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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Yabudi 
Aleyhtarlığı 
~İrkaç sündür Hitler'in Milli Sol· 

1~1~t fırkası ile dünya yahudiliği bi
tılı,,.;.._ • . t 
t :- ...., karıı harp ilin etmıı vazıye : 
~d.,., Almanyada dünkü cumarteM 
~ii saat ondan itibaren yabudilere 
~ı boykot ilin edilmiftir. Bu boy• 
1 •tun diinya yahudiliğinin Almanya a 
.::;hine yaptığı propaganda nihayet 
d' 1.u~caya kadar devam edece.ği _bil-
ltilıyor. Eaaaen Hitler fırkası ıktida· 

h~ ll:•çtiği günden beri yahudiler aley
'f lfoe hareket baş lamı§ bulunuyordu. 
d.•hudi hakimler ve memurlar azle-
ılllli~ti. Y nhudi avukatlarm mahke

l'lelere gİrmeleFİne mümanaat edili
~•rdu. Yahudi hekimler hastahaneler 
~ he.ata kabul edemiyorlardı. Bu taz· 

r,~ •İYaaetinden tiki.yet eden yahudi-
~ tın boyunlarına levha takılarak so
llı •k •okak dolattınlıyor ve hakarete 

•rtı:ı bırakılıyorlardı. 
ı.· "-vtı.ıpada Yahudi aleyhtarlığı y~ 
l:' fey değildir. Bu, Kudiilün tahri· 
"."'_den sonra yahudilerin memleketle
l'iııi terkederek dünyanın dört tarafı
~ Yayıldıkları günden itibaren baı
• •r. Y abudi tarihinin üç safhaaı var
•ır: 

1 1 - Yahudilerin Nil nehri ile Dic
~e Fırat nehirleri araımda devlet 
• . ukları Tevrat zamanlan denilen 
"'!:\rı)'. 

\' ~ - Büyük lskenderin fütuhatile 
) l. Udiliğin Yunan ve Roma hakimi
,.•t; o.Itına girmesinden batlıyarak 
"~d" d..;• tahribine kadar devam eden 

-· 
3 

- Kudüsün tahribinden sonra ye-
1 laınanlara kadar süren devir. 

ti l\udüs Miladın birinci aannda tah
~ edildikten sonradır ki yahudilerin 
lil<ılıa:-:ereti baılıyor. Bunlar ber git-
1;~ •rı memlekette ayn bir zümre ha
dılı~e Yaıamıılar ve askerliğe almma
ltı;;darı İçin, arazi satın almak bak
ı, -.ı mahrum olduktan için, &"edik 
):lıil&tına giremediklerinden aınaat 
tiJt"tnadıklan için ticaret ile ve faiz. 
~ 1 

le meıgul olmuılardır. Kunanu 
r; '~•do. beynelmilel tcaret, yahudile-
1~ •tıhiaarı altında idi. Büyük servet· 
loı-; lıo.:ıanıyorlar, fakat bu paralar ek
'I Ya tazyik ile, tehdit ile ellerinden 
~llı~ordu.. Bunun içindir ki yahudi· 
d. ';lingere benzetildi. Parayı damla 
Li"lo. su gibi içine çekiyor ve sonra 
1ı1:!>•ron, bir lord, bir prens veya kral 
~d fından bu su nkılıyordu. lngilte
t;,: " lıa:ıan zengin yabudiler hapaedi,.,.°' !°" külliyetli para vermedikleri 
liy...ı:::" İçin ağızlanndan bir dit çeki· 

1 A.ıı.:t. 1 k, . hib' '-1'.b .. • • ınmama arazı aa ı o-
'11.tı 'lllıak ve daima afait• tabaka in
ı..u:•2iyetinde yaıamak her memle-
1 Yahudilerinde hakim zümreleri 
h~z ettiren ahlak ve aeciyelerden li:' V hususiyetler tebarüz ettinnif
•lı( ~ bu hususiyetlerinden dolayı da 
-.,;erıya Yahudiler, hakim zümrelerin 

l"etlerini celbetmiflerdir. 
I I' •ansız Bil:riik ihtilalinden aonra 
,9 '11ıcu a.aır. Avrupaamda aaalet ye
~ ~ ~ım olmağa, yani burjuva 

Me tep Kitapları 1 

Ahmet llıaan, Akagündüz, Hümü bq ler (/zmr ), Kôzım Pllfa (Diyanbekir) 

Dün mecliste hararetli 
münakaşalar oldu .• 

Maarif vekili itirazlara cevap verdi 
Hüsnü B. in itirazlarına Akagündüz B. kar

tıbk verdi. Kitapçılar ve muharrirler 

Maaril Vekili Reflt Galip Bey 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Mek· 
tep kitaplan mütedavil sermayesi hak 
kındaki kanun layihasının müzakere
ıi Mecliste çok hararetli oldu. Bu mü
nasebetle ilk eözü alan İzmir mebuau 
kitapçı Hiilnü Bey ezcümle dedi ki: 

- Devlet Matbaaaı kitap itile uğ
ratmalı mı, uğraşmamalı mı? eıaaı· 
nm halli lazon gelir. Bendenizce Dev
let matbaaaınm bu itle uğrafmaama 
mahal ve lüzum yoktur. Çünkü bunu 
yapan kitapçılar bu iti bugün haıar
maktadırlar. Devlet Matbaaaınm bu 
ite kantınaaı kitaplann maliyet fiyat
lannm yükaelmeıini intaç etmiıtir. 
Devlet Matbaaamdaki meraaimden 

tiki.yet etmek isterim. 
Kitapçıların vaziyeti 

HU.nü Bey Devlet Matbaasının si
pariıleri zamanında göndennedjğini 
iddia ederek ilave etti: 

- Geçen sene iyi çıkan tarih kita!' 
lan için bayilere yüzde be§ vennedı
ler. Bu vaziyet karıısmda kitapçılar 
bunlan almadı. Hatta kitapçılar bile 
getirttiği mikdardan bir çoğunu fazla 
paraya satabilmek için dükkanında 
bekletti. Hilafı hakikat bir teY söyle
miyorum. Söylediklerimi isbata daima 
hazınm. Harf inkılabında kitapçılar 
faal bir surette çalıştılar. içlerinde 
lhrahim Hilmi Bey ki memleketimizin 
irfanında bilha•sa nefrİyat sahasında 
farlı gayreti görülmüı bir adamdır, bu 
adamın vaziyeti çok feci bir hal al· 
mıtbr. Sebebini İzah etmyeceğim. Fe
dakarlığın ve tahammülün derecesi 
bu kadar olur. Bu adanılan takdis et
mek lazımdır .. 

Okuyucu 
Daha sonra okuyucu azalnuıtır. 

Basılan kitaplar çoktur. Muela Ka
naat kütüphaneıi yüzlerce eaer baıbr 
mııtır. Mademki satılmıyor neden baa 
tınyorlar diyeceksiniz. Bir kerre bu 
İ§e girince yanda kalmak olmaz. Bu 
kitapçılığın iç yüzünden bir sahifedir. 
Kitapçılığı maarifin inhisar altına al 
maıına mina yoktur. 

lhıan B. in beyanatı 
Ahmet Ihsan Bey (Ordu) .._ Hüs

nü Beyin söylediklerinin büsbütiln zıd 
clına aöyliyeceğim. . 

. •yatı İnkifaf etmeğe batladı. Para 
~nlar araaında mümeyyiz 't'asıf ol- 1-===--===================-====-=-==-=
~ga başlayınca, zengin Y abudi an
lı. ~ın ehemmiyet kesbetti. Ve Garbi 

K&.zım Pqa (Diyanbekr) - Onu 
(Devamı 5 inci sahifede) 

lıırcPanın yeni kabul oettiii içtimai 
bıf aalarl!- Yahudi ~ aaılzade 11• 

h ~ yerme ııeçmel'e batladı. itte 
tı ;:• Yahudi aleyhtarlıfmın bllflanırı· 
, Uradadır. Ve yeni tekil de 19 uncu 
"'ıtı ikinci rusfında bllflıyor. 
'f~bi Avrupa memleketleri içinde 
~ Udi aleybtarlıiı Almanyacla çok 
~ • .,,.,tlidir. Çünkü nüfuı niabetine gö. 
) "" çok Yahudi Almanyada bulunu-
r,~· l' ahudiler ispanyadan 15 inci as
ı, Sonlannda kovulmutlar ve birçok
~- Osmanlı imperatorluğuna iltica 
fı.~ti. Fransada yahudiler ancak nü 
lı;ı ...._ 14 %. ltalyada, 12 o/0 Iİııİ teı
l~ltiği halde Almanya~& nüfu.s~ 
'r 'lı o/? si yahudidir. Berlm ıehnnın 
!i·~dı nüfusu 5 % kadardır. 

iı ~ er fırkumın Yahudi aleyhtarlı· 
~İf 1" böyle ırki, iktısadi ve içtimai 
~Idık"' dayanıyor. hiıperatorluk yı· 
~ İd tan ~~ra on bet Mnelik Soıya· 
~~:~areahiı "i~nde yahudiler Alman ta
·~ Ç b1r devrinde &"Örülmedik 
~'liıt'°~· ve eb~~yet kazandılar. Soa
r 'lı ~derlennın bir çoğu Yahudi idi. 
'"dı ku:"'.et Ye hakimyetinin Al
't' lııilletının maflu~iyetini tebarüz 
~. Ilı. senelere teaaduf etmesi, rasist 
~~111 •Uici Almanlan tahrik etmif ve 
'• ... ~~ ~rbin mağlubiyetini yahudile 
di>. iı~ edecek kadar ileri gitmifler
~'liıtıır faıist gazetesi, yabudileri Soa 
llı,,ld -:re ve Marksistlere para ver
d..._, F ıttiham ediyor. Belki bu doğru
d•titıj •kat Biamark Alman milli vah
~'\lı:ıraı"~in etmek için 1866 harbine 
~; A.~agı zaman para bulamayın
l'tl; h~n.milli tarihinin en ehemmi
:»., 1 .adıaesi olan bu muhare· 
~er a:ııın olan parayı Bleich· 
ol; tı111ld nanunda bir Yahudi ban
.~ a· an alm19tı. Binaenaleyh yahu· 
~ler., llltıarka da para verirler. Mark 
,1 •ı,......,:e hatta belki de Yahudi aleyh 
~ "lı•til·~ Yahudilerin asırlardan be 
~ hud 'Z. eden bulU.liyetlerindea bi

~ ..... _ ..... 
'ti "lldil.,r · 

'.i, F~" hu '" Avrupada gittikçe kuv 
~i ü· u.,d aleyhtarlığa karıı çarele-
~= ne,,; Y:lı b~r yurt temin etmekti. 
~it bu lrıefkG~dı milliyetperverliği o
~ "brıelde b" harp sonunda tabak
~~ ~~iill.,tinj h etaber, bu, yahudilerin 
ı, Urıy8 alletmiJ değildir. Çün· 
~: dilr b · Yahudileri Filistin gibi fakir -"'el,. ır h'luh"t 

1.lı ldı.ri .1 e Yerletemiyorlar. 
p edileli aradan l'es>eD 19 

Dahiliye vekili Şükrü 
BERLlN, Volff ajansı bildiriyor: 
Yahudi mağaza ve dükkinlanna ya

pılması kararl&ftınlan boykot, bu sabah 
saat 10 da baılamııtır. Bu mağaza ve 
dük~~nlann önünde milli sosyalist 
tqkilatı ~uı, gözcülük edip nöbet bek
lemektedir. Bu mağaza ve dükkanlara 
a~manca "Kendi~ Koruyunuz, Yahu
dilerden Alq, V enı Etmeyiniz" ibarele
ri yazdmq büyük levhalar uılmqtır. 

Bu mağaza ve dükki.nlardan bôrı;oğu 
kapalı bulunmaktadır. ' 

Halk bu müdafa hareketi dolayisile 
verilmit talimata her yerde riayet göa.
termeketdir. 

Cebir ve ıiddete müstenit hareketler, 
ağır suretle cezalandırılacak.~. 

Milliyetçi sosyalist teşkilatı azası, 
kamyonlar içinde sokaklan dola,~ 
halka nutuklar söylemekte, yahudilen 
rahatsız etmemesini ahaliden istemek· 
tedir . 

Bundan ba,ka birçok sinema fotoğ
~çılan. otomobiller içinde dolaıarak fi.. 
lim çevınnektedirler. 

Bugün Biımark'ın doğumunun yd 
dönümü olmak münasebetile birçok ev, 
otobüsler, tramvaylar, yeraltı trenleri 
bayraklarla donatılmııtır. 

Bir gün sürecek 
BERLIN, 1. A. A. - Volff ajansın

dan: 
Alman propaganda nazın M. Goeb

beis, ecnebi memleketlerde Almanya a
leyhine yapılmakta olan propagandala. 
nn nasyonal sosyaliıt1erin alman ya
hudiler;ne kartı boykotaj yapmak leh-

asır zarfında yahudiler artık eski kap 
lanna sığamıyorlar. Binaenaleyh Ya· 
hudi meselesi, Filistindeki milliyet
perverlik ile değil, diğer milletler içi· 
ne kaynatma ile halledilecektir. 

AhmetŞOKRO 

Kaya B. in beyanatı 

Zabıta memıırlan herhan•i bir ihti
male karıı Totonya, Alman kulübü 

bina11 önünJe 

ditleri karııaında tiddetini kaybetmit ol
duğunu kabinenin memnuniyetle ~ 
tadığını söylemittir. 

Alman yada Yahudilere karıı yapda. 
cak boykotaj, bu ıabah onda ha§Jayıp 
akşama kadar sürecek, çarıamba aabe. 
hı tekrar batlıycaaktır. Eğer çartamba· 
yn kadar ecnebi memleketlerde Alman
ya aleyhinde yapılan propagandaya ta
mamile nihayet verilecek oluraa naayo· 
nal sosyalist fırkası tabii vaziyeti yeni
den tesis edecek, fakat bu propaganda 

{Devamı 2 inci sahifede) 

! Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Miidürü 
ETEM iZZET 

e • 
1 liste •• una a a Edildi 
lktısat 
Konferansı 

Dil anketi 

Roınaya gidecek meb'
uslarımız seçildiler 

Istılahların karşılığı 
Profesör Mişon Ven tura Bey bu 

yoldaki fikirlerini anlatıyor 
ANKARA, 1 A.A. - M. Mec

lisi bugün Reis Kıizmı Pata Haz
retlerinin riyase
tinde toplanınıt· 
tır. Romada top
lanacak beynel
milel parlemen
tolar iktısat kon
feransına Millet 
Mecliıi namına 
Rasih (Antalya) 
Mustafa Şeref 
(Bordur) Ziya 
Gevher (Çanak
kale), Edip Ser
vet (Gümütha
ne), Ziyaettin 
(lstanbul), Nu- Edıp Servet. Mu.sıa
ri (Merat) Ali fa Şeref ve Rasih B.ler 

Rıza (Mardın) Beylerin ittirakle
ri hakkındaki riyaset divanı tez
keresi okunmut ve bazı mebusla
rın mezuniyetleri tasvip olunınut
tur. 

Askerive miilki tekaüt kanunu
nun 30 ve 42 inci maddeleriyle 
muvakkat 5 inci maddesinin tezyi. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Boçkay geliyor 
ilk maçını bayramın 
birinci j(Ünü yapacak 

Hafta içinde, muhtelif fır .. tlarla 
Fenerbahçe kulübünün aenei devriye
sinden bahaetmit. ve bayramda tehri 
mizde oynayacak olan Boçkay Macar 
profesyonel takımı hakkında bazı ma 
liimat venniıtik. 

Diin çı:O:an Olimpiyat, bu haftaki 
nüshasnu F enerbahçeye tahsis etmit 
ve bu kul :ibün • yangına rağmen • el
de kalan !-ütün vesaik ve hatıratına 
ait ... bjf~erini de toplamııtır. 

Fenerin yinni betinci yıldönünıil 

Darülfünun müderriılerinden Mi
§On Ventura Bey anketimize §U cevabı 
verınittir: 

- Dil inkılabında beni en fazla a
lakadar eden ıstılahlar meaelesidir. 
latılahlann tespit edilebilmesi için u
mumi dil derleme itinin bitmi§ olması 
lazımdır. Derleme iti bittikten sonra 
hukuk ıstılahlannm türkçe kartılık
lannı bulmak için takip olunacak me 
tot bence fu olmalıdır: 

1 - Türkçe kar§ılığı aranacak hu
kuk ıstılahlannın yalnız franaızcada 
değil diğer ecnebi liaanlannda da mu 
kabilleri tetkik edilmeli ve netice türk 
çede en uygun .karııhğı bulunabile
cek ıstılah esas ittihaz edilmelidir. 
Beynelmilel mahiyeti olan ıatılahlann 
ben aynen kabulüne taraftanm. 

2 - Bazı ıatılahlann doğrudan doğ 
ruya kartılığmı bulmakta giiçlük çe 
kildiği zaman ıatılahm hukuki medlul 
leri nazan dikkate alınarak türkçe 
kartılığmın aranmuı muvafık olur. 
Meıeli. laviçre kanunu medeniai ter· 
cüme olunurken bir kimsenin leh ve 
aleyhindeki ayni ve §Ahsi haklann he 
yeti umumiyesinde husule getirdiği 

Dr. Mi,on Ventura Bey 

22 nci Liste -ı 
ANKARA, 1 (A.A.) -T. D. 

T. Cemiyetinden verilmittir: 
Kartılıkları aranacak arapça 

ve farsça kelimelerin 22 numa
ralı listesi tudur: 
1-Abea 1-Aciz -Acz 
2 - Abus 8 - Adalet 
3- Acayip 9 - Adet 
4-Acaba 10-Adeta 
5 - Acele 11 - A.di 
6-Acemi 12-Aliyet 

Listelerde çıkan kelimelerden 
manaları birden fazla olanlann 
her manası için ayrı kartılıklar 
ileri sürülebilir. 

Kartılık gönderen zatların 
gönderdikleri kartılıklardan du 
yulmut ve itidilnıit olmıyanları 
hangi kaynaklardan aldıklanm 
göstermeleri rica olunur. 

hukuki "kül" minaaıru ifade eden 
(Patrimoni) ın bizde karıılığı olmadı 
ğı zannedilerek bu tabir mukabilinde 
arapça (Mamelik) tabiri kullaıuldı. 
Halbuki Patrimoin tabiri, ilk kullanıl 
dıiı Roma hukukunda daha evvel mal 
m&nasım ifade eden hona kelimesinin 
kullanılmıt olduğunu &"Örürüz. Yalnız 
eskiden hona tabiri, alacaklara ve 
borçlara ıamil değilken sonralan ev
vela alacaklara sonra borçlara ti.mil 
'"" daha umumi mefhumu ifade için 
kullanıldı. Ve bu suretle bona tabiri
nin hukuki mefhumu defifti. Buna 
rağmen Romalılar mal manaamı ifade 
eden bona tabirini değiıtinnediler. Ro 
maldar, daha sonralan manaıı bu su 
retle geni~lyen hona kelimesine ilave 
ten Patrimoin tabirini kullanmıılar
dır. itte biz de bona tabirinin hukuki 
minaaı bu auretle geniılediği zaman 
nasıl ki bu tabir değittirilmemlı ve 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Kalpazanlar peşinde! 
Sahte yüz liralık tahkikatı müsbet 

netice vermek Üzeredir 
Piyasaya .. bte 100 liralık evrakı ve Rumlar bulunmaktadır. Zan altma 

Takımda oynayacak en kuvvetli nakdiye çıkarmak teıebbiilünde bulu alınanlar arasında Zenap ve Mayot i-
elemanJar nan &"İzli kalpazan tebekesinin mey- simlerinde iki kitinin de bulunduğu 

FiJcrflf, Mwıaller, Zelri Be.,,l.r dana çdmrtlmaaı için zabıtta geceli söylenmektedir. Bu huausta müddei-
ıründüzlil çalıgmaktadır. Dün de bu umumiliiin vuku bulan tebliğatına bi-

...ı:-ü de merashne bir reami l'eçide lıle uzaktan yakından ali.kadar olan naen, zabıtaca tahkikat etrafında aı-
b:;İanacaktır. Bu &"eçitte aan lacivert birbç kitinin ifadelerine müracaat e- kı bir ketumiyet muhafaza edilmekte 
liJerin bütün faal tubeleri bep•I kendi dilmqtir. Şimdiye kadar zabıtaca zan dir. Bununla beraber, zan altında bu-
kıyafetlerinde olarak iftirak edecek· altına alınanlann adedi 8e baliğ ol- lunanlar arasında, evvelce de böyle 
)erdir. Grapa mleaaia aza da kanta- maktadır. Bu meyanda Türk, Ermeni (Devamı 5 inci sahifede) 

caktır. Kafile aı.dı claı.- madar ka- 1------------------------------==-(Devamı 5 inci aalılfede) 

ikramiye 
Kazananlar 
lı Bankaaı pfyangoaa 

Ankarada çekildi 
ANKARA. 1. (Milliyet) - Tiir

kiye it B•nka•mm kumbara -
bipleri araaında her sene 1 Ni
san ve 1 T etrİııievvel tarihlerin-
de kqide ettiği kur'alarm birincisi bu
ııün lı Bankası Umumi Müdürlük bina
oında Noter huzurunda k"fİde edilmif
tir. Keıide neticesinde ikramiye kaza. 
nan kumbara sahipleri ıunlardır: 

ıc ..... cLi• 
He••P No- lami ikraml7e 

254 Mehmet El. (Konya) 750 
22328 Hasan Nuri B.(lstanbul 250 

35388 Ragıp Hasan B. ,, 100 
40016 Mehmet Bekir B. ,, 100 
31180 lamail Huan B. ,, 100 
30863 Behar lzra Ef. ,. 100 

1119 izzet Bey (Kayseri) 100 
497 Mustafa HaaanB.(Adana)lOO 
200Fitnet H. (Gazi Antep) 100 

5113 Saibe Şükrü H.(Gireaon) 100 
335 Hasan Ef. (Maniaa) 100 

1023 Ihsan Bey (Zon&"Uldak) 100 
89 Hüseyin Adnan B. (Zon-

ııuJdak) 50 
3523 Mehmet Gazi B.(lzmir) 50 
1071 Müzehher H. (Kayseri) 50 

62 Hüsnü Ahmet B. (Sivas) 50 
1201 Hamiyet Abidin H. 

(Adana) ISO 
1868 Bedri Bey (Adana) 50 
1525 Falına AJ>dullah H. 

(Beyoğlu) 50 
33956 Raıim lbrahim B. (la.-

tanbul) 50 
34933 Ayte Akile H. (lstanbııl) 50 
17510 Hayim Kohen Ef. 

(İ stanbııl) 50 
lira kazanmıılardır. 

Dün donnmaya iltihak eduı ••nç denhı zabitlerimiz diplomalarını alırlarken. 

47 deniz zabitimiz dün 
filoya teslim edildi 

Bu münasebetle dün merasim ya_ 
pıldı ve mezunlara meçleri takıldı 

Dün Heybeliadadaki Deniz lisesin
de mektebin yeni sene mezunlanna 
gabadetnameleri merasimle tevzi edil. 
mittir. Merasime davet edilenler sa
bah 1 O vapuru ile Heybeliadaya sit
miılerdir. Harp filosu kumandanı Mi
ralay Şükrü Beyin ve diğer deniz za· 

bitlerimizin ve davetlilerin huzurunda 
mektepten çıkan 47 efendiye p.hadet 
nameleri tevzi edilmi,, derslerinde te 
mayüz edenlere ayrıca mükafatlar ve 
rilmit ve yeni mezunlara harp filosu 
kumandanının huzurunda meçleri ta 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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Rus ordusu da muharebeden H~~!!!•k Kanayan Yunan ayanı Bur•ada-y:.:;.anaal•' 

Tarihi tefrika: 140 

Ç
oktan bıkmı~tı lktıaat konferansı için Almanya Parlamento yeni aza- dava açtılar 

".r bir komite toplanıyor yı intihap etti ANKARA, ı (Telefonla) ---
PARJS, 1 A.A. _Beynelmilel Milli hareketi g6ste- ATINA, 1 A.A. _ Parllmento, Dünkü müessif maç hiidisesiıı; lgnatl~/ Balkon yollarında azlettinnek iatiyorfannıt-

- Demek ki timdi Edirnede Türk 
Bele'den Gabrova'ya kadar büyük murabhaılan yok . 

fOleYi takip eden ceneral, kcw:a Bal- Hayır Hatta mütarekeyi 
kan geçitlerini kışın en tiddetli bir imzalıyao askeri murabba• Osman 

bir teşebbü. komitesi, t~kil edil- ren yeni bir film dün ayan azap intihap etmiştir. müddei umumilik ııaziyet edere 
mittir. Bu komite, haziranda Pa- ERLiN A A (K intihap edilenlerin yediıi muha tahkikata IHıflamıfhr. 

zamanmda aşmak mecburiyetinde ..,., Necip Paıalar da döndüler. 
idi. Havalar pek soğuktu. Şiddetli Bu haberleri alan lgnatief, bütün 

ris ve Cenevre'de toplanacak o- Al!anya) •i:mindeki-yeni bira!ıÜ. liflerin namzedi, ikisi bükUınetin Hadiıtede yaralananlar bugİI~ 
lan serbest cihan ikbıat konfe- li film, dün aktam Berlinde birçok namzedidir. Biri Balotaja kalmış· tıbbi adli tarafından muayene e: 
ransmı hazırlıyacaktır. U • 1 h ld b ld br dilmişlerdir. Yaralılar kendileri11

' rüzgarlar .,.iyor, kar fırbnalan olu- Türkiyeyi kuvvetten diifürüp yendiği 
yordu. 8.llgnıa '1aeri lıarla ömiJ.. halde, timdi Rua ordulannm önün
müıtü. Atlar arabalan pek zorlukla de kazançlannm büyiik bir lamımı 
çekiyordu. Dar ıeçitleri dolduran lop· kaybetmek tehlikNine uğradığını hiı· 
çu arabalan Ye mühimmat ıııakllye aeclenk, kalbi adulnut, bqı kanıık 
bölükleri de önlerini kesiyordu. Bal· Seymenliden trene bindi; Edinıey; 

mi i reıs er azır o uğu a e · 
Bu komite, müzakerata esaı o- temsil edilmiştir. İntihap edilenler araıında M. yaralayanlar aleyhinde daııtı 11f' 

larak şunlan teklif edecektir: Bu film, milli inkılabın bir mel· Micbalacopuloı, M. Papanaııta· mtflardır. 
Avrupa plinları vücude getir- hiyeıidir. Filim, 1870 senesi vak'- syu, M. Sofuli, M. Maximos ve M. Müddei umumilik te aynca hıt' 

mek lüzumu, müttehit, teşkilatı alarındaıı ba~lıı.makta, Alman İm· Stret'in isimleri zikrolunmaktad1r. lwku amme davızsı açmqılır. 

lıan apnaaı çok zahmetli oldu. Uğra- clofnı yola dilf'6. 
nılan Bulgar köylerinde lgnatief'ia EdlrntJd• b•• lıunıandtJnlll 

tam, federaliıt, sendikal ve koope peratorluğunun n'! suretle ilan e- Baıvekilin seyahati 
ratif bir Avrupa iktnadiyatı vücu dilmiıı olduğunu ve sonra Ağustos Titute•eo memnua 

geldiğini duyan Bulgarlar, lılaY bir- -v 
liği Bulgar iıtildali oıefldboelerinin mOnslıaşalar 

de getirmek yü~u, Avrupa' da 1914 günlerini büyük barbın muh- ANKARA, 1 (Telefonla) __.. 
bİı'çok memleketler ırki bir takım telif safha ve sahnelerini, askeri PARlS, 1 A.A. - Romanya ha- Ba,ııekil lımet Pa,anın Zongııl~# 

canlı timsali saydddan ""'°"rali bir Rıu bapnurahhaaı Edirnede Baı- be ı d ··ru·· .. b" k ta riciye nazırı M. Tituleaco Fransız ;:. c l · • LL 't 1r ıe p er en o ru ırço va n· satvetin yıkılmasını, bir hicap ve- 5 a seyanat en .eannür etmı Ş • 

d fi k b · · d b nazırlarile yaptı~ konutmalar hak M" - 'l L L b '"~ kurlarrcı gibi kal'frladılar. ~andan ~andük Nikola ile görüş-
Şipka'daıt seçerken, c-eral bü- tii. !>na elındeki talimatnameyi gÖı

yük bir tehlike atlatb ı Bir tarafı dal, t~dı. Çann kencliaine verdiği ya:zife

at sını annı anun arıcın e ı- sikası olan Versailles muahedesi- iP uşarrını eyn anca1r ızyrama,., 
ak ... ,___ ak"I b . k 0 ld b"" A kında arık bir fey söylemediğin- z -"''d ;:. •J L • r ..._.. m u ır te ı e ır v- nin imzalanmasını, Fransa tarafın .... sonra ongw. aısa gı"eceRtu. 

·k d" b ·· d ti. den gazeteler, M. Daladier ile 
bir tarafı UÇ11nım olan dar bir yol- yı anlath. Dedi ki: 
dan gidiliyordu. Arabalann yilkiinii - Aaletmeap, aiyallİ ve aıkeri dü
azaltmak için, lırnatief'in arlı.adatla· tüııceler hep bir noktada toplanır: 
n inmiıler, yaya yürüyorlardı. Ken- Ruıya, zaferinden hakkile istifade et. 
diai kürkiine sannarak arabaaının mek Ye ııôziinil ıreçinnek için tama• 
içinde ııidiyord11. Kayiu bir buz mile vaziyete bakim olmalıdır. Bu da 
tahakaaı halini alan dar yolda bey- bir yandan Gelibolu Y arımada11ru tu
ı-irler kayarak, araba ile birlikte u- tarak Çanakkale Boğa:zını kendi he
çunıma yuvarlandılar. lgnııtief, te- aabnnl:a& kapamakla, bir yandan da 
tik davranmamıt olsa, araba içinde latanbula ve Karadeniz Boğazına ha· 

rupa ı baa ıya vucu e ge rme- dan Rhur'un i,galini ve nihayet BaıvekAlette 7eDI · • k' ı ğ Paul Boncour'un İtalyan planı a 
nın ım ansız ı ı. 1 milli cephenin te•ekkülünü gö .. 

VAŞIN'"TON ı A A M v hakkında Frantanın b&ttl hareke- t kllAt 
U" ' • • - • termektedir. eı a H il F bük" f d tine dair mumaileyh teminat ver· 

u , ranaa ume 10 en veya / Filim, Hitler'in zaferini göster- mİf olduklarını "'""makla iktifa e- ANKARA, 1 ( Tele/onla) -"'. 
sefirinden cihan ikbaat konferaıı- İ mek suretile hitama ermektedir. diyorlar. ~- Btllfuelıôld lflflıilat (le (lazi/elff! 
ıınm Londra- yerine V -.ington' da Filim, gösterildikten sonra .hazır · ladlnrtda lıaurlanan fıanun lôY','. 
toplanması hakkında hiçbir teklif bulunanların hepsi, milli martı bir la~ilfz bütçem lıası iıtatistik mnum müdiirliiP 
almamıt olduğunu beyan etmi,tir. ağızdan terennüm etmitlerdir. LONDRA, t A.A. - Dün hita- merkez kadrosu hakkındalti 18'1'' 

uçunı"' yuvarlanıp hin 1N1ıva oı.w.. 1önı tepeleri i!aal etmekle müıokün otur. Amerika harp ..-_ em ileri ' 
lirdi. Kendi politika manevralarına Hqmetlli Çar Hazretleri böyle istemi,- "' 
o geçitte kurban giden on binlerce ler, bu a,... 11 inde, yahut 12 sinde NEVYORK, 1 A.A. - Nevyork 
Türk ve Ruo askerinin daha kuru- telrrafla bu irdaelerini zatraaililnele- Timea, gazetesinin verdiği bir ha
mamıt kanlan üzerinde bu ölüm bel- rine bildirmitlerdi. Gene bu telgraf, bere göre yeni harp gemileri inta-
ki de lgnatief için biıo kefaret ol~rdu. mütareke ve sulh ıartlannı müzakere l J atı projeai " •sizlere yar ım proje Ceneral, tehlikeyi h.iaaedince he- için bendenizin nwrahhu seçildiğimi Y M R 
meo kürkünü üzerinden atarak ara- ve yola çıktığımı bildiriyordu. Hay. si .. adını ~ıyacaktır. · OOZ· 

hadan kavaklıklar ara11na doğru ke1>-< retle görüyonım ki burada it tama- velt bu projeyi. sah günü kongre· 
dini attı ve bir afaç dalma tutuna- mile aluine yiiriitülmiittiir. Ordu ye verecektir. 
rak . uçurumun yukarumda kaldı. dunnuf, Boiazlann ikiaine de uzak Bu projenin tatbiki 230 milyon 
Yetııen Rııa müfrezeai cenerali. ora- kalınmıı, Çann murahhası beklenme- dolara mal olacaktır. Bu paranın 
dan kurtardı. den mütaı-eke imzalanmqtır. d b 

Rusya başmurahh•u Balkanlan Grandük Nikola, çok sıkılm.ııtr, ce· 46 milyonu ilk sene için e arca-
k · di --. d" nacaktır. ıe :;ere şımen ·fer hattına Yarmıth· Yap ver ı: 

Seymenli istaayonunda yeni Bulgar - Ben, de.:liğiniz telgrafı alma- M. Roozvelt bu projenin hemen 
prensliğine seçilen prens Alekaandr drm. Aksine olarak gerek Petersburg- tatbikine geçilmesini isteyecektir. 
~at:~n:berg ile görüıtü. lngiltere kra- ta Prens Gortchakortan, gerek Lond- Nevyork Times gazeteııinin ver 
lıçe•ın•n damadının biraderi olan bu rada Kont Şovalortan alclığnn telgraf- dig" i izahata göre bu program 20 
'\iman pre · f k • d lar, ~•buk bir mütareke aktini tav-. nsı, re a atın e Almanya ,.... torpido mubribı·, 5 hafif kruvazör, 
ve Avusturya b•tı • ld d siye ediyordu. Askeri vazi•et te za-

. za 1 en o uğu hal e ' 4 denı"z altı gemı"sı· ve bir tayyare Ed.irneden dönüyordu. yeni Bulgar ten bunu icap ettiriyordu. Süleyınan 
p;en~i lırnatief'e Ruo karal'lalunm Pllf& orduaunun Edirneye ric'atine gemisi yapmasını derpi~ etmekte-
zıbnıyetr hakkında malıimat verir- kartı gelmek için Filibedeo Edirneye dir. 
k,,n, ··~.Y .. ettiğini eizliyemiyordu. çok •Üratle yiiriidük. Bu da çareaiz· Kruvazörlerin istiap hacimleri 

- _Butun karargah, harpten uaan· di: Öyle yapmasaydık Süleyman Pa- 8 bin ile 10 bin tonilato arasında 
mı• b hta H k fa Meriç boyundan Edinıeye ~elir, <. ır ru. • ... er ea artık rahata .,. "' olacaktır. Bunlardan birinde tay->ekilmek --L- ..,ıpkada ve Balkanlardaki kuvvetleri 

ıçııı ....,.,,ız1anıy.,.. Karar- d k rd' B d f yarelerı·n ı"nmesm· e mahsus bı0r ırahta bulunaıı lnciliz m~b~birlerı,· e çe e ı. u e a Edirne önünde 
Alman A bütün geçen müaademelerden daha küprü yapılacaktır. Ekseriyet ve ve VUlturya zabitleri de bu •dd 1• hale karşı hayretten kendilerini ala· 11 et 1 hir müharebeye ıriritmek la. akalliyet mahfelleri bu projeyi mü 
mıyoriar. znngelirdi. Son üınitlerine sanlan sait surette k~ılamaktadır. 

Diyordu. Türklerin Pilevne ve Şipkadakinden 
T .. ,_ daha zorlu olarak •apacaklan müda- Zelzele -< ~ - ur.. muralılıaaı wada, değil ' 

mi ? faanın ne netice vereceği keıtirilemez- LOS ANGELES, l A.A. _ Dün 
H M di. Ordumuz yoldınm aüratile bu teh-

- ayır. iitareke mukaftlea.ile ı·•- · -at 8 de ı'kı" sanı'ye devaaı eden esas oulh muahedeıini . I d I ı .. enın önüne geçti. Süleyman Paıa- ~~ 
latanbula döndüler lt"nif.za a 1 .~· 1' Kırcalı Balkanlarına atarak Edir- ,iddetli bir zelzele duyulınuftur. 
lng_ili_zler Hariciye · na:.m.:'e be= neyi tuttuk. Fakat bu aüratli ileri Hasar vukuwia dair hiçbir haber 
azlını Babıi.liden rararla İatemlf· ler. hareket ordumuzu yordu. Toplar ve yoktur. 

5 ağırlıklar geride kaldı. Bu vaziyette d 
- erver Pa,anın mı? Sebep? ileri gidemezdik. Diğer taraftan Lon- Bir çok köyler yıkıl 1 
- Biliyoraunuz ki Türk urahb dradan bana bildirdiklerine ıöre, la-

ları hariciye nazın Se-e m H . U: NEVYORK, 1 A.A. - Misıiai-
H "b . • • r ve azıneı tanbula ve Boğazlara doğru yürür. k . dd ti" 
d ""S: nazırı 1 tiyar Nanıık Paplar- sek Beaconafield muharebeye gire- pi hü Uınetı eraziıinde ti e 1 

. ' · rver. Pa•a, daha Kızanlık'ta cekti. Buna meydan vererek bunca bİı' fırtına olmUf ve birçok köy-
ı~en,h~jhbNewa .~uhabirine lneiltere zahmetle kazanılmı, zaferi tehlikeye ler yıkılmıtbr. 60 ölü ve yüzlerce 
a ey .'~ e

1 
a.zı so:der oöylemiı. Bu- koyamazdım . al d 

nun ıçın ngiliz ter harici yar ı var ır. 
~----;:-:-..,,,,,;;;..:.Ye:_:n:;:a:zn:;ı::w~--------=~':0;,:ev;amı::..;var~)~I yeni Alman kruvazörü 

Al_m. anyadaki boykotaj· NtLHEHMSHAFN, ı A.A. -
(B A itaretli Deubcblant zırhlı kru· 

alı 1 ıncı sahifede) yiJ ı..._ bo k · ,,. __ ...... • · · f b l deliaın edecek ı ere -•1 Y otaı wuu ,.....rımız mli.- vazörünün vazi e görnıeğe at a· 
ha g-.ınii daha ::'..Y'::": · boı:.,kot:fr sar!UD· sevil~; ~·1?"a.,!'eyecan u:van.~clığnu muı dolayısile bu ıabab ibti.-ıo· 
deroce ,iddetli olarak Yeni'd:,. ıL~elıaon veakm!'st~.;j'~ .. rw ~lt"!to ıçın yap. h merasim yaprlmıttır. 
C<>ktır · _, ya- m ıa en numayıı erın meoedildi-

Ul::RLIN , ı. A. A. - B . . . ğini :ı:aznu~trk. Diğer taraftan telırimiz- Mevkaf ln-'llz 
~rver sosyali l b . L-""lin nıilliyet. de Hıtlercı Almanlar arasında da. mü- lP 
~- • tu esı ....- türı·· --•· · ı •--- b' Ah d" 1 i - ı .. .. . . . ...._.__ "y ..... ,.. aevı ere lUll"fl ır cereyan batlamıştır. mu. en 18 er 
g_ 0 • onune. geç~ ıçın -J"ımlajın hava. Bu cereyanın aebebi de ıudur: 
yıcı zarunye muesaes.elenyle sueteten. "-- .. alıu da H"tl cil . LONDRA, 1 A.A. _ Moskoya• • 
ve o.azete matbaalarına tatbik . . ~~en gun y m ı er eruı a- l d• 

-- bild·~; • .:. edilıniyo. lineti olan ıamalı. haç bulunan bir 'AI• da tevkif edilen nglliz müben ı .. 
eegın ı . ....,_. •-•- bir .. · · luk ah ' rti" 

BERLIN 1 A. . • mıın '°""""ta muaevının laalTuzıı"" !erin çaıuı , t ripkirbk, ı -
• • • A. - Berlindelci b" iramı .. • bu alime • ., ___ _ 

yük maı:alar federasyonu bütün Ücred 11 f, muıen . • . ti ~ kap ve suikast •uçlarile ittibam e· 
memurlanu göndelilderinin il "d de e nlıuından almak ıstemqtır. Alman za.. dilecekleri öıı-nilmı0ttrr0 

• 

· ı -· . teabh"t .-....;. olerıd ~ ve lııtaya müracaatı üzerine polia miiaeft. o·-
rı ecegını u --, Uiundan · akal - · · • · Çi k 
BerUn milliyetpervec- -yaliat ıubeai !~- Y • amıı~n ~- biç hir ngene a vgaSI 
Yahudi mağazalarının Yahudi ..ı--- uınııyıı yap ıtır. ELGRAT - 1-

rl "ki lik ""-~• -7"" A•--- k l B , 1 A.A. - A.,...,. a. 
meınu arına 1 ay u...-.erini toptan- umul onlO osunun jansından: Somada Tuzla yakı-
Y"'DJ~i lazımeeldiği hakkındaki kararı beyanatı nmda bir kasabada iki Çingene 
nı gen alllllf_tır. Ditar taraftan Alnıanlıınn ·..mı 
Dahiliye Vekilinin beyanatı ~?~ nümayiı yapacaları ıı:kmd.:i' kabilesi arannda bir kavga olmllf, 

~-.hrirnizde bulunan Dahiliye Ve- ~ ele tekzip edilnıeldeolir. 3 kiti ölmüt ve aynca 20 kadar 
kilı Şiıkni Kaya Beyefendi, lıtanbulda ~ kon~osu M. Marlnoold bu ha Çingene de telef olmuftur· . 
yapıCacağı rivayet edilen yahudi doıtlu- '":_ l ~bu't . Kavganın aebebi ihtiyar bır 
ıiu •• aleyhtarlığı nümayifleri hakkın- ler al s hi . aki ~lmanlann miiaevİ· Çingenenin o ınmtakanın en g~· 
da Anadolu Ajanııoın bir muhabirine şu kın~ ..::~.~?':,.Yit yapaeaklan bak· zel kızı olan kendi kızını 700 dı-
sö~leri IÖylemiıtir: bi> 1 hi ·· • dwn. Hitlercilerin nara rakı"p kabı"leye •atım• olınası .. B" 1 bir ta dan haberdar 1 y e r numaY'! ---L'--- dom• de • ~ oy e a&VYUI' o- fildir E b ,~.......,.. .,._ 
duk. Bu teşebbüılerin, ciddi ve aldı ba- h b : h .. ....,_ uakna sebep le Yoktur. Bu dır. 

d . I . • • a erın uıusı m se.tla çı•---• 1 1ın n ansan ann ıti olabileceğıni umma· uht eld' B ....rıunııı 0 • 

dık. Çünkü ba§ka memleketlerdeki un- j"'-"1 m ~ :· u da bazı miisevi-
ıurlar veya partiler ......,mdaki müna- ':'1n ".apmaıı;• .... VVUr ~eri n!ma-
sebetler ve hadiseler Türk vatanılaslan Yl§Aelmr 1 mm;udr g".~t""?"'1 ktir. 

1
, 

arasrnd rn· h" b' ki d - anya a musevı ere zu um yapıldı 
Türk aatanıd ıçl ır a "aı-uyan. ır~az. ğına iruınaıı bazı müsevilerin latanbulda 

v aş arının m ı ve 11yası sa- ·· • ak • ted"kl · · · · · 
halardal<l fili hareketleri Türk hudutla- T~.m~yışb~:m ~: 1

1 ~:::;b;:ı"ı~ 
nru qamaz. Hiçbir memleketin dahili ur 1 za ı '~dı ahalmu otti.an b "derıalıalı e 
itlerine karı mamak hi .. . meae eye mu e e ve u mu e 
Özİ•lerimize 'ka ~ yabancıyı tesirini gösterdi . Taksim meydanmda 
bir· prenıipimiz';;! en eıaıb yapılan bir toplantı, aaayİf bir an için 

Türkiyede oturraa. L-- ·--"-) bile bozulmadan dağıtıldı. fstanbul mü-
Yl'•••uıc:ı mı_...- e- . .. 1 • . • Al d ki rimiz Türklerin ve Türk ka nla sevı munevver ennın cogu m~ya a 

ıehnbetki.r bimayeslodedirl nu rmm müsevilerin vaziyetini anlamıılardrr. 
Misafirlerimizin kendi me":.'ıeketlerin- Haham Dr .. Ma~kis. J".f. bu sabah lıana 

1 deki rrki siyasi ve içtimai cere:vanLıra latanbul musevderının alman mallarına 
karşı hiaİeri ve fikirleri ne olııraa olıu boJ!<otaj yap~yı dü,ünmediklerini ııöy 
onlann fiili te7.alıiirleıini ve nümayi,ı:: lemı,tl.". ~cne~ı memleke~lerde bul~n~n 
rini burada göstermelerine yalnrz ka- maı""1enn .!fo•~~e)den durendıtlik, 
nunlar ve beynelmilel mnzuat değil bil Almanya musevıl~nın menf~tına ol-
h.usa kendi nezaket ve iıtirahatlerini dulunu hllmem ooylmıep luzum Yar 
muhafaza etmek enditeleri de manidir. mı? Meselenin eaası bazı aiyasi ricalin 

ı b Id • b" k sırf fırka menfeatr namına, müsevileri 
stan u a yem ır şey yo kastetrniyerek. yaptıkları propaganda-
Ounkiı nüshanıaa Almanyacla müae. lardan çıkıruıtır. Heyecuı bugiin siikU-

net bulmuıtur. Biz burada onÜn geç 
lıalmq olan akislerine ıahit oluyoruz, 
ki, bunlar da yerinde değildir. 

Soriano Ef. ne diyor ? 
Mıısevi cemaati rei•i Soriano Ef. de 

demiıtir ki: 
- Son zamanlarda Almanyada vuku 

bulan badiaeler musevi gençliğini, pek 
hak_lı olarak, heyecana düşiirdli. Mii· 
sevıler, tarihte bir çok zulümlere maruz 
k~lmıılardır. Bu sebeple aralanndıı arkı 
bır tesanüt vardır. 

Maamafih bir hadise vuku bubnllmaaı 
için hiç bir nümayiı yaprlmamaamı tav 
ıiye ettim ve tavsiyem kabul edildi. 

Esaoen bugllnldl Alman ricalinin tut
tukları yolun yanlışığını ergeç anlıya
caklanıuı kanilm. Almanya, Alman mü
sevilerinln faaliyetinden, her ıubede is
tifade ediliyor." 

Diğer taraftan Hitlercilerin buradaki 
reisi de Almanların nümayif yapacakla
rını tekzip ebnittlr, 

Londrada bir haydut 
LONDRA, 1 A.A. - Dün Güpe 

gündüz fehrin çok zengin bir ma
hallesinde bir haydut bİı' keserle 
camını kırmak suretile bir kuyum
cu dükkanını soymu,tur. Binler
ce İngiliz lirası kıymetindeki mü
cevherleri alan haydut, bir arka
datının idare etmekte olduğu bir 
otomobile atlamı' ve kaçmı,br. 
Otomobil, giderken yolculardan 
bir kadım devirmit ve hafifçe ya. 
.-alanınasına sebebiyet vermiştir. 

Hortum 
YENİ ORLEAN l A.A. - Te

xas ve Arkanıas'da zuhur eden 
hortumda 33 kifinin ölmüş olduğu 
haber verilmektedir. 

ma eren mali senenin varidab ha Meclise tevdi olunmıııplur. Bııf, 
744,791,000 lngiliz liraaına, mua (lekalet memurlannılan mafevki 11' 

rifi de 748,114,000 lnglliz lirasına mayan veya ,ahıılanmn değift'l'_ 
baliğ olmuttur. -uazilelerinin mahiyeti icabına~ 

lngilte•enin Akdeniz bulunan memuriyetteki memrırl!'. 
• ra bu kanunun nefrİ tarihindetı 1~ 
filoau haren her dört senede bir yüzde o~ 

LIVOR A A 1 .1 , veya sekiz nisbetinJe maap em"'.; 
NA 1 • · - ngı tere· sahiplerine zam yapdacaktır. Ye~ 

nin Akdeniz filosunun yakında tetkilat ile müdevvenat miidiJrlit 
Livorna'ya gelmeıi beklenmekte- k • • ı· LaJJ .. J, 

1 1 ğii ve aııanın muavın ıği R tfP 
dir. ngiliz filosu birinci talyan maktadır. 
filosu tarafmdan kartdanacaktır. 

On üç tabut Temyiz mahkemeıi 
t DlXAMUDE, 1 A.A. - Dixa- ikinci relallğl 

mude tayyare kazası kurbanları- ANKARA, 1 ( Telefonla) ---; tıı 
nm naatları memleketlerine gön- Temyiz mahkemesi ikinci re#lilf ıı· 
derilmi9tir. ne hiikimler kanrınanun 161 le 

İngiltereye bu naatları hamil o- maddesi mucibince aadan ft il 
lan 13 tabut sevkedilmittir. Hikmet Bey intihap olunmuptar· 

MEMLEKET:r&:\'Jlili Emlak ve eytam 
bankaaı 

ANKARA, 1 (Tele/onla J. ~ 
EmUik ııe Eytam bankası bagtJll"'_ 
heyeti umumiye içtimauıtla B I~ 
tibi hiaedarlan namına idare ""' 
li•ine -6tJ. ttttrlardan Cerrah ti 
Suat Beyler ıeçilmiptlr. 

Tahtacılar 1 

Bu mezhepten ayin ya-\ 
panlar mahkemede! 
BERGAMA (Milliyet) - Tah

tacı köyünde gece yarısından son
ra yapılan bir arattırmada ayin 1 
yapan bazı ethas yakalanmıftı. 
Mahkemede müddei umumi iddia 
sını okudu. İddianame çok güzel
di. T ahtacılarm mentei, ayinleri· 
nin, örf ve adetlerinin, mezheple
rinin esası hakkında müddet ve 
tarihi telkikatı ihtiva ediyordu. 
Muhakeme müdafaa için ba,ka 
güne bırakıldı. 

Tekirdağ kooperatif 
TEKIRDAC (Milliyet) - Zi

rai Kredi kooperatifi senelik top
lantısını Halkevinde yaptı. Ortak 
lar bu toplantıya iftirak ettiler. 
Bir senelik mesai görütüldü. He
yeti umumiyeye arzedilen bilanço 
memnuniyeti muciptir. Kooperati 
fe kartı çiftçimiz rağbet göster· 
mektedir. 

Beynelmilel sıtma kursları 
SAMSUN, (Milliyet) - Sıtma 

mücadeleıi laboratuvar tefi İzzet 
Niyazi B. haziranda Pariste topla 
nacak beynelmilel ııtma kursları· 
na ittirak etmek üzere Sıhhat Ve
klleti tarafından Parile gönderile 
cektir. Bu ıeyahat Milletlet Cemi
yeti hesabınadır. 

Tekirdağda ekin 
TEKtRDA(l (Milliyet) - Ge

çen seneki ekim istatistiklerine 
göre, bu sene yüzde on nisbetinde 
fulabk göstermektedir. 

Gireaunda hastane 
GiRESUN, 1 A.A. - Şehrimiz

de yapılacak hastane binası için 
9imdiye kadar kaydedilen teberrü 
yekllnu 18,000 lirayı bulmuştur. 

Kaçak katil 
SAMSUN, (Milliyet) - Hasan

kalenin Hunuı köyünden Zakir is
minde biri, bir aralık Adana' da 
ziraat mektebinde çah,makta iken 
arkadaşı Sinan'la kavga etmi~ ve 
Sinan'ı öldürmü,. 

Her nasılsa oradan kaçmağa 
muvaffak olan Zikir Samıun'a 
gelmi' ve hüviyetini belli etmeden 
amelelik etmeğe ba,lamı,tır. Za
kir bir kaç senedenberi böylece ça
hfırken Samsun zabıtası hüviyet 
teıbiti sırasında Zakir'i Hasanka· 
leden sormuttur. Alman cevapta 
Zakir'in katil ve kaçak olduğu ve 
Adana müddei umumiliğince ara
nılmakta bulunduğu anlaşdmıt ve 
derhal tevkif edilmi,tir. 

Eski mermi 
__ ...,,.. .. 

Öç gencin parçalan
masına sebep oldu 
Samsundan bildiriliyor: - Baf. 

ranın Alaçam nahiyesi dahilinde 
üç delikanlının parçalanmasile ne
ticelenen çok acıklı bir vaka ol
muftur. 

Umumi harpte Ruı gemilerinin 
sahillerimize atbğı büyük mermi
lerden birisi Alaçamın (Prekelli) 
denilen kumsal bir yerine dü,müt 
ve bir çoban tarafından buluna· 
rak (Çoroğlu) köyünden lımail 
ağaya verilmittir. Mermiyi saman 
lığına aaklıyan lamail ağa çoktan 
öldüğü için mermiden kimsenin 
haberi yoktur. Bir bora çıkmıf, 
Boğaz köyünden üç delikanlı tu
tuldukları bu borayı geçirmek j. 
çin bu samanlığa iltica etmitler
dir. Çocuklar ayaklarile sanıe.n toz 
!arını karıştırırken mermiyi bul
mUflar ve köylerine götürmütler

. dir. Bil~sU: ve görgüsüz gençler 
bunun hır mermi olduğunu anla
yınca içindeki barutu çıkarmak i
çin ınerıniyi parçalamağa yelten
mi.ıer ve ellerine geçirdikleri bir 
balyozla merminin ötesine berisi
ne vurmağa ba,lamıtlardır. 

Bu sırada mermi müthit bir ta· 
raka ile patlamıt, üç genç param 
parça olmuş ve ev de yıkılmı,br. 

Afyonda fukaraya yardım 
AFYON (Milliyet) - Burada

ki fukara yardım cemiyeti üç se
nedir fakir halka yardımlarına 
devam etmektedir. Bu kıt 18990 
okka kömür dağıtmıştır. Kurban 
bayramı münasebetile de fukara
ya 650 lira dağıtacaktır. 

Köylerde pansiyonlar 
MERSiN (Milliyet) - Köy 

pansiyonlarının idaresi hakkında· 
ki talimat Veka letten geldi. Bıı 
sene üç köyde talebe pansiyonu 
açılacaktır. 

Mekteplerde 
MERSiN, (Milliyet) - Şehri

miz mekteplerinde tayyare yardı
mı dernekleri te,kil edilmesi tekar 
rür etmi,tir. 

Elma aşraı 

AMASYA, (Milliyet) - Zira· 
at dairesi Amasyadan iki yüz el
ma aşısı kalemi getirtmi~tir. Bun
lar isteyenlere parasız verilmekte
dir. 

Ankara belecllye ilır 
mecli•I 1 tli 

ANKARA, 1 ( Telelonltı) J ~a 
Belediye meclisi bugiln Nevı:at P_; ~ 
yin reisliği alhnda yenl lçtüna. J~ 
resine baplam., ve ihti- endllfl"' 
lerini seçmiptir. içtima gelecelı /ı 
zar gününe bırakılmıphr. ıj 
Bur•• llseal mezun! ::~ 

rının •eyabab 
BURSA, l (Telefonla)_ Jı be 

tanbuldaki Barıa liıesi mezunl~ ~iıı 
cemiyeti bayram tatilinde sııı lııa 
ya bir ıeyahat tertip etoriflerJ.ı~ ~ 
Bu seyahızta Darüllilnun ııe 1i:ı/, 
ıek mektep ııençlerlnden 100 .ııŞ~ı 
tik bir kafile ipt1rak edecektir. 11' I 
zanlar bayramın lkincl ııeceai ~ 1 

hi 
lediye ıalonundtı bir balo veree'l 
leTJir • 

Sualler •akit olda 
ANKARA,l (TeltJonltı) 

Relik Şevket Bey batriJnY lç ;' 
tla bulunmatlıfuwlan llmart 
Maarif oekillerinden ıorıluf• 
ler sakit olnnqtrır. 

Yunan tahvilatı 

1 
·~~ .. -

d 
~Uy 
~il, ~· 

ANKARA, 1 (Telefonla) •<11 
Kıymedi eıırakm harice ida 

memnu bulunman lııuebile m "'1~;k 
ketimizde mukim rumlardan eJ! ik,• 

rinde Yunan tahuüatı muıı 
mızkbuzları bulunanlar daimi • .ıt• '• 
villerle bunlan tebdil etmek İ~l :"ı"; 
makbuzlarını Yunanistana göfll' '•• 
rememektedir. Vaziyet hükünıel " 
nazan dikkate alınm•IJ ııe bu ıe ' ·:~ 
dile bir banka tavaasut etmek ' '"'• 
tile müsaade olunabileceği !A 
yece tamim edilmiftir. 

Karagöz için abide 
BURSA, 1 (Telefonla) - 'f •• 

yare Cemiyeti namına Kar" ~·k 
oynatmak için gelen Hazlff' G ~.:ı 
buradız Dr. Osman Şevki B. le , "
rlişmiiş ve Karagöze bir abiJe 1 \"• 
pılmaaına karar vermiflerdir· "l ''"d 

Hazım B. tekrar Bursaya l'p1 
rek Karagöz oynatacak ve h" 
ta ile bu abide yapılacaktır. 

M. Veyi Ankarad• ~.;:; 
) l 'la 

ANKARA 1 (Telefonla '••ı 
M. Veyi geldi, Nafia Vekili 8· ~.!1ı: 
rafından kabul edildi. ~·· 

1 • 
~ Oı ı:- j ,, 



Ekonomi 

Nakli e t rif el eri 
Mallarımıza kasıtta bulunan kum_ 
panyafara karşı tedbir alınacak 
Ecnebi vapur kumpanyalarının 

ihraç e'yamızın naklinde tatbik 
ettikleri sistem ve tarifelerin ih
raç e'yamızın üzerine yaptığı te
ıirlerle hükiimet çok yakından a
lakadar olmaktadır, Tatbik edi
len nakliye tarifelerinin bilhassa 
bir kısım ihraç e'1amız üzerinde 
çok fena tesir yaptığı ve beyııelmi 
le! piyasada rekabet imkanlarını 
eliınizden aldığı teshil edilmittir. 
Bunda bir kast olduğu bile ileri 
•ürülmektedir. Bu hususta Tica
ret Odasınm yaptığı tetkikat neti
cesinde lkbsat Vefı:i.letine gönder 
diği rapor ehemmiyetle telakki e-
dilmittir. • 

lktıaat Veki.leti meseleyi göz 
İlnünde tutarak, bu hususta alına
cak tetbirleri tesbit için lstanbul• 
da fevkalade bir komisyon te,kili
rıe karar vermiftir. ihracat ofisi 
ltıüdürü Cemal Bey komisyon reis 
li~ine seçilmittir. Ticaret müdürü 
Zeki, Ticaret Odasından ve güm
rükten birer zat da komisyona iş
tirak edecektir. 

Bu komisyon itini en kısa bir 
ltıüddet zarfında bitirecek ve alın 
ltıası lazım gelen tetbirleri kat'iyet 
le teabit edecektir. 

Kooperatifler 
Kooperatif te,ekküUer son se

llelerde bir çok memleketlerde 
tenitlenmekte ve kuvvetlenmek
tedir. 

Yapılan tetkikata göre, koope
r11tiflerin en ziyade inkitaf ettiği 
llıemleket Ermenistandir. Erme
llistan halkının yansı kooperatif
lere azadır. Bilhassa istihsal koo
lleratifleri çoktur. 

Hububat fiatları 
. Yeni mevsim bqlangıcı olduğu 
1~İn son günlerde hububat fiatle
tınde oldukça tenezzül görülmek
tedir Maamafih henüz mahsul va 
tiyeti malum olmadığı için bu te
lıezzülde ihtiyat göze çarpmakta
dır. 

' Afyoncular memnun 

·1ı Tüccarın elindeki afyonların 
~- r~ı İçin verilen müddetin tell\ıdi-

ı ıçin alJDAD karardan dolayı bir 
?sım afyon tacirleri lktıaat Yeki.
etine ve encümene tetekkür tel
tl'afları göndermitlerdir. 

Takas kalkıyor mu ? 
. lktısat Vekaleti takas ve konten 
lanın timdiye kadar yaptıjfı tesir
leri ve matlup faidelerin hi.aıl o
lup olmadığını tetkik etmiştir. 

Umumi kanaat bilhaaaa takasın 
~klenen neticeyi verdiği merke
~ındedir. Takasa tabi tutulan 
llladdelerden her nevi stoklar he
~en tamamen ihraç edilınittir 
akas teklini kaldınlmaaı zama: 

Ş~nın geldiği kanaati mevcuttur. 

1 
ıındiki şekli kaldırmak için esas-

['~;~·;;: ·~··T 
(1, Bankasından alınan cetveldir) 
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AkJam Fiatları 
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d. yollan 4,20 El.1ctnk -.-
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idat 11.75 ! A"l\dolu I Ku-
••keriye 7 75 ponauz 44.45 
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'~t-au 98 t mesaili 

ili 43,50 
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'1.1z. • 102 f Şark d•J· 
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12.0J : Prai 
724 3-4 t Viyana 

47.33 İ Madrit 
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82,30 Pe9te 
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820. 20 Dinar 

28. ~ ı 1 Çııerno\'eç 
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50.-
24.-
33.-
23.-
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·~-
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34~ 
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icap ettirdiği tetkilabn masraflı 
olması gösterilmektedir. 

Ankaradan gelen malômata 
göre, muhtelif memleketlerle ikb
sadi anla,malar için yapılan mü
zakerat müsait bir safhadadır. 
Arjantinde Türk tütünleri 
Arjantinde son senelerde ~rk 

tütünlerine kartı rağbet artmakta 
ve aranmaktadır. Bulgarlar bu va
ziyetten istifade ederek Bulgar 
tütünlerini Ariantinde en ziyade 
aürümü olan cigara paketleri için
de reklam etmeğe bqlamıflardır. 
Bu şeklin Bulgar tütünleri için fa
ideleri de görülmemiş değildir. 

Türk tütünl.erinin de bu genit 
müstehlik mahreçten istifadesinin 
teminine çalıiıl~aktadır. 

Fransada yeni tahdidat 
Fransa dahili buğday istihsa

li.tını himaye için yeniden bazı 
tetbirler almağa ha,lamıttır. Bu 
meyanda yulafın kontenjana tabi 
tutulması ve mısırın da gümrük 
resminin arttırılması için hazırlık 
ba,Iamıttır. 

Bulgaristandan tütün 
ihracatı 

SOFY A, 1 A.A. - 1932 senesi 
içinde Bulgaristandan bir milyar 
78 milyon 48734 leva kıymetinde 
20491776 kilo tütün ihraç edil
mittir. Bu miktar 1931 senesinde 
iki milyar 579 milyon 730,228 le
va kıymetinde 24587020 kilo idi. 

Fındık ihracatı 
GiRESUN, 1 A.A. - Mart ayı 

içinde 115,021 lira kıymetinde 
81860 kilo kabuklu fındık ihraç 
olunmuştur. Borsada fındık içi 
43, kabuklu fındık 20 kuruttur. 

Cemiyeti erde 

Otelcilerin istediği 
oldu 

Otellerin kazanç tekli hakkın
da tetehbüsatta bulunmak üzere 
Ankaraya gitınit olan Otelciler Ce 
miyeti heyeti avdet etmiştir. Yeni 
kazanç kanunu projesinde oteUer
den alınacak kazanç vergisinin o
tellere konulan kıymet üzerinden 
alınması kararlathrılm19b. Halbu
ki otellerin hepsi büyük binalar ol 
duğu için otelciler gene eskisi gibi 
kazancın beyanname feklile alın
masını temenni ediyorlardı. Otelci 
ler teaebbüslerinde muvaffak ol
mu,ı,."r ve temennileri kabul edil
mi,tir. 

Turing klüpte içtima 
Dün Turing klüpte memleketi

mizi ziyaret edecek Alman Tica
ret ve Sanayi Odasının seyahat 
programını tesbit edecek komite 
bir içtima yapmı9tır. Komite bir 
ay devam edecek olan bu seyaha
bn programını tesbite başlamıttır. 

Kıbrıslı talebe 
Şehrimizde tahsilde bulunan 

Kıbrıslılar aralarında kurdukları 
cemiyetin nizamnamesini ikmal 
etmitlerdir. 

Gençler idare heyetine arala
rından Celal, M. Ali, Şevket A
dem. Saffet, Turgut, Fevzi Rıza 
Beyleri seçmitler, cemiyetlerinin 
k~lutu m~nasebetiyle de Batve
kı~ ve M~lıa Reisi Paşalarla Ma
arıf Vekılıne tazimat telgrafları 
çekmitlerdir. 

Darüşşefakalılar günü 
Kurban Bayramının birinci gü

nü Darunafaka rozet günüdür 
Bu f P.fekat ve ilim ocağında oku: 
yan karde,lerine yardım etmek 
isteyen kız ve erkek talebenin 
kutu almak üzere, hüviyet varaka: 
lariyle Nisanın dördüncü Salı gü
nü saat ondan altıya kadar Nuru 
Osmaniye camii mahfilinde Cemi
yeti Tedrisiyeye gelmeleri rica o
lunur. 

j
1 
___ K_u_ç_u_k_h_a_b_e_r_ı_e_r ___ , 

"' Holanda sefiri M. Von Vers
huur ve refikası mezunen memle
ketlerine gitmitlerdir. 

"' Ulu kö~~e bir halk kooperati
fi yapmak ıçın mahalli fırka ocak 
merkezinde bir toplantı yapılmıt
tır. Bu toplanmada kooperatife 
sermaye bulmak İçin halka temas 
etmek üzere bir komisyon te,kil 
edilmittir. 

"' Bulgar artistlerinden M. Yiv
kon ve refikası, Costanza Kirw, 
ve Boris Mihailov ve refikası ~h 
rimize gelmi,ler ve evvelki ak
~am Darülbedayi artistlerinden 
Behzat B. ~erefine verilen müsa
merede bulunmu~lardır. 

.. .. 
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Maarifte 

İki talebe 
japonyaya iki talebe 

gönderilecek 
Orta Asyadaki ilk devirleri lSğ

renmek ve ihtisas kazanmak için 
iki talebe Japonyaya gönderile. 
cektir. Bu iki talebe Japonyada 
arkeoloji tahsil edecekler ve Da
rülfünunun tarih zümresi mezun
larından seçileceklerdir. 

Mezun muallim maaşını 
almadı 

Şile kazası Merkez ilk Mektep 
muallimlerinden Azmi Bey sinir 
hastalığından sekiz aylık izin al
mıt ve lstanbul'a gelmi,tir. 

Azmi Beyin aylığından Şile' de 
birikmit olan ve 402 lira 8 kurut 
kendisine gönderilmiştir. 

Azmi Bey, bu parayı "it görmi
yerek alınan paranın vicdanı üze
rine yüklediği acıya tahammül e
demediği" ni yazarak Şileye geri 
göndermi•tir. 

Müebbet tart 

Bir madalya hadisesi dolayısi
le ditçi mektebince muvakkaten 
ihraç edilen Bulgar talebe Vili.di
mir Tıp fakültesi müderrisler mec 
liıi tarafından müebbet suretle 
tardedilmiştir. Fakülte kararı he
nüz Divana gelmemi.tir. 

Yüksek iktısat mektebinde 
islahat 

Yüksek iktısat ve Ticaret mek
tebi müdürü Hüsnü B. mektepte 
yapılacak ıslahat için bir mufas
sal rapor hazırlamaktadır. Rapor 
yakında lktısat Veki.letine gönde
rilecektir. 

120 çocuğa elbise 
Bugün saat 16 da Şitli C. H. 

fırkası nahiye merkezinde 120 fa
kir çocuğa elbise dağıtılacaktır. 
Bu 120 çocuk o civardaki üç mek
tepten seÇilmiştir. 

Bu münasebetle bu .üç mektep 
talebesi bugün nahiye merkezinde· 
toplanarak bir müsamere verecek 
!erdir. 

Pr. M. MaJche 
Darülfünunda ıslahat yapmak 

üzere laviçreden celbedilecek o
lan Pr. M. Malche, mukavelena
meıi mucibince dün memleketi
mizde bulunması ve ite ba,lamaaı 
icap ediyordu. Profesör bazı itlı:
ri dolayısile hareketini birkaç gün 
tehir etmittir. M. Malche'in ayın 
betinde lstanbula gelmesi beklen
mektedir. Profesör lıtanbulda hiç 
durmıyarak doğruca Ankaraya gi
decektir. 

Bayram tatili 
Bayram dolayısile Darülfünun 

fakülteleri, lise, orta ve ilkmektep 
!erle bütün ecnebi, ekalliyet mek
tepleri pazartesi aktamından öbür 
pazar sabahına kadar tatildir. 

Pollst" 

Bıçaklı kaymbaba 
Galatada Rus Manastırının 11 

numaralı garson Mehmet efendi, 
ayni yerde oturan kayınbabası 
Neşet ve kayınbiraderi Şevki ta
raflarından bıçakla yaralanmıştır. 

Bir çocuk yanıyordu 
Karagümrük'te Kazazker med

resesinde bir odada lnebolulu kol
tukçu Mustafa oturmaktadır. 

Kendisi İcap eden bir sebeple 
bu odadan polis vasıtası ile çıka
rılacaktır. 

Mustafl\, odada bir Yasındaki 
çocuğunu bırakmıf ve kapıyı kilit
lemit, ifine gitmi•tir. Çocuk Oda
da mangala düşmü,, atef çıkırııt
tır. Etraftakiler kapıyı kırarak 
çocuğu kurtarmıtlardır. 

Oda tamamen yanmıftır. 

Gazocağı patladı 
Küçükpazar' da Zeki Beyin cam 

mağazasında Mihal, boya yapar
ken gaz ocağı patlamıt ve Mihal 
vücudunun muhtelif yerlerinden 
yanmıftır. -· Darülbedayi turneye 

çıktı 
latanbulda temsillerini bitirmit o

lan Darülbedayi artiatleri dünden iti· 
haren Anadoluda turneye çıkmıtlar
dır. Artistler dün akşam Ankaraya git 
mitlerdir. Darülbedayi Ankaradan A· 
danat Merain, lzmir, Çanakkaleye ve 
Burıaya gidecekler ve ma.yıı ortaların 
da lıtanbula döneceklerdir. Bu sene 
masrafta taıarruf vaoılacağı için, tur 

· sürecektir. 

Esnaf işleri 
KA.tlp ve rei•ler dün 

sabah toplandılar . 
Esnaf cemiyetleri umumi kA· 

tip ve reisleri dün sabah Ticaret 
Odasında cemiyetler mürakipleri
nin de ittirakile aylık içtimalarını 
yapmıtlardır. 

Bu toplantıda küçük sanatların 
Türk tebaasının eline geçmesi et
rafındaki hazırbk faaliyetine dair 
görütülmilttür. Kanunun tatbiki
ne geçilecek olan 16 haziranda 
bütün işlerin Tül'kler tarafından 
alınmaaı ve vaziyette bir aksaklık 
olmaması için cemiyetler tertibat 
almaktadırlar. Cemiyetler müra
kabe bürosu bu faaliyeti kontrol 
etmektedir. Yalnız kanunda en es 
ki bir Türk sanati olan ~araçlık 
ve bir de dötemecilik bulunma
maktadır. Cemiyetler mürakabe 
biitosu bu sanatların dahil edilme
~i için ietebbüsatta bulunınuttur. 
~~---~---o-------

Y 11 ayette '· 

Nisan maaşı 
Dün memurlara verildi 

Niaao umumi aylıkları dün ve
rilmittir. Ücretli memurların mart 
maafı da dağıtılmıttır. 

2 maddenin tefsisi 

Askeri ve Mülki Tekaüt Kanu
nunun 62 ve 65 İnci maddelerinin 
tefsiri dün Vilayete bildirilmi9tir. 

Tekaüde istihkak için geçmesi 
şart olan müddetler başladıktan 
sonra, gerek nüfus tezkeresinde 
yazılı seneyi değittirmek gerek 
nüfus tezkeresinde mukayyet ol
mayan doğumun ay ve gününü tes 
bit etmek suretile vaki olacak tas
hihler tekaüt muamelesine mües
sir olmaz. 

Vali Mühendis mektebinde 

Mühendis Mektebinde dün bir 
konferans verilmit ve Vali Muhit
tin Bey 8e bulunmuştur. 

Ta:Jyare poataları 

Dlln hava servisi yolcu
lara açıldı 

Ankara - lıtanbul hava poataları 
dün ınnuma açılmııtır. Dün aabah Ye 
ıilköyden ıaat 8,40 ta hareket eden 
poata tayYareai, Ankaraya gitmiı, ve 
saat 17,10 da Yeşilköyiine avdet et
mittir . Tayyare postalan hergün 
muntazaman devam edecektir. 

Mahkemelerde 

Belediyede 

Bağışlandı mı? 
Bilmem dikkat ettiniz mi ! 
lstanbul'un en güzel köşeleri 

mezarlıktır. · 

Haliç şirketinin Beledi- · · B~ı~ siz!nle t~hi~de ve etrafın-
" " da kuçuk hır ııezıntı yapalım. 

yeye borcu gorütüldu Bir kere Maçkarun Marmaraya 
lstanbul umumi meclisi dün ve Boğaza en hakim noktası ıne

nisan devreai içtimalarına ba,ladı. zarlıkbr. 
İlk içtima dün saat 15 te birinci Eyüp lstanbul'un en yakın say
reiı vekili Sadettin Ferit Beyin ri- fiı'esi olabilecek, baharı en kuvvet· 
yasetinde yapıldı. li bir yerdir. Fakat bu semt hemen 

Haliç tirketinin bilançosundaki hemen hattan hata mezarlık ve 
zarar ve ziyanın fazlalığından do- türbeden ibarettir. 
layı idameyi mevcudiyet imkanı- lstanbul'u çeviren tarihi kale 
nın sanılmasına mahal kalmamak bedenlerinden çıkar çıkmaz kendi. 
üzere tedbir almmaaı hususunda- mizi uhrevi bir alemde buluruz. 
ki tezkere okundu. Geçen sene Büyük şehirlere girerken evve-

' şirketin heaabatı tetkik edilmİf, la bağlar~ bahçeler, varo,lar baş
Belediye hissesi olan yüzde sekiz lar. Hatta Anadolu kasabalarında ' 
tecil olunmuştu. Buna mukabil hile böyledir. "Paris"e hangi ta. 
Şirket de he8aplarının Belediye raftan girecek olsanız en güzel 
tarafından mürakabasına ve tecil bahçeler arasında zarif villalar 
edilen paranın bili.nçoda . borç o- görür ve pek muntazam asfalt yol 
!arak gösterilmesin~ muvafakat !ardan dolafarak geçit yerlerinde 
edecekti. lsmail Sıtkı B. söz aldı hala oktruvJl memurları duran P<?-. ' . . . 
dedi ki: rıa e gıreraınız. 

- Tecil olunan yüzde sekiz Be- lstanbul'a karadan giren evvela 
lediye hissesi şirket bilançosunun iki sıralı harap mezarlıklar için
borç kısmında gösterilmemiştir. den girmeğe'mecburdur. Bu zan
Acaba bunu bağışladık mı zan- nederim iyi bir giriş olmasa gerek. 
nediyorlar? Bu hususta makam Karacahmet, Osküdarı kutatan 
izahat versin." daimi bir kara buluttur ki insan 

Neticede evvel emirde lktısat otarafa baktıkça hemen kopacak 
Encümeni tarafından tetkikat ya bir fırtınanın korkusunu duyar. 
pılmasına, bili.hare makamdan i- ölülerimizle o kadar baş başa
zahat ahnmasma karar verildi. yızki Dizden onlara biraz hayıı.ti
Bundan sonra 1931 senesine ait yet geçmediği halde onların uhre
mülhak bütçelerin kat'i hesap ra- viyetinden bize kanaat ve tavek
porlarının tetkiki, tetkiki hesap kül gibi bir takım uyu,turucu has-
encümenine havale edildi. salar geçtiğine şüphe yok. 

Bundan sonra içtimaa nihayet Gezintimizi Boğaza doğru u:ı:a-
verildi. Meclis yarın toplanacak- ~ım: Yalnız Rumelihisarının de-
tır. ğil, belki orta boğazın en güzel 

Hamallann tescili sahili yine mezerlıktır. Böyle olma-
Tütün depolarında ve Şark şi- sına rağmen buranın güzelliği ba

mendiferlerinde çalışan hamalla- zı zevk sahiplerini mezarlar ara
rın Belediyeye tesçil ettirilmediği smda villa yaptırmağa bile cesa
anlatılmıttır. Alakadarlara bir ta- ret vermittir. (Fikret'in) atıyam 
mim gönderilerek leşçil muamele- kolejin villaları bunu isbat eder 
sinin bir an evvel ikmali bildiri)- Kanlıca'nın en güzel yeri. Tcpe-
mittir. deki fıstıklıktır. Hatta buraya es! i 

100 kilodan fazla filmler ler (Nüzhet abat) gibi bir iaım ver 
100 kilodan fazla olan filimle- mişler'dir. Fakat bugün mezarlık

rin sinemalarda değil, Fatihteki tır · 
. filim deposunda bulundurulması Hitti. Büyükada'nın en şairane 
lazımdır. Buna riayet edilmediği yerleri mesela "Ayanikola" tarafı 
anlatıldığından bütün filim müea- rum mezarlığıdır. 
seselerine bir tamim yapılmı~tır. Bu misalleri devam ettirebiliz. 

Yurtda,! 
istersen bayram için alacağın 

her teyin yerlisini bulabilirsin . 
Milli lkhsat ve Tcuarnıl 

Cemiyeti 

Fakat ne lüzum var. 
Mezarlara hürmet etmek yalnız 

dini değil, içtimai bir vazifedir. 
Fakat bu hürmet" ölülere şehrin 

en güzı:I yerlerini verip sonra da 
keçi ve inek otlağı halinde peritan 
bırakmakla yapmış olmayız. 

Şitli ile Mecidiyeköyü arasın
daki Rum ve Ermeni mezarlıkla
rı ile Feriköyündeki Fransız kab
ristanı şehir içinde ve şehre çok 
yakın oldukları için mevki itiba-

Birkaç komünist daha 
rile muvafık görülmeseler bile 
tetkili.t itibarile bize nümune o
labilecek kadar temiz, mazbut 
ve muntazamdırlar. 

Yeniden 5_6 kişinin malumatına 
müracaat edilmiştir 

Emniyet birinci şube müdürlüğü 1 
ıehrimizde komünistlik tahrikatı yap 
mak iiıtiyen birkaç k.i'iyi celp ve is
ticvap ebni,tir. Bu meyanda Muaolini 
Ahmetle bir arkadaıı da vardır. Bun
lann Bur..,.da ve Adanada yakalanan 
komüniatlerle alakadar olup olmadık 
ları da tahkik edilmektedir. 

Nazım Hikmet Bey 
Gece Gelen Telgraf iıinıli eseri ko

münistlik tahrikatı yapar mahiyette 
görüldüğÜ için tevkif edilen Nazım 
Hikmet Beyin tahliyesi için istida ile 
vuku bulan müracaatı reddedilmiştir. 
Nazım Hikmet Bey hakkındaki ilk 
tahkikat ikmal edilmi, ve kağıtlar aon 
tahkikatın açı1maaı için ağırceza mah 
kemesine •evkedilmi•tir. 

Beraet edenler 
Dün ağırceza mahkemesinde şehri 

mizde yaka1ana.n komüniat maznunu 
lstoyan Zaharofla diğer altı Bulgar 
arkada~ının muhakemeıine gizli ola .. 
rak devam edilmittir. 

Bundan başka Fazıl oilu Şerif ve 
Mustafa Ramazan isminde iki kiti de 
gene komüniıtlik tahrikatı yapmak
tan ıuçlu olarak muhakeme edilmiş
ler ve cürümleri aabit olmadığından 
beraat etmitlerdir. 

Canakkaleden Edirneye 
ç;nakkaledeki haipahanede bulu

nan mahkumlardan 16 kqi Edirne ha 
piıaneaine sevkedilmek üzere dün 
şehrimize getirilmiılerdir. Bunlar 
muhtelif cürümlerden mahki'imdurlar 
ve yersizlik zaruretiyle Edirneye nak 
!edilmektedirler. 

Dava düştü 
Son Posla gazetesi aleyhine Damat 

Mahmut Paşanın oğlu Asım Bey tara· 
fından açılan hakaret davasına dün 
ikinci ceza mahkemesinde devam e
dilmi,, fakat davacı mahkemeye gel
mediii için bu gelmeyişi feragat adde 

dilerek davanın düşmeıine karar ve
rilmiştir. 

Başka gÜne kaldı 
Kıskançlık yüzünden genç karıaı 

Madam Olgayı keskin bir aletle sabit 
eser kalacak aurette yüzünden yarala 
yan garson Aleko Efendinin muhake 
meıine dün biri.nci ceza mahkemesin 
de ba,landmı,tır. Aleko kansının yü 
zünü keıtiğini inkir etm•§, Madam 
Olga ise şahit dinleterek bunu isbat 
tarafına ııitınittir. iddia makamı da 
Alekonun ceaalandınlmaaını iıtemiş, 
muhakeme müdafaa tahidi celbi için 
ba,ka güne bırakılmıştır. 

ihtisas mahkemesine 
verildiler 

Evinde 148500 sigara kağıdı bulu
nan Hacı lsmail ile bu kağıtları yaka 
]anacağı esnada kuyuya atan kanıı 
Hanife Hanım, ve bu ka:ıtıan satan 
Bayburtlu Mehmet, tll§ıyan Salahat
tin haklanndaki muhakeme dün bit
miştir. Bunlardan Hacı lunail aabıka 
lı kaçakçılardan olduğu için 7 ay hap 
se, mahki'imiyetini bitirdikten aonra 
Kastamonuya altı ay sürgün edibniye 
Mehmet altı ay hapse ve her ikiai bir 
den 153606 kuruş para cezau ödemi 
ye mahki'im olunmu,ıardır. Salahattin 
ile Hanife Hanım cürüm delillerini İm 
ha ederek adli takibatı ırüçleıtirdikle 
ri için haklarında muamele yapılmak 
Üzere evrak.o cümhuriyet müddeiu
mumilitine gönderilm.,.i kaydile ihti 
su müddeiumuınilifine tevdiine ka
r•r verilmittir . 

Bir karmanyolacı 
Kadıköyünde Mehmet iaminde biri 

ainin önüne geçerek gece yarııı 20 li
rasını karmanyola eden Salim Ali 
Haydar ve lbrahimin muhakem;leri
ne dün ağın:eza mahkemeainde ba'-
1anmı~tır. Maznunlar cüriimlerini in
kar etmektedirler. Muhakeme şahit 
celbi için baıka güne bırakılmıttır. 

lstanbulu kara bulut gibi çev. 
releyen ve içinde örümcek ağı 
gibi en güzel yerlere sarılıp kalan 
mezarlıkları temizlemek için feh
re uzak, fakat vesait itibarile 
en yakın bir yerde, mesela bele
diyenin bulduğu gibi Zincirliku
yu tarafında geniş ve bilhassa• 
mahfuz bir mezarlık tesis etmek 
en acil bir ittir. 

Bu hatta pek zaruri olan (stad
yum) dan daha mühimdir. Çün
kü bu yalnız bedeni ve bedii bir 
ihtiyaç değil. Sıhhi ve içtimai bir 
ihtiyaçtır. 

Burhan CAHIT 
. ............. " ............................................ . 

Pr. Mariowsky 
Almanyanın maruf cilt hastalık

ları mütehas11slardan Pr. Meil'<'.ws 
ky salı günü T eophile Gautier va
puru ile •ehrimize gelecek ve has· 
tanelerimizi ziyaret edecektir. Pr. 
Mairowsky pertembe günü saat on 
birde Gülhanede bir konferans 
verecektir. 

-o-

Suriye ve Lübnanda 
malı olanlar 

Geçen gilnkü nüshamızda Türkiye 
ile Fransa ara&ında imza edilen Suri· 
ye ve Lübnan itilafnamesinin tatbik 
mevk.iine girdiğini yazmıttık. Aldığı
mız habere göre, Suriye ve Lübnanda 
malı bulunan bazı Türkler Fransı:< 
konaoloahaneaine müracaata batlaınıf 
lardır. Bundan alakadarların verdiği
miz haberi yanlıt anladıkları anlatıl
maktadır. Fransız konaoloıhaneai Su· 
riye ve Lübnan tebaaaının talepname 
lerini kabul etmektedir. Suriye ve 
Lübnanda malı olan Türklerin talep
nameleri Türkiye hükUmeti tarafın· 
dan kabul edilecektir. Alakadarlar 
bu hususta Hariciye Vekİlleti tarafın
dan yapılacak tebliği beklemelidirler. 



4 MiLLiYET PAZAR 2 NiSAN 1933 

~ il i~~t \
1 

l_R_A_D_Y_o__.I İ tihadı ,-----------------------------------~ Şayanı hayret, gözler kamaftıren, pep.ajl.ı:r, lıavr a ve cidalin 
ekaik olmadığı bir muhitte 6lüm sükütu ile dolu nibayetsiı 

ufuklar. lbtidai adetlerini muhafaza eden aşiretler 
Bilyük bir aık itte pek yakında 

~ -~ Bo günkü program • 11A 

Aınn2umdNesii s" MAlNL L119Y3E3T" tir. 1 181~~~~5~~~2~.:... mı 1 
idarehane : Ankara cadde•İ, 100 No. 

Telıraf adre•i : lat. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Baımuharrir Te Müdür : 24318 
Yazı i,leri Müdürlüiü : 2:4319 
İdare Te Matbaa : 24310 

ABONE ÜCRETLERi : 
Tirkiye lçin Hariç için 

L. K. L. K. 
3 a1Liı 4- 8-
6 • 7 50 14 -

12 • 14 - 28-

Gelen e•rak seri "erilmez.- Müddeti 
geçen nüalıalar 10 kuruttur.- Gazete T• 
matb&aya ait i,Ier ic;in müdiriyete mü
ı ac.aa t edilir. Gazetemiz iJinJarm mea'u
(iyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y •tilköy Aakeri Raaat merkezinden 

veorilen malUmata ıöre, bugün haTa açık 
TD •akin olarak deTam edecektir. 

1-4-933 tarihinde haTa tuyki 763 mi
limetre, •ıcalclrk en çok lZ, ea. u 4 derıK• 
l•a.Td.,..Jilmi tir. 

18,45 - 20: Orkestra. Türk Sigorta Şirketinden : 
2 l,30 - 22,30: Gramofon,Ajana,boraa ha- 28 Mart 1933 tarihinde alelade inikat 
beri aaat ayan . 

ANKARA, 1538 m. eden hiaıedaran Heyeti umuıniyesinde 
12.30 : Anlrarapalaı orkestruı. tirketimiz hisselerinin 12 No. lu kupo-
18. : Alaturka aaz. nu mukabilinde ve kazanç vergisi hini 
18.45 : Gramofon. tediyede tevkif edilmek üzre hine batı 
19.20 : Alaturka aaz na 180 kurut temettü tevzi takarrür 
20.10 : Ajans haberleri ve hava raporu. 
BUDAPEŞTE 550 m. ehniı olduğundan 10 Nisan 1933 tarihin 

17,15: Hubay palu'tan naklen konser. den itibaren Galata'da Onyon Hanında '••• 
19,25: Genç kızlar korotUnun f&'kılan. kain şirketimiz veznesinden tediyatta bu 

20,20: Leo Fall'in operetlerinden "lıtan- lunulacağı hissedarlanmızın nazan it
ŞIK 

Bugünden itibaren 

SiNEMASI 

bul gülü" (Lo Ro~ de Stamboul). 22,45: tilAına arz olunur. (1382) 

Konuımalar. 23,48: Sigan muıikiai. 
ViYANA 517 m. 

18,05: Oğleden aonraya malııuı muıi· 
ki (Otto Römiıch talanu). 19,55: Hans 
Hayık kendi eıerlerini çalıyM. 21,05ı 

"Rip - Rir" iıimli romantik operet. 22,401 
cllkbahar• isimli Lehar'm opereti. 23,40ı 
lsy Gayger caz takımı. 

PRAG 487 m. 

Yün ve Pamuk ipliği 

ve Akmişe vesaire imaline 
Mahsus Türk Anonim Şirketinden : 

10 Nisan 1933 tarihinden itibaren a-

pğıdaki muamelatın ifasına ba,lanaca

ğı ilin olunur : 

Darülbedai artistlerinden BEDiA, 
FEPIHA, VASFI, iki BEHZAT, 
MUAMER REFiK, GALİP gibi aa
n"atkürlarımızın canla başla ve büyük 
kudret ve aşkla hazırladıkları türkçe 

sözlü ve şarkılı büyük operet 

Karım 
Beni 

ARTİSTiK SiNEMASINDA 

gö.-eceğinlz mevsimin en büyük filmi 

CENUP YILDIZI 
nın ruhu 

Fran~ı7ca si5zlü ve sarhlı Fransız filmi 

Taksimde: 

MAJiK 
Sineması
nın adı Türk Sineması olmuıtur 

A L K A P O N E 
(Yüzü Damgalı Adam) 

Kaçakçı ve çetecilerin kralı ALKAPONE'nın aşıkları 
ve maceralarını tasvir eden bu filimlerin kralı 

GLORY A SiNEMASINOA 
tlitlerciler ve Yahudiler 

18,15: Plak, 19,05: Almanca musikili 
netriyat, 20: Askeri musiki. 21: Konuş
ma. 21,35: Şarkılı Kuator konseri. 22.05: 
Y ennias orkestrası. Konuşmalar. 23,35: 
Karlton Band caz takımı. 

1 - 12 Kinunevvel 1932 tarihinde 

fevkalade surette toplanan hissedarlar u 

mumi heyetinde ittihaz edilen ve ikti

sat Vekaleti celilesinde tasdik olunan ka 

rara tevfikan Şirketin 9100 hiueden i. 

baret olan İptidai hiase senetlerinin ha

milleri bu senetlerini 22 numerolu ku
ponla birlikte tirkete geri verecekler ve 

A at s bütün haselat rekorlarım kiriyor. 
.. __________ -1 •·------ Emsalsız bir muvaffakiyet.İllllı ____ _ 

Gazetelere göre latanbuldaki 
Hitierciler yahudiler aleyhine ve 
yahudiler de Hitlerciler aleyhine 
bir nümayiş yapmak iıtemitlerse 
de polis i~in önüne geçmi9 .. 

Bu iki taraftan hangisi haklı 
hangisi haksız olduğunu tetkik et: 
ır. !den söyliyeyim ki; siyasi patır
dılıı.rdan uzak ve sakin y•yan 
memleketeimizde biz böyle oyun
) r istemiyoruz. Bu tertip macera
l:ır bizim itimize gelmez ve ho,u
muza. gi_tmez ... Siyasi nümayİf yap 
mak ıştıyenler kendi memleketin
de yapar. Bir memlekette misafir 
o~ rak bulunanların ora türeaini 
r ozö.ıünde tutmaları lazımdn. Biz 

.e de. bu _çetit şeyler adet değil
dır. Şımdı bu ilk sözü söyledikten 
s~. ra iş~ Almanyadaki yahudi 
d~fmanlıgına dökeceğim. Wolff 
ajansı ne kadar tekzip ederse et· 
sm, daha iktidar mevkiine gelm&
den evvel Hitler yahudileri yok e
~eceğini programına koymuf ve 
ıntıh P propagandalarındaki um· 
de eri .. ~r~sına aokmu9tu. Tabii 
mevkn ıktıdara gelince bu sözünü 
tutmak için filiyata giritti. Bu yüz 
den de dünya efkarı umumiyesi 
Almanyanın aleyhine döndü. Da· 
ha bir ay evvel Almanyayı maz· 
liım mevkiinde gören cihan timdi 
ona ba,ka gözle bakmakta ve ya 
hudilere yapılan fena muameleler 
ve tazyiklerden dolayı kızmakta
dır. 

Es~i _müttefiklerimizin birçok ha 
h~ bıçılmez meziyetleri arasında 
hır kusurları vardır ki maalesef 
daima onların ve taraftarlarının 
zararım mucip olmuttur. O da si
yasi koku alamamak noksanıdır. 
Y aktile umumi harp eanasında bir 
(Lozitanya) vapurunu batırmak 
Amerikanın harbe girmesi netice: 
sini vermi' ve bütün bugünkü za. 
rarların amili olmuştu. Şimdi de 
Alman yahudilerinin tazyiki Al
manyanın .güttüğü davaya taraftar 
olanları bıle aleyhine çevirecek 
fena tesirler yapm19hr. Tabii Fran· 
sa ~u. hareketlerden azami nisbet
te ıstıfade etmit ve Almanyayı 

• ıı1l1tWf8.uq wn.ıqvm 
uapu!ı~l1!1{ au11ıvpqa1 u1U11.runp 

Belki. bundan dolayıdn ki; aon 
g~len bır telgraf Almanların yahu 
dılere boykot yapmaktan 
t ., 1 . . h b vazgeç-
ıı< erını a er veriyor G 1 d .. 1 • eç o sun 
a guç o maaın derler amma b" 

k k" . ır ere ı emmyetaizlik hasıl old 
Yahudiler Almanyada artık otur~: 
mazi ar, ilk fırsatta kaçarlar sam. 
rım. Allah yardımcıları olsun. 

Nlıan balığı 
Bu sene çok tükür gazeteler Ni-

/h itliyfl 111 <f.( u Hmanı: 66 

MlLANO - TORJNO - FLORANSA 
21,50: "Holivut duşesi" ismindeki Lon 

bardo'nun opereti. 
ROMA441 m. 

18,05: Senfonik konser (Bernardino 
Molinari'nin idaresinde). 21,45: "ll To
reador• isimli 3 perdelik operet. 

BOKREŞ 394 m. 
12,15: Askeri musiki. 13: Plak. 14,15: 

Plak. 18: Jean Marco orkestrası. 19,15: 
Jean Marko takımı. 20: Ders vs. 21 ,05: 
Ork .. tra (Gluck, Bizet, Mac Dowell). 
21,45: Viyana KuatOt" musikisi (Kolz
mann, Kronegger, R. Stob, Leopoldi, 
vs.) 22,15: Radyo orkestrası (Poliakin, 
Ketelbey). 

1 Is ve İşci 1 
Milliyet bu sütunda iş ııe İfçİ İltİ• 
yenlere tavaaıut ediyor. lı ve ifçi 
utiyenler bir mektupla ı, büro
muııa müracaat etmelidirler. 

fı isteyenler 
Taşra için muhasip 

Büyük bir müeuesenin muhaaibiylm. 
Tatraya gitmek İltediğimden Anadolı>
nun herhangi bir tarafında şirket veya 
müesseselerde çalıtma.k istiyorum. Mu
haıebecilikte aonderece mutahassııım.. 
Muhabere ve muamelib da çok güzel i
dare ederim. Arzu edeni ... Mlliyet g&
zetesine T. H. rumuzu ile mektup yaz
malannı reca ederim. 

lstanbul alhncı icra memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar

rer bir kısrak, bir merkep, bir manda 

yavrusu ve iki eliti manda 4-4-933 tari

hine müaadif ıalı günü aaat 10-13 de 

Küçük Çekmecede Kilçilk çetm-e çift 

liğinde Gümülcüneli Mehmet oğlu Yu

suf efendinin ahırında açık artırma ile 

satılacağından taliplerin mezkiir gün ve 

aaatta mahalinde hazır bulunacak icra 

memuruna müracaatlan ilin olunur. 
(1400) 

san balığı takasından dolayı Balık 
pazarına dönmediler. Bununla be
raber birçok Nisan balığı vesilesi 
vardı. Mesela: 

(Plıistiras bulunmut) yahut 
{Hitleri vurmuşlar) yahut {Mat
mazel Şor tekrar Atinaya gitmit) 
gibi 'eyler söylenebilirdi. Lakin sa 
nırım ki kariler de artık balıkçı ol
duklarından bunları pek yutmu
yorlar ve pek iyi ediyorlar. 

Dün bir arkadat ötekine diyor· 
du: 

- Bu aktaın beraber içeceğiz .. 
- Ben Nisan balığı yutmam .. 
- Parasını sen vereceksin! 
- Nisan balığı da yapmam .• 

FELEK 

MAKEDONYA 
Aşh, itin, Politlha "" Kan .. 

bir sened~~ b~ri. k?~ köy dolaşmıt 
ve gece gunduz ıhtıla] tezlerini ya
van kafalılara sokmuştu. imparator. 
luk için bu genç bütün Makedonya 
komitelerine bedel bir kuvvetti. Bu
nun diri ölü ele geçirilmesi için umu
mi müfettitlik aşağı yukan bir tabur 
asker aevkettimıişti. 
Doğduğu köy malUındu. Ailesini 

herkes tanıyordu. Yalnız ana aranı
lan gencin bir türlü kendi oğlu oldu
ğunu söylemek istemiyordu. Bulgar 
köylüleri oradan oraya oradan ora
ya kaçıra kaçıra onu tam bir sene sak
layabilmi~lerdi. Nihayet bu gece Kes
ı-iye civanndaki i!ıtiliıl komitesirin 
bir ocnedcn beri muvaffakıyetle t:ıt
bik ettiği pi.in köt'i bir falso yapmış, 
civar dağl:ırdan tekerlenen bir çığ ıri • 

Müe:llifi ı Nizanıettin Nazif 
.................. ,,,,~.·~·········~···· 
bi inen bir müfreze ihtilalci doktoru 
Zagurit köyü muhtarının evinde ve 
n_itanlıaı ile bir odada aıkıştınvemıit
tı. 

. Fakat Makedonyalı münevver e• 
aır edilememişti. Merdivenlerde ba
samak basamak ve yatak odaaının ka
pı&n:'d~ karıt kanş kendini müdafaa 
ebnı~tı. Sonra tam yakalanacağı ııra 
da 45 kali~relik bir kurıunla nitanlı: 
sının beynıni patlatmıf .. Ve bir kur
tun da kendine sılanıttı. 

_Bedbaht ihtilalcinin talihsiz doğ
dugu anlaşılıyordu. Çünkü Manastır 
takip kuvvetlerine mensup Aksaray· 
lı mül3.zım irfan nereye ulaımıt olsa 
knr:ıoına çıkanlar için hu kanlı akı· 
bet daima mevutıu. 

Evet, bu güler yüzlü genç, Tosun 

• , 

kıymetleri 5,50 Türk altınından 3,30 

Türk altınına tenzil edilen mezkur İp

tidai senetlerine mukabil 30,70 Türk 

liruı kıymetinde yeni hiue senetleri a· 

lacaklardır. 

• 2 - 27 ıubat 1933 tarihinde adi suret 

te toplanan hi11edarlar wmımi heyetin

de takarrür eden hisseyi temettü yeni 

9100 hisıe ıenedinin 22 numerolu ku

ponları mukabilinde tediye edilecektir. 

ARTiSTiK ' te 
TANlA FEDOR 

ve 
LEON MATHOT 

mühim ve müessir bir mevzua malik 

Pasaport 
13.44 

Fransızca sözlü ve ıarkılı filminin 
milmeaıilleridir. 

3 - Bcher1 30,70 Türk lirası kıynıe
tinde 3000 hi11eye münkaaem olan ve ta 
mamen tediye edilmit bulunan 92100 
Türk liraaı yeni ıermayeye iştirak et. 
miş olanlar ~irkete müracaatla ellerinde 
bulunan makpuzlar mukabilinde hisse 
ıenetlerini alacaklardır. 

, il--• ilaveten: FOX Jurnal ••mi 

4 - 27 Şubat 1933 tarihinde topla
nan hissedarlar umumi heyetinde yeni 

3000 hi11e senedine ituı takarriir eden 
hisseyi temettü 22 numerolu kupon mu 
kabilinde tediye olunacaktır• 

5 - Müe11is hl11e senetleri sahipleri 
31-12-1932 de hitam bulan seneye ait 
hi11eyl temettUlerinl almak için tlrkete 
müracaat etmelidirler. (1393) 

S. Ahmet tapu bafmemurluğundan: 

Ramide Cuma mahallesinde Cami oo-

kağmda eski 15 No. lu maa bahçe hane 

Lokçalı Hafrz Huan efendi bin Haci 

İbrahim uhtesinde bulunan hanenin ha

ciz defterinin kaydıda mülAhazat 1ıaıtesin 

de (yal ruz 800 zira mahal deraaadet bi

dayet mahkemesi tarafından yazılan 27 

T. evvel 320 tarihli iı'an üzerine haciz 

edildiği) yazılımı ve hacze müteallik ev· 

rakı müsbitelerl gerek haciz evraklan 

meyanında ve gerek vergi ıu"-iııde 

bittaharri bulunamamıştır. Bu it için 

Noterlik ve mahkemei uliye birinci hu 

kuk idaresince yapılan muhabere netice

sinde böyle bir kayit ve maliimata tesa• 

düf edilemediği bildirilmit olmakla ve 

mahiyeti meçhul hacizlerden addi laznn 

gelmiş olduğundan bu haciz ile alakası o 

lan var ise bir ay :zarlmda bizzat veya 

bilvekale idareye müracaattan aksi tak
tirde mezkur haczin usulen fek edilece 

ii ilan olunur. (1372) 

ZA YI: Gebze ıubesinden aldığnn terbi• 

tezkeremi zayi ettim. Y eniaini alacağnn

dan hükmü yoktur. Gebze kazasının 

Cuma köyünden Hüseyin oğlu Mehmet 

Ali T. 316. ( 1430) 

Beyin bahsettiği mülazım irfandı. 
Fakat Vardar güneti Apostol na· 

111 oluyordu da hala Yenice Balkan· 
lannda atık atabiliyordu? 

Namlusu mavi meneviıli Nagant 
tabanca yine kılıfından çıktı. Ceset· 
leri gene hasırlara sardılar. Zabit ge
ne miifrezeainin batma geçti ve kızd 
kıvılcnnlar aa.vuran met'ale, alevle· 
ne alevlene karanlıklara daldı. 

Iıte o zaman Makedonyalı ananın 
yüzüne bakan muhtar, o granit suratın 
kıvmnlanndan göz yaılan aızdığını gÖ• 
rebildi. 

Yirminci aann ilk senelerinde ihtilal 
İçin ölen oğlunun kanlı ceıedi kartmnda 
bir Makedonyalı ana böyle ağlardı. 

Ertesi gün, bu hüzünlü geceyi uyku
suz geçiren Lubinska ile Ali, başlarını 
almıılar. Smordeş köyünden kaçmışlar·· 
dı. 

Serbest fırka lideri Fethi B. 
İttihat ve Terakki fırkasına 

nasıl girmişti ? 
Suları burniyle İte ite uzanmıt ve su- 1 

Yarın akşam saat 21,30 

Fransız Tiyatrosunda 
Viyanalı artistler 

EDITH WACHTEL 

ERNEST NEUMANN 
tarafından yegane bir konıer verilecektir. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemeainden: Terekesine mah 
kemece vaziyet olunan Vasi! Vila 
hopulos Efendinin uhdesinde bu
lunan. 

1) Beyoğlunda Kalyoncukollu· 
fu caddesinde {109) ve Simitçi 
sokağında 1, 3, 5 numaralı ve tah 
tında bir bap dükk&.n bulunan, if
razı kabil defilae de ayrı ayrı üç 
hane olarak kiraya verilen gayri 
menkulun nıaıf hisaeai açık arttır
ma ıuretile aahlacaktır, nısıf hiue 
kıymeti muhamminesi {6000) li
radır, arttırma 30-4-933 pazar gtı. 
nü saat 15 den ..... ye kadardn. 
Rusumu dellll.liye ve ihale pulu 
mu9teriye aittir. Satıf bedeli pefİn 
dir, alıcı olanların mezkfu- gün ve 
saatta Beyoğlu Dördüncü Sulh 
Hukuk mahkemesinde yüzde yedi 
buçuk pey akçesiyle hazır bulun
maları ve fazla malumat almak 
ve müzayede prtnamesini gör
mek isteyenler 927 / 205 numara 
ile mahkeme kalemine müracaat
leri lüzumu ili!.n olunur. {1432) 

İstanbul altıncı icra 
Dairesinden : 

Mahcuz olup ikinci artınna ile aatıl
maaına karar verilen hırdavat mütealik 
eıya 2 nisan 33 tarih saat 14 te Mar
pıçılarda pazar yerinde açık artınna ile 

satdacağı ilan olunur ef. 1406 

-.-
lann ortasına yaslanmış bir toprak yığı
nı tahayyül ediniz ki, kara ile birleştiği 
yer, geçen her gün bir parça daha daral 
maktadır. lıte külfilıa benziyen böyle bir 
toprak yığınının üstüne serpilmit. ve 
hepsi kötü kalfalar elinden çıkııuş evler
le, bakılmıya bakılmıya yabaniletmiş bir 
kaç ağacı görenler Kesriye şehrine gel
diklerini anlarlardL 

. Bu şehrin en tepesinde ve ıelıre tepe
smden baktığı için suratının çirkinliği
ni anlayamamak saddetine ulaşmıt bir 
ev de, bir avcı taburunun Fethi Bey 
adını tft§ıyan bir yüzb8§111 oturuyordu. 

Ev, gölün durğun sularını, gölü çevi
ren topraklan ve öbür evlerden görüle
miyen uzak ovalan tıpkı bir derebeyi 
kalesinin mazgallan gibi göz önünde tu 
tuyordu ( 1). 

Yüzbaşı bu şehre piyade stajını yap
mak için gelmişti. O da Kazım Bey gibi 
erkanı harbiye tah•ilini bitirmiş, bir za
biti bu sınıfa yükseltecek son merhalede 
bulunuyordu. Hani Allah için bu merha
lede büyiik bir istidat ta göstermişti. Er 
k'm•"·"P olacak bir zabit ancak bu dere
<e muvaffakiyetli bir piyade staji yapa
!>ilirdi. Bölüğü Kesriyeye geldiği gün-

4 Nisan Salı günü akşamından itibaren 
ELHAMRA sineması Bayram haftası için emsalsiz 

bir filim hazırladı. 
2 saat kahkahadan bayıltacak bir filim. 

MALEK MİLYONER 
hiç giilmeyen, yalnız giildüren meşhur komik bu filmin
de, milyoner aşık, sporcu ve hayirperver rolünde gö

rülmemiş ve işidilmemiş bir muvaffakiyet 
göstermektedir. 

iLAVE OLARAK : Türkçe sözlü - sazlı ve lPEK
FlLM ııtudyosunda yeni yapılan KARAGÖZ SAiR 

Oynatan: Darülbedaiden HAZ 1 M 

C A B 
C A B 
C A B 

1 R t 
1 R 1 
1 R 1 

A Laymunt Şaheser 
A Milyonlara malolmut film 
A · Görülmemiş mizansenli 

bir film 
M A S l S T 
tarafından temsil ve 5 Nisan Bayramın birinci 

Çarşamba günü 
ALKAZAR SİNEMASINDA 

•---lllİiıiıııiiiııi iraesine başlanacaktır.~ iııiııııiııiiım•••-

Taksimde 
TÜRK 

SlNEMASINDA 5 Nisan 1933 
(Eski MAJIK) Çarşamba akşamı 

SlNEMA SEMASININ SÖNMEZ YILDIZI 
P O L A N E G R l'nin 

yarattığı misli görülmemiş ilk sözlü filin 

Kurşuna Dizilen Kraliça 

Sigortalannızı 

ÜNYON 

Kaza 

Galetada Ônyon 
SİGORTASINA 

Hanında Kiin 
yapbrınız. 

Türkiyede bilifaaıla icrayı muamele etmekte 

ÜNYON 
olan 

Kumpauyaaına bir kere uğramadan aigorta 
Telefon: Beyoğlu 4886. 

yapbrmayınız. 

479 

TEŞEKKÜR 
Biricik oğlum Hikmet merhumun ce

nazesinde bulunmak için zahmet ihtiya 

rile Heybeliye kad;,.. gelen muhterem ar 

kada~ beyefendilere ve telgrafla taziyet 

lutfunda bulunanlara samimi minnet ve 

teıeklriirlerimin muhterem gazetenizle 

iblağını derin hünnetlerimle rica edo

rim efendim. (1394) 

denberi evinde uyku uyuyabildiği gec.e
ler parmakla sayılabiliyordu. Faraza bıl
mem hangi ayın hangi gecesi falan yer
den veya ıu bayramdan bu kadar gün 
evvel falan Balkandan döndüğü zaman. .• 

Tabur kumandanı eğer bu genç zabi
te ıuurla bir düımanlık etmek isteseydi, 
bundan daha rahatsız, daha tehlikeli bir 
mevki bulamazdı. 

Maamafih insan oğlu bu .. Nelere ali§· 
maz! Esasen askerlik mesleğini diğer it 
bölümlerinden ayıran en büyük va11f, 
meşakkate tahammül ve bitmez tüken· 
mez bir his ve düıünce faragati değil 
midir? 

Ordu hayatına her yeni giren arka
daş gibi o da bir müddet, içinde isyan
lar duymuı, mektep 11ralarında geçen 
serazat ve hülyalı dakikaları tahhüssür
le anmışb. Fakat ordu öyle bir umman
dır ki bulunduğu kaba göre ,ekil al
maz, içine girdiği kaba kendi şeklini vo
rir. 

Günün birinde Fethi Bey de hayatın 
ve tecrübelerin elinde yuğurula yuğuru
la, sakalını bir hudut taburunda ağart· 
mış gedikli binb8§ılar kadar pişkinlet
miıti. 

ZA Yl : Gebze ıubesinden aldığııı' 

terhis tezkeremi zayi ettiın. Y eniaiısİ 
alacağımdan hükmü yoktur. Gebze (aa• 

zasının Cuma köyünden Sadık oğlu Jt• 
mail T. 316. (1430) 

ZA YI : Gebze ıubesinden aldı:ğırıı 

terhis tezkeremi zayi ettim. Y enisiısİ 
alacağımdan hükmü yoktur. Gebze (aı• 

zasının Cume. köyünden Arif oğlu Rif•I 

T. 319. (1430) 

Buna rağmen tepeden Keserye gD
lüne gözlerini daldirarak, mektep •'' 
ralanrun hülyalannı hasretle hatırı-· 
dığı dakikalar, gene az değildi. 

Zaguri§ köyünde intihar eden Bul!(~~ 
doktorun cesedi Kesriyeye getirild•r 
günün akıamı Fethi Bey bölüğe mi,afı', 
gelen bir arkadaımı evinde yemeğe ~, 
vet etmiıti. Bu umumi müfettişlik er~I 
nı harbiyesine memur binba§ı hın"' 
Hakkı Beydi. . 

Jyi mnmış bir odada bir kıt g~~ 
sevilen bir arkadft§la o mevzuda~ 
mevzua atlıyarak çene çalmaktan ~ 
zevkli ne vardır? lıte bu iki arkadat 

1
,... 

dereden tepeden konuııarak sigarıı IJİ' 
üst üste tellendirmeğe batlamıtlar~ 'ıt' 
aralık Fethi Bey arkadaşının ken~ı•~e 
dikkatli dikkatli baktığını fark etti· pıt 
adeta bir fısıltı halinde binbaıı daıtl 
düşer gibi: _Ait' 

-Haberin var mı Fethi Bey? , 1 el 
sordu- büyük bir cemiyet teşel<ki' 
ti. r) 

(Dcvarnı v~ 

------- ~si 
(1) Bilahare sefir, Ba§vekil ıJeser 
lırka lideri olan Fethi Bey 



MILCIYET PKZAR 2 NiSAN 1933 

Birinci Sahifeden Geçen Yazdar 
Kalpazanlar 
Peşinde! 

(Bqı 1 inci sahifede) 
ll>eaelelerden dolayı haklarmda tah
lrikat cereyan ebniı bulunanı. nr
dır. 

Bir kaç sene evvel 
Habrlarda olaa gerektir ki, birkaç 

lene evvel de Y unanistandan aaht
evrakı nakdiye getirildiii ta:ri olmuf: 
C.alatada bir gayri Türk aarn.f n di 
hr bazı eıhas derdest edilmiı~er "'!e u 
zun boylu aüren tahkikat nebcesınde 
terbest bırakılmıılardı. Bu sefer de 
zan altına alınanlar içinde bu tahıs
lardan bazılannın bulunduğu anlatıl
nıaktadır. 

Nerde basıldı? 
S<.\hte yüz liralıkların ec":ebi bir 

ınemleektte bilhasoa Bulgarıstanda 
ihzar edildiii rivayetlerinden bahse· 
dilmiıti. llk tahkikat ta bunların ec• 
nebi bir memlekette basıldığı zanıunı 
~eriyordu. Bununla beraber, lstanbul 
da da ihzan mümkün görülen bu 
kalp paraların ıehrimizde basılıp ba; 
ıılmadığı noktasını da t4:•h.it etmeyı 
Zabıta tahkikatı, bilhaısa ıatıhdaf et
lncktedir. 

yenileri bulundu 
Sahte 100 liralıklardan 2 • 3 tane· 

•i daha ele geç miıtir. Bütün banka
lar ve mali müesseseler, kasalarında 
ınevcut yüzer liralıklar meyanında 
sahteleri olup olmadığını birer birer 
tetkik etmektedirler. Bu suretle tim· 
diye kadar el geçen sahte 100 liralık 
laı-ı na dedi 14 e baliğ olmuıtur. Bun· 
lar, sahteliği Cümhuriyet Merkez ban 
kasınca teabit edildikten sonra zabı
taya gönderilmiı ve evrakı tahkikiye 
Ye ilave edilmiılerdir. 

Anadoluda sürüldü mü? 
Sahte 100 liralıklann Anadoluya 

da aürülüp oürülmediği hakkında bil· 
tün Anadolu banka ve piyaaalanndan 
malumat istenmiş ve kalp paraların 
hakikil~rinden farkı tamim edilmiştir. 
ll.ir refikimiz, aahtel rin Anadoluda 
da ele geçtiğini yazmışaa da bu husuı 
ta resmi malı'.ımat olmadığı temin e
dilmektedir. Sahte yüzlüklerden he
nü, 14 adedi ele geçmiş olmaaı, bu 
iıe yeni teşebbüs edilmiş ve bunların 
A.nadoluya sürülmeaine vakit bulun.a
ltıamış olduğu zahabmı kuvvetlendır
ınektedir. Şimdiye kadar yapı~.an t~ 
kikatın verdiği neticelere gore, ilk 
"nhte para sÜrme teşebbüsün~ Ada 
!>azan Ticaret Bankaamda degıl, F e· 
••ınenk Bankasında farkına vanlmıf· 
lır., Felemenk Bankası Veznedan Pa 
na.yot Ef. bozdurulmak üzere iami he 
"ilz ııizli tutulan bir Tilrk tarafm~,an 
k•ndisine verilen yüz liralıktan fUp· 
he etmiştir. Bunun üzerine para mü .. 
tehassıslara gösterilmiş ve sahtelifi 
arılaşılınca zabıtaya haber verilmit
lir. Panayot Ef. cereyanı hali böyle
ce anlatmaktadır. Mahmutpa§&da bir 
mağazaya sürülen paranın Felemenk 
bankasından veri1difi anlatılmı9tır. 
Simdi bu •ahte paranın kimin tarafın 
c:İan ban.kaya aürillm.üş oldufu arat
tınlmaktadır. Bu iki hidiae Üzerine
dir ki zabıta keyfiyeti Boraa komiaer
liğine bildirmiş ve Borsa komiaerliği 
de piyasada gahte 100 liralık evrakı 
nakdiyeye tesadüf edildiğini bankala 
ra ve Türk para piyaıasına tamimen 
bildirmiıtir. Diğer taraftan zabıta tah 
kikatına devam etmi tir. Bu ıırada 
A.dapazan Ticaret Bankasında 3 adet 
100 liralık ıahte evrakı nakdiye bu
lunmuş, bunların Felemenk Bankasın 
dan alınan 20 bin lira arasında bulun 
duğu anlaşılmıştır. Bu auretle tahkika 
tın bütün merkezi sikleti, bu parala
rın kimin tarafından sürülmü9 oldu
iunu meydana çıkamıak noktasında 
loplanmışhr. Bunu.n için laz~. gelen
. erin malômat ve ıfadatına muracaat 
•dilmiştir. Zabıtanın bazı ma~ller
de arama yaptığı da haber verılmek
:edir. abıta timdiye kadar aahte P~
•alann geçtiği elleri tamamen tesbıt 
•tıniş ve işin membaınm buh~nı;nasını 
lernin edecek noktaya gelmıttır. Bu 
•Her meyanında maruf kimseler v~ 
ll>uteber müesseseler de vardır. Tahki 
at, bunlara aahte paraların aaıl kim· 

den geldiğini gösterecektir. Müsbet 
1 ~ler üzerinde yürüyen zabıtanın ıu 
bir iki gün içinde kalpazanları mey
de.na çıkaracağı kuvvetle ümit edil
llıektedir. Yukarıda şimdiye kadar ele 
ttçtiğini yazdığımız 14 sahte yüzlük 
len 3 ü Adapazar, 1 i Felemenk, 1 i 
~•nıanlı, 1 i Emlak, 1 i Cümhuriyet 
"lerkez, 1 i Komınerçiyale, biri Doy
Çe Oryant ve biri Ziraat Bankaların
da ve diğerleri baıka huausi ticaret 
llıüeaseselerinde bulunmuttur. 100 li
"ıllıldardan b&§ka kıymette sahte pa
•o.ya tesadüf edilmit değildir. 
ı:, I>ün akf&ID kendisile görüıtüğümüz 
d lnııiyet Müdürü Fehmi B. tahkikatın 
d ""anı etmekte olduğunu, Anado.l~ed· da sahte yüzlüklere tesadüf edılıp 
• ..'.'?><;diği malilm bulunmağmı beyan 
"Qı§tır, 

Ali Sami B. ne diyor? 
ın l:."rakı nakdiyemizin Londrada tab 
s..:.~e:ı:aret eden heyette bulunan Ali 

" 
1 Bey bize ıunlan söylemiştir: 

't" .__ lstanbulda, Bulgariıtan veya 
rıo.ı:';.niatanda yapılabilecek evrakı 
hilj, 1Y<; ya çinkograf veya tatla ola
ınd,; !lızim evrakı nakdiyemizin tab
~ fa ~ae türlü zorluklar vardır. Bir 
lık ta"ı:'alarımız taydüs usulünde çe
lıeııdea· •dır, Sonra filignuılann bazı 
ll.alke, 1 tekilleri vardır. Bu itibarla 
d•til nJ~rda basılabilecek taklitleri, 

nıuııevverleri, ancak köylüleri 

Yeni deniz 
Zabitlerimiz 

(Başı ı inci sahifede) 
kılmııtır. Mektebi en çok numara ala· 
rak bitiren Bülent Muhtar Efendiye 
bir mürekkepli kalem, edebiyat ve re 
sim mliaabakalarmda kazanan dört 
talebeye Türk koraanlan isimli kitap 
verilmiıtir. Merasimi müteakıp talebe 
ye harp filosu kumandanı huzurunda 
bir geçit reami yaptınlmıı ve genç me 
zunlar, mektep gemisine teslim edil
miıtir. Yeni aene mezunlanrun isimle 
rini yazıyoruz: 

Güverte sınıfına aynlan deniz za· 
bitlerimiz: Hüseyin Hilmi, Hüsnü Hüı 
nü, Şemsettin Rifat, Recep Saffet,. Fer 
da Ferit, Nahit Zekai, Nihat Nun, Ce 
lal Halit Bahri Ali, Cemal Ahmet, 
F eyzl Mustafa, Kemal Ali, Münir 
Mustafa, lsfendiyar Hakkı, Şerafettin 
Hayri, Fazıl Rıdvan, Emin Nuri, Ta
nk Ali, Cahit Mustafa, Remzi Hamit. 

Makine kısınma aynlan zabitleri
miz: Ferit lbrahim, Murat Salih, Fet 
hi Hüseyin, Muhlis Tevfik, Vedat Şa
kir, Necati Süleyman, Bahri Ahmet, 
Bülent Muhtar (sınıf birincisi) Rüs
tem Etref, Cahit Ethem, Hayati Sah· 
ri, Ahmet Süleyman, Necmi Hulki, 
Kemal lsmail, Fehmi Zekeriya, Musta 
fa Emin, Haaan Hamza, Selim Faik, 
Necmi lsmail, Ali F ahrettin beyler. 

lktısat 
Konferansı 

(Başı 1 inci sahifede) 

Ii ve 1436 numaralı kanunla ihra
cına mezuniyet verilen bonoların 
314,16 liraya iblağı hakkındaki 
kanun layihalarının geri verilme
sine dair Batvekalet tezkereleri o
kunmuştur. 

Anadolu - Bağdat Demiryolları 
ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım 
idaresinin 1927 Evkaf U. Müdür
lüğünün 1928 hesabı katilerine 
dair kanun layihalariyle divanı 
muhasebat encümeni mazbatları 
müzakere ve kabul edildi. 

Hi.ikfunetçe verilmit olan imti
yazlara müteallik mukavelelerde 
yazılı vergi ve resim maafiyetleri
nin meriyeti hakkındaki kanun 
layihasının, bu huauıta yeniden 
kanun yapılmasına ihtiyaç görül
mediği cihetle hükiimete geri ve
rilmesine dair bütçe encümeni 
mazbatası okunmuf ve kabul edil. 
mittir. 

Boçkay geliyor 
(Başı 1 inci sahifede) 

tettikten aonra ortada bir halka tek· 
!inde toplanacak ve halkı sel8.mlaya
cakhr. Bundan sonra her şube çıkıt 
sıraaile yerlerine avdet eyleyecekler
dir.Bunu müteakıp küçükler ııampiyo 
nu olan ayni kulübün en miniınini u
zuvlan gene kendi kategorilerinin i
kincisi olan ile bir maç yapacaktır. 
Hiç tüphe yok ki istikbalin futbolcü
leri olacak olan bu gençlerin yapaca
ğı maç çok güzel ve zevkli olacaktır. 
Bundan sonra asıl F enerbahçe birinci 
takımı Macar profesyonel Boçkay ta
kan ile bir maç yapacaktır. Boçkay 
bu mevsimde ıehrimizde maç yapan 
ilk ecnebi takımı olacakbr. Bu kulüp 
bu ayın yirmi altısında memleke.ti~de 
son lik maçını oynamıf ve tehrimıze 
hareket etmittir. Macaristanın en kuv 
vetli bir takuıu olduğuna da delil 
bu lik maçlarında Türk futbolculan
nın iyi bir surette tanımıı oldukları 
Hungarya takımını yanmİ§ olmasıdır. 
Boçkay Hungarya ile oynadığı oyun· 
da 'Pek faik oynamıt, fakat faDUIZ• 

lık yüzünden 2 • 1 galip gelmittir. 
Bundan baıka aralarında bet tane Ma 
car Milli takımı oyuncusu vardır. Bil
hassa sağ açıklan çok seri ve çok tek
nik bir oyuncudur. Bu takıma san la
civertlilerin nasıl bir kadro ile çıka
cakları ma!Uın olmamakla beraber 
şöyle çıkmaları çok kuvvetle muhte
meldir: 

Hüsam ettin 
Yaşar Hadi· Füruzan 

Cevat Fikret Esat 
Niyazi Muzaffer Zeki M. Retat Şaban 

Bu kadro san lacvertlilerin lik 
maçlarını oynadığı son kadroaudur. 
Hep bir arada oynayan ayni takım ar 
tık faal teklindedir. Onun için kuv
vetle tahmin ediyoruz ki Macarlara 
kaqı iyi bir oyun çıkarabileceklerdir. 
Boçkay oyuncuları çal'f&Mba aabahı 
ekspresle gelecekler ve doğruca otel 
!erine giderek istirahat ettikten sonra 
Fener le karıılatacaklardır. Bayramın 
üçüncü günü ayni takım Fnerbahçe i
le bir revant yapacakbr. 

Bayramın beıinci ırünü de Boçkay 
aon maçını birinci küme muhteliti ile 
oynayacak ve memleketine avdeet e
decektir. 

aldatabilir. Sahte paraların yüzer li
ralık olması ve bu kıymette parala
rın ekseriyetle banka ve büyük mali 
müesseseler arasında tedavül ebnesi, 
kimsenin aldanmamasını ve kalpazan 
lı~ın çarçabuk meydana çıkmasını mu 
cip olmuftur.'' 

Dil anketi 
(Başı ı inci sahifede) \ 

ıimdiki Patrimoin medeni kanu~umuz 
daki mamelik tabirinin kartılıgı ola
rak kullanılmakta devam edilmit ise 
biz de (mal) ı Patrimoin kartılığı o
la~ak kullanmakta devam edebiliriz. 
Esasen mal kelimesinin bizde de böy
le genit manada kullanıldığı va~id.i~: 
Fi18.n, malını filana bıraktı denildıgı 
zaman mal tabiri hem alacaklara, 
hem borçlara taınil bir mana ifad~ ~t 
mektedir. Sonra mesela borcu dutu· 
ren sebepler arasında zikri geçen a .. 
rapça takas yerine, kelimenin huk'!
ki med!Ulünü düşünerek ödqme tabı· 
rini pekala kullanabiliriz. (Akıd) .ın 
lugat manasına göre türkçe karşılığı 
bağlanmak olabilir. Fakat huk':'f~ 
medlulünü tetkik ederek bunda ıkı 
veya daha ziyade kimselerin rızaları 
biribirine uyması m8naarnı bulunız 
ve bu mi.naya göre de akıt veya kon· 
turat yerine uyu§ma tabiri daha uy· 
gun düter!' 

Derleme faaliyeti 
DENiZLi (Milliyet) - Şimdiye ka 

dar 1330 kelime toplandı ve merkeze 
gönderildi. 

Gelen karşılıklar 
- Liste: (21) 

* • 
Zait: Artık, gerekmez. Zaman: .. Ça.ğ. 

Zat: Öz, kendi, (Özlük, zatiyyet, ozgu, 
Lizatihi), Zebun: Arık, düşkün. Zebun
keı: Oğur, düşkünü. Zeka: (Onot Sa
lih) Zeyreklik, tez anlayiş. Zerr~.= T~z. 
Zeval: Geçen, oy leyin, Zından: Tune.nk. 
Ziyan: Zarar, (Türkçeleşmiştir). Z~;ra
ret: Yoklamak, görme, görüşme. Zum. 
re: Takım, uymak, (Uymaklanmak Ken
dine uyanlarla birleşerek, bir hizip teş
kil etmek). 

Eminönü Sebzehano S. No. 8. 
Ruhizade lbrahim izzet 
• • • 

Listeı (21) 
Zait: Artık, gerekııitı, geıekmez (111· 

zunuıuz) Bu sözü söylemek gerekmez. 
Zaman: Çağ, uka (Kefalet) (Divanü~(\
ııatüttürlc'ten) D. L. T. Zat: Ken~ı, ıç
yüz. Zebunı Arık. Zeki: An, us, ok,.?
yanıklık, açıkgözlük, çabuk anlayış ok 
(B!lyük Türk Lfıgatı). Zeval: G~me, a
pğılama, inme, dii§me, öğle. Zından: 
Hapiıhane, tomruk (tomruğa atmak, 
vurmak, hapsetmek), (Tomruk ağası 
"eskiden" hapishane müdürü) (Kamus~ 
Tür kiden). Ziyan: Y ll§lk, kaybetme. Zi. 
yaret: Görmeğe gitmek. Zümre: Takını, 
bölük. Eski listelerden: Vaarta: Aracı, 
yardımcı, yarayıcı (yarayan avadan. 
lık), araya girme. Faide: Issı: Son piş
manlık ıssı etmezimiş, Gussesi ta ölünce 
gitmezimiş. Garez: İçki! Yahya (Büyük 
Türk L.) 

Muallim Ragıp Tevfik 

Liste (20) 
V ahtet: İşsızlık, yırtıcılık, yabanilik, 

ör keklik, kaçıngalınk, korku. Vahamet: 
Ağırlık, güçlük, uygunsuzluk, dokunalo
lık. Vaki: Geçen, akan, alan. Vasıta: A
rayagirme. Vebal: Ağırlık, sıkıntı, kö
tülük acısı. Vecit: Kendinden geçme, 
dalgınlık. Veda: Ayrılma , acıklı ayrılış, 
son gürüşme. Veıik: Sözün kısası, kes 
timıe söz. Vesika: inanış kağıdı. Vic
dan: Temiz, duygu kaynağı, doğru se
yiş ölçüsü, duygulu ölçek. Yadigar: Ar
mağan, anılış vergisi, gönül veriınt. Ya
kın: Yakından bilmek, kavrayış, yanaşık 
!ık. Yani: İstek, sudu ki, demek istenilir 
ki bu demektir ki. Yegane: Tek1 biricik. 
Yeis: Kayğu'içsıkıntısı, umuşsuzluk. 

Filorinalı Nazım 
••• 

Liste (18) 
Tabi: Uyan. Tabut: Tabut. Tiili: Or

ta, sonra. Tarih: Tarih. Tecil Geri bı
rakmak. Tedip: Azarlamak. Teemmül: 
Düşünüp, taşınmak. Teenni: Yavaş ya
vaş, düşünceli. T eeasüf: gücenmek. 
Teessür: Acınmak. Teessüs: Kurulmak, 
Temelleşmek. Tehir: Geciktirmek. Te
kit: Üstelemek. Telif: Uzlaştırmak, ya
laştımıak, y.azı toplamak. Temin: Sağ
lamlaştırmak, kazanmak, korku gider
mek. Tesir: İçine işlemek, fayda ver
mek. 

Beyoğlu 16 ıncı mektep muallimleri 

* * * 
Liste (18) 

Tabi: Uuyan. Tabut: Ölükutusu,dört 
kollu. Tali: İkinci, orta. Tarih: - Tecil: 
Alıkoymak. Tedip: Türelemek, uslanr 
dımıak. Teemmül: Olurunu dil§ilnmek. 
Teenni: Derin düşünmek. Teeaıüf: A
cınmak. TeeHür: Acıklamak. Teeuüs: 
Kurulma, temellenme. Tehir: Geriletme. 
Tekit: Sağlaml"§tırma. Telif. T-U. 6 
Sağlamlamak. Teair 6 : İçlemek. 

23 üncü ilkınektep muallimleri ,,. ,,. ,,. 
Liste: (16) 

!abalı: Gilnbaşı. Sabık: Geçen, eski. 
Sabır: Katlanma. Sade : Süaaü.c 
Sabi!: Kıyı. Sahife: Yaprak. Sah. 
Sahil: Kıyı. Sahip: Sahife: Yaprak. Sah 
ne: Açıklık. 

Beyoğlu 11 inci mektep muallimleri ,,. ,,. "' 
Liste: (16) 

Sabahı Tan. Sabıkı geçmlo. geçen. 
Sabır, Sabrı Beklemek, katlanmak, çı
dam. Sadaka: Dllfk!lne yardım. Sade: 
Y alruz, yavan. Sadet: Söz çevresi. Salı 
Katıksız. Safi: Katıksız, danwır. Sabilı 
Kıyı, yalı, Sahip: İa. lamı ağırlryan iti
ne kemik atar "atalar söz!ln". Sahife: 
Sayfa: yaprak yüzü, yüz. Sahne: Orta, 
yer, oyun yeri. 

Beyoğlu 3 üncü mektep muallimleri 

Mecliste hararetli münakaşalar 
(Başı 1 inci sahifede) 

anladık .. 1 
mü~t~~eliy~t~e ve tercihan müzake
reımı ıatem.ıştir. 

I tirazlara cevap Müellifler ve kitapçılar 
Ahmet Ihsan Bey (devamla) - Bir 

kere mektep kitapları memleket irfa 
nının istikbalidir. Mektep kitapları 
çocuk babalarının bu dar zamanında 
aylıklarından ayırdıkları paraların 
gittiği bir yerdir. Mühim bir iktısadi 
meseledir. insan makinesinin kömürü 
kitaplanmızdır. Bu iti vekaletin eli
ne alması kadar doğru bir hareket ta
savvur olunamaz. Şemsettin Saminin 
lugatleri yüzünden Türk olmayan ki· 
tapçılar oervet sahibi olmuşlardır. 
Şemsettin Sami ise zaruret içinde öl
müttür .. Müellifler ve muharrirler şim 
diye kadar olduğu gibi 3, 5 kitapçı e
linde baziçe olmamalıdır. 

Akagündüz Beyin sözleri ı 
Akagündüz Bey (Ankara) - Da· 

vayı kaybetmi• gibiyiz. 
Kazım Paşa (Diyanbekir) - Han· 

gi davayı? 
Akagündüz B. - Kitap davasını, 

mahkeme davaoını değil. 
Ali Bey (Afyon) - Kim? (Kitap· 

çılar sesleri) 
Akagündüz B. (devamla) - Maa

rif vekileti mektep kitaplarının mun
taznm, gÜ7el, iyi ve faydalı şekilde 
yeti~mesi için Devlet Matbaasında tef 
kilAt yapıyor, tahsisat isteniyor. Biz 
bu davanın haricinde münakaşa edi· 
yoruz. Ben burada Türk nkılabınm, 
Maarif vekaletinin yürümek istediği 
hedefi göremedim. Üç, beş kişinin 1 O 
vatanda~ımızın, 15 kitapçının methi
yeaini dinledim. Buraya bunun için 
toplanmış değiliz. Burada sermaye
darlığın şu ~ekilde ,ahsi menfaatler 
getirir, bu şekilde ıahsi menfaatler 
götürür tarzında mütaleaaını tecviz 
etmeyiz . Burada bir inkılap maarifi 
va ·dır . O maarifi, o hedefe daha ça
buk, esaslı , zararsız, dalaveresiz gö
türmek için ne yapmak lazun gelirse 
gütmeğe memuruz. 

Vekalet davanın bir cüz'ü olarak 
Devlet Matbaasına tahsiaat istemiftir. 
Dava budur .. Ali Beyin, Hüoeyin Be
yin, Veli Beyin zarar edeceği dava 
değildir. Bir ordu hedefine muzaffe
ren vasıl olabilmek için içinden bir 
çok canlan feda eder. 18 milyonluk 
bir memleketin bili kitapsız kalan ço
cuklanna kitap vermek için ne Hilmi 
Bey, ne de Ahmet Beyi düşünüyorum. 
Ne de onlan burada fuzuli müdafaa 
edenleri. Hayır, hatam efendim, Üç ta 
nesi, ıekiz tanesi, 19 tanesi hatam .. 

Ahmet Ihsan Bey - Batmaz, bat-
maz onlar .. 

) 

Çabuk kitap 
Akagündüz Bey (devamla) - Am 

ma, 16 milyonluk bir milletin çocuk
ları kitap aahibi olsunlar. Devlet va
zifesine istediğini verirsek, yapar, e
serlerile göatermittir. Yapacağız ve 
bunu vereceğiz ve mukabilinde §UDU 

isteyeceğiz: Çabuk kitap, temiz, fay
dalı ve ucuz kitap •• 

Kitap okunuyor 

Davayı kanştrran ikinci bir mesele 
var; diyorlar ki kitap okunmuyormuı, 
arkadatımı hu iddasında tenzih ede
rim. Yalnız kendileri ve yalnız müda
laa ettikleri vatıtnda§lanmız bu mem 
leketete kitapçılık etmit değildirler. 
Birkaç ay hen de yaptım bu iti. Bi
liyoTtllll ki halk okuyor ve okumak is 
tiyor. Fakat ne okutabiliyoruz. Ne o
kuyacak şey veriyoruz. Halk okuma
aaydı onlar batardı. 

Bpbıiili kitapçıları 
Babıali kitapçılan ben bildim bile

li daima zarardan ıikayet ederler. 
Her vakit devletin sırtına yüklenirler. 
Artık bunun önüne geçmeliyiz. Babı
ali Ankaraıla bu inkılap yuvasında bir 
sokak olmalıdır. Bu işte birkaç kiti 
zarar edecek diye düşünmemeliyiz . 
Halk okuyor, okumak istiyor. Fakat 
teşkilat yoktur, tevzi teıkilatı yoktur. 
Bir de bu küraüde fedakarlıktan, fe
ragatten bahsedenler oldu. Ne feraga 
ti?. Ben 31 senedir muharrirlik edi
yorum· Kitapçılar benim iliğimi emdi 
!er .. Ahmet Ihsan Efendinin "gülüı
meler" dediği gibi Şemaettin Snmi 
Beyin iliğini emdiler. Tabutunu kemir 
diler. Biz göz nuru dökerek kitap ya 
zarız. F onnasını 450 kuruıa satarız. 
Kitapçılar fiyatını yüksek tutarlar, 
kitaplar satılmaz. Bizim de paramız 
sürünüp gider. 

Yeni kitabı, yeni Türkiye inkıla
bında yeni bir kitapçılık ve yeni bir 
tevzi tetkilitınm Ankarada tesisini 
Maarif Vekiletinden rica ederiz ve 
bekleriz. ( alkıtlar). 

M aaril Vekilin in izahah 
Bundan sonra söz alan Maarif veki .. 

li Retit Galip Bey demiştir ki: 
Maarifimizin en büyük dertlerinden 

biri de mektep kitaplarının vaktinde 
basılarak yetiıtirilememesidir. 

Bu çok ızhrap verici derdin önüne 
geçilme kiçin Maarif Vekaletince alm 
ııut bazı tedbirler vardır. Fakat bir 
tanesi Devlet Matbaasının ıletme kre
disine aittir, ki pek müstacel mahiyet 
tedir. Önümüzdeki sene mektep ki
taplarmm vaktinde ba11lması ve yer
lerine yetiştirilebilmeıi için bunların 
ıimdiden tab'ına baılanılma11 lazım• 
dır. Bunun için de bu iti yapacak o
lan Devlet Matbaasımn geni§ bir kud- • 
rete erİ§meal icap eder. 

Vekil Bey, Devleet Matbaasının mil 
li bankalar nezdinde 350 bin liraya 
kadar üç sene müddetle açacağı he
sabı carilere Maliye vekaletince kefa 
!ette bulunulması hakkındaki kanunu 

Reıit Galip Bey, itirazlara cevap 
vererek mektetp kitaplarının hazırla· 
ruşı, basılıtı, tevzi ve sablışı itleri Üz~ 
rinde bu hususta Vekaletçe alınmıı 
tedbirlerin Mecliıi iJiye ara2r esnasm 
da genit bir ıurettet görüımek müm
gün olacağını iıaret ettikten sonra de
miıtir ki: 

"Çok ehemmiyetli ve memleketet 
...,,Ul bir mevzu üzerinde yüründüğü 
içindir ki, bu hususta hazırlanmış o
lan kanunu Vekiller heyetine arzet· 
meden evvel matbuata verdim. Alil
kadar herkes, bütün vatandatlar Üze
rinde uzun uzadıya uğratmaya vakit 
bularak koyduğumuz esaslar da ten
kide mütehammil noktalar varsa tas
hih edilmek Üzere mülahazalannı bi
ze bildirsinler diye. Bu itibarla bu ci
hetlere temas eden mütalealar için ö
nümüzde geni~ fıraatlar vardır. 

Vekil Bey bundan aonra alman 
tedbirlerin kitapçiliği sanacağı husu
sundaki iddiaya cevap vererek, bizi 
kitap tabılerini yakıp kül etmekle it
tiham ettiler. Böyle bir suikast siyase
ti maariftet yoktur. Bunu tetkzip ede 
rim. Bilakis tabılerin korunmalı Ma
arifin esaslı vazifelerinden biridir. Bu 
sahayı bir harp meydanına çevirirsek 
kendi irfan hayatımızı sarsmış olunız. 
Böyle bir ıey bizden sadır olmıyacak
tır. 

Kanun reye konularak kabul edil
miştir •• 

Bunu müteakip Afyon Karahisar • 
Antalya Demiryolunun en çok dört 
senede ikmal edilmek Üzere normal 
geni~liktet inıası için 25 milyon lira .. 
nın sarfma ve gelecek aenelere sari 
teahhütlerde bulunulmasına mezuni
yet veren kanun müzakere ve kabul 
edilmittir. Kanunun müzakeresine bat 
lanırken söz alan hatipler kanunun 
çok yerinde olduğunu ve Meclise bu 
tekliflerde bulunduğundan dolayı hü
klmeti takdir ve tebrik etmiflerdir. 

Fevzipaşa • Ergani hattinin Elazi
ze bağlannıası hakkındaki kanunun 
kabu 1ünü müteakip niaanm onuncu gil 
nü toplanmak Üzere içtimaa nihayet 
verilmiştir. 

Sinan türbesi 
Mimar Sinan türbesinin güzel

leştirilmesine devam edilmekte
dir. Türbenin geni9lettirilen ye
rinde ufak bir bahçe de yapılmıt· 
tır. Mülga Seyhülislam dairesinin 
büyük duvarlarının da yıkılarak 
bu eski dairenin bahçesi de park 
haline konacaktır. Türbe civarın

daki barakalarla, camiin kartıaın
daki dükkanlar istimlak edilecek
tir. Dükkan ve baraka sahiplerine 
tebligat yapılmı,tır. Bu civarda 
çirkin manzara gösteren viran yer 
lerde taşla örülmü,tür. Bu suretle 
türbe civarı da güzellettiribn~ o
lacaktır. 

Yeni ne,rlyat 

Türk çocuğu 
(Öz dilimize doğru) mecmuaımı Çl· 

karmakta olan muallim Hüseyin Kazım 
Bey yeni bir mecmua daha çıkarmıya 
baılamıftır. (Türk çocuğu) iıımini ta
fryan bu ı-.:mua türk çocuklarou dil it 
çiliğine al8.kalandırmak ve bilmedikleri 
öğretmek gayesini giitmektedir. 

Şen çocuk 
On bet günde bir intiıar eden bu mec 

muanın 16 ıncı sayııı çdarufhr. 

Azerbaycan yurt bilgisi 
Darülfünün müderrislerinin muaveneti 

tahririyelerini temin eden bu mecmuanın 
15 inci sayısı çıkmııtır. 

Kooperatif 
Muntazaman her ayın ilk günü çıkan 

(Kooperatif) mecmua11nın nisan nüsha-
11 da zengin ve kıymetli mündericatla 
çıkınııtır. Ahmet Hamdi Beyin, geçen a
yın 9 unda lstanbul Halkevinde "Türk 
devletçiliği" hakkında verdiği ikinci kon 
feranıın tam metni mecmuada mühim 
bir yer işgal etmiıtir. Bu konferanı ta 
bir çok kimselerin alikıumı celp ebnit
ti. Mecmuada bundan batka "Türkiye it 
Bankası" hakkında A. H. Beyin bir tet
kik makalesi, Liman kooperatifinin he
yeti umuıniyesine ait havadisler, Reıat 
Yılmaz, Cemli Besim Beylere ait maka
lelerle memleket ve dünyaya ait iktiıadi 
haberleri ve kooperatif havadisleri mev
cuttur. 10 kuruı fiatla aatılan bu kıymet 
li mecmuayi bütün okuyucularunıza tav 
ıiye ederiz. 

Kadro mecmuası 
Kadro mecmuasının 15 inci sayısı çılr-

b. Bu aayı bilha11a çok nefis Wr surette 
baaılnuıtır. Kadro, gençlere ve mütofek 
kirlere hitap eden ciddi ve iıtifadeli. bir 
mecmuadır. Bu itibarla tavsiye edenz. 

Çocuk vali 
lllmıekteplerin çocuk bayramı için ha 

zırlanan bu temsili ressam Ramiz Bey 
yaZIDl.ftır. 

Hava mecmuası 
Havacılık ve Spor mecmuaaının 92 

inci sayısı çıkııuıtır. Bu aayada haft ve 
ııaz muharebelerinden korumak için her 
aile efradın anne!,.. bilmesi ve yapma11 
lazımgeldiğine dair çok faydalı bir izah 
ile bir Alman gencinin koca Zırhlıları 
uçuran ve cepbanelikl ... ateıliyen mühim 
bir k1!4fini, Tayyare piyaagoıunun yeni 
tertibine ait tafsilat vardır. 

Sinema 

Frederic March 

1929 da ilk defa sinemaya 
batlamazdan evvel, Frederic 
March sahnede mühim muvaffa
kıyetler kazanıyordu. Sahnedeki 
bu muvaffakıyeti de o kadar ko
lay olmamı~tı. Bir çok artistler 
gibi, o da yılmadı, ısrar ve sebat 
etti ve nihayet kıymetini tanıtb. 
Frederic March Wisconsin darül
fünundan çıktıktan sonra, ayni 
tehirdeki bankalardan birine me· 
mur girmitti. Burasını bıraktıktan 
sonra, bir tiyatroda üçüncü reji. 
sörlük gibi mütevazı bir i' bul
du. Nihayet kendisine bir rol ver
diler, muvaffakıyeti görününce, 
daha mühim roller aldı ve yav~ 
yava9 Frederic March yolunu bul. 
du. 

Los Angeleı'te turneye çıkmış
tı. Paramount kendisine "Polis 
hafiyeliğine talifı" ismindeki film
de rol verdi. lk filmi budur. 
Ondan sonra mukaveleye bağlan
dı, Clara Bow ile altı, Bancroft'la 
bir, Nancy Caroll ile bir film çe
virdi. Methur "Doktor Jekyl ve 
M. Hyde" filmi töhretini takviye 
etti. Şimdi "Haç itareti" isminde 
mutat rollerinden farklı bir rol a
larak, yeni bir film çeviriyor. 

* * * 
Bu son filmden bahsedelim. 

Hollyvood' da bu film çevrilirken 
artistler ve figüranlar o kadar çok 
sigara içmitler ki, aktama yerde
ki izmaritleri toplamak için dört 
adam çalıtmı9. 

Bunun üzerine rejisör, o da 
sahnede olmamak f&rlile, artist· 
!erinden maada bütün figüranla
rın sigara içmesini menetmif. 

Bu filmde Frederic March'tan 
maada Eliaaa Landl, Claudette 
Colbert ve Charles Laughton var
dır. 

Sefiller 
F ansız sinema atistlerinden 

Marguarite Moreno filme alına
cak olan Victor Hugo'nun "Sefil
ler" inde Thenardier rolünü ala
caktır. 

Soviyet 
Joan Crawford "Bugün yatı

yoruz" ismindeki harp filminde 
Gary Cooper'e e9 olmuttu. 

Yakında Clark Gable ve Wal
lace Beery ile "Soviyet" isminde 
yeni bir film çevirecektir. 

Dokümanter filmler 
Almanyada dokümanter film 

imalatı gittikçe azalıyor. 1927 de 
409.619 metre pelikül tutan 870 
filme bedel, 1932 de ancak 238 
bin 832 metre tutan 416 film var
dır. 

Sacha Gultry 
Maruf Fransız aktörü Sacha 

Guitry de sahneye giriyor. Kendi 
yazdığı bir piyesi filme alması 
çol muhtemeldir. 

Kurban derileri 
Kurban bayramında kurban deri ve ' 

baraaldarının ne ıuretle toplanacağı hak 
kında görütülmek üzre dün lıtanbııl 
Tayyare ıubeıinde müdür Haaan Feh
mi Beyin riyasetinde kaza ve nahiye fU• 
heleri mslerinin iıtirakle bir içtima ak
tedilmiıtir. Bu içtimada ittihaz edilen 
mukarrerata göre, deri ve baısaklar ma
halle tubeleri vasıtasile evlerden topla. 
nacak, nahiye şubelerinin depolarına 

nakledilecektir. 
Deriler için teberru eshabına matbu 

mapuzl<"L" verilecektir. 



Askeri Fabrikalar 
Sigorta Sandığından: 

Temini istikbal sandığından muhasses eytam ve era
mil maaşı olanlarll>; maaş beratları ve cüzdanları ve her bayat 
bulunduklarına daır yoklama iJmühaberlerile beraber ala
kaları katedilmek üzere Nisan ırı onuncu pazartesi on ikinci 
çarşa~ba on beşinci cumartes İ, mütekaitlerin on yedinci pa· 
z':':rte.~ı o.~ dokuz~'! ça~şamba yirmi ikinci cumartesi yirmi 
d?,rduncu .pazarte~ı yırmı altıncı çarşamba giinleri Bakırkö-

. yunde Barut fabrıkasında müteşekkil hey'ete müracaatları. 
- (1434) 

IST ANBUL HAYVAN BORSASI lNTlHAP 
HEY'E TiNDEN : 

Hayvan Borsasının yeni İdare Hey' eti intihabı 9 Nisan 
933 tarihine müsadif pazar günü saat 10 dan 12 ye kadar Süt 
lüce'de ~ezbeha kar§ısındaki Borsa binasında yapılacağın
dan Borsaya mukayyet bütün abone ve mubayaacılarm reyle
rini kullanmak üzere mezkôr gün saatte Borsayi teşrifleri ri
ca olunur. 

Edebiyat fakültesi reisliğinden: 
• l&tanbul ve Strazburg Darülfünunlarından mezun 
b~lunan ve doktor8: ~t~anma talip olan Besim Beyin 10 
ısan.933 pazartest gunu saat (15) te coğrafya dershanesin

de .<~~palı_ havzalar ~orfolojisine dair tetkikler) atlı doktora 
tezını afonı olarak mudafaa edeceği ilan olunur. (J466) 

Gedikpaşada Jandarma Satınalma 
Komisyonundan : 

Satm alınması mukarrer yirmi bin ila yirmi beş bin yerli 
~uk çorab.ın kapalı zarf münakasası 9 Nisan 933 pazar gü
nu saat o~.bırde yapılacağından taliplerin şeraiti anlamak Ü· 
fere her ~ ve münakasaya girmek için ilk teminat ve tek
ıf~amelerıle beraber mezkilr günde muayyen saate kadar ko 
mısyonumuza müracaatları. (1199) 

Balya • Karaydin madenleri 
Türk Anonim Sirketi 

HISSEDARANA 11.AN 
28 Mart 1933 tarihinde inikadı mu

karrer olan heyeti umumiyei adiye için 
tevdi edilen hiue ıenedab DUt.dan ka
nunu ticaretin 366 nıcı ..., tirket nizam 
nameainin 27 İnci maddelerinin tayin ey 

l".diği mikclan asgariye ftlİI olmaclıiı 
cıhetle, Mecliıi idare hiaaedaran heyeti 
umumiyeaine Nisanın 22 inci ııünü aaat 
15 te Şirketin Galatada, Merkez Rıbtmı 
Hanında kain merk•i idaresinde qağı
da yazılı ilk içtima nıznamrl milzakera
lında mevcut mesai! hakkında müzakeR 
etmek iizn ikinci defa olarak içtimaa ela 
vet eyler : 

1 -Mecliıi idare ve Munılnp, rapor
larının krraatile Şirketin ilk aenesi hea 
batnını taıdiki, mezkur - netayicine 
cWr Meclisi idanınin teklifi hakkında it 
Iİhazı karar. 

2 - Mıecli si 1 clare az&IDUD tebriyeİ 
2İınmeti, 

3 - Mecliıi idareden çdıan uıdarm 
yerine diğerlerin.in tayini yahut teknır 
intihabı, 

4 - Me.:liıi iclattye ita olanacak hak 
kı huZDl' m•kclarlannm tayini, 

s. - 1933 ı~ için munılap tayini 
"e ıta olunacak Ücretin tespiti, 

. 6 - Şirketin icl.nıi uıımmiyeainin ted 
vıri ile mükellef Mecliıi idare azalarile 
müd~ verilecek ücretin teaplti için 
Meclıaı idareye selihiyet itaaı, 

7 - G...-ek tahaen keneli namlarile ve 
gerek aUr tirketlenn Meclisi idare • 
zası yahut müdiri ııfatile tirketle alrdl 
muamele hususunda Meclia.l lclare ıuraJa.. 
rına müsaade ituı r , 

•caret kanunu ve ninnmemei dahili 
ahkiınmca itbu ikinci içtimada t.....ıl ,.. 
ı!ılen hisse mıkdan ..., ol ol . . urea sun ıcn 
edılecek müzaken.t mutd.er olacaktır 
lthu içtimada billaale ve lıllvelıile ha~ 
zır bulunınaiı arzu eden hiueduan n. 
caret kanununun 371 İnci madd . . 
'bi eeı mu 

~· . nce malik olduldan aenedab yevmi 
•çlimadan laakal bir hafta eve! tevdi et 
meleri lhımdır. ( 1375) -

lıtaııbul, 1 Nlaan 1933 

lstanbul 5 inci icra memurlutanclan: 
Mahcoz olup Paraya çenilmeai.,., lıa

rar verilen n "!Y"O• 4-t-833 T. aalı ııü
nu saat 12 den itibaren Ciha . 

"CJr F ınu:-
ağa Aırınıya ~m önihıde ikinci 
arttırması icra lulınacaimclan tali 1 • 

Penn 
müracaatlan ilin olunur. (1390) 

Beyoğlu dördüncü •lb hukuk DW>ke 
mesinden: 

Terekeaine mahkemece vaziyet olu
nan Hırioto llyadi efendiye ait olup: 
1) Beyoğlunda l ıtiklal cadcleainde 353 

numaralı dükkanda mevcut ve mahkeme 
ce (2263) lira kıymet konulan kuyum. 

culuğuna ve oaatcılığa müteallik mücev 
berat ve ıaire toptan olduldan ıılbi 1 l-

4.933 ıalı günü ıaat 17 de açık artmna 
ıuretiyle satılacaktır: Talip olanlann 
mezkür gün ve saatta mahallinde hazır 
bulunmaları lüzumu ilan olunur. (1433) 
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Aslan ve Eskihisar Müttehit 
Çimento ve Su Kireci 

Fabrikaları 
Anonim Şirketinden: 

1 LAN 
Aılan ve Eıkihiaar Müttehit Çimento 

ve ıu Kireci Fabrikalan Anonim Şirk• 
tinin n.izaınnamei dahilialnin 14 .... 28 ve 
38 inci maddelerinin tadili huauılannı 
müzakere etmek üzre 26 Mart 933 tan. 
hinde fevkalide ourette lçtimaa davet o 
lunan hi11edanuı heyeti umumiyeslnde 
Ticaret kanununun muaddel 386 mcı 
maddesinin utilzam eylodifi nlaabo ebe 
riyet haıd olmadığından ı.irl.eti mezkU. 
re biuedarları zirde münderiç ayni rü• 
nameyi müzak...-e eylemek üzre 26 Ni
&an 933 tarihine müıaclif çarıamba gü
nü saat 15 te Galatada Agopyan Hanm
da Şirket merkezinde ikinci bir fevkaJl.. 
de içtima davet olunurlar. 

Rüznamei müzakerat : 
Dahili nizamnamenin 14 üncü madcl4>

oinin •taiıda yazıldıiı ııibi tadili : 
•• Şirketin umur ve maaalihi heyeti u 

mumiye tarafından memup ve üçten do
kuza kadar azadan milrUkep bir Meo. 
liıi idareye ihale olunur. 

" Meclisi idare azalık mildcleti üç -
nedir. Her ıene kıdem itibarile bunlarm 
ıiilüıü tecdit olunur.'' 

Dahili nizamnamenin 28 inci maddesi
.un "!•iıda yazıldıiı gibi tadilh 

" DavetnanMI• yenni içtimadan li.a
lıal on bet ciln evel gazetelerle ilin kılı
nacaktır." 

Dahili nizamnamenin 38 inci maddesi... 
ahı "'ağıda yazıldığı gibi tadil : 

" Şirketin temettüab aafiyeyi ıeııe. 

viyeıinden: evvela bili lıtluuı hiuelerin 
cümlesine ilk temettü olarak bedeli t&
cliye edilmif, ıermaye yüzde altı itıuına 
kifayet edecek meblii aanlyen ihtiyat 
akçesini teıkil etmek üzre temettuab 
mezburen.İn yüzde onu ifraz olunduktan 
sonra baki kalan kıımı IUJ'el:i atlyedeld. 

1 - Yüzde beıi mecli.i idare azala-
rına 

2 - Ytizde onu miieaıiı hi11eleri as
habına 

3 - Yüzde aekıenbeti hiue amıedoıtıı 
aıhahına tevzi olunur. . 

Ticaret kanunun 38S inci maddeoi mil 
cibince hiuedarlardan bir hiueai olanua 
da itbu müzakereye ittirak ve rey ita et 
meie hakin vardır. V • bini.., ziyade 
hiueleri olan zevabn reyleri hiueloıri 
nispetinde teuyüt eder. 

MezkUr içtimada hanr bulunmak ia
'-Yen zevat Ticaret kanunun 371 inci 
maddeai mucibince içtima tarihinden lia 
kal bir hafta eve) hiuelerini Galata' da 
Doyçe Oryont Bank ırl!elerine tevdi et
"'.elidirl~ · Diter banlıalara tevdi olunan 
hiıse aenedatı mukalıilinde medrur ban 
k.ıardan alınan -ı..... z1 h ~: • ..-... u ar ey-.ı unıu-

rruyeye dahil olmak üzre Doyçe Oryent 
8-ka tevdiat mahiyetinde olmak üznı 
mezlıt\r lıanlraca kabul olunacaktır. 

1 ıtanbul, 27 Mart 1933 
--(~1-37.....;8..:..) ___ ._'.;M ı· I _ ec ısi dare 
ZA YI : Gebze tubeolnd:::--ald ::-• ıgım 

terhıı tezkeremi zayi etti' y . . . m. erusını 

a cağımdan hükmü yoktur. Gebze ka
u11run Akvuran kariyeıinden Ahmet ot 
lu Bayram T. 309. (1430) 

MiLLiYET PAZAR 2 NiSAN 1933 

1 ~t Demiryolları idaresi ilanları 

Bayram Tenzilatı 
. Kurban bayramı münas ebetile I • 2 Nisandan 11 • 12 

Nısan 1~33 tarihine kadar Devlet Demiryolları istasyonla
rından bilet alacak yolcular!'- bayramlara mahsus tenzilat ya-
pılacaktır. ( 1394) 1379 

Bir memur aranıyor~ 
Tirkiye Cumhuriyet M•rkez Bankasından: 1 

Türkçe ve Fransızcaya hakk'le vakıf ve fransızcadan türkçe- ı 
ye olduğu kadar türkçeden fraıiıızcaya da kuvvetle tercümeye 
muktedir bir memura lüzuın vardır. 22 nisan 1933 tarihimde 
hem Ankara'da hem lstanbul'da icrası mukarrer bir müıabaka 
ile alınacak olaıı bu m'mur Ankara'c!a iıtihdam edilecek ma-

' aşı iki yllz liraya kadar olacaktır. Namzetlerin Türk tabiiyetin-
de ve hnınühal eıhabından olması ve kırk yaşını mlltecaviz bu
lunmaması şartbr. Talip olanlar 12 nisan 1933 tarihine kadar 
Ankara'da Müdiriyeti Umumiyeye ve lıtanbul'da tubeye mü
racaa' t"d;p hı ~ p·uqta mll•ı muktazi vesaiki doldu·malıd rlar. 

( 11081) -

ilen sö er' ilmi yen 
söyler · · 

Her söylenen liıfa i~a may · nız. Fenni ve mantıki obnlan 
ka'·ul ediniz. PROFILAXIN fennin en son ihtiraıdır. 
Gençli~ kat'iyyctb Belsoğukluğu , e Frengiden korur. Her 
ecıaneLen daima ve yalnız PROFİLAXİN isteyiniz. 
Yerini tutacak biç bir şey yoktur. ( 1176 ) 

...._ ____________________________ , ______ __. 

1 
lstanbal Belediyesi Hanları 1 

ı------
RONTKEN MONAKASASI 

Verem dispanseri için ma teferruat alınacak rontken 
cihazı kapalı zarfla münakasa ya konulmu§tur. Talip olanlar 
§artname ve izahat almak ÜZ ere her gün Levazım Müdür-
lüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 345 li
ralık makbuz veya mektübu ile teklif mektuplarını 24-4-933 

pazartesi giinü saat on beşe kadar Daimi Encümene vermeli
dirler. (1460) 

Sebzehalinde 2 No. li ükkan: Teminat 18 lira 
Sebzehalinde 6 No. JJ dükk,n: Teminat 18 lira 

Yukarda yazılı ~ler kiraya verilmek üzere temdi
den müzayedeye çılC;rılmıştır . Talip olanlar şartnamelerlııi 
görmek üzere Levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek i
çin de teminat makbuz veya mektubu ile 3-4-933 pa 
zartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat 
etmelidirler. (1371) 

• 
Istanbul 4 Üncü icra 

Memurluğundeni 
Emniyet Sandığı namı na birinci derecede ipotekli o

lup tamamı 13125 lira kıymeti muhammeneli Osküdarda 
İhsaniye mahallesinde orta so kağmda eski 28-28 yeni 34-34 
numaralarla murakkam maa bahçe bir kiğir hanenin tama
mı açık artbrmaya konmUJ olup şartnamenin 2-4-933 tari
hinden itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği 
gibi 15-5-933 tarihine m&adi f pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Artbr 
ma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bul
madığı takdirde en son arttır anın taahhüdü baki kalmak Ü· 

zere 30-5-933 tarihine müsad if salı gÜnÜ yine saat 14 ten 16 
ya kadar dairemizde yapılacak olan arttırmasında gayrİmen 
kul en çok arttırıma ihale edi eceğinden taliplerin muham
men kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde ~Y akçesini ve
ya milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalan 
lazımdır. Müterakin vergiler ile vakıf icaresi ve Belediyeye 
ait tenvirat ve tanzifat rüsum lan müşteriye aittir. 2004 nu
maralı İcra ve iflas kanununun (126) mcı maddesinin dör
düncü fıkrasına tevfikan bu gayrnnenkul üzerinde İpotekli 
alacaklılar ile diğer alikadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını . . d ' ilan tarihinden itibaren yirmi gün ıçın e evrakı müsbitelerile 
bildirmeleri,aksi halde baklarıı tapu sicillerile sabit olmadık
ça satış bedelinin paylaşmaaındanA hariç kalacakları cihetle a
likadaranm işbu maddenin mezkilr fıkrasına göre hareket et 
meleri ve daha fazla malfunat almak İsteyenlerin 932-1342 
dosya numarasile müracatları ilin olunur. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1400 ili 1600 Ton Rekompoze kömürü: 
Kapalı zarfla münakasa•• 17 Nisan 933 pazarteai gilnü 

saat 14 te, Harp Gemileri ihtiyacı için lüzumu olan yukarda 
miktan yazılı Rekompoze kömürü kapalı zarf uaulile müna
kasaya konulduğundan şartnamesini görmek iatiyenlerin her 
gün ve mezkilr kömürü itaya talip olacakların da münakaaa 
gÜn ve saatinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Ka 
sımpaşada Deniz Levazım Satmalma komisyonuna müra
caatları. (1276) 
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. 

fst. Mr. Kumandanlığı 
Satına.ima kom. ilanları 

Askeri Müzenin ihtiyacı i 
çin çuha, kalın Adana bezi, 
döşemelik tahta, tavan tahta
sı, kadron, 1 adet kösele taşı, 
zabit fotini, bir çift getr, 2 a
det manevra kayışı, 2 adet za 
bit kasketi ve sair malzeme 13-
4-933 perşembe günü saat 11 
de pazarlıkla satın alınacak
tır. İsteklilerin izahat almak 
için her gÜn ve pazarlığa gi. 
rişeceklerin belli vakitte ko
misyona müracaatları. (588) , 
(1415) 

'!o '!o '!o 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin (50) çift İskrim ve 500 
çift jimnastik ayakkabısı 2 i 
Nisan 933 pazar günü saat 11 ı 
de ayrı ayrı pazarlığı yapıla- 1 

caktır. İsteklilerin belli vak
tinde komisyonda hazır bulun ı 
maları. (586) (1392) 

1377 1 

SADIK ZADE 
BİRADERLER 
VAPURLARI 

AKDENİZ POST ASI 
F O R U Z A N vapuru 

3 Nisan PAZARTESİ 
akşamı saat 18 de Sirkeci rı ':ıl!mın 

dan hareketle (Çanakknlc, !..mir, 
Kuş adası, Fethiye, Antalya, Mersin 
ve Payas) a nzimct ve avdet crlecek
tir. Fazla tafsiliıt için Sirkeci l\·1ey~ 

menet Hanı a]tında acentahğa mü
racat. Telefon: 22134 

Sami Vapur İdarehanesi 

Sami Vapuru 
2 nisan PAZAR günü saat 5 te 
Galata rıhtımından hareketle Çanal<
ka1e, lzmir, Antalya, Mersin, ve Js~ 

kenderun'a azimet ve avdet edecek~ 

tir. Yolcu ve eıyayı ticariye alır. Taf

silat için Galata Site Franaez Hanı 
12 numaraya. Tel.41041 yahut Yemiş 
Soğan iskelesinde No. 19. ı:el.22300 

ı-SEYRISEFAlN 
Ordu ihtiyacı için 30 adet 

çelik tel halat 60 adet gendir 
halat ayrı ayrı iki şartnamede 
kapalı zarf suretile 17 -4-933 
pazarte~i günü saa 14 de sa.
tın almacaktır. lstel<lilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasaya girişecek: 1 

lerin teklif mektuplarile belli 
vakitten evvel komisyon riya
setine vermeleri (580) (1355) 1 

1306 t 
• * • 

Merkn acent•: Calaı. Köprüb•1r B. 2362. 

Şube A. Sirkeci Mülııürd.ıtr zade 11. 2,3740. -IZMIR - MERSiN - POST ASI 
"KONYA,, 7.4.933 cuma saat 
10 da idare rıht•mından. 

lzmir • Mersin postaları i 
Ni1&D 933 den itibaren her 
hafta cuma glinleri kalkacak 
giditte Çanakkale, İzmir, Çeş
me, Kuıadaıu, Küllük, Bodrum, 
Marmariı, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kat, Finike, Antalya, 
Alanya iıkeleleriae uğrayarak 
Mersine gidecek ye dönüşte 

ayni iıkelelerle beraber T ıışucu 
Anamor'a uğrayarak pazarteiİ 
sabahı lstaııbul'a dönecektir. 

Harbiye mektebi için 100 
adet dolap 3 4/933 pazartesi 
gÜnÜ saat 14 te aleni münaka
sa suretile satın alınacaktır. 
İsteklilerin şartname ve örne
ğini görmek için her gün belli 
vakitte komisyonda hazır bu-
lunmalan. (1133) 916 .. ________ _ 

* * * Merkez Kumandanlığına 
merbut müessesat hayvanatı 
'çin zincir yular, ip yular baş
lığı, kıl kolan, keçe bellenıe ve 
mıh 12-4-933 çarşamba günü 
saat 11 de pazarhkla satın alı 
nacaktır. İsteklilerin izahat al 
mak için her ~n ve pazarlığa 
gİri§eceklerin belli vakitte ko 
misyonda hazır bulunmaları. 
(587) (1414) 

.... '!o .... 

Beylerbeyi Sıhhiye depo· 
sunda mevcut 40 kalem köh
ne alit ve edevatı tıbbiye 11-
4-933 salı günü saat 14 te a
çık müzayede auretile aatıla
caktır. lateklilerin ıartname· 
sini görmek için komisyona 
köhne eşyayı görmek için de
poya müracaat edilmesi. 
(466) (1205) 

1126 • • • 
· Beylerbeyi Sıhhiye depo
sunda mevcut 8005 kilo 400 
gram hadidi kibritiyeti adi 11 
4-933 salı günü saat 14,30 da 
açık müzayede suretile satıla
~. İsteklilerin ıartname
sını görmek için komisyonu
muza kibriti adiyi görmek i
çin depoya müracaat edilme· 
si. (565) .(1204) 

1125 

DAVET 
Kadıköy Havagazı 

Şirketi 
J Niaan pazartcıai aünü aaat 15 e 

Silreyya P&fll sinemasında verilecek olan 

AMELi YEMEK 
VE PAST.A PlŞlRME 

dersine muhterem Hammefendileri 
davet eder. 

lıtanbul aıliye altıncı hukuk mahl<"' 
meainden: Hayriye H. tarafından koca
aı Eyüpte Kuru kavakta Doktor Faik 
Beyin 11 No. lu haneainde mükim Hii
aeyin ef. aleyhine ikame olunan botaD' 
ma dnuma dair dava arzubali mümaİ
leyhin mezkur adresten çıkank bir ._,.. 
ti meçhule gittiği mubaıiri ve mahalle 
muhtan tarafmdan verilen llle!ruhattaJt 
anlqılmaıma binaen usulun ı 41 inci 
maddeai."!ucibince dava arzahalinin ili· 
nen tebliğine karar verilmit olduğun
dan bermucibi karar keyfiyet dava arsU 
hal tebliği makamına kaiın olmak ~ 
ilan olunur. 

Askeri fabrika
lar ilinlan 

ı400 . 

Bakırköy Barut fabrikala· 
rı için 1000 kilo Südkostik pa• 
zarlıkla alınacaktır. Satmak 1 
istiyenler 3 Nisan 933 pazar· 
teai gibıil saat 14 te mezkiit 
fabrikalarda müteşekkil satııı 

1 
alma komisyonuna müracaat 
eylemeleri. (1415) 

Türk Tayyare Cemiyeti 
Mübayaat Komisyonundan: 

Şartnamesi ve nümun eleri veçhile 2330 cilt makbuı 
tabettirileceğinde1!' talip olacakların 2 Nisan 933 pazar gii· 
nü saat 15 te komısyona müracaatları. (1448) 

Emniyet işleri umum 
Müdürlüğünden: 

ı - Zabıta men>tır1arma asgari 1800 izami 2200 &cıtt 
resmi elbise "çaket pantolon" yaptırılması kapalı zarf usuliJe 
münakasaya konmuştur. 

2 - İstekliler münakaaaamm açılma giinü olan 201'-1~: 
aan 933 per§embe gilnü saat 14 te Emniyet itleri Umum )\fil 
dürlüğüne müracaat edilecektir. 

3- Muvakkat teminat akçeai 2062 lira 50 kuruştur; 
4 - Şartnameyi görmek ve izahat almak iatiyenlel'İ" 

Ankara'da Emniyet İtleri Umum Müdürlüğibıe ve lstştl' 
bul'da Emniyet MUdürlüğüne müracaatları. (1455) 



, HILALIAHM~ER 
GAZETESi 

Bayramda Yalnız 
Hl LAL l AHMER gazeteaiçıkar. 

Hilaliabmer Cemiyeti : lıtanbul Biiroaunclan : 
llanlamuz için en kuvvetli n"'ir vaoıtaoı Hilaliahrner pzeteoidir. 

llanlannrn yalnız HiWiahmer ııuetesine veriniz. Hilili•hmer ııazeteo& 
htanbul'cla değil, Türkiyenin her tarafında ıubelerimiz vaaıtaıile aatıl
maktadır. IWılaruuz, hem müeoseaenize ve hem <M H~ Ccınıiy&
tlne menfaat temİD edec:eldir. 

llanlamu:a : 
lotanbul'da: Yeni...,......_ Sıartıaında ffilıiliah- Sabt bi-. T&

lefon: 22653. 
h~l'cla Ankara c:adcleoincle llhcdık Tn Linıitet Şirketine teıel-

20096 verini,.. Son ..ı.ifede 30 -c1aıa evelki iki oahitede 40 ı...,.,.. 
tur. 

---JUB OL~-----
Oalma sıhhat 0-
zere olmalı için 
her akfftm bir 
komprime (Jö
bol) alınız. 
Paris hastaneleri 
müteahhitleri 
ŞATELEN 

MÜESSESATI 

Bilümum ecza
nelerde satıltr 

t 

J()BOL' 
Sarsaklan yeniden 
tamir ve ilıya atec 

iNKIBAZ 
tLTIHABI E•A 

USRETI HAZIM 
llİGREll 

8allırsııklıınn nazımı olan ( JÜBOL ) lnkıbazdıın mustarip 

olanlarıı muayyen bir saatte defi hacet etmefer ınl temin eder. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaletinden: 

(1262) No. lı ispençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar kanu
nunun (12) inci maddeai mücibince Tıbbi mustahzarlarm 
harici ambali.jlan ile tarifenamelerinde perakende satı, fia
tmm yazılması iktiza ettiğinden 1 Temmuz 933 tarihinden 
itibaren giimrüğe vürut edecek olan ecnebi müstahzarların 
harici ambalijlarile tarifenamelerinde lstanbuldaki peraken
de satı, fiatlan Türk paruile yazılmadığı takdirde gümrük
lerden geçirilmiyecekleri ilin olunur. (1464) 

Evkaf müdirlyetl llAnları 1 
Çavuşbatı vakıf çiftliğinin Manastır civarında ıarkan 

Palamut gölü garben Bozaburnu cenuben Budakdere §İmalen 
Üsküdar ça)'In hudutlarile mahlut 180 dönüm tarlanın birse
neli~. ic.~rı arttırmaya ç~karılınıııtır. ihalesi 19-4-933 çarıam
ba gunu ıaat on bettedir. Tutmak isteyenlerin İstanbul Ev
kaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi Kalemine mül"acaatları. 

(1328) 
1263 • 

Çavuııbaıı vakıf çiftliğinde şarkan düz kestane deresi 
garben kirazlı torluğu ıimalen İstanbul yolu cenuben eaki 
çiftlik dereai hudutlarile maliit 190 dönüm tarlanın bir 
senelik icarı arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 19-4-933 çar
şamba günü saat on bettedir. Tutmak isteyenlerin lıtanbul 
Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi Kalemine müracaat
ları. (1330) 

J26S 

Alemdağı'nda Tqc:lelen suyU mevkii lar kahvecilİğinin 
üç senelik icarı arttırmaya çıkarılnuııtır. ihalesi 19-4-933 
çarıamba giinü nat on beştedir. Tutmak iateyenlerin İstan
bul Evkaf Müdüriyetinde Orman Ye Arazi kalemine mür~
caatlan. (1329) 

Gautecililt ve Mcıtbaacıtılt T. A • .ş. 

• 
MiLLiYET PAZA.R 2 NlSA.N 1933 • 

' 

3 üncü kolordu 
ilanları 

1. F. ihtiyacı için kapalı 
zarfla alınacak 230,000 kilo 
una teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden pazarlıkla a
lınacaktır. İhalesi 10 Nisan 
933 pazartesi gÜnÜ saat 11,30 
dadır. Taliplerin şartnamesi
ni görmek üzere her gÜn ve pa 
zarlığa ittirak için o gÜn vak
tinden evvel Fındıklıda K. O. 
Sa. Al. komiayonuna müra-

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

en son moda renklerdir. 

caatlan. (65) (1360) 

İHTİRA iLANI 
·• Zeytinyağı çıkartmak usulü ve a · 

.,. müteferri alit " hakkında istihsal o
lunan 12 T. Sani 927 tarih ve 588 nu
maralı ihtira beratı hu defa mevk;i fiile 
kow.nalc üzre ahere devrüferağ veya iau· 
edileceiinden Talip olanl~nn Gnlata0 da 
Çinili Rıhtım Hanında Robert Fen-iye 
möracaatlan itan olunu•·. 

1286 i 

ANADOLU ANONİM 
Türk Sigorta Şirketinden: 
30 Mart 1933 -ilıinde Anbra'da 

Türkiye it Bankasında lllelide olarak 

inikat eden hiuedaran heyeti umumiye 

ıiode tirketimiz hioaelerinin 8 No. 111 

kuponu mukabilinde kazanç vergisi bit 

tenzil .hiue başına 150 kuruf itası ta

karrür etınit olduğundan 10 Nisan 1933 

tarihinden itibaren Türkiye ı, Banka., 

Anbra idarei meırkeziyesi ile lzmir ve 

Buna telıirlerinde ve latanbul'da Dör

düncü V akıl hanmclaki !irketimizİn mua 

ınelit merkezinde ve ayni zamanda Ga

lata'da Onyon Hanmda Şirket umumi a 

centalığmda tediyaJa ""11anacağı hisse

darlarunıztn nazan ittilaına arz olunur. 

..../ .. 
MAROKEN BIRMAN, 

IPEKIŞ'in aylardan beri üzmnde dunı
nlı: çaltfbğı ve en ziyade benimaediii bir 
kllJD&flır. Onun için lpeki, MAROKEN 

BlRMAN'ı bu sezon için intihap ve lered 
dühüz en iyi kuınq olarak ilan etti. 
... Ve en ucuz! •.. Çünkü IPEKIŞ'ia . 

295 KURUŞA 
aldııiuuz bir metre BIRMAN MARO 

KEN ' i ayarındaki ecnebi """""'"' 

10 LİRAYA ... 
bile tedarik edemezsiniz. lpekif !Maroken 
Binnanları ile en ağır tuvaletten en hafif 
ıpor robuna kadar biitüo ipekli elbisele.-

l'İnizi yapabilirsiwıia. 

• • 
''Bu iş te IPEKIŞ'ind· .,, 

(1381) ··"", .. : .. · .. ·.. .··.' ,- ( ,,.~ 

-----

Edirne Cümhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Edirne'de hapishaneye çevrilecek olan yanık kıılamn 
umum tamiratı kapalı zal"f uaulil toptan münakasaya konul 
mustur. 

· Münakasa müddeti 29 Mart 933 ten 18 Nisan, 33 tari
hine değin (20) gündür. 

Münakasaya iştirak edecek taliplerin : 
A - Hükfunet ve müessesa tça tanınmış olduğunu mü

beyyin veaaik ve yaptıkları İn~aata ait bonservis ve 
yaptıkları inşaatın fotoğrafları, nıiısaddak diploma 
ve ruhsatiye, iktidarı fenni ve mali vesikaları. 

B - Ticaret Odasınca müseccel bir İnşaat ıirketi ve ya
hut yine Ticaret Odasınca müseccel ve bizzat mimar 
veya mühendis olduğunu mübeyyin vesikalar. 

C - Taahütlerini bihaklan ifa ederek şimdiye kadar 
(100000) lira kıymetinde bir binayi ikınal ettikleri
ne dair resmi veya huausi vesikayı hamil olmalan 
şartbr. 

Taliplerin tamirata ait umumi fenni şartname ile lahi
kalarını, mukavele Formülünü, vaziyet planını, münakasa 
planlarını ve rölüverlerini (100) lira deposu mukabilinde An 
karada hapiahaneler Umum Müdürlüğünden, latanbulda 
Cümburiyet müddei umumili ğinden, Edirnede uıünakasa 
komisyonundan alabilirler. 

Münakasa 18 Nisan 933 tarihine tesadüf eden aali 
gÜnÜ saat (16) da yapılacağından taliplerin teklif edeceği 
umumi ve yükaek meblağın yüzde yedi buçuğu nisbetinde te
minatı muvakkatelerile birlikte münakasa gÜnÜ saat on altı
ya kadar Edime Cümhuriyet müddei umumiliği dairesinde 
miitetekkı1 Adliye münakasa komisynouna müracaat eyle
meleri ve bu saatten sonraki müracaatların kabul olunamı
yacağı ilin olunur. (1412) 

1407 

-~ZİRAAT BANKASI 
ADANA MENSUCAT FABRiKASI 
SAGLAM _ GÜZEL - UCUZ 
iPLİK BEZ 

2u ıoiiı: ı 90 nntim ııeııİf i,i .e k•dar 
numaruına kadar iııce, kalın, renkli, beyat 

Vater (Biikiilll) Çifçi marka KAPUT 
Extra (Kıvrak) Dimi, Örtülük 
Retor (Kath ) Yazlık Elbi•elik 
Boyalı Tentelik, Perdelik 

Evler - Hastaneler - Mekteplere her yere elverİJli: 
'1ümuneleri görmek ve fia tları anlamak için Ziraat Bankala

rına veya doğrudan doğruya fabı:ikaya müracaat edilir. 
Adres: Atlana P. K. No. 67 Telgraf adresi: Adana: Bat ık 

Gedikpaşada Jandarma Satınalm 
Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer yirmi bin ili yirmi beş bin çift 
yerli yün çorabın kapalı zarf münakası 9 Niaan 933 pazar 
günü saat onda yapılacağından taliplerin şeraiti anlamak ü
zere her gün ve münakasaya girmek için ilk teminat ve tek
lifnamelerile beraber mezkUr günde muayyen saate kadar ko 
misyonumuza müracaatları. (1200) 

1048 

TUZLA iÇMELERi OTELi 
Lokaııta ve bOfeaile beraber kiralıktı~. lateyenlerin her flln lltlede 
evvel Galata rıhtımında Arapyan Hanında 4 numaraya mllracaa tları 

1422 

İLAÇLARINIZI Bahçe 
Kapı' da SALiH NECA Ti den alınız. Reçeteleriniı büyük bir 

dikkat ciddi bir istikametle haıırlanır ASiPiROL NECATi Grip, nazle bat ve ,!il a'{rıfarın n 
müessir illcıdır. L6tfen tecrüb ~ edin z 
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• 
Is tan bul ve Trakya Şeker Fabrikaları 

Al pullu Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere 

şekeri 
satılır. 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

atideki fiatla 

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

ş-önderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir . • Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adres:lstanbul,Bahçekapı,4üncüVakıf han4üncükat, Telgraf a dreni: Istanbul Şeker Telefon:24470A79 
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'.A.nkaralıri·:~n ;: Defteri ... 
Zorbal0:r saltanatına ger yok! 

HAkfmlyet, milletindir. l•met Bey (Pap) 
cephe kumandanı .. 

'ANKARA 25 Kanunuıani 1921 
Ordu ve milli hükfunet aleyhi

ne iayan eden Etem ve kardetleri
nin meselesi bitti. Bir çok muhale
fetlere, tehditlere, korkulara 
rağmen, Mustafa Kemal Pa,a bu 
i•i de en iyi bir ,ekilde bitlrdi. 
Şimdi, onları alkıtlayanlar bile 
Pa,aya hak veriyorlar: "Bizi ifin 
böyle olduğunu, bu adamların bu 
kadar hain olduklarını bilmiyor
duk!" diyorlar. 

Etem takımının mahiyet ve ta
aavvurları daha bir kaç ay evvel 
anla,ılmalı idi. Yozgat isyanını 
&Öndürmeğe gitmi,lerdi. Bu vazi
feyi yaptılar. Fakat ellerindeki 
kuvve ve nüfuzu o kadar fena 
kullandılar ki, etrafın bütün nef
reti Üzerlerinde toplandı. Etem 
ve karde~leri; kendilerini memle
ketin en büyük kahramanları ola
rak görüyorlardı. Türk ordusun
d:' kend;lerinden değerli bir za
bıt ve kumandan bulunduğuna ih
ti~~.l ve~~~_Yorlardı. Onun için 
buyuk, kuçuk her rütpede zabit
lere hakaretten çekinmiyorlardı. 

idam ile tehdit, onların basit 
bir cezaları olmuftu. Bu tehdidi 
yalnız tuna ve buna delil; ku
~andanlara, valilere de tetmil et
tiler. Yozgat, Ankaranm bir aan
cağıdır. Yozgatta isyan çıkmaama 
ıebep valinin idaresizliğidir diye 

valinin Y ozgada gönderilU:esini, 

orada ceza görmtosini istediler. 
Maksatları, diğer isyancılar hak
kında tatbik ettikleri idam ceza

sını, Ankara valisine de tatbik et
mekti. Bu suretle bütün valilere 
ibret ve kımdilerine kartı hürmet 

dersi vermit olacaklardı. Musta

fa Kemal P~a, bu itle doğrudan 
doğruya alakadar oldu. O zaman 
A~ara valisi olan Yahya Galip 
Beyın Yozgada gitmesine muva

fakat etmedi. Valinin hiç bir ka

bahati yoktu. Bilakis maksada en 

ço~ ve en evvel hizmete batlamJf 
valılerden biri idi. Çerkea kardet

ler' aöktüremiyeceklerini anlaya
rak daha fazla ileri gitmediler. 

Fakat Etemin: "Zarar yok, bir de
la Ankaraya gidelim, BUyiik Mü
let Mecliıi rei.ini de meclisin ka
puına aamazaam .. ·" dediiini iti
tenler olmuf ••• 

• • • 
Mustafa Kemal p,..... .. .... 

h . ""T""• .. -,. ve 
cenup cep elerı kumandanlık! _ 
rma tayin ettiği ismet ve Ref:t 
r,~a!ara 9u kat'I taliınab verdi: 

Sur atle muntazam ordu _ .. 
. kıt'a! • e su-

varr arı tetkil ediniz; ga • 

m~~~.m .. tetkilit fikrini Ye si: 
setını kokunden kesiniz!" 

Mukadder niüaademe v&ki 1 
du. Anarti taraftarları ı:ıağlO.p :ı: 
~ular, ka~~lar. Kuvvetleri da
gıldr. Tafsılatmı bilmeyen yok 
Fakat yeni tarihimizin mühim bi; 
sııfhaardır, ordu te,kilitnnızm 
mühim bir dönüm noktaaıdır. O
nun için bir kaç aabrla defterime 
kaydediyorum: 

ismet Pa,a cephe kumandanı 
olduktan sonra, Çerkes Etem ve 
kuvvetleri, cephe ile irtibat tesis 
etmediler. Miittakil kaldılar. Say
gısızlıkları her türlü hududu at-

b. Meclis, hala bu saygısızlığın 
derece.ini, zararını anlamamrftr. 
Mustafa Kemal Pa,a, hakiki vazi
yeti anlabncaya kadar çok yorul
du. Etem ve Reşit Beyler Anka
rada idiler. Kuvvetlerin ba,ında 
bulunan Tevfik, mütemadiyen is
met Pata hakkında Ankarada bu
lunan kardetlerine tikayetler yağ
dırıyordu. Bu tikayetlere istina
den Retit te mecliste, şurada bu
rada mütemadiyen tahrikat ya
pıyordu. Mustafa Kemal Pata, 
Retit ve Etemi beraber alarak Ea
kitehire gitti. Meseleyi yerinde 
halletmek kararında idi. Etemin 
kaçacağını Mustafa Kemal Pa,a 
hissediyordu. Fakat böyle bir ha
reketinden evvel tevkif etmeyi 
muvafık bulmadı. Müaademeye 
en evvel sebebiyet vermek mes'u
liyetini almak istemiyordu. Pllfa
nın dediği oldu. Etem istasyonda 
birdenbire tagayyüp etmitti. Kıt'· 
alarmın ba,ına gitmitti. Bunu kar
de•i Retit söyledi. Hatta bu söy
leyifinde bir nevi tehdit manatr 
vardı: 

- "Evet, itte krt'alarmm ba
tında... Şimdi ne yapacaksınız?" 

Vaziyet pek ciddi bir aafhaya 
girmitti. Eakitehir istasyonunda, 
vagonda ismet Pata, Etemin kar
deti Retit Bey, Kazım Pata, Ce
lal Bey, Kılıç Ali Bey, Eyüp Sab
ri Bey, Hacı Şükrü Bey bulunu
yorlardı. Mustafa Kemal Pata, 
birdenbire irkildi. Katları çabl
mıf, gözlerindeki mana büsbütün 
deği9mitti. Retit Beye hitap ede
rek dedi ki: 

"Şimdiye kadar sizinle eski bir 
arkadCJf aamimiyetüe görilfüyor
dum. Sizin lehinizde bir neticeye 
varmak istiyordum. Fakat vaziye
tin aldığı fekli biliyorıunıız. Fa
kat bu dakikadan itibaren ne ar
kada,lık, ne de huınısiyet kaldı. 

Şimdi karpnızda Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ve hülıUmetinin 
reİli var. Devlet reisi nlatile garp 

cephesi kumandanına emrediyo
rum. Halln icabını tatbikte aaltS
hiyetini kullanınnr' 

Büyük reisin bu emrine kartı 

ismet Pata fU cevabı Yerdi: 

- "Maiyetimde bulunan ku
mandanlardan her hangi biri ba
na itaatılzlik edebilir. Ben onu 
terbiye ve tedibe muktedirim. Bu 
huıuıta kimseye aczimi itiral et
mİf değilim. Kimseden de yardım 
iıtemiyorum. Ben vaziyetin icaliı
m yaparım!" 

ismet P&f&, vaziyetin icabını 
nuıl yapb? Bunu hepimiz gör

dllk ve itittik. Muntazam ordu ta
raftarlan, orduda bilgi ye disiplin 
taraftarları hak kazandılar. Bu 
suretle muntazam bir ordu hazır
lamadan muntazam dütman ordu
ıuna galebe çalmak hayali orta. 
dan kalkmıt oluyor! 

MiLLiCi 

Darülbedayl Ankarada 
~N~ARA, l (Telefonla) _ Darül 

ayı yann alqam yeni • 
temsillerine başlıyacalttır tİkınenıada 
"Şaka" komediaidir. · 0 Y'HUI 

Ankara SİNEMALARI 
Yeni Bugece 

ilk ve en giizel temsil 

Darülbeda,; heyeti temsiliyeai 
tarafından 

ŞAKA 
Komedi 4 perde 

Gündüz 

Şahane Menekşeler 

l!aveten dünya haberleri 

Buırün Kulüp 
Vatan aevgiainin • bil yük bir nü-

muneai : 

YORK 
Bir Millet 
Yaratan Adam 

M. Werner Krauı 
Almanya t":"hine ait bu muazzam 

faheıerı muhakkak görünüz 
ilaveten: Köpeklerin iV komediıi 

BRODVA Y REVOSO 

Esnaf 
Cemiyetleri 
011 dokuz cemiyetin 

kaç azası var? 

Emal Cemiyetleri rnerlreııi 

ANKARA 1 (Milliyet) - Anka
rada 19 e.,;af cemiyeetinden mü
rekkep bir eanaf cemiyetleri merke
zi vardır ki bu eanaf cemiyetleri ta ' . . limatnameaine tevfikan 1 teşrınıevvel 
931 tarihinde te§41kkül ve yavat Ya
vaı taazzuv ederek buııünkü ~~~e
ki.mil teklini bulmuştur. ilk gunun. 
den, hatta te§41kkülü zamanında bile 
bu umumi merkezin batında bulunan 
katibi umumi Hilmi Bey bu tetekkül
lerin alilerinin daha kuvvetli olacak 
lanna inanarak çalı,makta ve her 
gün onların takviyeleri için uğratmak 
tadır. Bunlardan; Bakkallar cemiyeti 
nin 335, Kaaaplann 81, Fınncılann 
75, Sebze ve meyvecilerin 200, Lokan 
tacılann 293, Otelcilerin 262, Berber 
!erin 170, toförlerin 493, Bahçeyanla 
nn 200, Manifatura ve tuhafiyecile
rin 113, Hırdavatçı, Kırtasiyeci, · Cam 
cı ve Züccaclyecilerin 95, Terzilerin 
100, F otoğrafçılann 20, Mahrukatçı· 
lann 180, Tatçı, Duvarcı ve Betonar· 
mecilerin 628, Marangoz, Doğrama
cı ve Dülgerlerin 400, Sıvacı, Nak· 
kat ve Kalemklrlann 382, Demirci, 
Elektrikçi, au ve kalörifercilerin 354 
mukayyet azaaı vardır. Ganonlann 
aynca bir cemiyeti yoktur. Bunlar 
hangi dükkanda çalıııyorlaraa ve pat 

• 

Mahkemelerde 

Sabık konsolo. 
sun muhakemesi 
Hamburg konsolosha-

nesindeki ihtilas 
ANKARA, 12 (Telefonla) - lhti· 

!astan maznun sabık Hamburg bat 
konsolosu Cemil Selman, birinci kan
çlar Fazıl Kazım, ikinci kançlar Sabit 
Sami, katip Hulusi Sun'i beylerle ka
vas Liitfi Efendinin muhakemeleri bu 
gün ağırceza mahkemesinde baılamıt 
tır. Kançlar Fa:ı;ıl Kazım Beyle katip 
Hulusi Sun'i Bey henüz bulumnadık
lanndan ve kavas Liitfi Efendi de 
Hambllrgta olduğundan mahkemede 
yalnız Cemil Selman ve Sabit Sami 
beyler mevkufen bulunuyorlardı. Mah 
keme kavasın davaaım ayırmıt ve di
ğerleri hakkında gıyaben muhakeme
ye devama karar Termittir. Müstantik 
kararnamesinde maznunlar konaoloa
hane defterlerinde tahrifat yaparak 
varidfttı noksan göstererek her gün 
100 ila 120 mark arasında ibtili.a yap 
makla, Cemil Bey bazı etyayi satmak 
ve bunları yanlıt göatennekle ve ka
vas aylığı ile huauai hizmetçi kullan
mak kabahatlerini örtmek için yevmi 
ye defterini ortadan kaldırmak, kua 
def terinin yapraklarını kesmek ve ka 
vas Liitfi Efendi posta paralarından 

1 ihtiliıa etmekle ittiham edilerek muha 
keme edilmeleri ve cezalandınlmala
n isteniyordu. Cemil Selman Bey ken 
disine isnat olunan kabahatlerinden 
hiç birinin varit olmadığını söyliyerek 
tahkikat yapan Maliye müfettitinin 
vukufsuzluğunu ileri sürdükten aonra 
ortadan kaybolan defter meaeleainde 
büyük elçinin emrile vazifesine niha
yet verdikleri Ziyaettin Halit Beyden 
~üphelendiğini ve kendisine ait defter 
!eri tamamen halefine teslim ebnit ol 
duğunu ve kaaa defteri yapraklarına 
gelince bunların da ki.tip Ziyaettin B. 
tarafından yırtıldığmı söylemiıtir. Di 
ğer maznun Sabit Sami Bey de kendi 
sinin yalnız muhabere i~ lerile uğrattı· 
ğını söylemif, para itler ile alakası ol
madığını iddia ebniştir. Muhakeme 1 l 
Nisana bırakılmıttır. 

Kokain davası neticelendi 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Bul

gurlu zade Nusret Beyin kokainle ölü 
müne .e:bebiyet vermekle ma.znun A
leksandranın muhakemesi bugün ne
ticelendi. Ve ağır cez!'J. mahkemeıj ka 
ranm bildirdi. Bu karara göre mabke 
me Alekaandrayı be, buçuk sene a 
ğır hapııe mahkUın etmİ§ ve ancak 18 
yaımı bitirmediğinden ve Nusret Be . 
yin de kokaini Aleksandranm e linden 
zorla almıs olmasını e•babı muhaffe
fede~ ad.de~e.rek cezanın 2 aene 9 ay 
on gune ındınlmesine kar a r vermiştir. 
Aleksandra karan dinledikten aonra 
bınçkıra hmçkıra aflamağa başlamıt
br. 

ronlan hangi cemiyete dahilse onlar A L f 
da o k11ma kaydedilmektedirJer. An· naara - stanbuJ 
karada bütün garaonlann mevcudu tayyare seferleri 
bet yüri müteca..ı• olarak tahmin e-
dilmektedir. Bu mukayyet aza harİ· ANKARA, 1 (Telefonla) - Yann 
cinde daha bir miktar itçi, dükkancı dan itibaren Ankara - latanbul araun 
ve esnaf vardır. Onlar da zamanla ge da ifliyen tayyarelerle gidip gelecek 
lip kaydedilmektedirler. Eanaf cemi· yolculardan Tayyare Cemiyeti namı-
yetlerl, menaup olduklan aanat ve 1' na 35 lira Ücrete almmağa batlana
hakkında menauplanna faydalar te• 

caktır. Tayyareler her aab.ah latanbul 
mİn ebnekte ...e mealelderinin terakki dan ııekis buçukta hareket edecekler-
oi için lbmı gelen -.ıan ilıu.r için T dr. ayyareye yetitmek istiyenler ye-
çalışmalarına kıymetli müzaheretler di buçuk trenile Sirkeciden y etilköye 
göıtennektedir. Cemiyetlerin faydalı gideceklerdir. Tayyareler 14,5 ta An· 
ve müıbet faaliyetlnd- her frraatl& karadan lıtanbula döneceklerdir. 
balued-ğiz. 

--'\,-._.._._____ 15,25 te Eakifehire vanlacak, 20 da 
Okuyucularımızın ıataklarlı lı:ika kalındıktan aonra hareket ve 

16,55 te Ye9ilköy meydanına inilecek-
" Ankara kılavuzu,, tir. Tayyareler 4 yolcu alacaklardır. 

Gazetelerin kiloaundan yinni kuruı 
neden yapılmıyor? almmaıı takarrür etmitşir. Ankarada 

biletler Lozan Palaı arkasında cenıl-
Ankaradan bir karümia yaırtJ'Ol'1 yetin neıriyat tubeıinde aablacaktır. 

Ankaraınızın buırün mühlm bir eksili Yann bütün yerler kapatdmıttrr. Her 
var. Her ekıifimizl diifünen ...e ya• yolcu yanında ancak 15 kiloluk yülc 
pan çalııkan belediyemizden bugün· getirebilecektir. Bu etya arasında ken 
terde belediye mecliıinin toplamna" di kendine ittial eden yanıcı ve patla 
~=aaebetile bunu da ben rica edece- yıcı eıya bulunamıyacaktır. Her gün 
" 13,49 te Ta9handan tayyare meyda-

lıittim ki belediye, Ankararun eaki nma paraaız otobüs itliyecektir. 

tarihine ait mühim bir eseri bastır- 1 ·~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;İİİİİİİİİİıi;-mak üzeredir. Muhakkak lı:I bu çok -
faydalı bir teYdir. Bunun kadar lü-
zumlu Te fakat bu kadar maarafı ol- p E R T E v • 
mryan diler mühim bir ekaiiimis de 
bir "Ankara tehri rehberi" dir. 

Küçük, büyük her medeni tehrin 
nıatbu ve reaimli bir kılavuzu vardır. 
Bi;"d.e de bunun temini •amanı gel• 
IDlftir. 

"Ankara tebri kılavuzu"· o 9ekil· 
de tanaim ve tertip ettiriı.:.elld.ir ld 
hem Ankarada oturanların her za· 
;:ıan her İ§leri için elinden düımeain, 

em memleketin d"' rl . d ranlar Ank .. er ye erın e ~ 
b · b-.. ~- araY.' bu rehberde ayna gı 

1 u,..,. VUzuhiJ Ö •• 
nebileri b·ı l•L". 1 raun. Hatta.. Ec

ı e a ._dar etai 
Ankara hükılmet me-'-n. . . I* 

beıi"i eski tarih n<ezı, mkı •P 
"' aalınea· ·· ilik ve yenilikler kaynağıd 1'B·guz~ 

entereıaan olması için ırd. L '!:_te 
1
• 

h · aua &uvvetı 
ansı mevzu aranır?. 
Gerek bu ali.ka uyandır 

) k f •cı mevzu 
ant gere 

1 
a~ da.ık. v~ lüzunılu malii-

ma ı,b~~ ahc~ ı.ı'ı ı ••unda canlandı 
ran ır te ır avuzu0 nun t · 
ve tabettirilmeaini belediyemı' -danz"? 

d. • en n-ca e ıyorum. 

Eıaıen para ile satılacak ola b 
eaeri'.' neticede bütçeye de yük oİma~ 
yacagı muhakkaktır. 

MÜSTAHZARATI 
FABRl~ASI 

iLK TÜRK MEV ADDI 'l'IBBIY& 
VE ITRİY AJ F ABRIKASJ 
.~ llOSTAJI~ --- ~ ........ -- -,_,_ .......... .,, ...... 

Eoı.6i J,/ori<atnr'iKiloı.. Çal- Dalıo ~., .... 
Pd CloAo Mok•mm.ı.lı.. 

(1342) 

Amerikalı şimendifer· mütehassısı 

Resmimiz: Demiryolları, tarife ve ticaret İfleri mütehassısı M. Charlc• 
Bell'in Ankara iataayonunda karıılan mcuını gösteriyor. M. Charlea Beli m c 111 
leketimi~e iki ay kadar kalacak, ilk önce demiryollarımızın umumi va.ı;İ• 
yetini tetkik edecektir. Sonra huau ıi İfl.eTİni bitirmek için Amerikaya g i· 
dip dönecektir. Şimdi kendi.ine Ama rikıula tahşil eden gençlerimizden ~i· 
mendifer mühendisi Tarik Bey refah al etmektedir . . 

Memurin kooperatifi 
Kooperatif canlı, faideli ve her. 

kese örnek bir hal aldı 
ANKARA, 1 (Milliyet) - inkılap 1 

Ankaraıınm eaki müeaaeaelerinden bi
ri de "Memurin Kooperatifi" dir. Bu
gün iki yüz elli bin liralık bir aerma
ye yekiinu ile memlekette teıekkül e
den kooperatifler içinde kuvvetli bir tir
ket demektir. Memurin kooperatifi; 
bir kaç aenelik kıaa tarihinde pek çok 
tahavvüller geçirmiı ve derhal söyli
yebiliriz ki bugün kuvvetlenmit ve ga
yesine ulatmağa yaklaşmıştır. 

Piyasanm iıtirkabına, iktıaadi buh
ranın sadmelerine ve diğer mütkülle
re kartı kah müdafaa, ki.h taarruz 
şeklinde geçen seneye kadar müfit 
olmağa çahımış olan Memurin koope
ratifi bugiin mevcut aennayeıine 
ve ondan ziyade hiasedarların göster
diği a:ıami hüsnüniyetine ve tirketle 
alakadar aermayelerin haaaaa.İyetine 
güvenerek geçen seneki idare tarzın· 
dan bambaıka bir tekilde plyaaada 
ehemmiyetli bir mevki tutmağa he
men hemen muvaffak olma9tur. 
Şirket evvelce bir mildürle idare <>

lunurdu. Martta toplanan h.,,,eti u
mumiye bu tarzı değiıtirdi ve idare 
meclisinden iki azanın intihablle bir • 
icra komiteıine idareyi tevdi etti. Bu 
daimi kontrollü meaa.i ve idare mecli
ıile ıık sık temaalar ona daha milaait 
bir faaliyet veçhesi verdi. 

Kooperatif bugün eıki aaramblannı 
geçirmiı, diizelmit ve batti. çok k...
vetleruniftir. 

Şirket bir iıtlhli.k kooperatifidir. 
Gayesi; sermayedar memurlara ucua 
havayiç teminidir. Evvelce yanht 
bir tedbir olarak lıtihaal aa.haoma da 
atılan ıirket arhk bu zararlı hatadan 
ıreri alınımı. aaıl gayeei ufru .. 
doğru yiirümefe baılamıftır. 

Bu meaaiıinde muvaffak olmak için 
bir taraftan eski sarıınb avanzı ile, 
diğer taraftan da mevcut buhran ile 
çarpışmaktadır. Maahaza, bugÜn his
ıedarlanna arbk faydalı bir teıeldriil 
haline getirilmittir. 

Meaela bir misal olarak· bu bt b 
güne kadar hiaaedarlann.' :ı_ • ·ı u-
kk - uu mı yon 

o a ucuz odun ve bin ''-· _.._ 
d k - - - .... , 3- ton 

ma en omuru verdi"' "kred"I b"I" 
B t , b" g• ZI 1 e 1 il'. 

u evaıat ır taraftan d etm k 
tedir. ~ e • 

bilBuadan. baıka; bakkaliye ilzerinde 
haaaa hıasedarlanna piyasadan çok 

ucuz lcrediler temin etmektedir. Bu 
· kredi usulünde yeni idare heyeti da
~a eaa~lı bir sistem takibine ba9lamak 
uzeredır. Bu uıiil pefin vaziyetin bir 

aylık bonoya rapb teklindedir. 
Şirket hisıedarlarma yabıız bir ay• 

lık havayici zaruriyeaini tespit edere 
verebilecektir. Çünkü heyati bu uaıı 
lü tatbike mecbur eden aebap, hiaa 
darlardan bazılarının elinden ucu 
aatıları bazı mallan, t.ııW!i.tla toptan 
rakip bakkalların alarak iatifade et 
meleridir. 

Kooperatif bu rakiplerle daimi m ·• 
cadele halindedir. Ve artık; yeni h 
yet zamanında hiç bir ticari aenedini 
ihbarnamesini almamaaı da anlabr 
bu mücadelelerinde tamamen gali 
geJmlttir. 

Memurin kooperatifbıln Ankarad 
bu mücadelelerinde muvaffak old 
tuna ve piyasada da nbnnlık Tazif 
ılni hüanü ifa ettiğine miaaller ço 
tur. Kooperatif olmaaa bakkalla 
1-nen uyutarak bavaylç fiatlerin 
derhal arttıracaklardır. MeaelA ao 
ıı:arnanlardaı aparlı edilen .....,.., 
bir hafta teehhiirü pİyaaada derh 
teker fia tine dört kurut zammetti 
mit, Tagonlann lataıyona geldi 
gün bu dört lı:urut sam derhal indiril 
mittir. Alllı:adarlarm söylediğine n 
aaran bu fark emtlaama göreı yüzd 
ilçten, yüzde ylnnl bete kadar çıkma 
tadır. Kooperatifin kendi hluedarl 
rma temin ettiği menfeat liatüate b 
hemebal yüzde beti bulmaktadır. A 
nca kredi kolaylıktan da gene bqk 
faydalardır. 

Koo--.tifin IJaaedarlıınnm !Def 
Te nafi biltibı ihtiyaç!....,.. .,.,..p ., 
rebllecelı: tekle ılrmeıl için idare h 
yeti tedbirler abnqtır. YaTaf yav 
- ııraaile temin edeeei! teYler m 
yanında albiae Ya çamqır, doktor v 
ec:ra, hatta tabldot vardır. 
Şirket, bütün beaaboıtmı hhHıt.rfa 

nnnı koııtroluna daima açık bulund 
maktadır. 

Elimize geçen kocaman b1r lı:lta 
telı:lindekl dalml fiat llateal memlek 
timlzde ilk defa sördüğümlb liizuml 
bir -rdir. Buna her ay temenüç 
den fiatler de tabı Te aynca lll...e 
dllmektedir. 

Memurin kooperatfflnln batka bl 
yenilifl de Gazi onnan ~ftlltl aa 
mat-ı gibi, b6tün tarblannda kil 
yu tatbike batlamaaıdır. Bu, piyasa 
bir kolaylık örnetl olmu9tur. 

Tetkikatımrzda "Ankara Memuri 
Kooperatifi" nl canlanrmı ...., haklka 
katen faydalı bir teşekkül haline gel 
mİ§ görmekle aevindik. 

SON BAYRAM 
flcarethanemiz, Bayramerte•I kat'lvver 

kapanacağından muhterem mütteri1erımız111 

1 LİRALIK 
SERGiMIZDEN 
l•tlfade etmelerini 

SON DEFA 
Olarak tav•lye ederiz. 

Sultanhamam' ında 
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