhamra - Aık modcuı 

Glorya - Bekcirlılr rncu:crralon 
Melelı - Çılgınldı ııecui 

Opera - Bekcirlıla oda (ikin· 
ci defa) 

Türk - Zauallı anneciiiın 

Artistik' te 

Aşk acemileri 
Franaızca 

Oynıyanlar: ( Charpin, Jeannine 
Criıpin, Roger Bourdin). . 

Bu film cemiyet hayatını aevmıyen 
bir genci ailesinin kadına ve aıka sev• 
ketmek için giriıtiği tetebbiialerin he· 
yeti mecmuasıdır. Bu itibarla tuhaf 
ve eğlenceli sahneleri havidir. Bir aık 
rekabetinin garip tekilde neticelen· 
ınesile biten bu film fransızca müka· 
lemelidir. Filmde bir köpek neticenin 
bağlanmasına amil olu.yor. 
Elhamra'da 

Aşk modası Almanca 
Oyruyanlar (Renate Müller, George 

Alexander). 1 

Hafif ruhlu bir filmdir. Pariste bir 
büyük kadın terzihanesinin modelleri
ni yapan ressamı seven bir işçi kız bu 
ressamın sevdiği bir artiat kadını kıa .. 
kandığından, müsabakaya girecek o
lan onun robunu bozuyor. Bu yüzden 
bir takım karıııklıklar ve sürprizler o· 
luyor. Sonunda artist elbiseyi alama
dığından, müsabakaya o İfÇİ kız giri
yor, kazanıyor ve ıevdiğile evleniyor. 

Film çok hafif ruhludur. George 
Alexander her zamanki ııibi muvaf· 
faktrr. 
Glorya'da 

Bekarlık maceraları 
İngilizce 

Oynıyanlar: (Adolphe Menjou, 
Gombell,Arthur Pieraon, Joan Man:h) 

Çoktanberi görmediğiıııiz Menjou, 
bir kaç haftadır, Glorya ekranında 
görünmiye baıladı. Bu yüksek artistin 
oynadığı bu film eğlencelidir. 

Mevzu, bir adamın vapurda raat
geldiği bir kızla niıanlandıktan aonra 
onunla geçinemiyeceiini anlam•11 Ü· 
zerine ortağının kurduğu bir tuzakla 
kızdan kurtulup aıd kendiaini seven 
diğer birile evlenmesidir. Film, ııeteli 
ve eğlencelidir. 

Herkes bir şey 
Söyledi 

(Başı 1 i ı>ei aahihıdıe) 
Yeni bono veya mevcut emlü:in sa

blıp paralarının istihkak nisbetinde gay 
ri mübadillere tevzii meselesinde muhte
lif fikirler ortaya atılnuıtır. Azadan ba
zıları: 
"- Mevcut emlak satılsın, bonodan 

vazgeçelim. Satılacak malların paraları
m tevzi edelim; bu suretle İstihkaklar 
taafiye edilmiı olur." diyor; buna ıid
detle itiraz edenler: 
"- Hayır diyorlardı, ılz istihkakı· 

nızın bir laa:..ından feragat etseniz bile 
biz etmeyiz.0 

Bir üçüncü kıann da fÖyle diJ'Ol"dU: 
" - Biz malların satılm.uile alBkadar 

olmiyalun. Satılacak emvale 12 milyon 
lira kıymet tahmin ediliyor. 30 milyon 
lira istihkakımız var. Hiikümet bize İl· 
tihkaldarımız nisbetinde 10 milyon lira 
pefİn dağıtsın. Mallar satılmca bedelile 
hükümet, bu parayı kapatır. Bu suretle 
biz de mütebaki alacaklanmac1an sarfı· 
nazar edelim." 

Bu sırada, Takdiri kıymet. ";c_-isyo
nundan ıikiyet edildi. 1000 ı mütecaviz 
dosyanın bu komisyondan ıimdiki terait 
le bet senede çıkamiyacağı söylendi ve 
şöyle bir teklif yapdclı: 
"- Takdiri laYtnet komisyonu An

karaya naklediline, orada Maliye Veki 
Jetinde sür'atle itleri intııç edecektir. 
Heyeti idarenizden bir he:reti nıurahJıa. 
sa da Ankaraya gider. Burada bir im. 
mı kalacak idare heyetimize, vulrubula
eak müracaatlar günü gününe Ankara. 
daki heyetimize bildirilir. !Murahhasları. 
mız bu itleri bir kaç gün içinde netic:e
lend~lıneaini takip ve temin ederler." 

Salih B. böyle yapdacak yerde, Tak
dirikiymet komisyonuna müracaat için 
bir mühlet tayin edilmesini teklif etti. 
Hamdi B. Maliye V ek.iletinin bu suretle 
hakkı mülkiyetin refine imkan verilmiı 
olacağını, buna ise kanunen mesa olma
diğıru bildirdiğini söyledi. Nihayet uzun 
ve hararetli müzakerelerden sonra ıu 
kararlar verildi: 

1 _ Maliye Vekaleti nezdinde yeni 
bono tevzii için yeni tesehbüsat yapıla
cak. 

2 - Bono tevzii ve diğer gayri mü
badillere ait meseleleri takip İçin Anka. 
raya bir heyeti murahhasa gönderilecek. 

3 - Ankaraya l".idecek heyeti murah
hasa aza" İdare heyetince seçilecek. 

4 - Takdi·i kıymet komisy9nunun 
Ankara'ya n•kli icin Maliye Vekaletine 
müracaat edilceek: 

Cemiyet idare heyeti, yarın fevkalade ı 
bir toplantı ya.,aı·ak Ankaraya ııidecek 
heyeti seçecektir. 

Melek'te 

Çılgınlık geceleri 
Franaızca 

Oynıyan: (Lily Damita) 
Bir garip kıskançlık hikayesidir. 

Bir kadm kocasının ava gittiği bir gün, 
genç bir talebeyi eve alıyor. TesadÜ· 
fen kocası da avdet ediyor. Kanımı 
ge.ıç talebe ile görünce tabii kıskanı· 
yor. Lakin, bir diger ahbap bu genç 
talebenin kendi karısına kur yaptığın. 
dan tikayet ederek kocaamm fÜphele
rini izale eder. Halbuki o adam evli 
değildir. Derken evli adam bu ikinci
yi karısile Venediğe davet eder, o da 
yalancıktan bir karı bulur. Venedik· 
te bir çok karııık a§k hadiseleri olur. 
Sonra talebe bir bqkasile evlenir, İf· 
ler düzelir .. Filmde Venedik alemle· 
ri güzeldir. 

TUrk (eski Majlk) 

Zavallı anneciğim 
Franaızca 

Bu film bir valide muhabbetinin de
rinliklerini gösteren çok hazin ve kuv-

Renate MQ/ler Aık modası 
filminde 

vetli bir filmdir. Sahnelerinde hakiki 
bir hareket vardır. Seyin:iyi alaka ile 
tutar. Haftanın en kuvvetli filmidir. 

MiLLiYET CUMA 28 NiSAN 1933 

Menju BeklJrlık maceraları filminde 

Don Joıııe Mojlka'nın Pab•t'a ni~an 
tefekkür tel~rafı Atlantit'ten aonra Don Ki§ot'u sah-

Geçende ıehrimize gelmiı ve müte
addit konserler vererek gİtmİf olan 
Mekıikalı artist Don Joıe Mojika ıeh· 
rimi.zdeki F ox film acentesi vaııtasile 
matbuata §U telgrafı çekmiıtir: 
"Hakkımda ızhar edilen ve ebedi 

minnettarlığımı mucip olan &.8.-ı mu
habbete karıı kadirfintulığımı bütün 
matbuata iblağ etmenw rica ederim. 
Don Joae Mojilıa,,. 

Oç kelime için 1000 
dolar 

Oç kelime için bin dolar ne İyi §ey d• 
ğil mi? Umumi harp tayyareciliğinde 
ismi sayılanlardan Oliver Le Boutillier 
havada üç kelime )'bmak için bu parayı 
aldı. 

Oliver aynı zamanda "kartal ve şahin" 
ismindeki filmin mümeMillerinden bulu
nıyor. Bu filmin bat miimeasilleri iMllrch 
File Cory Gremt ılir. 

Parlste Alman filmleri 

neye vazeden meıhur Alman rejiiörü 
Pabst'a Fransızlar Lejiyon Donör ni
tanrnr vermiılerdir. 

r 

"Haç iıaretli" ismindeki filmde Nero
nun karm İmparatoriçe Poppee nin ban· 
yosu için 5000 litre süt sarfedilmiıtir. 

Evvela süt yerine ıüte benzer beyaz 
bir mayi kullanılması c!üıünülmüş, fa
kat bu fikirden hemen vaz geçilmiştir. 
Çünkü bir taraftan ucuza çık:mıyacağı 
anlaırmış, diğer taraftan böyle bir mayi. 
in artist Cloudette İn nennin tenine za~ 
rar vermesi ihtimalı hesap edilmittir. Bu 
filmde Cloudette imparatoriçe rolini al· 
mış bulunmaktadır. 

' " Dol<tor Moreau mn adalar" filmin
de yiqbaşı Danvies rolini yapan Pton
ley Fiddı otuz altı ayda otuz altı rol al
mıştır. Rekor ! 

Mavy Pikfort Fransız 
vapuruna binmiyor 
Geçenlerde bir Fransız aeyriıefain 

ıirketi Douglaa F airbanks ile Mary 
Pickford'a Amerikaya kadar lükı bir 
kamarada bedava vapur yolculuğu 

teklif etmiıti. Mary Pickford bu tçk· 
lifi reddetmiı ve demiştir ki: 

- Harp borçlarını henüz Amerika· 
ya ödememiş olan Fransızlardan bir 
ıey kabul edemeyiz. 

Mary Pickford ltalyaya geçerek 
Cenovadan bir lt'lo.lyan Transatlantiği 
ile Amerikaya hareket etmittir. Bir 
müddet daha ltalyada kalmak istiyen 
kocaoı Douglas ta bir İtalyan vap••ru 
ile dönecektir. 

Alınanyada son zamanlarda Ya
hudi aleyhtarlığına karp nefretlerini 
ızhar etmek ve son defa Almanyada 
"Onnandaki haç,, ismindeki Fransız 
filminin menedilm.esini protesto için 
Paristeki bir çok sinemalar arblı: Al
man filmi göstermemeğe karar Ter• 
mitlerdir. Çılgın gece filminden bir sahne 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Mülkiye 
Müsameresi 

(Başı 1 inci sahifede) 
devrinin maliye ve istikraz ıiyasetinr
geçmiı, lımet Pı. run memleket bütçe
sini tevzin edebilmek için Lausanne'da 
başliyan mucahedelerin batırlabıuş, 
Genç Cümlıuriyetin Osmanlı hükUmeti
nin bıraktığı ezici borç mirası altında 
kalmaması için, 1 ımet P ş. mn La usan.
ne' da istikraz mukavelelerini yeni tart· 
!ara tevfik ettirmek prensilıiııi ecnebile
re ne surette kabul ettirdiğini ve bunun 
neticesi olarak 1928 ve onu müteakip 
daha dün imza edilen 1933 itilafile ha
rici borı;lar yiiküniln ne surette memle
ketin mali kabiliyeti haddine irca edil
diğini anlatıruftır. 

Konferançı ilk §arttan sonra ismet 
P§. hükumetinin yorganımıza göre ayak 
uzabnak ve bütce acddan icin istikraz .. 
dan kacınmak h~su.-undaki ~İyasette ne 
kadar İ~rar ettiğini ve bunda ne derece, 
muvaffak olduğunu göstermit, bu siya· 
set yalnız ftdi masrafları, adi varidat ile 
kapamakla kalmamış, şimendifer masraf 
ları vibi fevkalade maoraflann da vergi 
ile bpatılmak suretile mustakbel nesil
lere misal olacak büyük bir milli teaa· 
nüt vazifesi sifa edildiğini izah etmiı· 
tir. 

Fazıl B. en sonra 1933 ikramiyeli İı· 
tikrazına geçmiş ve bükUmetin bu dtta 
vergi yerine istikrazı tercih etmesinin 
sebeplerini izah etmiıtir. 

Düne kadar memlekette umumi kayıt 
suretile bir istikraz imkini yoktu, çÜn· 
kü tasarruf Yoktu. Bugün memlekette 
tasarrufun laakal 40 • 50 milyon liraya 
çıkmıt olduğunu bütçe açıklarını kapa
mak için değil, nafia itleri i~in bundan 
İstifade etmek mümkün ve dzem oldu· 
ğunu söyledi. 

Bundan sonra Ergani İstikrazini mak
sat ve ıerait itibarile tahlil etmiı, bu
nunla uınuıni ve hususi menfaatın mez .. 
cedilmit olduğunu söylemiıtir. 

Fazıl B. konfpransını bitirmezden ev
vel Türkiye gibi bir memleketin ileride 
ha1k itibarına müracaat etmesi zaruri 
olduğunu söylemit ve hükıimetin cesu· 
rane bir adım atarak umumi kayıt usu· 
lune müracaat etmekle halkın vatanper· 
verliğine, menfaatmı idrak kabiliyetine 
itimat gösterdiğini ve buna mukabele 
etmek te halkın vazifeoi olduğunu IÖy
liyerek ~Özün,.. hitam vermiştir. 

Hatip föÖzünü bitirirken sürekli suret .. 
te alkışlanmıştır. 

Bundan •on•a Galatasaray talebesi ta
rafından ~j .. kon"e~ verilmi~ ve Halkevi 
temsil şubesi tarafından bir~ perdelik bir 
piyes tem•il edilmiştir. 

Küçümencik 
Davetliler 
ddar. 

(Başı 1 inci sahifede) 

Çocuklar bugün parkta eğlenecek 
Çocuk Bayraıru münasebet.ile Himayei 

E tfal Eminönü kazasının Alemclar ve 
Eminönü Nahiyelerinin ittirakile bu· 
gün Gülhane parkında muazzam bir ço
cuk eğlencesi tertip edilmiıtir. 

Bu eğlencede sekiz mektep zengin 
prograınlarile hazır bulur,;,caklardır. Şe

hir Bandosu çalacak sıhhi vecizeler, 
manzumeler okunacak ve bütün talebe 
tarafından milli martlar söylenecektir. 
Aynca kukla, hokkabaz, monoloğ ve 
Şarlo mukallidi taraflarından da çocuk· 
!ara eğlenceli bir vakit geçirtilecektir. 

Park her gün olduğu gibi bütün hal
kımıza açıktır. 

Gülh11,;1ede müsamere 
Bugün Gülhane parkında ilk mektep 

çocukları için Himayei Etfal cemiyeti 
tarafından bir müsamere verilecektir. 

J. Hakkı Beyin konferansı 
Terbiye müderrisi lımail Hakkı Bey 

dün saat 15 de Halkevinde "Demokrasi 
içinde çocuk haftası" mevzulu bir kon
ferans vermİftİr. 

Konferansta birçok talebe ve mual
lim hazır bulunmuıtur. 

can ve sıkıntı yil· 
H_eyde n zayıl\aınış 
z.un e 

sinir\eriniıi. k 
kuvvetıendırft\e 
i(in 
günde birkaç defa 

&rom ura\ 
"Kno\l,. 
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Cümhuriyet 
Abidesi 

(Başı 1 inci sahifede) 
takdirkiriyim. Gazi'nin bu memlekette 

batarmit olduğu büyük itleri teferruatı 
ile bilirim. 
Dehası, asrın bir mucizesi olan büyük 

ıefimiz iM. Muısolini de, Gazi'nin tak
dirk&ndır. Şimdiye kada• bir çok defa· 
lar M. Musolini ile görüşerek, iki hü
kUmet aclaırunı biribirine bağliyan dost· 
!uğuna tahit oldum. 
halya'yı dünya nazarında doymak bil

meyen ve çilgin ihtiraslara kapılan bir 
vampir gibi gösteren yalanlar uyduru
luyor. Bunla!"ll çok tee11üf ederim. 

ltalya harpte seçme evlatlarından 

650,000 ini kaybetmiştir. Harpte büyiik 
bir servet kaybeden l tal ya buna muka· 
bil biç bir şey iıtememiıtir. Fakat bu 
fedakilrlıgına mukabil kendisine kartı 

bir minnettarlık eseri gösterilmediği gi. 
bi, her taraftan itimatsızlık görmü,tür. 

ltalya bugün Duçe'nin §ahsında zan· 
nedildiği gibi bir harp aleti değil, bir 
sulh opotr'unu bulmuıtur. l talya haksız 
iftiralarla kendisini Türlriye'ye bağlı. 

yan dostluk rabıtasının ırevşemeıine ra
zı olamaz." 

M. Canonica bundan sonra Taksim i,. 
bideıinde yapılacak tadilat hakkında fU 

İzahatı vermİftir: 

"- Abide plinlaruıı yaptlğnnız za. 
man etrafmda geniı bir havuz da vardı. 
Bu havuz abideyi daha büyiik göstere
cekti ve suya akisler de daha başka te
sir yapacaktı. Fakat projemde tadilat 
yapddı, bugünkü şekil kabul edildi. Bu 
şeldile, bilhaı•a meydan genişletildikten 
sonra, abide küçük görünüyor. 

Bunu nazarı tlikkate alarak abidenin 
geniıletilmesi İ~n Belediyeye bi. _teklif· 
te bulundum. Teklifime nazaran ıki ta
raftaki iki nöbetci asker abideden ayrı .. 
!arak biraz dl\ba· uzağa götürülecekler
dir. Bunla'"ın üzerinden abideye doğru 
bir tak yapılacak, takın üzerine bir hi· 
lal konacaktır. Bu suretle abide büyü
müş olacaktır. 

Projem Belediye tarafından muvafık 
görüldü. Kat'i karru- verilirse 20 gün 
zarfında bunu bazırlıyabilirim. Eylulde 
tekrar İ•tanbula geleceğim. Tadilat ka
rarlaştırılırsa hemen i,e başlıyacaiğon. 

29 tesrinievvele kadar abidenin yeni şek· 
linin iklt'.al edilme•İ lsabil o,labilecektir. 

Hangi işler 
Görüşüldü 

(Başı 1 inol sahifede) 
kalann müıterek bir gayretle krediye i
cap eden şümulü ve genişliği vermeleri, 
bu suretle ihdas e4ilecek krodiyi teda
vül mevkiine çrkannak için bütün vası· 
talara müracaat edilmeoi, itlerin ikma
line müsait bir bal ve vaziyet ihdas et• 
mek suretile muhtelif sahalardaki te
şebbüslere kuvvet verilmesi lazımdır. 

Hükumetler de sermayenin sarfma 
müteallik programlar vücude getirmek 
suretile bu bapta yardonda bulunmalı
dırlar. Ayni zamanda beynelmilel kam
biyo muvazenelerini de tem.in etmek ve 
ahval müsaade ettiği takdirde fiatlan 
clütürmemek suretiyle tatbik edilecek 
beynelınilel bir nakit mikyası vücude 
getirmek ve mazının felaketli hatalan
nın tekerrür etmesine mini olmak ıa .. 
zımdır. 

Gümüı maden meselesi de müzakere 
edilmiş ve gÜJDÜ§ madenin vaziyetinin 
io.!ahı için muvakkat bir takım teklifler 
serdedilmiıtir. Bütün bu meseleler, bi
ribirine bağlı olup yalnız batma bir tek 
millet tarafından halledilmeleri imkanı 

yoktur. 

Cihanın vaziyetinin sağlam ve devam 
lı bir surette 11lahı beynelmilel sahada 
ayni zamanda yapılacal( icraat ile her 
memleketin dahilde bas vurmakta oldu
ğu çarelerin tevzin edilmesine bajğlıdır. 

Tetkik edilmit olan teklifler, Vqing 
tona davet edilmiş olan diğer devletler 
mümessillerile de gözden geçirilecektir. 
Bundan da maksat, konfeanaın İçtlmam 
dan evvel geniı bir mikyas dahilinde 
mütterek bir itilaf elde etmektir. Her 
iki hükUmet, konferansın haziranda İç· 
timaa davet edilebileceğini ümit etmek· 
tedirler. 

NEVYORK., 27 A.A. - M. Mac 
Donald buraya gelmittir. 

Mac Donald'in beyanatı 
VAŞiNGTON, 27 A.A. - M. Mac 

Donald gazetecilere beyanatta buluna
rak M.' Rooıevelt ile yapmıı olduğu gö
rüımelerin Amerika toprağına ayak ba
sarken ümit ettiğinden çok fazla netice 
for vermit olduğunu ıöylemit ve fakat 
hiçbir itilaf aktedfimemi~ olduğunu ili.
ve etmiştir. 

Mumaileyh demi§tir ki: 
- Karaya çıktığım zamandaki ka· 

dar serbeotim, hakikaten iyi it gördük. 
M. Mac Donald, bu beyanatı M. Ro

osevelt ile M. H'lrriot arasında Beyaz 

Clıarpin Aşk acemileri filminde 

Kadınlara bir iki söz 
Mourice Chevalir Kadınlara şu naıİ· 

hatleri verir: 
1 - Çok elbiseden ve sevdadan bah· 

setmeyin. 

2 - Bir erkeğe ıizi ıerip sevmediği
ni hiç sormayın. 

3 _ Çok boyanmayın. Bilha11a ruju 
az kullanın. 

4 - Sözlerinizde ve tavurlaruuzda 
yapmacık olmasın. Her ıeyden evvel sa• 
delik. 

5 - Çocuklardan hiç bahıetmeyin. 
6 - Son sigaranızı kat'iyen içmeyin. 
• Hollivoudda Fraı:uıız tenisçisi Tilcha 

ile Alıı.n şampıyonu Hana Nusaalln a. 
rasmda yapılan maça Marlene Dietrich 
te davet edilmifiir. 

"0 niformalı genç kızlar" filminin bat 
müme11ileai Dorotlıea Wieck nisanın 
birinde Nev-York'a gitmiıtir. Orada 
Amerikan sinema hayatına atılacaktır. 
Yeni filmindeki "§i Charles Langhton 
dir. Dorothea gayet gijzel İngilizce ko
nupnaktadır. Ve Berlindelô Afa tirketi 
ile mukavelesi nilıayet bulmuıtur. 

• Marlene Dietrich Yeni bir rekor 
yapb. "tarlaların tarkı11" ismindeki son 
filminde yirmi altı defa elbise değiştirdi. 

Iktısat vekili 
Atinada 

(Batı 1 inci eııhil-.de) 
n araamdaki aevgi ve bağlılık ile kar
ıılanıyoru:z. Heyete ba akıam Ba,ve
kil M. Çaldaris tarafından Büyük Bri
tanya otelinde parlak bir ziyafet ve
rilmiştir. 

Neler miizalıere edilecek? 
ATINA, 27. (Huıuıi) - Yunan hü. 

kiimeti, ticaret muahedesi müzakere
lerinde ileri sürülecek tezi, hazırla
mııtır. Yunanistan, yeni Türk • Yu
nan ticaret muahedesi müzakeresinde, 
geçen sene aketdilen Yunan • Yugos
lav ticaret muahedesinin eaaa tutul
masını ileri sürecek, mamafih Celal 
Bey tarafından vuku bulacak teklif. 
!eri de tetkik edecektir. 

Yunan hükiimeti, bundan bir kaç 
ay evvel yeni ticaret muahede$İnin 

aktini müzakere için ihracat ofisi mü
dürü Cemal B ve Ticaret odası umu
mi katibi Vehbi B., buraya geldikleri 
zaman ayni tezi ileri aünnüı, fakt iti-
laf husulü kabil olamamııtı. -

Bu defaki müzakerede iki taraf a• 
rasında bir anlatma vukuu ümit e
dilmektedir. 

Celal Beyin burada ne kadar müd
det kalacağı maliim değildir. Mama
fih iktisat vekilinin, önümüzdeki çar· 
famba buradan geçecek olan Seyrise
fainin Ankara vapurile olmasa bile 
gelecek cumartesi gÜnÜ Pireden kal· 
kan Loit Tryestino vapurile lstanbu· 
la hareket etmesi ihtimal dahilinde· 
dir. 

Sarayda müki.lemeler batlamadan evvel 
yapnuftır. 

Aynlırken 
NEVYORK, 27 A.A. - M. Mac Do

nald, vapura biruneden eırvel M. Roose
velt'e bir telırraf çekerek hakkında gös
terilen misafirperverlikten dolayı te,ek
kür etmiıtir. 

Amerika siyaseti değİfİyor 
NEVYORK, 27 A.A. - Gazetelere 

göre Amerikan harici siyaıeti yeni bir 
veche almaktadır. Bu ık,'iıiklik bilhas· 
sa gümrük tarifelerinde, borçlar mes• 
lesinde v'? ~ilah ih .. acatrnm mPnİ busu• 
sonda ve bir istisare misakı aktinde k 
diıini gösterec~İ:ir. 
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3 M•yıetan itibaren Nl,anlafında 

ŞiŞLi SIHHAT YURDU 
0CRETS1Z BAKIM 

Gftnü Saati H~lık: Bakacağı Doldıot 

c.ın-teai 10 Burun, Boğaz, Kulak Hayııhır İhnbim Bey 
Pus 15 Dahiliye Se liniılı:Ji Rifat Bey 
a.ıı 9 Hariciye Pıroıf. ()pttaltör M.K.tmal Bey 
&lı 13 Nieııiye Prof. FU9t Fehim Bey ç..,..... • B6bn:ık, ıııc_,,,, İdrw Pııof. Fuat Kimil Bey 

~ ıs Vi!Adiye M. İğiz Bey (2503) 

l -ı"' ____ E_v_k_a_f_m_ü_di_rl_y_e_t1_ı_ıa_._ı_a_r_• ___ _,, 

Kömürün miktan 
Kilo 

100000 lstiranca V a1of ormanlarınm Süpürge alan mevkiinden 
I 00000 ,, ,, ,, Mertekli " 
200000 ,, ,, ,, Kasap çqmesi ,, 
200000 ,, ,, ,, Büyük Egrek ,, 
250000 _,, ,, ,, Kale boyu ,, ----------------------......;=::;....- 75000 ,, -.. ,. Haydut pınar 

Nafıa Vekaleti Binası 30000 
.. ,, ,, ::~ut pmar 

2262 

" 
" 

• Balada mevki ve miktarları yazılı kömürlerin bir buçuk ae- ı 

inşaat M' .• e nakasası ne zarfına kat Ye İmali arttınnaya çıkarılmıştır. ihalesi 1-5-
933 pazartesi gijnü saat 15 tedir. Talip olanların İstanbul Ev-

Maliye v ekileti Milli kaf müdürlüğünde Var~~5~;1)üdürlüğüne müracaatları. 1749 

----------Em 1 i k MüdürJÜg .. Ünden: Sayımocağı vaJof arazisinden Keçesuyu mevkünde 6 
dönüm Tarlanın üç senelik ican arttırmaya çıkarılmıştır. 

Ankara Yeni§ehirde yapılacak Nafıa Vekaleti binası İhalesi 8-5-933 pazartesi günü saat 15 tedir. Talip o-
İnşaatı kapalı zarfla münakasaya konulmU§tur. Kqif bedeli lanlarm İstanbul evkaf müdüriyetinde varidat müdürlüğüne 
624,000 küsur liradır. İhalesi 25 Mayıs 933 perşembe giinü müracaatları. (1640) 1915 
"apılacaktır. 

' ~inanın um~ ve f.eımi prtnameleri, proje ve sair evra 
kı maliye fen heyetindedir. Elli lira mukabilinde alınabilir. 

~ün~a~aya ginnek istiyenler: En az (300) bin li
ralık mumasıl ınpatı muvaffa kiyetJe yapmış olduğuna dair 
m~teber ev~ak ve 'fo 7,5 kanuni teminat mektubile şartname 
lerın alındıgma daır makbuzu rapteylemek suretile teklif 
m~~uplaı;.ıru ihale ~ü saat on beşe kadar Maliye Vekaleti 
Mıllı Emlak ldaresıne makbuz mukabilinde tevdi etmeleri 
lazımdır. Tafsilat resimleri ve fazla izahat Maliye Fen heye
_tinden alınabilir. (1592) 1841 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşfi (31562) lira (49) kuruştan ibaret 
olan Ankara • Be)'paZan arasındaki Gömleksiz köprüsü in
şaatı mukavelename tarihinden itibaren (7) ay zarfında ik
mal edilmek Üzere ve kapalı zarf usulile 25-4-933 tarihin
den 15-5-1933 tarihine kadar (20) gün müddetle münaka
saya konmuştur. 

2 ~ Münakasaya iktidarı fenni ve itibari maJilerini is
pat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil ol
mak İsteyenlerin: 

A.- Bedeli keşfin% 7,5 buçuğu olan (2367) lira 
(19) kuruşu Vilayet idarei hususiyesi hesabına bankaya tev 
di ettiklerine dair makbuz sen edinin veya milli bankalardan 
birinin teminat makbuzunu yahut milli esham mukabili mu
haaebei huıusiyeden alınacak ilmuhaberi ibraz etmeleri la
zımdır. 

B.- Ticaret odasına mukayyet olduklarına ve iti
bari malilerine ait bir vesika göstermeleri icabeder . 

. . C.- Y edlerindeki ehli yeti fenniye vesikalarını yev
mı ıhaJeden en az 8 gÜn evvel vilayete Başmühendisliğine göa 
tererek münakaaaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehli
yeti fenniye vesikası almaları veyahut ellerindeki vesikanın 
zirine şerh verdi.ı:ilmeai iktiz:ı- eder. Bu üç şartı tamamen haiz 
ol~ayanların '!1unakasaya ıştiraklan şayanı kabul olamaya 
cagmdan teklıf zarfları açılmayarak kendilerine iade edile
cektir. 

3.- Münakaaa evrakı k esfiye ve seraiti mahsusasma 
tevfikan İcra edilecektir. - · 

4-Talipler 661 No: lu münakasa ve ihale kanununun 
(10) cu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı zarfı 15-
5-1933 tarih ve pazartesi günü saat 15 şe kadar vilayet dai
mi encümeni reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edecektir. 

5 Münakasa 15-5-1933 tarih ve pazartesi günü An-
kara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

6 - · Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya daha zi
yade malumat almak isteyenlerin her gün Ankara Vilayeti 
Nafia Başmühendisliğine veya Encümeni Daimi kalemine 
müracaatlan ilan olunur. (1869) 

KAPPS 
1674 

AJ.,.n kitaı><;ı, Alman kitaplan en 
ucuz satar, Beyoğlu, latildal cadde

si 390, lıveç sefareti karımnda. 

(1347) 

Alemdağm'da Sultan çiftliği önünde çayırdan müfrez 
15 dönüm Tarlanın üç senelik İcarı arttırmaya çıkanlmıştır. 

ihalesi 8-5-933 pazartesi günü saat 15 tedir. Talip o
lanların İstanbul Evkaf müdiriyetinde varidat müdürlüğüne 
müracaatları. (1642) 1917 

T erkosda vaki Mandıracı çayırı otu 
Terkosda vaki Silahtar ağa çayın otu. 
Terkos gölü sazlal'I 
Catalca kazasına tabi T erkos nihayetinde Evkafa ait İ· 

ki kıt'a· cayırın 933 senesi otlan ve Terkos gölünün bir sene 
Jik sazla;ı arttırmaya çıkarılmıştır. iiıalesi 8-5-933 pazarte 
si günü saat 15 tedir. Taliplerin İstanbul Evkef müdiriyetin 
de Varid~~ müdürlüğüne mür acaat eylemeleri. ( 1643) 

1918 ----- - -- · ·--- -
Çavuşhaşı Vakıf çiftlik binası önünde 20 dönüm tarla-

nın bir senelik icarı arttırmaya Çıkarılmıştır. ihalesi 8-5-933 
pazartesi günü saat 15 tedir. Talip!erin İstanbul evkaf mü 
dürlüğünde varidat müdüriyetine müracaatları. ( I 64 I) 

1916 

Alemdağmda Reşadiye karyesinde vakfa ait I 77 dö
nüm Tarlanın üç senelik İcarı arttırmaya çıkarılmıştır. ihale 
si 8-5-933 pazartesi günü saat 15 te dir. Talip olanların Istan 
bul evkaf müdüriyetinde Varidat müdürlüğüne müracaatla
rı. (1644) 1919 

Çavuşbaşı vahlf çiftlik dahilinde Şimalen küçük göle 
garben küçük göle altında be d ile çıraklık deresini takiben 
Çavuşbaşı deresinde cenuben karanlık dereyi takiben kesta
ne deresi şarkan Murat çeşme sile düz kestane büyük ve kü
çük gölgelik mevkiine kadar olan hudut ile mahdut mer'a ile 
dahilinde bulunan (200) dönüm tarla ve çiftlik karşısındaki 
sazlı tarla namile maruf 15 dönüm tarlanın üç senelik İcarı 
arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 8-5-933 pazartesi günü 
saat 15 tedir. Talip olanların İstanbul evkaf müdiriyetinde 
varidat müdürlüğüne müracaatları. (1645) 1920 

Kıymeti Bedeli 
muhammenesi müzayedesi 

~a Llra 
485 3~ 

Y enibahçede keçecipiri mahaJlesinde soğukçeşme cad 
desinde eski 26 mükerrer yeni 36 36 / 1, 3612 No: lı gay
tanhanenin l / 8 hissesinin icr a kılman müzayedesinde veri
len bedel haddi layıkında gör ülmediğinden müzayedesi bir 
hafta müddetle temdit edilmiştir. Temdiden müzayedesi Ma 
yısm 3 cü Çarşamba günü saat IS tedir. Fazlasile taliplerin 
mahlfilat kalemine müracaat! arı. ( 1890) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1200 Ton Rekompoze kömürü: Kapah zarfla münaka 
sası : 6 Mayıs 933 cumartesi günü saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı Rekom· 
poze kömürüne ait şartnameyi görmek iatiyenlerin her gün 
ve itaya talip olanların da teminatı muvakkate makbuzlarile 

· birlı'lcte hizasında: yazılı gün ve saatte Kasmıpaşa'da Deniz 
Levazım Satınalma komisyonuna müracaatları. (1559) 

1870. 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi 
No. 
356 Bey ot hı Kamerhatun 
357 .. 
358 BllyDkada 

.. 
Metrutiyet 

.. 
Heybeliada 

.. 
Vah 

" .. 
Beyoila Hüseyinağa 
Linga Katipkasım 
Edirnekapı S:.kırağa 
Yedikule imrahor lıyas B. 
Boğaziçi Patabahçe Pa,abahçeai 

Sokağı 

KalyoncukoUugu 
Çukur 
Eaki Çakum yeui 
NiZ1m cadde1i 

Bnraalı 

Hatmet B. 
Yalı 

Abanoz 
Yalı 

Yeni 
Si deri 
Kıblesuyu 

Cinai 

Kigir dnkkin lattl baa• 
Ki&'İr hane 

,, ,. Ye balıç• 
M,ap hane balııçelİ met
reıi 2163.50 

Emllk 
No. 
57 
34 
41 
l 

Hi.aesi 

8116 
30/120 
T ... mı 

416 

Hiııııeye gllre m• 
lıammen kıymeti 

3000 Lira 
750 .. 

25000 .. 
10000 " 

Ahfap hane Ye dlllıkla 2,4 Tamamı 3000 ,, 
Klıir razino 18 1/2 4000 ,, 
Klgir lıane 39 Ta••- 5000 ,, 
Kigir hana 79 1/2 SOO ,, 
Ahpp lıane 13 Tamamı 600 ., 

.. .. 11 112 300 .. 
" 3 Tamamı 350 ., 

359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 ·• " " ,, Arsa zira 184 S ,, 100 ,, 

Pey akçelerile ibale b~~elleri. nakten veya gayri mübadil bonosile ödenmek llzere yakanda eyaafı ya11h gayri menbllarden 358,359 
numaralı11 kapalı zarfla dıgerlerı a~ık arttırma suretile aabşa çıkarılmqbr. Kat'i ihale gthıü 8-S-933 pazartaai günll saat on beftedir. Arzu 
edeıaler % yedi buçuk pey akçele~ıle Bank~mıza mllracaatları. Kapah zarfla olanlar kapalı zarflarını ye•mİ muküre kadar banlı::amızda 
müteşekkil satı§ komisyonuna tevdı etmelerı lbımdır. Şartname baakamız kapısına asılmı~tır. Senei haliye vergilİle belediye rllsumu müt· 
teriye aittir. 11804) 

"':- . .. ~-

Vapuru 1 Mayıs 

PAZARTESi 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Haftalık ı·zMIR Sürat 
muntazam posta11 

Lllkı kamaraları havi 

INÖNÜ 
2~·~~:. Cumartesi 

günü akşamı harehtlc Zonguldak, 
İnebolu, Ayancık, s.ıneun, Onlu, Gi
n:sun, Trabzon. Sürmene, Rizcye 
azimet ve a.vdct ~dcccktir. 

aut 14 de Galata rıhbmından 
dofru [lzmir}e hareketle pazar 
gllnü lımir'e muvaaılat ve pa
nrte1i ıD•ii f ımirden hareketle 
aalı ıllnü lıtanbul'a aYdat ede
cektir. Fazla tafslllt içlıı Sir
keci Meymenet Haaı albnda 
acentalığa mllracaıt. TeL 22134 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yelkenci 
hanındaki acentalıiına müracaat. .. [24S7J t8SS 

Tel: 21515. 

·---(2513) ----· 
SEYRISEFAIN 

Merkez aeeatas C.lata ıtapr1ı,.,, iL 2312. 

ş.ı.. A. Slrlıod Milloilnlar _.. H. 2,3740. 

KOCAELİ VAPUR 

ŞİRKETİNDEN: 
İdare fabrikasında mütera

kim takriben [400] ton muhte· 
lif kalınlıkta hurda saç bilmll
zayede ıablacakbr. Bedeli ta· 
llplerin idaredeki yeni matlü· 
babadan da mahsup edilir. ihale 
3 Mayıs 933 saat 16 da. Temi· 
nıt % ıs. 

Vapur.lar tamiratı dolayısile 30 Nisan 

tarihinden itibaren pazar günleri ls

tanbul'dan pazartesi günleri İzmit"ten 

ha reket eden vapur seferlerinin bir ay 

müddetle lağvedildiği ilan olunur. 
(2581) 

1 Devlet Demiryolları idaresi ilAnları f ------
1-5-933 tarihinden itibaren şeker fabrikalannda topla 

nan ve hayvanlar için çok na fi bir gıda teşkil eden pancar 
küspelerinin nakliyatına mahsus tarifeden ton başına asgari 
400 kuruş alınmak şartile ayrıca yüzde 30 tenzilat yapıla
caktır. Bu tenzilata nazaran Uşaktan Ankaraya bir ton küs 
pe 520 kuruşa nakledilecektir ( 1880) 2255 

Bir Mayıs 1933 tarihinden itibaren mer'i olmak üzre 
deniz yolu ile Haydarpaşa li manma gelip pinomatik techi
zatla siloya ithal edilecek zahirelerden ithal ameliyesi ücreti 
olarak (120) kuruş alınacağına dair 1003 numaralı tarife 
ye bir zeyil yapılmıştır. 

Fazla maJiimat almak istiyenlerin Haydarpaşa Liman 
Başmüfettişliğine müracaatları rica olunur. (1881) 

2256 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (73) ka
lek yazı makinesi, musluk, telgraf teli, demir, vakum yağı, 
bobin teli, serfil, Salmastra ve kılingerit, karyola, süpürge, 
masa çuhaar, toz emmeğe ve çamaşır ve bulaşık yıkamağa 
mahsus makineler, karton it wne tutkalları, karton bitüme, 
döloneci kumu, hastane için tathir makineleri, ve sair 
gibi malzemenin pazarlığı 3-5-933 tarihine rastlıyan çarşam
ba günü mağazada yapılacağından İsteklilerin ayni günde 
saat 9 dan I l e kadar isbatı vücut edere k tahriren fiat ver
meleri, bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza dahi 
linde asılmış olup nümune getirilmesi İcap eden malzeme için 
pazarlık günü nümunelerin beraber getirilmesi nümunesiz 
tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. (1898) 

iatanbal Beledlyeal ilanları 

933 senesi nakdi yol mükellefiyeti şöse ve köprüler 
kanununu tadil eden 1882 N o. lı kanuna tevfikan umumi 
meclisçe 6 lira ve taksit zamanları da biri Haziran ve diğeri 
Teşrinievvel ayları ve 933 senesi bedeni yol mükellefiyeti 
6 liranın mukabili 8 gün olarak ve çalısına ayları da Eylül, 
Teşrinievvel, Teşrinisani , Nisan ve M~yıs ayları olmak ü
zere tesbit edilmiş olduğundan bu aylar zarfında nakdi ve be 
deni müke1lefiyetin ifası lüzumu ilan olunur. ( 1902) 

Sabiha Hanıma ait 

Hafız Zühtü efendi 

Peynirci Yako Nişan Ef. 
Azize HanJDl 

• Dava Vekili Ahmet Hu-
lusi B. 

Dava Vekili Ahmet Hu-
lusi B. 

Melek Hanım 
Olimpiya Hanım 
Paraşkuva 

Koçanari 

Katina 

Y edikulede demirhane sokağı 21-23 
hane 

Y edikule demirhane sokak 83 No. 
kahve 

Y edikule fabrika sokak 7 -6 fabrika 
Yedikule tabağhane 10-12-14 me

bani 
Y edikule Müezzin Hasan sokağı 

10-12-14 emlak 
Y edikule demirhane 57-59-61 -63 

hane dükkan. 
Y edikule tabağhane 7 arsa 
Y edikule tabağhane 7 numara arsa 
Y edikule demirhane 53 No. demir-

hane 
Y edikule demirhane 53 No. demir

hane 
Y edikule demirhane 53 No. demir

hane 
Aepaaya veresesi Ameliya Y edikule demirhane l l 5- I I 7 -119-

121 hane 
AspaaYa veresesi Ahilya 20-22 arsa Y edikule müezzin Ha

san sokak. 
Aspasya veresesi Aspasya 20-22 arsa Y edikule müezzin Ha

Mevlut efendi 

. 

san sokak 
Y edikule demirhane 55 numaralı 

hamam. 

Fatih Belediye Dairesi Müdiriyetinden : Baladaki 
eınlak sahiplerine ebniye kanununun 12 ci maddesine tev
fikan tevsii tarik yapılacağından alakadarana adresleri 
meçhul olduğundan tebliğat makamına kaim olmak Üzere 
bir gfula itirazlan olup olmadığı ilan olunur. (1901) 
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- i anları 

VII. K. O. hayvanatı ihti
yacı için pazarlıkla 2460 gi
yim nal alınacaktır. İhalesi 
29 Nisan 933 cumartesi gÜ

nü saat 15 tedir. isteklilerin 
nümune ve şartnamesini gör
mek Üzere her gün ve pazar
lığına İştirak için mezkiir gÜn 
ve saatinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. Sa. Al. komisyonuna 
müracatlan. (114) (1856) 

2223 
• * • 

Davutpaşa laılasmm su mo 
törü pazarlıkla tamir ettirile
cektir. İhalesi 1 Mayıs 933 pa 
zartesi günü saat 11 dedir. İs
teklilerin prtnamesini gÖr
mek üzere her gün ve pazar
lığa girmek için o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. komisyonuna gel 
meleri. (115) (1857) 

2224 
• • • 

K. O. lat'atı hayvanatı için 
660 1. F. hayvanatı için 300 
dönüm çaymn açık münaka
ıuı 2 May11 933 aah gÜnÜ 
saat 15,30 a bırakılmııtır. Is 
teklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kaaaıma ittirak için belli gün 
ve saatinden evvel Fındıklı
da 3. K. O. Sa. Al. komis
yonuna gelmeleri. (116) 
( 1859) 224S 

nuna gelmeleri. ( 117) 

MEMUR ARANIYOR • 
Anadolu'da, lstanbul'a yakın vilayet meri<ezinde mühim bir müe .. esenin 
Türkçe ve Almanca mükemmel ve seri makine ile yumağa ımılı:teclir bir 
memur veya memureye ihtiy..., vardır. Taliplerin Almanca ve Türkçe oı.. 
rak el yu11ile yazacaldıon tercümei hallenn: timdiye ı..dıu· çalqtıklan 
yerlerin vesilcalal'lna rapt..,n, adre~rite birlikte 29-4-933 cwmırtelİ 
.ılqamma kadu idarehanemize müracaatlan rica olunur. (2491) 

22))-

Sarıyer Malmüdürlüğünden . 
Kısır kaya karyesi civan nda ciheti askeriyeye ait bulu

nan harap fırın ankazı: müzayedeye konulmuş olduğundan ta 
lip olanların 14-5-933 pazar giinü saat on dörtte komisyona 
müracaatları. (1886) 

Kırklareli Vilayeti 
Orman Müdürlüğünden: 

~ Kırklareli vilayetinin Demirköy kazasında Sarıgöl -
Kopangölü maa bıçkı deresi devlet ormanından üç senede 
yakılıp çıkarılmak üzere 3443 6 kantar meşe kömürünün be
her kantan 12/5 kuruş muhammen bedeli üzerinden talibi 
ne ihale edilmek üzere 29-4-933 tarihinden 29-5-933 tarihi
ne kadar bir aymüddetle müzayedeye konulmuştur. Mü
zayede ve ihale alen> olacakve 661,799 numaralı kanunla 
rm ahkamı umumiyeai veçhile 29-5-933 tarihine müsadif pa 
zartesi günü saat 15 te Kırklareli orman müdürlüğünde mü 
teşekkil orman sabş komiıyo nu huzurunda icra edileceğin-
den taliplerin bu İşe kafi serm ayeıi olduğuna ve ihtisası dahi 
tinde bulunduğuna dair tiear et odaaı veaikalarile teminatı 
muvakkate akçesi olarak bir senelik bedeli muayyenin % 
15 i nisbetinde 223 lira 20 kuruşu mezkür ıaate kadar komis 
yona tevdi eylemeleri ve şartname ve mukavelename sureti 
musaddakalarmıo da Ankara orman işleri umum müdürlüğü 
ile İstanbul ve Kırklareli orman müdiriyetinden almahilece
ği ilin olunur. (1893) 

Zonguldak Vilayeti 
Daimi encümeninden: 

Keşif bedeli 28319 lira 48 kuruştan ib.aret olan Zonguldak
Devrek yolunun 6 - 800 ile 18 -580 kilometreleri arasında ya
pılacak tamiratı esasiye 10/ 5 1933 çarşamba gÜnÜ saat 15 de 
ihale edilmek Üzere münakasaya çıkarılmıştır. 

Talipler kapalı zarflarrru ihale saatinden evvel Vilayet en
cümenine vermeleri li.zrmdır. Şartnamesini görmek ve daha 
fazla tafsilat almak isteyenlerin Vilayet encümenine müraca
at etmeleri ilan olunur. (1805) 2169 

K. O. hayvanatı ihtiyacı i
çin pazarlıkla 50 ili. 60 ton ar 
pa kırdırılacaktır. lhaleıi 2 
Mayıs 933 aalı günü saat 14 
tedir. İsteklilerin şartnamesi
ni görmf'k üzere her gün ve 
pazarlığa girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Fmddch
da 3. K. O. Sa. Al. komisyo- ı 
( 1859) 2246 ::-___ Eill ________ -=ı _________ I __ .. 

:ı- :ı- " 

l. F. efradı ihtiyacı ıcın 
28,000 kilo yataklık ot pazar 
lıkla satın 'alınacaktır. İhale
si l May11 933 pazartesi gü
ni.i saat 14 tedir. İsteklilerin 
sartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlık için o gÜn 
ve vaktinden evvel Fındık
lıda 3. K. O. Sa. Al. komis
yonuna gebneleri. ( 118) 
(1860) 2247 

* * * 
K. O. Merkez krt'aları ih

tiyacı için 4500 adet yeşil sa
lata 2200 demet yeşil soğan 
1000 demet tere otu 20 kilo 
sirke pazarlıkla alınacaktır. 
İhalesi 2 Mayıs 933 sah günü 
saat 14,30 dadır. stel<lilerin 
sartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak i
çin o !1'Ün ve vaktinden evvel 
Fındıklrda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(123) (1906) 

K. O. Merkez kıt'aları ih
tiyacı için kapalı zarfla mü 
nakasaya konan 200 ton una , 
verilen fiat pahalı görüldüğün 
den ihalesi 1 Mayııı 33 Pazar 
tesi gi.inü saat 15 te pazarlı
ğa bırakılmı~br. İsteklilerin 
numune ,,,. sartnamesini ~ör 
mek üzere he~ gün ve müna· 
kasaya İştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. Komisyonuna 
ıniiracaatları. (122) (1905) 

K. O. Hayvan hastanesi
nin elektrik tesisatının tami
ri için tl\)İp çıkmadığından 
ihdesi 1 Mayıs 933 pazartesi 
rriinii saat 11,30 bırakılmıs· 
tır. İsteklilerin keşif ve şart
namesini görmek Üzere her 
oi.in ve pazarhi~a girmek iç;n 
o ı:rün ve vaktinden evvel F ın 
dıklıcfa 3 K. O. Sa. AL kornis 
yonun .. gelmeleri. (121) 
(1904) 

.y. .y. :r. 

1. F. ihtivacı icirı 4500 a
det ve~il sal~ta · 2200 demet 
ycsil so~an 1000 demet tereo 

Ecnebi memleketlel"e 11iden üccar ve •eyyahlat"a 

Banka Kommerçiya e İtaly na 
Sermay si 700,000,001) (İhtiyat a çesi: 580,000,001} Lirei:) 

Travellers (Seyyahin çe-kleri) atar 

Liret, frank, İngiliz lirası veya doları frank olarak satılan bu 
çekler sayesinde nereye gitıeniz paranızı kemali emniyetle taıır ve 
her zaman isterseniz dünyanın her larafında, 4ehirde otellerde 
vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için nakit ma· 
kamında kolaylıkla istimal edebilirsİnİl:. TravelLrs çekleri haki1d 
ıahibinden ba,ka kimsenin kullanama ya .. ağı lir şekilde t"rtıp ,.e 
ihtss edi'ıni•tir . 1492 

lstanbu İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

286 kap Marka muhtelif N. muhtelif sakarin 3 Kg. kilo 
6323 

12 ,, ,, ,, ,, ,, 280 kaçak 
İstanbul İthalat Gümrüğü satış ambarında mevcut o

lup 19-4-933 tarihinde bibnü zayede transit olarak satılacağı 
31-3-933, 5-4-933, 12 14/933, 18 14 933 tarihlerinde ga- ı 
zetelerle ilan edilen sakarinler in talibi zuhuı· etmeıniş oldu
ğundan müzayede giinünün 30-4-933 tarihine talik edildi
ğ~ni ilan olunu~ ( 1813)~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer aşağıda cins ve miktarlan 
yazılı (üç) kalem eşyanın ayrı ayrı kapab zarf münakasaları 
isimleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapılaca
ğından isteklilerin şartname lerile nümuneleri görmek üze
re her giin münakasalara girmek için talip olacakları kaleme 
ait ilk teminatı maliyeye yatırarak alınacak makbuz ve teklif
namelerile beraber mezkiir günde ve muayyen saatte komis
yonumuza müracaatları. (1535) 

Cinsi Münakasa tarihi Günü Saati 
10,000 ila 16,000 metre kış-

lık kumaş. 3 Mayıs 933 Çarşamba 14 
50.000 ita 70,000 metre yaz-

lık kumaş. 3 Mayıs 933 Çarşamba 15 
10,000 ita ıo,soo çift sarı 

kundura. 3 Mayıs 933 Çarşamba 10 
1835 

tu 20 kilo sirke pazarlıkla alı- ı' C O C O M AL T 
nacaktır. ihalesi 2 Mayıs 933 1 Mükemmel bir unsuru 
salı günü saat 14,30 dadır. Is gtdaidlr 

kl ·ı · t · · .. ' 2 büyük veya 3 ufak boş ku-te ı erın sar namesııu gor t t ı· · k b'li d A · unun eı ımı mu a ı o e me 
mek Üzere her gün ve pazarlı rika'da pek ziyade rağbet bul -
ğa iştirak icin o gün ve vak- mu olu Jig · Saw - Puule 
tinden evv '1 F d ki d 3 K namındaki <>yuncalr almak hıık e ın ı ı a . . 1 k kt d' Al 1 . uu verme e ır. e emcıyan 
O. Sa. Al. komisyonl!Da müra Hanında 15 numeroyamüracı•I 
caatları. (124) (1907) 1 .[1328) 2082 -

TENVİRAnNIZI 
UCUZLATMAK 
ancak muayyen bir sarfiyata 
mukabil azami ziya veren lambalarla 
mlim kündür, "ucuz" diye satılan 
lambalar hakikatta size daha 
pahalıya mal olmaktadır. ÇUnkü 
bunlaraynı elektrik sarfiyyatında 
daha az ışık verirler. Bu itibarla 
blrlambamUbayaasını arzu edenlerin 
mutlaka senelerden beri tanınmış 
bir markayı tercih etmeleri lazımdır. 
Osram lambaları.en tecrübedide 
mutahassisların daimi nezareti ..._TTT'"'""~,., 
atbnda,Osram tarafından yapılmıt 
ve en asri tekamülatla mücehhez 
makinelerle imal edilmektedir.Siz 
de milyonlarca müstehlik gibiyalnıı 
Osram lambalarını satın alınız. 

{4111 

-----·----------------------------
Sarıyer Malmüdürlüğünden: 

Mıha ilesi Cinsi Sokağı No. sı Tab.rir No. at Varidab lııibi 
Kum köy Ahpp b.ane Köyiçi 113 116 120 Ş.Jiff Dek N•i B. .. Klgir ,, .. 120/4 127 180 o.-. ..., .. ,, ,. .. 113/1 117 180 .Şagili kltip Apdurrala- B .. Plij mahalli •• 8 138 250 Necmettia B. lama Efaadi-

" Aht•P odeu kablo binası 2S 133 120 Estiren kablo tirkoti 

" 
Kfgir hane 114 118 150 Cerrah H- B. 

Bu seue u'tlumi bina ve tahmin komi.yonu brafından takdir edilip sabiplerioia ikamatıah adres!eri 
metlıul hu:unan emlakin alelmilfredat No. !arife vazolu 110 •aridatı ıayrı safiye •iktarları yulı:anya 
yaıılmıttır. Em!ik; m~zkiirc sah p'erinin tarihi ilinıodan ilibaren mllddeti kanuııiyesi orfında mensup 
olduklırı maliye fUhc~i~e :nöncaat etmedikleri takdirde mukadder Yaridatıo kecbl kat'iyet edeceji 
ilanen tebliğ olunur. (1687J 

Hereke ve Feshane 
Fabrikalarının 

Yeni Kumaşları 
Katiyen Diz Yapmaz 

Son ılstem kumaş terbiye maki
neleri •aye•inde bu mahzur 

maziye karıtmı9t11' 

Pantalonlar mum gibi durur 

Yerli Mallar Pazarı 
Sam•un 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
18-4-933 tarihinde muhtelif gazetelerle ilan edilen eş yadan a.taiıda fasd numaraaı 

ve kıymeti muharrer olanlar hizalarında yazılı tarihlerde giimrük reami aranılmaksızın sa
tılacaktır. Talipler müzayede şartnamesini komisyondan alabilecekleri gibi eşyayı: da İs
tanbul ve Galata Gümrüklerindeki mahalli mahsuslarmda görebilirler. Mezkiir tarihler
de saat 14 te kıyrnetinin yüzde 7,5 derec:esinde teminat akçelerini hamilen Bapnüdürlükte
ki komisyona müracaatları. (1764) 
Fasıl Kap adedi Muhammen 

N. kıymeti 

2 

3 

4 
7 
9 

10 

12 

f55 

79 

86 
16 
11 
83 

8 

Lira Kuruş 
910 22 

283 60 

455 80 
74 75 
39 91 

444 60 

12 20 
--- -----

Müzayede 
tarihi 

13 Mayts 

20 Mayıs 

27 May11 
5 Haziran 

13 Haziran 
21 Haziran 

29 Haziran 

933 

933 

933 
933 
933 
933 

933 

Cin si 

Konse~e süt hülaııaları yağ 
ve saıre. 

Hububat, mekiilat kola ve 
sa ne. 

Muhtelif konserve. 
Muhtelif yağlar 
Tohum ve nebati kökler. 
Muhtelif hayvanat tüyleri 

ve saıre. 
Sun'i gübreler. 2111 

Cazelecilik cıe Matbaacılık T. A. Ş 



n 
Ankaralının Defteri 
KISA GÖRÜŞLÜLER 

Celaleddin Arif B.in şahsi politika ı 
Erzarumda Ankaraya karı• İ•yaa yok, Düı

maaa taarruz hazırhklan var! 
Ankara, T. Sani, 1920 

Şark cephesinde taarrıb: hazırlıkla· 
n var. Ermeni.atan Üzerine bir hare
ket yapmak mukarrerdir. Şark cep· 
hesi kumandanı, Ankaradan talimat 
almıfbr. Öyle bir vazife ve karar ki, 
bütün kuvvetleri, bütün enerjileri cep· 
heye toplamayı emrediyor. Fakat cep
henin arkasında dönen dolaplar, çev
rilen entrikalar da ne oluyor? Cela
leddin Arif Beyin vaziyeti bir mu
amma olmaktan çıkb: tahai, huauai 
ve mahalli bir politika cütmek isti
yor. Bu sıralarda böyle bir dilfünce 
pek çirkindir. Fakat ondan daha çir
kin olan §ey, mekaada ulaımak için 
kirli ve iğrenç yollara sapmaktır: 
Suiistimal isnatlarile orduyu da kir
letmek! •• .. 

Muatafa Kemal Pata, bu vaziyeti 
alaka ile takip ederken, Şark 
cephesi kumandanı Kazım Karabekir 
Paşadan §U mealde bir telgrafname 
alıyor: 

- Celaleddin Arif Beyin Şark v;. 
l~yetleri. U~umi Valifiiine tayinini 
rıca etmqtim. Daha e11uel bana ilwu 
edilen bu tekli/teki umıimiyete İnan· 
mııtım. Celaleddin Arif Beyin Erıw
r?.m h~kkuula düfiindüklerini fimdi 
•o:r.lennden ue muhafHtruinden anla
dım. Onun için euuelki teklifimden 
ua:r;geçiyoruml,, 

Hemen ayni tarihte füzuli olarak 
Erzuruma vali vekili olan Büyük Mil
let Meclisi ikinci Reisi Celaleddin A
rif Beyden de bir telgrafname geliyor. 
Onun da meali ıu: 

- Esliha, mühimmat ambar ue 
l • ' emua ı metruke İflerindeki miutimal 

halkın hiuiyatma dokunmuftıır. Hu
dutsuz tekalif ue kananmz; tahakküm 
ler halkı çok gücendirmİf. . Bundan 
dolayı Erzurum, ümit.iz ue emniyet•iz 
bir uallİyde düpnüftiir. Hallı, biricik 
kurtulUf yobı olarak lttndi kendileri· 
ni idare etmeyi dÜfÜnmeğe bafla
mıı. ·. lfte Öyle bir zamanda buraya 
gelmq bulunuyoruz.. Kara Bekir Pa
fanın harekm, memlek« menleatle· 
rine uymadı. Ahali ittifakla ıarar e
diyorlar ki, yapdan fenalıklara niha
ye~ u_eri1"~ .~ aebep olanlar tecziye 
edılsın. Şımdılık uali uekaletini - ••· 
rar Ü.z;erine - Üzerime aldım. Meb'us 
Hweyi'! '.4-uni Beyin velıGleti için ri
ca etmqtrm. Ceııap celrnedi. Memle
ketin kendi.ine çok emniyet ettiği 
Hüseyin Avni Beyin, yİrmi dört aaate 
kadar uali uekilliii emrinin tebliğini 
rica •• ,, 

Galiba Mustafa Kemal p.._ sa
bır, tahammül ve müaamelıaıuıı hu
dudu burada bitiyor. 1., çıfırmdan 
çıkıyor. Artık bir zatın hevesi ve hır
sı delil, bütün bir muhite kıyam ve 
isyan isnadı cibi bir hareket ınaıua
raaı var. Mustafa Kemal P-, Erzu
rımılularm !:alini, ahlalanı çok iyi bi
liyor. Onlardan, memleket aleyhine, 
büyük maksat aleyhine menfi 
bir hareket çıkacağına inanmı
yor. Celaleddin Arif Beyin dilekleri
ni teyiden elli imza ile selen baıka 
bir telcraf hile onun bu kanaatini 
değiıtirmiyor. Onun fikrine cöre orta
da aldatanlar ve aldananlar var. He· 
le aon telırrafnamede cörülen bazı 
memur imzalan İfe daha çıplak bir 
mahiyet veriyor. Sö:ıı araasnda, Mus
tafa Kemal Pata diyor ki: • 

- ".Şa,ılacak fe)I • • Halkın 
kendi kendini idare etmesi pTen
nbini en evvel ben OTtaya athm. 
Bu karaTım, bugün de değifmif 
değildir. Fakat halkın kendi ken
dini idaresinden kasdettiğim ma
na, her vilayetin veya her mtnta
kanın ayrı ayn bir idare tefkil et
mesi değildir. Maksadının, milli 
idarenin, mllldin yeg8ne miime•
•ili olan Büyük Millet Mecliainde 
toplandığını ifade etmektedir. 
Hukuk üstadı Cel8lettin Arif Be
yin bu pTennbi anlamamlf olma· 

• 

Hüseyin Auni Bey 

aı kabil midir?" 

Celaledin Arif Beyin vaziyet ve tek
lifleri icra Vekilleri Heyetinde görü
ıülmÜf. Neticede teklif ve tetebhüo
lerinin (gayn kanuni), (gayn muaip) 
olduğu ifade edilerek Heyeti Vekile
nin lüzum gördüğü izahah vermek, 
icap edene meclioi de haberdar et
mek için hemen Ankaraya gelmesi 
lüzumu müstacel bir telgrafla kendi
sine yazılımt- . Ertesi gün Celaleddin 
Arif Beyden gelen cevapta gayrı ka· 
nuni ve gayrı muaip hareketlerin ken· 
diainden v&rit olamıyacağıru, Heyeti 
Vekilenin bunu takdir etmediğine 
hayret ettiğini söyledikten aonra dai
rei intibabiyeaini teftiı ebneden An· 
karaya dönemiyeceğini de ilive et-

• 1 
mış ..• 

• • • 
Kazım Kara Bekir Patadan vazi

yeti tahlil eden baıka bir tifreli daha 
geliyor. Onun da hülaaaaı ıu: 

- "Şimdi anlıyorum ki, Celaleddin 
Arif Bey, daha Ankaradayken külah 
kapmak iatiyen bazı. adamlarla anla
f(lrak bu tertibi yapmıı: Hüseyin Au
ni Bey Erzurum Valui olacak, o da 
Şark Vilayetlerinin Umumi Vali&i ... 
Her halde Celtileddin Arif Bey ya bir 
oyuncak olarak oynatılıyor. Yahut 
kendisi bir İf yapmak i.tiyor. Hüaeyin 
Auni Bey de uali namı altında güzel 
bir oyuncak olur. Hüseyin Auni Beyin 
uali uekôletine inhasmı İ§İtenler me
yua oluyorlar ue iğreniyorlar. Maarif 
Müdürlüğüne tayin olunan Mitat Bey 
Bolıeuikliii, memlekette İf beceremi
yenkrin rn.uki kapmaaı tar:r;,nda a
lıyor. Bu zat çok menfeatini aeuer, 
onun İçin kitrue aeume.:. Halk hüku
meti meaelennde - Celôleddin Ani 
ue Hü•eyin Auni Beylerle muhabere 
ederek - onlan bu fikre imale et
mui. çok muhtemeldir.,, 

••• 
Ordunun ve Mustafa Kemal Pata· 

nın daha mühim itleri vardı. Mondros 
mütarekeaindenberi Ermeniler ge .. 
rek Ermenistan dahilinde, gerek hu
duda yakın yerlerdeki Türkleri bir 
düzüye öldürüyor, türlü türlü meza
lim yapıyorlardı. Ermeniatanı tedip 
etmek zarureti vardı. Bu zaruret; 
Garp cephesinde daha eaaalı, daha 
sakin hazırlanmak ve çalıımak için 
de kendini hiaaettiriyordu. Şark Vila
yetlerimizde muvakkat ve mahalli 
seferberlik ilan ve on betinci kolor
du kumandanı Kazım Kara Bekir Pa
ta Şark cephesi kumandanlığına ta
yin edilmiıti. Haziranda Ermeniler, 
Olti'de teıekkill eden Türk mahalli 
idaresine kar"' yürüdüler, oralannı 
istila ettiler. Hariciye Vekaletimiz 
Ermenilere bir nota yolladı. Ermenis
tan HükUnıeti huna kulak asmadı. 
TaarTUzİ harekatında devam etti. 
Kısmi aeferberliiin Üzerinden üç ay 
kadar geçmiıti. Askerlerimiz bir de· 
receye kadar hazırlan.mışh. Bunun i .. 
çin Ermenilere karıı taamı. hareka
tına haılanmak için ~ cephesi ku
mandanlığına emir verild i. Bu hare-

Sergi binası ı 
Ankara'da muazzam bir 
sergi binası yapılıyor 

ANKARA, 27 (Milliyet) - Milli 
lkbaat ve taaarTUf cemiyeti Ankara
da bir sergi binası bulunmaması ve 
zaman zaman açılan aergiler için yer 
bulunamamasını nazan itibare alarak 
bu mühim boıluğu doldurmak Üzere 
bir bina yapmağa tetebbüa ederek fii 
le geçmiıti. 

Bu bina için Belediye Hariciye Ve
kaleti karırsmda kırk bin metre mu
rabbalık bir aahayi Üzerine yapılacak 
bina otuz aene aonra Belediyeye geç
mek Üzere terketmişti. 

Cemiyet bir plan müaabakaas yap· 
b ve müsabaka dün neticelendi. 

Kastamonu mebusu Tahsin Beyin 
reisliği albnda; Mühendis irfan, Fuat, 
Fuat, Mitat, Fuat Beylerle M . Gros, 
Ziraat umum müdürü Tevfik, Baytar 
umum müdürü Sabri, Sanayi umum 
müdürü Recai, Cemiyetin umumı ka
tip vekili Vedat Nedim Beylerden mü 
rekkep bir jüri heyetiyle tetkik edil
di, gelen on altı pli.nın hiç b ir ia.i Cemi 
yetin istediğini tamamen tatmin e .. 
debilecek mahiye tte görülem ed i. Ya l 
nız iki tanesi maksada en ziya de uy
ğun görülerek aralannda m üsa vat va 
ziyeti hasıl olduğundan vadolunan 
iki bin beş yüz lirayı iki proje araıun
da müsavaten taksime karar verdi. 

Cemiyet bina için iki yüz yirmi hq 
bin lira aarfetmeği kararlatbrmıftır. 
Açılına merasiminde 29 Teırinievvel 
Cümhuriyet hayranıma yetittirilmeai 
dütünülen sergi binasında Cemiyetçe 
senede eaaah olarak dört sergi açılına 
aı dil§ünülınektedir. Bunlardan biri; 
aanayi ve yerli mallar, ikincisi; ziraat, 
üçüncüıü; Güzel aanatlara ait olacak, 
dördüncüsü de içtimai makaatlan is
tihdaf ederek, çocuk bakımı, ev ka
dınlığı, sari hastalıklarla mücadele, 
spor, kitap gibi muhtelif hizmetlere 
tahsis olunacaktır. Bu esaslı sergiler 
on heıer gün devam edeceğine göre 
hazırlık günlerile beraber senenin üç 
ayını işğal edecektir. 

Diğer aylar da; konferanslar, halk 
toplantıları, terbiyevi ve faydalı film 
ler, kapalı sporlarla meşğul buluna
caktır. 

Huli.aa; bina senenin hemen her 
gününde faydalı bir tekilde hareket
li bulunacaktır. 

Beynelmilel sergi yapılmak lazım 
geldiği zaman bahçeıinden d e iıtifa .. 
de edilecektir. Binanın lokanta Ye aa .. 
ir hizmet mahalleri de buhmacakbr. 

Son günlerde Maarif Vekaletinin 
resmi reıim aergiıini açmak Üzere bi .. 
na bulunamadığı ve hala yer arandı
ğı nazarı dikkate alınırsa sık sık hat 
gÖ5teren bu ihtiyacı tatmin edecek o
lan sergi binasının ehemmiyeti derhal 
anlatılır. Binanm biran evvel intaaile 
Ankaramız en mühim bir eksiğini te
lafi edecektir. 

HARO 

ii Mall:lnaya ıoauM yok 

l:M•I•l ıı~ d.ım• 
4 •opya çıkarabUJraınıa. 

a••n• T L 1 Temln•tlı • • .50 
8- Şilt u11 .. 1 depezitori 1. M TOLEDO 

, ........ s.ııu - "- ......... 
T•lefon : 204'20 

(2162) 2086 

ket hll§ladı. Türk ordusunun bu cep· 
hede kazandıfı zafer mal6ındur. Ce· 
laleddin Arif Bey, Erwurumda ordu· 
nun :ııaferini cörmiit, stinahma ırirdi
ii ordunun kahnm•nlrfı karııamda 
mahçup ve hayran kalmıthl 

MiLLiCi 

Ankara SİNEMALARI 
Yeni 

Casus Şebekesi 

Gizli Kuvvetler 
lla veten: Dünya haberleri ,,. 

Buııeee Kulüp 
Neofis bil" mllRİ.lıi ile fevka!Me hiııat 

ve müessir~ dolu ;filin 

( İzlerini bırakmadan kaybo
lan kızlar ) 

Sarıflll kızlar ticareti 
ltavıetaı: 1- Kohen itfaiyeci. 

2 - Dünya Haberleri. 

IJ E ŞİRİN ÇOCUK! 

Bu güzel çoçuk 

i PEKİŞ ' te g iyin d i 

Gördüğünüz çok 

basit fakat o nis

pette zarif elbise 

ipekJş'in eseridir. 

Bu elbisenin pan· 

talon ve yeleği 

ipekiş yünlülerin

da den, bul uzu 

ipekiş ipeklerin-

den yapılmıştır. 

Model ipekiş mo

da bürosu tarafın. 

dan hazırlanmış 

ve elbise ip ekiş 

atelyesinde dikil

miştir. Hülasa :ı ~ 'o ... ;.~ 

<<Bu iş' te İpekiş'in dir ! >> 

Edirne Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Edimede hapishaneye çevrilecek yanık laşlarun tamir 
işlerinin ihale bedeli adliyece haddi 18.yik görülmiyerek tas
dik edilmemiş olduğundan 30 Nisan 933 ten itibı:-ren 4 Ma
yıs 933 perşembe günü saat 16 da pazarlık suretile muvakk 
at ihalesi yapılmak üzere beş gün müddetle münakasaya ko 
nulmuş ve evvelce kapalı z~ a yapılll,? münakasadaki şart 
ve vasıflar değişmeyip tamıra t kar.şılı~ olan tahsisat kadar 
ihale icra edileceğinden şayet teklif bınanm dört lasmmm 
birden tamiratına kifayet ede bilecek dereceyi bulmadığı tak
dirde tahsisata teka~ül ~ebilece~ esas binaya ilaveten şair 
münasip kısnnlar tefrık ve ıha le edilebilmek için lahikanın A 
fıkrasında yazılı dört kısım İç İn ayrı ayrı birer bedel göste
rilmek suretile bunlann mecın uundan husule gelecek bir ye
kfuı teklifi ve yüz bin liralık inşaat yapmış olmak tart ve 
kaydi ~inanın ~esi8!ltil~ birlikte heyeti mecmuasına şamil bu 
Iundugu ve taliplerın ıhale saatinden evvel Edirne müddei
umumilik dairesinde müteşekkil münakasa komisyonunda 
bulunmalan lüzumu ilan olunur. (1910) 

Dr. 1 H SAN SAM l ·~ 

Gonokok Aşısi 
Belaoğuld11ğu ve ibtilitlanna karı• 

pek tesirli ve taze aııdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 

(1390) 1765 

FİLORYA 
Çiftlik Köşkü ve Gazinosu 

ve sebze lıahçeai kiralıkbr. Sirkeci Li
man Han 16 numaraya müracaat.(2478) 

2232 

ŞiRKETi MOTEŞEBBISE 
Tasfiye Memurluğundan: 
Tasfiyıe halinde bulunan Türk Ano

nin Şirketi milteşebbiaesi heyıcot.i umu
miycsinin 30 Mayuı 933 eaJı günü saat 
15 te Galatada Ömer Abi.t Hanı 3 cü 
kat 9 nume<rolu dai.re&in.d.e toplanması 
mukarrer olduğundan aşağıdaki madde 
ler hakkında karar verilmek üzre bil
cümle hissedarlarına mezkUr gün ve 
saatte hazır bu lurunal:a.rı ilan ol=. 

Müzakere olunacak maddeler: 
1 - Tasfiye memu.-ile Mumkı:p ra

porlarmm ve hcsabe.t ve biMnçonıun 

taırtik ve tasfiye DlftDlllrunun 
zUnmet:inıin ibrası. 

2 - Vefat eden Tasfiyıe memuru Ha 
san Beyle müdıdetleri biten aV'IJkat Nüz 
heıt Beyin yerlıerlrı.e diğederinin mti
babı ve üc:retlerllliin tayini • 

3 - Taırfl~ müddeUnin mi>n.as4> 
mllddetl.c tıcmdidi. 

4 - Mmakııp tayini ve ücretinin tes· 
piti. (2587) 

Ueulü mlizaafa üzere de1- tutan bir 

Tüccar katibine 
lhtiya ç wrıdrr. Yağislııe~'rııdıe Basma

cı zadeler ticarethane6ine müruaatleri. 
(2576) 

İetanbul üçüncü icrasından : 
Bir bocç i~in mahc.u.z ve paraya çev

rilmesi ımılmrrer ev eşymıı 6-5-933 tari 
hinde saat 9 dan 10,30 kadar Beşktaşta 
İhlıamur cadOOsinde 6 numaıralı hanede 
biriru:i açık arttırma iJıe aatıJacaktır.Ta 
liplerin mahalliIJdıc memurine müra
caatları ilin olıunıuır. (2585) 

Askeri fabrika
lar ilanları 

Bakırköy barut fabrikaları 
arazii haliyesinde biten Yeşil 
otlan biçip bir lasmmı F abri
ka ihtiyacına terkederek las
mı diğerini bili bedel almak 
üzere bir müteahhide ihale e
dileceğinden bu baptaki fart
nameyİ okumak iizere her gün 
ve müzayedeye girmek için 11 
Mayıs 933 perşembe günü öğ 
leden sonra Barut Fabrikala
rına müracat eylemeleri. 

(228) (1646) 1921 

N A Z A RI D 1 K K AT E : 
Oalata'da Ada Hauıı.dıa 12-13 nume

roda Mustafa Errıeıf ve Kadri Silleyman 
Şiirekiaı: namilıo (Emniyet ldarehaıııe
tıi) fimmu altında emlik alım~•· 

tun ve ikru:at kunl.yonıc:ukığlle işti 

gal e.trnıebe iken bu kıete haslıediaıp 

Slileyman Kadri BeyıLe olan aMkıamı ta 
mamlJ.e lı::at'eyıledim. 1 Maylıı 933 Wİ· 
hlnden i1ılhııren y;..., Ada Harurı.da i

kinci lartta 15 numeroda loemıııf:iaıabık 

(DOaRULUK YURDU) lir 
ması alıtında ~ nılimtaıri.Jen M uıata.tiı R§ 
ttf mmiJ.e ern141r: ıilım eatım w ikra
zat 1ıııımİlryoııw.tfle lf!ılgal edeceğimi 
mıhtıerem mliftıı:riledme iJAn eylıerim. 
Tekfon; 42066. (2605) 

Is tan bul ve Trakya Şeker Fabrikalan 
Alpullu ·şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz 

her isteyene bin kilodan ekıik olmamak üzere 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

Kristal Toz, Kilosu 36,1s 

şekeri 
sablır. 

atideki fiatla 

Kuruş 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal 

~onderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müıteriye aittir. Müşteri iaterae sigorta ettirilir. 
Adres: lstanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: lstanbul Şeker Telefon: 24470. 79 

149) 


