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NUSHASI S KURUŞTUR 

'r'~nanistanla iktısadtl 
Münasebetlerimiz l Ankara' a 
h.1'iirk • Yunan dostluğu siyasi 
, il &nane halini aldı. Bu dostlu· 
llııı İkbsadi, ticari itlerimlzde de 
~ kadar kuvvetlenmesi her iki ta· 
ilfnı en temiz arzusudur. Türk 
•t 'Yunan İkbsat Vekillerinin pek 
f.a.kında Atinada kartı karşıya ge
~onu,maları, bu itler için de 
n etli ümitler uyandırmıtbr· 
llııtınla beraber bu konutmalann 

illııtıaka ideal bir netice dofura· r,· . tını sanmak hayale biraz fazla 
~k8°1'1ak olur.' Çünkü ticaret ve 
~l lı,at itleri, yalnız kuru bir dilek 
1 e İstenilen yola sokulamaz. Ya
ll)an vaziyetin, tartlarm da uy
tıı gelmesi lazımdır. Mühim o
• il fey, ilk adımı atmak, ilk ha
).~~eti yapmaktır. Bu bakımdan, 

11rkiye ile Yunanistan arasında 
)~ı>ılabilecek bir çok itler vardır. 
k »er memleketin batka memle
etiere olan ihracatı; ııerek kıy· 

llıet, gerek miktar itibarile düt
~İiftür. Bütün dünya da böyledir. 

1 
alnız iki memleket münaseba

~tıda bir istisna göze çarpıyor: 
ltııaııistanm Türkiyeye olan ibra 

a'lı dütmemi,, bilakis artmıtlır. 
h Q. neticeyi sadece tesadüflere, 
~ın icaplarına vermek doğru ol
~ ~· Belki komtumuzla olan iktı
b.~ı ınünaaebetleriınize, siyasi mü
~betlerimiz kadar ehemmiyet 
~'tdiğimizi gösterir. Bu arada 
i 11ııanistana olan ihracabm1zm 
~;Çen senelere nispetle yüzde elli 
) 

1'!>etinde azaldığını babrlamak 
.\~nde olur. Her halde iki vekilin 
liııada bulufup konutmalarile 

~ınleketlerinin eaaalı menfaatleri 
)ı 'rinde, tabii tartlara uygun, ha
t· tlı bir netice almak için kuvvet
i ~bepler vardır. 
~ iki memleketin iktıaadi aaha
~da biribirini tutması esası ka. 
ı..:! edildikten sonra her iki taraf 
~metlerine düten ilk vazife 
~ lldiliğinden meydana çıkar: İki 
. taf tüccarlannın serbest alışve· 
~erine müsait bir zemin hazırla
b·ı~ • . Şurasını timdiden ıöyliye. 
11

1 ~ıız ki, Yunanistanla olan siya
f~stluğumuzdan, ikbsadi men· 
't-. erimizden mülhem olarak 
b lıt~ler de, Türk HükUnıeti de Yu. 
ı,~. llıalının Türkiyede revacını 
li llıin edecek her hangi bir tedbi. 
~ ~aıni bir hüsnüniyetle tatbike 
ı: endilerine her türlü kolaylık
k~ Yapmağa hazırdırlar. Yeter 
~ U tedbirler, halin tabii prtla-
b a •!~'" olmasın. . . Yalnız tu
'i u da il~~eye lüzunı var ki, bizzat 
~un~ ~ccarlan da Türkiyedeki 
tıu haleti rubiyeden istifade yolla-
l"~raştırmalı ve bulmalıdırlar. 

h .urk ·Yunan ikbsadi münase· 
t:~n~e gözönünde bulundurula-
11! hır nokta daha var: ihracat 
~llarımızı, mahreç piyasalarına 
~ tnıak için on milyon Türk lirası 

dar navlun ödüyoruz. Eğer Yu
~ komtumuzun gemi itletme tir
~~tlerj bu navlundan mühim bir 
• 
1
'•esini kendi gemilerine ayırma

~- Dıuvaffak olurlarsa çok mem. 
) llıı olacağımızı tekrara lüzum 
~ Qktur. Muvaffakıyet için bizden 
~t türlü kolaylığı göreceklerine 

llhe etmesinler •. 
~d iki memleketi alakadar eden 
~i bir mesele daha var ki, biz 
q u ehemmiyet itibarile hepsin· 
\~ iistün tutuyoruz: Yunanistan 
\ 'tiirkiye, ayni cinsten mal çıka· 
~ ayni piyasalarda satan iki 
' lekettir. Bu hal, hazan ara
•, da manasız, zararlı rekabetle. 
~e yol açıyor. Mesela tütün 
~i •ulü, her iki memleketin ayni 
t:aıalara satmağa mecbur oldu
~& lllallardandır. Şüphe yok ki, 
I~ ve Yunan tütünlerinin aalıf· 
)Q[ da mütterek, muayyen bir 
'~dan gidilirse, her memleketin 
~ ayrı aldığı neticelerden daha 
~ 'l>et, daha hesaplı bir netice el-
' llldi!ir. Faydası muhakkak olan 
~lılıüalere, hareketlere batla
~~ t. niçin gecikmeli? Yalnız tü· 
'ııı llleaelesinde bile, hususi bir 
~ii ~ına ve bunun icap ettirdiği 
lıı1t' h·~ek tetkilab yapabilirsek, 
~i il) Uyijk bir it gördüğümüze ka-

ili ll_lalryız. 
\ıı:ıın bildiğimize göre Türk ve 
~~:t 11

1 
Nazırlarının müzakere 

t~. ; arı malıiın, muayyen değil
~alar;kat bu görütme ve konut· 
ah rl an her iki memleket için 

lıı~ it 1 
neticeler almak ihtimali 

11"'1'etlidir. 
Siirt meb'usu 
MAHMUT 

• 

Ankarada toplanılıyor 
lktısat müdürleri aldıkları emirle 

Ankarada toplandılar 
CelAI Beyin riyaseti altında iktı•at işlerini 
gözden geçiren umumi bir içtima yapılacak 

Celal Bey 

iktisat vekaletinden bütün mm· 
taka Ticaret ve lktısat mÜ· 
dürleri müstacelen Ankaraya da
vet edilmitlerdir. Memleketin her 

tarafından Ticaret müdürleri dün 
Ankaraya hareket etmit bulunu· 
yorlardı. Ticaret Müdürü Muhsin 
Bey de dün Ankaraya gitmi,tir. 

lkbaat Vekili Celal Beyin riya
setinde Ankarada Harici Ticaret 
Mümeaaillerinin yapacakları içti· 
mam meselenin ehemmiyet ve 
müstaceliyetinden dolayı bayram 
günlerinde yapılması takarrür et· 
mittir. Bu toplantıya Mümessil· 
!erden batka Ticaret ve lktısat Mü 
dürleri davet edilmittir. 

lktısat Vekaleti Türk mütavi
ri ve murahhaslan da taplantıda 
hazır bulunmu9lardır. 

Bu sebeple lktısat Vekaleti er· 
kanı bayram tatili yapmıyacaklar
dır. 

Bu mühim iktıaadt toplanbda 
söylenildiğine göre bilhassa kon· 
tenjan ve takas meselelerile met
gul olacağı gibi harici ticaretimizi 
yeni esaslara göre tanzim ve ikb· 
sadi tetkilabmızı yeni tekilde ter· 
tip ruznamenin en esaslı maddele· 
ridir. 

Vergi karneleri yapılıyor 
Bu karneler beş senelik olacak, 

tediyat oraya kaydedilecek 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Mükel 

teflere vergi karnesi verilmesi hakkın 
da Maliye vekilletince hazırlanan la· 
yibayı hükômet Meclise tevdi etmiı· 
tir. Bu liyiha ile vergilerin tediyatı 
mukabilinde makbuz verilnıesi usulü 
gene devam etmek Üzere aynca mÜ· 
kelleflerin tediyelerini tevsik kabili
yetini haiz vergi karnesi ünvanile ye. 
ni bir vesika ihdas edilmektedir. U.yi
hanm ihtiva ettiği esaslara göre arzu 
edenlere devlet bütçesine dahil vası· 
talı ve vasıtasız vergilerden aenelik 
olarak tahakkuk ettirilen vergiler i
çin karne verilecektir. Kamelere ta
hakkuk ıube tetkilitı olan yerlerde 

1 yalnız o ıube, ve tahakkuk şube teı· 
kilatı olmıyan yerlerde kaza varidat 
idaresi, hududunun mükelleflerin her 
seneki vergilerile bu vergilere karıı 
tediye ettikleri mebaliğ yazılacaktır. 
Vergi karneai almıı olan mükellefler 
tediyeleri bu karnelerde yazılı kayıt· 
!arla da tevsik edeceklerdir. Bu kar· 
neler beı sene istimal edilebilecektir. 
Şekli ve doldurma ıureti Maliyece la· 
yin olunacaktır. Karneler mal sandık
lanndan 50 kuruta satılacak ve Üze
rinde yürünülecek kayıtlar damga 
resminden muaf olacakbr. Kanun neı 
ri tarihinden dört ay aonr5. muteber o
lacaktır. 

Dün Şiıli nahiyesinde giydirilen ı ahit 1tuı ve nkek pcuklan .. 

Çocuklara, dullara elbise! 
Dün Şişli, Kasımpaşa ve İstanbul 

taraf~arında yapılan tevziat 
120 çocuk ŞitHde, 45 ıeJıit karısı Kasımpatada, 
150 çocuk t~ Kadınlar birliğinde giydirildiler 

Dün ak'am C. H. Fırkası Şitli 
nahiye merkezinde "Feriköy _Şiş
li" Hayır cemiyeti tarafından 120 
fakir çocuğa elbise dağılmışbr. 

Merasim, çok parlak olmuş, bü. 
tün civar halkı nahiye merkezini 
doldurmuştur. Mera sim esnasında 
bando icrayı ahenk ediyordu. El
biseler tevz~ildikten sonra ci
var mektept:Ter bir müsamere ver· 
mişlerdir. 

Dün ayni zamanda Kaaımpata 
Fıkaraperver cemiyeti de 45 dul 
kadına elbise dağıtmıştır. Mera
sim Kasımpa'8 Nahiye merkezin. 
de yapılmıştır. 

150 çocuğa elbise 
Kurban bayramı münasebetile 

Kadınlar Birliği ilk mekteplere 
devam eden 150 fakir çocuğa elbi 
se dağıtmıştır, 

. ' 

' 
1 

Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürii 
ETEM iZZET 

pla a Y pılıyor 
123 üncü Liste 

ANKARA, 2 (A.A.) -T. D. 
T. Cemiyetinden: Karşılıkları a
ranacak arapça ve farsça keli
melerin 23 numaralı listesi fU· 
dur: 
1-Bakaya 
2-Basiret 
3-Baait 
4-Bazan 
5-Belii 
6-Beliihet 

1-Beraet 
8-Berat 
9-Berbat 

10-Bereket 
11-Beşafet 
12-Beşeriyet 
13 - Bezil-Bezi. 

Listelerde çıkan kelimelerden 
manaları birden fazla olanların 
her manası için ayrı kartılıklar 
ileri sürülebilir. Kartılık göste
ren zatların kartılıklardan du
yulmut ve ititilmit olmıyanlann 

I hangi kaynaklardan alındıkları I 
I ~~göstermeleri rica olunur. 
~elen karşılıklar iç şahilemi:de) 1 - -

Darülfünunun 
Islahı 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Darül· 
fünun ıslahatı etrafında çıkarılan ha· 
herler hakkında tahkikatta bulun· 
dum. Aldığım malômata göre Darül· 
fiinun ıslahatı için tetkikata devam e· 
dilmekte olduğundan verilmit resmi 
bir karar yoktur. 

Altın kaçıranlar 

Kaçakçılığı haber ve
renlere ikramiye var 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Altın 
~~~akçılığının son aylarda ziyadelet
tigı hakkında hariçteki memba ve ma 
kamlardan haber alınması Üzerine ka 
çakçılığın men ve takibi kanununa tez 
yil edilmek üzere bir layiha hazırlan 
mış ve Meclise verilmittir. Li.yihaya 
göre kanunun hükümleri kaçakçılığa 
ve ihbar edenlere ,amil olacaktır. Ye
ni kanu;>un neşri tarihine kadar altın 
kaçagm; ihbar edenlere ikramiye ve· 
rilecekt.ir. 

Dahili istikraz 
Ergani hattı için kayıt 
muamelesine baılandı 

Fevzipqa • Diyanbekir demiryolu· 
nun Şefkatli İstasyonundan sonra o
lan kısınının, Ergani hattının intası i· 
çin yapılacak on iki milyon li 
ralık istikrazın birinci kıamı o
lan dört milyon liralık kısmı
nın kayıt muamelesine baılanmıtbr. 
Kayıt muamelesine başlanan (A) ter
tibine ait tah,·illerin ihraç fiati yüz. 
de 95 olarak tesbit edilmiıtir. Yani 
20 liralık bir tahvil bu müddet zarfın 
da 19 liraya sablacaktır. Her tahvil 
bir lira kıymetinde yirmi kupon var
dır. Bu kuponlar istikrazm faizi olan 
yüzde bet içindir. Faizden baıka -
nede iki defa on altı nisan ve on altı 
teırinievvelde iki ikramiye isabeti lh· 
timali vardır. Şimdilik tahviller yeri· 
ne gene h&ınline muharrer 20 liralık 
muvakkat makbuz verilmektedir. Ka· 
yıt muamelesi bll§ta Merkez bankası 
olmak üzere hemen bütün milli ve ec 
nebi bankalarda yapılmaktadır. 

Şükrü Kaya Bey 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 

dün Kadıköyüne geçmiı ve bazı ziya
retlerde ~ulunmuttur. Vekil Bey ).,l. 

rın kalemı mahsus müdürü Ekrem B. 
le birlikte lzmire hareket edecektir. 

Jo•e Mujika geliyn" 
Aldığımız maliimata nazaran 

methur sinema artisti Don Jose 
Mujika yakında 
şehrimize gele
cektir. Don Jose 
Mujika genç bir 
lspanyol artisti. 
dir. Mujika bil
hassa Valanti
nonun ölümün
den sonra parla
mıt ve sinemacı
lık alemindeki 
yükseliti dünya 
kadınlığının a· 
lakasile olmut
tur. Sesli filmin 

en kudretli artistlerindendir. 
Jose Mujika timdi Almanyada 

bulunmaktadır. Balkanlarda bir 
seyahatten sonra 27 Nisanda teh
rimize sıelecektir. 

Prensip ihtilafları! 
Bitaraf aza hakem sıfatile bir 
kısım kararlarını bildirdiler 

Mektum emlak hükumete devrediliyor 

M. HOLŞTAD 

Muhtelit Mübadele komisyonunda
ki Türk ve Yunan heyetleri arasında 
muhtelifünfih müteaddit prensip me• 
selelerine ait komiayondaki bitaraf a
za hakem sıfatile kararlannı vennit· 
ler ve bunları tarafeyn heyetlerine bil 
dinniılerdir. 

Türk vatandaşlannın Yunanistan· 
daki malları 

Bu kararlardan biri, Ankara muka· 
velenameainin 5 inci ve 7 inci madde
lerile İstihdaf edilen 9 numaralo pro
tokol ahkamından müstefit olan müs
lümanlarla Türk vatandaşlannın Yu· 
naniatanda mutasamf olduklan mal .. 
lara Aittir. Ankara mulc:avelena.meai
nin 5 inci ve 7 İnci maddeleri, aahip
lerinin filen yedi intifaında bulunan 
mallann muavazaya dahil olmıyaca· 
ğını tesbit etmiştir. Komisyondaki 
Türk ve Yunan murahhas heyetleri a· 
raunda telıaddüa eden ihtiJif • mev
zuu babsolan bu İstifa meselesinin ne 
suretle tesbit edilebileceğine ait bulu· 

nuyordu. Bitaraf azanın hakem ııfa· 
tile verdikleri karar, yukanda yazılı 
maddelerden istifade etmek iıtiyen 
kimselerin, mallanna filhakika zilyet 
bulunduklannı ubat için her türü ve· 
aaik ibraz edebileceklerini ve vekil ••· 
fatile zilyet bulunanlann da noter hu 
zurunda 23 temmuz 930 tarihinden 
evvel tanzim edilmiı vekaletname ib
raz etmeleri lizım geldiği tesbit edil· 
mittir. 
Yunan tabiiyetine geçen mübadil

lerin veraaet i,leri 
Mübadele dolayısile Yunan tabiiye. 

tini İstihdaf eden mübadillerin, Türk 
vatandaşı olan muriılerinden, kanunu 
medeninin mevkii meriyete vaz'ından 
evvel tevarüs edip edemiyec<!İ!.1cri hak 
kında Türk ve Yunan heyeti nltirah· • 
hasalan arasındaki ihtilif ta, bitaraf 
lann hakem sıfatile verdikleri karar i. 
le Türk heyetinin noktai nazanna gö 
re halledilmiştir. Bu karar ile, müba
dele dolayısile de iktisap edilen Yu· 
nan tabiiyetinin ihtili.fı dan mucip o
lacağı ve bu suretle bir mübadilin, mü 
!>adete edildikten sonra lstanbulda e
tabli bulunan bir Ruma, kanunu me
deninin meriyetinden evvel varis ola
mıyacağı tesbit edilmiştir. 

Türk vatandası Arnavutlar 
18 Teırinievvel İ912 den evvel Yu

nanistanı terkedip Türk vatandaşı bu 
lunan, fakat Arnavut ırkına mensup 
olan kimselerin Lozan'da Rıza Nur 
Beyle M. Kaklamanos arasında Ama· 
vutlann mübadele noktai nazarından 
vaziyetine dair tekarrür eden eaaıat 
dairesine gİremiyeceği ve bu gibi kim 
ıelerin de Ankara mukavelenameainin 
befinci ve 7 inci maddelerile iıtihdaf 
edilmeleri lazım geleceği ibtaraflar 
tarafından kararlattınlmıttır. Bu ka· 
rar ile, mevzuubaha vaziyetteki kim
selerin Arnavut ırkma menıup o!ma
lan dolayısile diğer Türk vatandatla • 
nmn tabi olduktan ahkimdan gayri 
bir hükme tabi tutulmıyacaklan tea
bit edilmiştir. 

Tabiiyet ihtiliillan 
Bitaraf aza, bu ay zarfında, hakem 

tiklerine mevdu bütün prensip ihtilaf 
(Devamı S inci sahifede) 

Petrol ve altınlarımız .. 
Arama teşkilatı 

Meclise 
yapmak için 

verildi layiha 
ANKARA, 2 (Telefonla) 

Altın ve petrol arama ve itletme 
idarelerinin tetkiline ve bu it için 
lktısat Vekaleti 932 bütçesine ya
rım milyonluk fevkalade tahsisat 
itasına dair hazırlanan layiha 
Meclise takdim olunmuttur. Layi
haya göre memlekette albn ve pet 
rol ve bunlarla birlikte meydana 
çikacak diğer madenleri aramak 
için ve arama neticesi uyğun olur
sa bunlan itletmek ve i9lenmeğe 
ait bütün itlerin ve bu uğurdaki 
sarfiyatı yapmak üzere ticari mak 
salla lktısat Vekiletine bağlı ve 
Vekaletin teftit ve murakabesi al
bnda hükmi ,.hsiyetli altın ve 
petrol arama ve itletme idareleri 
kurulacaktır. 

Bu idareler arama ve iıtiktaf 
ruhsatnameleri ve imtiyazı alma
ğa ve bunların feshlne veya saha
larının genitlik itibarile tahdidin~ 
dair bugün tatbik edilmekte olaı.. 
bütün hükümlerden istisna edile
cektir. idareler birer müdür tara· 
fından idare olunacaktır. 

Yarım milyon liralık fevkalade 

• 

Cevat Eyip Bey 

tahsiaabn 200 bini altın arama ve 
itletme idaresine 300 bini de pet· 
rol arama ve i9letme idaresine ait 
olacaktır. 

Öğrendiğimize göre Amerika. 
da tahsil gören, petrol itle.rinde 
çalıpn gençlerimizden petrol itle
ri mühendisi Cevat Eyip l3ey de 
bu münasebetle lktısat Vekaletin
ce tavzif edilecektir. 

Ankarayı propaganda ediyorum! 
- ili-

Bütün dünya avcılan için Ankaraı 
bir kilo radyum ceuherinden yapc/· 
mıf 'nıerle aranılıp ta bulunmı,.-ak 
bir yerdir. 

Şahinli av, doianlı au, t~lı ve atlı 
au, kapanlı au, tüfekli av. • Aula· 
nn her çeıidi .,.. lıer aoyu Ankarada 
vardır oe boldur. 

Bir tek köpekle, bir buçuk gÜnde 
kırk yedi tauıan - baıka auları ıay
mıyorum - vurulan yer Ankaranın 
Küçükyoz;gat'ının Y enİfıhlar köyüdür. 
Köyün aiaaı Rıza Bey capcanlı duru· 
yor, aoranus. 

On bir aucının bir glinda iki yüz; 
doksan dört keklik av/adılı yer A· 
yafın Dastarlı ve Karaköy aırtlandır. 

Beypazarı dailarında yabankeçiai 
ve geyik vardır. 

Nallıhan dağlarında kıurım kıurım 

boynuz;lu yaban koçu, 1toyunu dola· ..... 
Keıhin'in güvercini. 
Alidedeııhlar yolunun elma, fındık 

ormanları ile boz;, kara, ala ayıları. 
T ekedafının ıran, beyaz tilkileri. 
Bitik'in çullufu. 
/ıtanoYun balıfı. 
Daha ne Utiyoraunu.z? 
Kaplan mı?. . . O da var! inanınız 

ki o da uardır ve av/anmııtır. Çıbık'ın 
ıarkındaki ormanlı yamaçlarda. Rah
metli Mazi/im sai deiil•e, Yarıı ue 
/alalı Encümeni Katibi Umumisi Atıl 
Bey burada, .sorunu.z. 

Sakalar, lliiryalar, İ•pinozlar, bül-
büller hep•i burada. 

Hepsini bir yana koyunuz. 
Çankaya Ankaradadır. 
Bu yeter. 

Aka GONDOZ 
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Tariht i eirıkaı 141 1 ff .. 4 R J C i ff ABER LE R 
93felaketleri velgnatief-·-----
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· Rus mallarına I •ıt f • lgnatief'e harpçi diplomat ismini ngı ere ransaya yenı 
vermişlerdi Boykot____ bir nota daha verdi 

lgnatief "''ınnııtt. Kendi düıiince- burgtan yünimmnek eııari bile alınış fran tacirleri boykot 
lerile taban tabana :ut düıüncelere olsa, Ruıluğu ve hlaYhğm yüksek karan -erdı·ler 
bağlanmış olan Baıkumandana hay- menfeatleri namına fll'&at elindeyken "' 
retle bakıyordu. lııtanbula ve Bofazlara haı.inı olmak- T A ( 

- Mütarekenin İmzıuından 17 sün tan ceri durmamahydı. Yalmz bas- AHRAN, 2 (A. .) - ran 
evvel bizzat Çar Hazretlerinin çekti- lnuııandanlığm takdir edebileceği u- tacirleri SoYyetler birliii hiikWne
ği bir telcrafın naad olup ta zabaaila- tratejik mecburıyet eliıüzde pek gü- tinin Rus - lran ticaret muahedesi 
neleri- varmadağuu ..W,.aınıyonım. zel bir mazeretti. ahk&mına - lrana Rusyadan ithal 

Dedi. Grandük omuzlarmı ıillıti. - Niki, sen bir dipl,_.t d-til, bir edilen Rus ticaret qyasr tutaruun 
Iıınatief, P..-a Battemberg'in ııöz- ••harebeciain l ( 1) · ancak yüzde 50 ıi nisbetinde Iran- ı 

leri doğru olduiwm, geçmifi müaa- - Sulb, ancak mulaarebere aon • 1 
katadan bir fayda çıkamıyacafıru an- neticeyi vererek kazanılır. dan efya satın almak suretıy e - rİ· 
tadı. Hemen Türk murahhaaı davet lgnatief, Grandiik Nikolanua tav- ayet göstermediğinden •ikiyet e
edilerek mukaddemab sulhiye mua- nndan adeta kuşkulanmqtı. Bu ilk derek bir takım içtimalar yapm" 
hedesinin müzakereame gir~k lj- konufll'adan ç.ıkınca ordunun erkanı. Rus efyasma boykot yapmağa. ka-
xım olduğunu aöyledi. harplerile görüftü. Hepai de muha- rar vermitlerdir. 

- Türk murabhaalarmm adetle- rebeden bıkmıt. utaıımqb. Kifnef'. -fran tacirleri, Şaha bir istida 
r;ni bilininiz, dedi; her~ miiaaade ten bir buçulı yıl eyye) yola çıkarken d 1 
almağa talik ederler ve her balui u· atetle dol'! olan Rus ordutunda şimdi Yererek yeni bir muahe e yapı ma 
•anç verecek kadar uzatırlar. Bunla- kor.kunç bır bddonlık vardı. En ileri dıkça Sovyetler birliği ile hiç bir 
ra IÖ:z aöylemiye mecal brrekm•m•k gel':" eı:kanı harplerden bir çoğu lg. alıt verifte bulunmıyar::aklannı 
lazımdır. lngilterenin desiseleri, ı.. natiere: bildirmi,lerdir. 
tanbul önündeki lnciliz filoawıun teai- - Çabuk aulb yap. Bulgarlardan 
!'., Avuaturya • Macariatarun entrika, vazreçtik. Hemen -1ekett döne
farı, Babıiliye yeni ümitler nrmiatir. lim l 
Türklerin bu ümitlen kapılarak Rua Diyorlardı, 
tekliflerine k•- .. 11•

0 •idane muka- I• ı· 'f ç 1 <- 1 - • .na ıe , ann le l'J'&n oaaı o-
vemetleri ihtimali vardır. Böyle bir ih- lup ta Grandüke Yannadığma cok me-
timale k...-. ıne yapacağız? rak etmiıti Ordunun aahnı t~lgraf-

Grandük Nikola bu kcwlıuJ .. anla- lan .Müdürü Prenı Çmgız'le görüttü. 
mıyordu : Bellı ebneden sordu. Anladı ki telg-

- Esaa aulh mulıanlelİ imzalan- raf mütareke ve esas sulh mukavele
mrtlrr. Bunu tekrar 111iin•k•ta ede.. lerinin inu:uındau üç aaat en-el Cran· 
meyiz. Tü..ıcterle timdi o eaadann dükün eline varmıthr. Tekrar Cran
leferrüaıı konuıula1:41kbr. dükün yanına gitti. Bunu anlattı. 

lgnatief, yalnız aıkerce dü•iinen Grandük tu ceYabı verdi: 
ı, k d ..., - Evet, ama, telvaf geldiği zaman 
aı uman ~nm saffetine gülümsedi: it bitmişti. Nelidof Türk murabba .. 
. - Pe~ ~~el !akdir buJUnJnunuz larile uyu•~u·'-. Ben de bu u-·•-a-

kı teferruat uzennde bılıtıncı bir - _ ~ ,-- '-~-k k · • mu yı taatik etmittim. na aş~ya va hınız yoktur. Teferrü-
".tta hır noktanın ihmali esa.n yıkabj. lgnatief dayanamadı: 
lır. Bunun için Türklere mÜnak - imza koymadan evvel Cano 
:mka~ı veınıiyecek bir vaziyet aı:=. kat'i emrini almıtlınız. Öyleyke;, la
mız lazımdır. Bu da ancak on! tanbul Üzerine yürümiyerelr. muahede 
ba,lan ~ze~inde mukanmet ed= İmzaladınız. Eğer doğrudan doğruya 
:receklen bır kuTVetin Yarlığmı g·· Çann biraderi olmaaaydıruz bu ha
termekle mümkün olur. · .,.. reketle ne büyük bir meauli:ret alba-

da kalırdıru:r; ! 
. Gran.~~lı, lıınatierin diplomatça Dedi. 
ınc~ mulahazalarmdaa ürlriintü duy
maga ba•ladı: 

- Ne demek iıtiyoraun, Niki? Al
lah koruıun, aalı:tn bizi yeni muhare
belere sokma! 

- Asaletmeap, benim ru...m-
Rus orduları Ba~umandanı Peten-

(Devanıı var) ------
(1) Niki, lgnatid'in küçük adı o-

lan Nikoluıın kü·ültülmiifiidür. Gran
dükün bu aöm lgnatiel'e "harpçi dip
lomat" lakabı 11erilm~ ubep ol
rrnqtur. 

MEMLEKETm:wil{ 
Katil hoca! 

BARTIN 1 - Yafıdı köyünd .. AJ 
lan İsminde bir adam baldızı Giillüyü 
arkad-.ı Şakir'e nilıablaınııbr. Güllü 
.Şakiri hiç sevmediği için bu nlenme
ye razı olmaınıt, fakat ablaamın eni•
leıinin 11rarma dayanamamıştır. Genç 
'<adın birkaç hafta sonra bohçaınu 
topl~y~rak Şalıirin ttinden kaçmak ia 
tenuttir. Şakir evveli. b<ma mini ol
mağa çalışmıştır. Fakat genç kansını 
tutamıyacaiıru anlayınca tabancaaını 
çe.ke~k onu kalbinden vunnllf, öldür 
,ınu~lur . .Şakir bundan sonra hülı:üıne
te: 
"Karım keıııdini öldürdü" diye ha

ber vennittir. ETTela bunun doı.-• ol-
d • ec1·1m· ··-ugu zann ı ıtae de sonradan ya-
fılan tahkikat neticeaincle mesele an
'4•hnıstır. Sakir yakalanmıtbr. 

Karıımı aab 
d BO~U-- Oç saat mesafedeki Kan.-
~a. koyü.nde feci bir c:inayet olmut, 

bır adam kananu bıçakla öldürdük
ten sonra ağa.,. &&mıfbr. Katilia iami 
~elunet, lıarumın. iami de Huriyedir. 
. ehmet, Huriye ile beraber lr.azılr. ge 
lınnek üzere Cöyülr. • • 
orada ı d • ormanına ı•tmift M hm ara ann a bır lıaYga çıkmq ye 
k e et bu ka"'l'ada hiddetlenerek 
anaını bıçakla birçok yerleriaden 

v11rup öldiirdülıten eoma t.ir f 
ını,tır Katil a aca aı 
; li · Yakalanmq Te Adliyeye 
•• m edilmiftir. 

Dil derleme faaliyeti 
~~ZON, (Milliyet) - Dil 

encumenınio ııündelik sazete~r. 
:.e çkıkand~apçal , acemı:e kelimele
ın. art U< arnıı ara,brma faali. 

yetme çok fazla ebe . l ·ı 
mekt d' nımıye verı. e ır. 

Halkevinin bütün lfUbelerine 
yazılı azalardan dı·ı • 1 ·ı 
ğ 1 1f erı e IQll?f-

1 u olınut bir çok arkada, ilk ton 
antıyı Halk · 1 ,..,. 

t evı aa onunda yapmıt
ır. 

Dil itlerinin daha __ 1__, b. · 
z ·y tt çal -..un ır va-
.~ e e ı•darak ileri götü' .. 1 
gı dütünül .. ru ece-
M. 1. • mu, ve toplantıların 

ec ıaı umumt ı d 
ka 

18 Onun a yapılma 
ına rar verilm"tir. 

Her gün ııaa.t 17 den 19 a k 
dar devam eden toplantı Vala: 

F k .• d ya ı ve ır a reıaı e ittirak ..._ k 
d . e .... e te-

ır. 

Balıkeairde iki cemiyet 
Balıkesir (Milliyet) _ Halk 

vinin tetebbüsü ile ağa<-lan ko e-
• • ·s ru-

ma cemıyeti yeniden ihya edile-
cektir. 

Belediye de tehrin her tarafına 
ağaçlar diktirmektedir. Halkevi 
ayni zamanda Veremle mücadele 
cemiyetini de daha genit esaslar 
üzerınde kuracaktır. Bu cemiyet 
için \\İmdiden bir çok aza kayde
dilmi•tir. 

Trabzonda maçlar 
TRABZON, (Milliyet) - Bay 

ramın birinci günü SamltDı ve Or
dıı aporcuları maç Japmak üzere 
Trabzona gelecektir. Bütün spor 
ldüplerinde iyi kartdamak ve ... 
mimi geceler Y&faDlak hazırlıkla
n ba,ladı. ilk maç Sa.maun HaUc 
spor Karadeniz •ampiyonu idman 
ocağı arasında yapılacaktır. 

Bu mühim maçın en çok seyir
cisi Trabzon hanımları olacaktır. 

Mersinde zeriyat 
MERSiN, (Milliyet) - Bu se

ue vilayetimiz dahilinde 66 bin dö 
nüm arpa, 70 bin dönüm buğday 
ekilmittir. 

Ziraat müzesi 
KASTAMONU, 2 (Milliyet}

Bir kaç sene evvel lağvedilen Ku 
tamonu Ziraat mektebinde terke
dilerek bakımsız bir fialde bulu
nan ve fenni değeri kalınıya.cak 
bir hale gelen Ziraat müzesi teh
rin ortaımda ve metnik bir kütüp 
hanede yeniden teaia edilmif olup 
icap eden muhtelif zirai Ye ırnai 
nümuneler tedarik edil~ tasnif 
leriyle uğrqılmaktada, bu auretle 
tekemmül ettirilecek olan müze 
halkımrzm da iıtifa.daini mucip 
olacakbr. 

Bundan b&9ka Oluk batanda 
huaıui idareye ait kırk bet dönüm 
lük yere evvelce dikilen -.ıakJa. 
rın t•m•miyle fenni olaralı: dikil
~iğini göre değerli ve çalıtkan 
Zıraat müdürümüz bu meyve bah 
çeaindeki ağaç dikilme ijlni yeni
den tanzim ile halka çok mükem
mel bir nömune bahçesi olarak 
gösterecek ve meyveciliğin ameli 
cihetlerini de öğretmit olacaklar
dır. Vilayetin hemen ber tarafın
da meyve ağaçlarının tımar, buda 
ma, temizleme usulü mutat olma
dığı nazarı dikkate Ç&r&>llllf ve ha 
iz olduğu büyük ehemmiyeti ala. 
kadarlara anlatarak bazı mahal. 
lerde bilfiil tecrübesi yaptı
rılmak suretiyle ite b-.Iaml
mıt ve timdiye kadar a,ıda macun 
yerine kullanılan çamurlarının ve 
paçavra sarmanın yerine de ma
~ kullanılması fevaidi halka bil
fııl gösterilmi• ve bunun da yapıl
~asına imkan olduğundan bu usu
l~n taammümü cihetine gidilmit
tır. 

MahkUm oldular 
~ERZIFON - On bin küsw· lira

yı zımmetl~rine geçirdiği an1-şılan 

-- __. ..,.... __ 
Yahudilere kar{ ı ı 

Kiel'de kanlı 
hadise oldu 

bir 

BERLlN, 2 (A.A.) - Wolff 
ajansı bildiriyor: 

1 

Yahudi mağaza ve dükkanla
rında boykot yaprnağa ba,lanan 
dünkü gün Almanyanm her tara
fmda sükun içinde geçınittit-. Yal
mz Berlinde bir hadiae 'olmuttur . 
Bu tehirdeki Yahudi avukatlar 
dan biri bir milliyetçi 3 sosyalisti 
akla uyğun hiç bir ıebep olmak11-
zm ağır aurette varalamıt, bunun 
üz.~rtüi~e halk tarafından öldürül-

1 mu• r 
T eokiller 

Sol cenah radikalleri tarafın
dan hazırlanan ve Reichıtag mec
lisine kundak sokan komüniıt ile 
ilitiği olan bir harekete kantan 3 
Bulgar da tevkif edilmi,lerdir. 

Amerika 11e Y ahrııliler 
W ASHINGTON, 2 (A.A.) 

Hariciye nezaretine mensup reıınl 
memurlar, Almanyada Yahudiler 
aleyhindeki hareketler hakkında 
dün Berlindeki Amerikan sefirile 
telefonla göriiftüklerioi bildinnit
ler, fakat hükUmetin siyasi bir te
,ebbüıte bulunup b\llunmtJacatı· 
na dair bir ~., söylemelC iıteme
mitlerdir. 

Yunan ayan ref•İ 
ATINA, 2 (A.A.) - Ayan 

meclisi reiai M. Conatas, 86 rey ile 
tekrar reisliğe seçilmittir. Bu inti
haba 103 aza. ittirak etmittir. 

Kanser hakk\nda 
bir keşif 

NEVYORK, 2 (A.A.) - tfalkın 
11hhatini konıma teşkil&tınm çıkardı
ğı remıi sazetede deniyor ki: Kanser 
bakkmda bueün ileriye ıüriileı> bir 
çok nazariyelerde yürütülen iddiala· 
nn akaine olarak mikro orsanik bir 
intan'm kamer çeıitlerind- hiç de
iilse bir tane.ini huaule ııetinneaİ 
mümkündür. 

Bu rapOl'Ull nepinden eyye{ iptıdai 
mahiyette yapılaa birçok tec:riibeler, 
bu keıfin dofrulufunu teyit ebllittir• 
Bu kqif, sıhhati lıOl'Ull>9 milli enstitü· 
aü labarahl.,....larmda çalıfUl doktor 
Clo•el' ile doktor En,le'aua yapblr.la 
n arat_al_ Terdifi bir ~ 
dir. Bu arapmalar 4 - aiirmÜflÜF 
Bu doktorlar, lr.en·ed iyi etmek içİD 
bir çan bulmut deliller, yalanı dok• 
torluia ait meaelel~ t.ilyGlı; bir .. , 
lahiyet ve nüfua aahibi olarak tanın
mıt kimaeler, ka- ill«inin ııebePI• 
rinin ofta)'& çdrall'lhn,,_ ......_. çe
titleriıl bazıUDlll Jnkanda zikri seçen 
intani butahldardan sirayet edebile
eeli filaiftde bulunm•lıtadır. Doktor 
Glover ile dokt~ Ensle bir JC:obay'ia 
ditiaiıı• kaıuerli bir baatanın söfaiinr 
den çıkanlllllf birkaç hüceyre aşıla~ 
mıtlardır. Bu atı neticeainde bu hay· 
vanda lıanaer nevlııden bir ıuıneur 
çıkmıttır. Bu hu:uata yapılan tecrübe 
!erin hepai bnnun bir kaıuer oldufunu 
meydana çıl•al'IDlftır. Ancak hemen 
hemen hiç bir Yakitta Kobaylar'da 
kanserin kendiliğinden auıl olduğu 
görülmemit olduğundan oallhiyettar 
tıp alimleri bu afılanmıt kobay'da ÇJ· 

lıan kanserin insanlarda huaulü göril· 
len kanııerden ileri geldiiU.e hükmet· 
mitlerdir. 

tahsildar Nail ve Vahit efendiler A· 
maaya mahkem.i tarafmd&D befer 
aene hapse mahküm edilmi•lerdir. Fe
bime H. tahadetnanıeaiz ebelik yapb• 
ğından hükiiınet tabipliii tarafmdan 
mahkemeye Yerilmittir. 

Çankaya Çorunı'da 
ÇORUM, 2 (Milliyet) - Çorum 

muhteliti ile bir maç yapmak üzere 
Ankaradan Çankaya kulübü takımı 
bayramın birinci günii bura;ra celecek 
tır. 

lngiltere uyuşmayı kolaylaşbra. 
cak tekliflerde bulunuyor 

PARJS, Z (A.A.) - logiltere 1 
Sefiri M. Tyrell Fransa hariciye 
nazın M. Paul Boncou'ra bir nota 
vermittir. Bu notada lngiltere bü
kiimetinin Mussolini misakı proje
si hakkındaki noktai nazarını bil
dirmekte ve bu hususta ııyu'mayı 
kolaylatbrac-.-k bir çok tekliflerde 
bulunmaktadır. 

Excelsior gazetesıne göre lngi
liz metni ltalyan projesinden da
ha müsait, fakat daha az açıktır. 
Bu metnin Hariciye nezaretinde 
tetkikine batlanılmlflrr. 

Echo de Paria gueteıi, lngiliz 
projesinin Mussolioi projesini e
aaalı bir tarzda değittirmekte oldu 
ğunu ve bilhassa muahedelerin ta
dili hususunda daha az kati oldu
ğunu yazmaktadır. 

Le Journal iıe lngilU. projesi
nin yep yeni bir Dörtler misakı 
projesi olduğunu, lngiliz mütaliia
larmdan ilham edildiğini ve M. 
Mac Donaldın pli.nrna yaklaııtığı
nı yazmaktadır. 

Görüşmeler 
PARIS. 2 (A.A.) - Hav"'s a-

jansından: ı 
Dün M. Paul 8oncour ile Lord 

Tyrell, M. Paul Boncour ile Roma 
Elçisi M. de Jouvenel ve M. Dala· 
dier arasında yapılan görütmeler
den sonra Franaız hü'dimeti ltal· 
yan • lngiliz projeleri hakkmda 
lazım gelen hertürlü malumatı el
de etmi• bir vaziyete gelmi,tir. 

lngiltere. Rusya 
Mo•kova sefiri din 

Londraya vardı 
LONDRA, 2 (A.A.) - Moako

Yadaki lngiliz Elçiıi Sör Owey bu 
sabah saat 8,40 ta Liverpool Stre
et istasyonuna gelmiftir. 

Sör OweJ Moıkovada tevkif e
dilen lngiliz mühendiaJeri hakkın 
da her hangi bir ~y söylemekten 
imtina ebnittir. 

Sör Owey bugUD oğleden son
ra Hariciye nezaretine gidecek ve 
bu tevkif meaeleıine ait tafsilatı 
nazn-lar encümenine izah edecek
tir. 

V arp>oadan geçerken 
VARŞOVA, 2 (A.A.J - lngil

tereııin Moıkova Elçiai Sir Ea
mond Owey, Londraya gitmek ü
zere Vartovadan geçtiği aJl'ada 
Pat ajansı mümesailine yaptığı be
yanatta memuriyeti batma dönme 
ıi muhtemel olduğunu aöylemittir. 
lngiliz elsisi Sovyetler birliği me
murlarından her Z!l"'an nezaketle 
mıı•metb görmüt olaıakla bera.ber 
bu sefer MOlkondan aynldığı U· 

matı istasyonda Sovyetler hiiJrii-. 
meti mmma biç bir mil_.sil t. 
rafından ııeJimlanmamqbr. 

Japonya ve milletler 
cemiyeti 

TOK.10, 2 (A..A.) - Japonya. 
mn Milletler cemi,.etincleo çekil. 
meai itine ait IOll muamele de dün 
J&Pılllllfbr. Bat•ekil Satio - Bü
Jilk Mabet • e giderek Japonyanm 
Milletler Cemi1etinden çekildiği
ni bildirmiftir. 

M. Daladier, dün alı:tam bu mü
zakerelere ba,laınıt Ye ilk olarak 
Bahriye nazın M. Leygue& ile gö
riifmiiftür. 

M. de louvenel ne diyor? 
PARIS, 22 (A.A.) - M. de 

Jouvenel, Havas ajansı mümeaai
lini nezdinde kabul etmif, Muaao
lini planı hakkında kendisine e
hemmiyetli beyanatta bulunmu,. 
tur. 

"Aııl mesele Cenevre müzake
relerini kolaJlattmnak, ıilahları 
azalbna konferansım iyi bir aona 
bağlamak ve yahut bu konferan
sın akamete uğrama11 halinde bu 
vaffakiyet.izlikten dojabilecek 
tehlikelere ve eldeki muahedele
rin zorla tadil ettirilmesi için ya
pılacak her türlü tetcbbüalere kar
t• hakiki bir aİgorta •irketi vücu
de getirmek üzere Milletler Cemi
yeti daimi azaamdan dört deYlet 
araamda bir anla,ma elde etmek-

•b tı• " ten ı are ır. 

"Bundan dolayı dört büyük dev 
letten her hangi birinin bu muka
veleden usta.lıkla. kaçınması berke 
sin menfaati icabatındand,r ." 

ltalyarla 
ROMA, 2 (A.A.) - ltalyan 

gezeteleri M. de Jouvenel'in Pari
ııe yaptığı ııeyabat büyük bir al&ka 
ile takip etmekte, Pariste yapıla
cak göriltmelerden çıkması umu
lan neticeleri emniyetle beklemek
tedir. 

lngilte!'e.lran 
Petrol kumpanya•• ile 

mfizakere baılıyor 
TAHRAN, 2 (A.A.) - Hüku

met, lran - lngilizPetrol kwnpan
yası ile yakında baflryacak müza
kerelerde kendisine yardım etme
leri için bir kaç Amerikalı ve la-
viçreli mütehaHıs ve mütavir ça
ğırmıt ve tutm119tur. 

Bu lruınpanyanm idue mecliıü 
reisi M. Candan'ın bugün Tahra
na gelmesi beklenmektedir. 

Amerika ve Japonya 
VAŞiNGTON, 2 (A.A.) - M. 

Matauka dün ayan hariciye encü
meni reisi M. Pitbnan ile iki saat 
kadar göriifmiiftür. Bu göriifmede 
i.kb1adt itler ve bilhassa gümütün 
yeniden kıymetlendirilmesi meee
lesi konutulmıqtur. 

M. Matauka alqam üzeri Japon 
.efaretinde verilen çay ziyafetin
de bulunmuıttur. Bu ziyafet Ame
rikan devlet ve ıiyuet adamların. 
dan bir çoğu da davet edilıni•tir. 

Ywıan darillfüaaalu-
lan 1reliyor 

AnNA, 2 (A.A.) - Paablya 
yortusuna IDİİ•dif Pa.zar günü Yu 
nan Darülfünımlularmdan mürek
kep bir kafile Stella Ditala vapu
rile lıtanbula. varacaklar •e Pe,._ 
tembe gününe kadar lmınbulda 
kalacaklardır. · 

Buziyaretten maksat iki mem
leket Darülfünun gençleri uaam· 
da me•cut dostluk bağlanoı bir 
kat daha kunetlendimıektir. 

Çocuk bayramı haftası 
Bu sene bayram nasıl tes'it edile .. 

cek? Program hazırlandı .• 
23 nisan çocuk bayramı için lazım 

gelen hazırlıklar ikmal edilmit, bir 
proırram vücude getirilmiıtir. Çocuk 
bayramı bir hafta devam edecektir. 
ilk.~ eünü illanelr.teplerde muallimle
re çocuklara lıonfel'llllllar verecekler, 
eilenceler tertip edilecektir. Mektep· 
!ere Himayeietfalin hazırladığı ço
cuk bakımına dair vcizeleri havi lav· 
balar asılacaktır. Gazetelerde çocuk
lara dair nefrİyat yaptınlacaktır. Ço
cuk bayramında bütün çocuklar biri
birilerini tebrik edeceklerdir. Himayei 
etfal bunun için buauai kağıtlar hazır 
lamııtır. 23 Nisanda ta11areler ucuı
lar yapacak, vecizeleri havi renkli k1 
iı!lar atacaktır. Çocuklar ıibleıımq 

1 
otomobillerle bir gecit remıi yapacak 
)ardır. Otomobiller Fatih parkında 
toplanacakl4J' Ye önlerinde muzika ol 
duğu halde hareket edecekler ve be
lediye, fırka, Halleri, Vilayet ve Ko
lorduya ufrayaralı tebrikatta bulun.'1 
caldar, aonra Takaime ıridilerek ahi· 
deye çelenk konacaktır. Otomobiller 
le köpriiden geçerken, vapurlar dü
düklerini çalarak çocukları sellmlaya 
"41klardır. Edirnekapı, Topkapı, Yedi 
kule, Şiıli, Kurtulllf, Maçka ve Be
betken saat birde hareket edecek 
tramvaylarla çocuklar tehir içinde 
bir gezinti yapacaklardır. Gece de Te 
pebaımda ve Alay .. künde bir ıuÜ· 
aaınere verilecektir. 

Yeni teşkilat 
- ... 

Ltatietik teıkilatı içi 
liyiha hazırlandı 

ANKARA, 2 (Telefonla) . 
l•tatiatik Umıım Müdürlüğü te,lti· 
latı hakkında Meclise teodi edilet' 
layiha bütçe encümenine haoale 
edilmiftir. Layihaya nazaran Sı": 
hiye oe Nafia oektiletleri hariç, Jı· 
ier bütün ııektiletler iatatiıtik J#ı· 
lemi eri lıtatütik Umum müılürlii
ğü kadrosuna geçecek, ne,riyat lıı· 
nmlan kalacakhr. Beı •ene deıxır" 
etmek üzere her sene iili me/dlfl 
me.ıı:unu olan 11e lisan bilen genf'. 
lertlen mü•abaka ile -esilecek i}'i. 
elendi Avnıpaya gönderilerek ~ 
sene tamil ettirilecek, on i•tatutı 
mütehcıuuı yeti,tirilecektir. B."' 
gün istatistiklerimizin makine jJı 
yapılabilmeleri için Amerikaıl~ 
her ne11i ameli malUnıah cemeJ" 
relt toplayan ilti makine getiril" 
t."ektir. Makineler haziranda sil"'; 
rif eclilecek ile alh ay ıonra 1-''' 
yete ııerecektlr. Deulete oe metni" 
kete lizım uttııtİştiklerin malıiY'! 
11e fiimulünii tetlrilı ve tubit et;,: 
ÜJ:ere ali bir komi.yon teJkilİ •' 
layihada esaslı bir rnadıle hallnt 
Jir. Ba komi•yon azalan Mil . 
M ecliai 11e bütiin oelıiiletler ~ 
mesaillerinden mürekkep olacıır 
tir. 

Afyon ltllAfı 
ANKARA., 2 ( Telelont.) _,. 

Türkiye ile Yugoalaoya arasınJ~ 
iri afyon itilalının tatbikrna Jli1 
l&yiha Meclise teodi edilmİffİI· 

Darilfünun müderrjl" 
lerinln maaılan 

ANKARA, 2 (Tele/onla)_,. 
Devlet memrırlan maa,lanmn t'1'

3 yit 11e teaılüliine dair lıanumuı ı 
üncü marlduinJeki (6 aylılıı'' lıJ1 
dından Darülfünun mütlefflı ~ 
muallimlerinin istiamuı haJıiıınJ~ 
1ri layiha Meclise tevdi eılilmiftV· 

Ama•yab bir boca Ç 
rumda mahkum oldf 

ÇORUM, z (Milliyet) - Asır 
cna rruılılıemaince e11oelce ilri t' 
hiılin iladeleri IHl suslunan yızrtııJ 
talılıilti için talile er1a- Ama61' 
nın Hacı Hamza camilrule "..i'j 
ağlamayayun, lıılmayayun, fer;_ 
allahı elıber tebdil ecfildi.,, Jil' 
bağırmaktan aııslu Hacı Me"'1_ 
din haklnndalti karar bugün oefP 
mif tir. M iitld eiuınrani Talı sin eıf 
suçun ııerelc tevifen ve gere/ıs~-~ 
hitlerin ifarluile ıabit oldu~_;. 
anlaıaralı ceza kanunun 163 d":J 
madıluine ııöre karar ııeril,,..,V 
istemİftİr. Hacı Mehmet El. ~ 
defİtıin Zile isyanında 11atan CIJ" 
runda ıehit diiftüğürulen aiJeJ,f 
nin geçinıinin üzerinde oldu~ 
millete hizmetleri bıduntl"#ıt~' 
•uçunun kastı mahsusla yapdnl"';

1 

iını aö1li1erek beraatini isıenıif 
tir. On dalıilza bir müzake~.J~ 
ıonra heyeti lıôlrime ıuçluya ~ 
temyiz olmalc iizere bir sene ,_ 
se ile malıkeme lıarcuu öclef!I'~ 
mahkUm etmiftlr. Hacı M~ 
Elendi buna seuİnmİf ııe "A.llJı 

· mürler 11er•İn" clemi,ıir. 

••• 
ÇORUM, 2 ( A.A.) - B~ 

A..tiye ceza mallemesiıtıle ~ 
Karalıisarlı Anm, -hcıı'-e _.ıJI 
miftir. A•ım, tiirlıge emnd• -' 
feJ a11la,.lmıyor iyi J efil laıt A ~ 
lıyoram,demelde moz...,,. lJLJ?I".~ 
ler, Aaunın bu ııö:Ri .&yleılifiııi; 
yit ettiler. M~nun tiir• e%C11f 

1 plıklanmn tam olmtlliıfını sÖ~ 
mİf oldrığıuıu idılia etti. A~ 
muhalıemmnin ağırcezaya ,,ıs;. 
h~klnndalri iddia makamının ııJ · 
bi kabul ecfilerelr mulıakemey• fi' 
hayet 11erildi. 

6 2 kaçakçı yakalao'41 

ANKARA, 2 ( A.A.) - ı;; 
Mart ayının dördüncü halta•• İttf 
de gümrük muhafaza kıt'alart ,,.J 
rafından cenup hudrıdumuzıla it' 
ıuıdemeleri 11e miisademe•İ% 50 g1 
çakçı 11ak' an olma,, biri yaral1 /ı<4 , 
biri ölü olmak üzere 62 kaçd 
yalıalanmı~hr. ftt' 

2 - Bu oak'alarda 1411 J~ 
11e 2JJl3.20 yaprak 11e aynca /: jl 
kilo siıı:ara , 8200 adet çak'"." Jıdf 
f'• biri ölü oe yirmi biri Jirı ~ 
11an, bir kilo urar, bir adet ,4' t'_ 
mavzeri, tüfeği 11e ilti adet .f!ıt1 ~~ 
fei(i, 20 manifatura ve •ek!z; ı;ifll' 
şeker 1200 kiloyu müteca11ıı izil~ 
leri ayrı gÜmrük eşyası 6Z 111 r 
İpekli ve 21 kilo yünlü meırsıtC 
de edllmiftir. 



~ 
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Ekonomi 

Kuru meyve ihracatımız 
İhracat yaptığımız memleketlerin 

en başında Almanya geliyor 
Gelen haberlere göre Almanya 

kuru meyve ithalatınl tahdit ve 
gümrük resmini artbrmak için ba 
zı tetbirler almak üzere hazll'lan
ınaktadrr. 

Bu haber Almanyaya kuru mey 
ve ihraç eden bütün memleketler
de bir infial uyandırmıtbr. 

Almanyaya kuru me;yye ihraca 
hnda memleketimiz ileri safta gel 
oıektedir. Bu itibarla bu kararın 
ihracatımız için zararlı olmasın
dan korlm1maktadl1'. Almanyaya 
kuru me;yye ihraç eden Franaa, J. 
talya ve Yunaniıtanda da bu endi
fe vardll'. 

ihracatımız 9,5 
Milyon fazla 

Gümrük ve inhisarlar Vek&leti 
lıtatiatik ve Tetkik Müdüriyeti 
Mart ayının aon on bet günlük it
hal&t ve ihracabm toplamıfbr. Ha 
zırlanan iıtatiıtik hula.uma ıöre 
ıs günde ithalatımızın 3.388.712 
liralık bir kıyınet göstermesine 
kartı ihracabmız bunun 1.280.242 
Ura ekıildiite 2.108.470 lira ol
lllUflur. 

Bu aenenin iki buçuk ayma ait 
rakamlu bu ton rakamlara karıt
bnlmca 3 aylık lthalitın 
?2.667.342 ve ihracatın da 
17.850.468 lira olduiu görülüyor 
ki, bu üç ayda ihracallmız ithalat
tan 1.183.126 lira fazla olmuttur. 
932 aeneainin ilk üç aylık ithalatı 
ise 16.795.124 ve ihracatı da 
25.798.643 lirayı bulmuş ve buıila 
ra göre ihracabmlZ ithalatı 
9.003.519 lira kadar geçmlttl. 

Türk tütünleri 
Gelen malümata nazaran lıviç

tede tütün ithal resminin arttırıl
ınuı mukarrerdir. 

Oda Türk tütünlerinin bu artıt 
tan ne derece müteessir olacağını 
teabit için mahallinden malumat 
i1temi•tir. 

Nekadar • üzüm sabldı? 
• lzmir Ticaret odasının yapbğl 

lıir iıtatiıtiğe nazaran mevsim b-. 
lanğlcından aon haftaya kadar lz
~ir borsaaında 29.554.540 kilo çe
lı:ı .. dekıiz üzüm ıatılmı.tır. Çekir
deksiz üzüm üzüm fiatleri 8 - 40 
lı:ut'Uflar araaında olm ... tur. 

MeY.im ........... andan itiba
ren ayni müddet zarfında 
16.090.192 kilo incir satılmı,tır. 
lrıcirlerimiz her sene 4 - 26 kurut
lar arasında aatılmı.tır. 

Ne navlun alıyorlar? 
Ecne~i . kumpa_nyalarm ihraç 

"fyamız IÇm tatbik ettikleri nav
lun ifile Ticaret odası yalı:mdan a
lakadar olmaktadır. 

Bugün Oda idare heyeti bir iç
tima yapacak ve bu ;,; müzakere 

l.__s_o_a_s_A ___ I 
<it Bankuından alınan cetveldir) 
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Akıam Fiatları 

, htikrazlar 1 Tahvilit l,tJı.razı dahili 97 -
tırl.. d. ,.olları 4,20 Elektrık -.-
t. Mll"t'ahh.ide 58,75 Tram'Yay - .-
Cümrükler 5,75 Tia.4J -.-
Sa)'di ma.hi 7.- Rıhtnn J8.15 
Bağdat 11.75 f Anadolu 1 Ku-
l'. askeriye 7,75 tponıux 44 ,45 
ı.;_;;. Bol..li7• t " 111 43,50 
lıtil..razı 99 t nıeaaill 54.40 

ESHAM 

~ Baaka.111 Nama ı 
''-ponıu:r. 9.ts • 
" " Ha11tiHn• J.u· t 
llıonıux 9,25 : 
., " Müeııiı ku- t 

~"•uz.: 102 t 
trı"tdolu Hlaıe ı 
i Semeli 25,40 t 

Bo•onti 
Terlroı 

Çimento Ar. 

fttihat dey . 
Şuk de7. 

Bal>·• 

24.-
32.50 
11 .ııo 

25,45 
2,35 
2.SO 

rıurıvay ., • 
lteji 3 70 t Şark m. ecza 2,85 
Şir. hariye 15~- t Te)e(orı 14.-

ÇEK FIATLARI 
1}•riıı \2,03 i Prai 11>,113,25 
loıtıdra 724 3-4 Viyana 4.33,75 
~ÜıYark 47.33 Madrit S,60,25 
~il._IQ,Q 9,22 Berlin 1,98.20 

ril•··· 3,38.75 V•rtoYa 4,33,75 
:ht:ı.., 82,30 Pette 3,88,50 
.s;llıf'"Vre 2.45 Bükreı 80.14,30 r· 67.07 Belsrat 35,18 ~ .. 

"'•terdam 1,17)12 Moakova 10,86 

NUKUT (Satış) 

Kuru, ı Kuruı 

~. 
~ ! ı şmn, "•· 1 ' F ranarz Z6.-

'J r::••rlin 727 1 Pezet. 17.-
<() l ola r 210. - 1 P..fark 50.-
.?o f .... t 218 1 Zelo ti 24.-
<l:Q [) helçika 115 : l Penp 33.-
q rahmi 25.50 20 Ley 23.-
olQ ~•viçre 82.0. • 20 Dinar 55~ 
1 F • ZG. J 1 Çerno .. ç ~-

2J }(lorın HS.. l Altın 9.31 
\lr Çek 120 1 Mecidiye 34.-

Bani.not 2.-

edecektir. Bu içtimada Odadan lk 
bıat Vekaletince tefkil edilen ko
miıyona bir aza seçilecektir. 

Yumurta ticareti 

SAMSUN, (Milliyet) - Tica
ret odaıı mecliıi fevkal&de olarak 
içtima etmi,tir. lçtimaa Oda heye
tinden mada borsa heyeti ve bü
tün yumurta tüccarları ittirak et
miftir. 

Me-nu Samaun yumurta ihra
cabm eaash aurette tanzim ve me
ni taitit kanunu gibi mühim bir 
mesele etrafında idi. 

l:lararetJi konutmalardım aon
ra: Yumurta aevkiyatında yemin
li ekaper heyeti kullanılmaaını, 
aandık istifleri arasına Odadan 
mueaddak matbu kağıtlar konul
ması, ambalajin hakiki surette 
kontrolü ve dahilden gelen malla
rın sureti katiyede itlenmeden 
ıevkedilmemeai hakkında esaah 
tedbirler ittihazı için karar veril
miftir. 

Bu tedbirlerin yumurta ihraca
bmız üzerinde çok iyi tesirler bı
rakacaiı ve alıcılara emniyet ve
recek mahlytte oldu§u muhak
kaktır. 

Fındık ihracah 

Giresun Ticaret Odaımın tan· 
zim ettiği bir istatistiğe göre me-.
aim b-.lanğıcından Martın niha
yetine kadar (67.640) çuvalda 
( 1.390.211 ) lira kıymetinde 

(5.178.654)kilo fmdlk içi(24.586) 
çuvalda (255.505) lira kıymetin
de (1.844.123) kilo kabuklu fın
dık ecnebi limanlara sevk ve ihraç 
edilmittir. 

Geçen senenin ayni ayları zar
fında iıe ( 39.221 ) çuvalda 
( 1.804.410 ) lira -kıymetinde 
(3.025.950) kilo fındık ıçı ve 
(11 .685) çuvalda ( 231.011 ) lira 
kıymetinde (826.008) kilo kabuk
lu fındık sevk ve ihraç edilmitti. 
Bu sene ile geç.en senenin bu ayla 
rındaki ihracatımızı mukayesfe e
dersek taha11ul edecek va2iyet ,u. 
olur: 

Geçen sene fiatler yüksek gitti
ğinden az fındık vermi,iz, çok pa
ra alml,tz. Bu sene iıe çok fındık 
gönderdiğimiz halde memlekete 
giren para az olmu.tur. 

Fındık boraaıında kabuklu fm
dık 19 - 20 fındık içi 42,5 - 43 ku
l'Uflur. 

Nümune gönderildi 

Harici Ticaret Mümeıailliğimi
zi bir çok firmalar müracaat ede
rek ihraç maddelerimizden numu
neler istemektedirler. Bunun için 
harici Ticaret mümeasilliğimize 
memurlar gönderilecektir. 

Kurban sahtı 

Kurban bayramı münasebetile 
koyun sah§ı her senekinden fazla 
bir mikyaıtadır. 

Bu fazlalığın koyun fiatlerinin 
ucuzluğundan geldiğine •iiphe 
yoktur. 

Biraz küçük koyunlar 6, semiz 
koyunlar da 8 liraya satılmakta
dır. 

Elde itina ile beslenmı' koyun 
ve koçlardan 25, 30. 50 ve hatta 
100 liraya kadar hayvanlar da bu
lunmaktadır. En ziyade koyun sü
rüleri Bakırcılar çar~ııında pek 
kalabalık bir vaziyettedir. 

Paris borsasında 

PARlS, 2 (A.A.) - Paris bor
sasının 1 Nisandaki vaziyeti hak
kında alman haberlere göı-e mua
meleler fena terait içinde cereyan 
etmit, Fransız eıhamından ve tah 
vilatından bir çoğu üzerinde yapı
lan alım ve satım islerinde ağırlık 
görül mü.tür. . 

Ne kadar satıldı? 
932 senesine ait Mısır Gümrük ista

tiıtikleri garip bir kıımı ihtiva ediyor. 
Bu i11tatistiklere göre geçen sene Mı
sırdan memleketimize 1026 lira kıy
metinde zenbil &atılmıştır. - ·-

Tayyare postaları 
Dün Ankara ile şehrimiz araaında 

mutat muntazam tayyare postaları ya 
pılmıfhr- Tayyare poıtalan için yol
culardan teberrü kabul edilmesine da
ir lstanbul Tayyare Cemiyetine emir 
gelmişti:-. Tayyare ile gibnek için bir 
gün evvelden Cemiyete müracaat la
zımdır. 

.• ~1 
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Yll8Jette 

Zirai ihtiyaçlar 
Köylilerln dilekleri Zi
raat ocla•ına blldlrllcli 

İstanbul Ziraat odaıl kazalar 
ziraat odasından köylülerin ihti
yaçlarım aorınuftur. 

Ziraat Odalan da geçenlri top
rak bayramında köylülerin mü
meaaillerini toplamıt ve dilekleri 
ni tesbit etmittir. 

Çatalcada 

Çatalca kazası köylerinin dilek 
leri fUnlardlJ': 

1 - Çekmece ile Çatalca ara
sında on beti geçen köy halkının 
sıhhatini bozan Büyükçekmece 
dalyanımn yıktınlarak göl suyu. 
nun denize aktlJ'llmaaı. 

Haber aldığımıza göre vilayet 
idare heyeti dalyan duvarmın yık 
tırılmaaına karar venni,tir. 

2 - Muhtaç köylülere Ziraat 
Bankasmm vaktinde yardım etme 
si. 

3 - Amerika uma ve meyve 
ağaçları için fidanlık vücude geti
rilmeai. 

Yalova'da 
Yalovada bağcılık ve bizacılık, 

zeytincilik inkitaf etmektedir. Da 
ha fazla inki,af için köy fidaJ1lık
ları tesisi bildirllmittir. 

Silivri' de 
Köylüler zirai mahsulatın kıy

metaizlifinden tilı:ayet etmekte
dir. 

Ziraat odası bunları tetkik ede
cektir. 

Defterdar şubelerde 

Defterdar Mustafa Bey dün 
Maliye tubelerini teftİf etmi.tir. 

Beyoğlu tahkikatı 

Beyoğlu Defterdarlığından ça
lınan deftere ait tahkikat tama
men bitmi• ve suçlular mahkeme
ye verilmittir. 

Bina yapılıyor 
Emniyet ikinci tubenin bulun

duğu binamn evvelce yıkılan kı
Slmlarırun dünden itibaren tamiri
ne baflanmıftır. 

Etıbba odasında 

Doktorlardan ne 
alınacak? 

Doktorlara ait muaddel kanun E
tıbba Odaaına bildirilmitlİt'. Ehbba O
dasına yazılı bulunan aza, timdiye ka 
dar müaavi mikdarda duhuliye ve ai
dat veriyorlardı. Tadil&ta göre mua
yenehane sahibi doktorlar, cliftabiple
ri, eczacılar eakiai gibi 10 lin. duhu
liye ve senevi 12 lira aidat venıc.ckler 
dir. Evinde aan'atlannı yapanlar bet 
lira duhuliye ve alb lira aidat verecek 
lerdir. Hiç icrayt aan'at etm.iyen etıb
badan iki lira duhuliye 3 lira aidat a
lınacaktır. Bundan baıka çallf&JDJYa
cak ve muavenete muhtaç derecede 
malul olan aza ile bunlardan vefat 
edenlerin yardıma muhtaç ailesi efra
dma muavenette bulunmak üzere yar 
dun sandıklan teıkil edilecek ve bun
lara sermaye olarak oda varidatından 
bir kısmı ayrılacaktır. 

Odada 

Sijforta ve te•çll 
Ticaret Ochuı Türk ıemilerinin 11-

gorta ve tescili işlerinin tanzimile ya
kındıo.n mefgul omaktadır. Bu husus
ta odanın yaptığı tetkikatı ikmal için 
eserler getirilmiştir. 

Yunanistanda po•ta 
f.cret'eri 

Gelen malUmala göre Yunanistan .. 
da posta tarifesi değiıtirilmiftir. Mek 
tup ücretlerine wnumiyetle bir drah
mi zam yapılmıştır. Koli postallara 
zam kiloda altı drahmidir. 

--o--

Bilkreşte tetkik 
•eyahatl 

Bükreş Tıp fakülteıini ve hastanele
rini ziyaret ebnek Üzere dahiliye mü
tehassıslarından Profesör .Tevfik Sa
lim Paf", Dr. Muzaffer Şevki ve Se· 
dat Beylerle göz mütehaaaısı Hakkı 
Hayri ve operatör Fahri Beyler dün
kü pazar günü Romanyaya hareket et 
mitlerdir. Bu seyahat bir hafta kadar 
devam edecektir. 

--·-
Sahte paralar 

Sahte yÜz liralık iti tahkikabna po
lia büyük bir ehemmiyetle devam et· 
mektedir. Dün de bazı kimselerin ifa -
deleri alınmı,tır. Hidi!M! mea'ullerin 
bugünlerde tamamen meydana çıka· 
rılmaaı için sıkı bir surette çalıtrlmak 
tadır. Tahkikat son derecede sıkı tu· 
tulmaktadır. 
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Belediyede 

... .. ' ' ... 

Konservatuvar 
Profeaör yakında 
latanbula geliyor 
Şehir konaervatuvarımn ıalahl 

için Belediye ile mukavele yapan 
Viyanalı Pr. M. Markı bu ay so
nunda lıtanbula gelerek tetkikatı 
na devam edecektir. M. Markı Ma 
arif Vekaleti tarafından Ankara
ya da davet edilmittir. Maarif Ve
kili Ankarada bir opera akademi
ıi in,a ettirecektir. Burada opera 
ve operet artistleri yetitecekler
dir. 

Bu hususta profesörün fikri alı
nacaktır. 

Aksaray meydanı 

Aksaray karakolunun önünde
ki meydan Belediyece tevsi edil
mittir. Yalnız burada istimlak e
dilmemif bir dükkan kalmıtbr. Bu 
dükkana ait iatimlik ifi mahke
meye intikal ebnittir. 

Unkapanı köprüıii açıldı 

Unkapam köprüsünün muvak
kat tamiri bitmif ve dünden itiba
ren yaya insanların geçmesine açıl 
mıttır. Köprü 120 bin lira sarfile 
esaılı aurette tamir edildikten aon 
ra vesaiti nakliyenin geçmesine de 
müsaade edilecektir. 

Şirketlerde 

MuameJAt türkçe •• 
Ticaret müdürlüğü tirketler komi

serleri bütün iktıaadi müeıaeaeler ve 
tirketlerde muamelabn türkçe ile ya
pılıp yapılmadığını kontrol için umu
mi teftişe baılamıılardır. Bu teftitten 
hatta bakkaliye ıibi ufak iılerle uğ
ratan ticaret müesıeleri dahi istisna 
edilmemektedir. Bu teftitte şimdiye 
kadar 6 - 7 ticarethanenin türkçe ye
rine batka liııanlarla muamele yaptık 
lan görülerek baklannda takibata 
b<\tlanm,.tır. Maamafih büyük müea
aeaelcırdc bu nevi usulsüzlüğe tesadüf 
edilm.,ınj~tir. 

r Sünger ıirketi 
,._.,..,._.YD..,..,.,.,.-.;"• 

fktısa.t ve - leti tarafından "Sünger 
iıtihsal ve tasfiye şirketi" namile bir 
şirket teaiai için hazırlanan kanun pro 
jesini tetkik için dün Ticaret odasm
da lıiır komisyon içtimalanna başla
mıştır. Komiayon birkaç içtimada me· 
saisini bitirecektir. 

Pollstırt 

Bir yangın 
Oskiidlı.rda Dabailar mahalleainde 

Bakıyolrufunda oturan Ay:ıe H. m 16 
yaşındaki çoeuğu Halil kibritle oynar 
ken kibrit ateş almıı ve pencere per
deleri ve ta•andaki kağıtlar kısmen 
yandıktan sonra söndürülmüttür. 

Bir çocuk düıtü 
Şehremininde tramvaya atlıyan Ni

yazi ianinde 15 yqmda bir çocuk dü
şerek ba,mdan yat'alanmı,hr. 

Mahkemelerde 

Gişedeki 

, 

Maarifte 
i 

Bir tanassur 
Anne kızını mana•tır

daa kurtaramadı 
Kumkapıdaki Jandark İlimli Fran-

11z mektebi talebesinden Urani ismin
de bir Rum kızı, mektep idareıi tara
fından ortodoksluktan vaııgcçirilerek 
katolik yapılmqbr. Kız -'r.tepten ay 
nlnuıı, _,.a Kadılı:öyündeki Karle
mit manaıtınna kapanmıttır. Kızın 
anneıi Maarif müdürlüğüne ve Polil 
müdürlüğüne müracaat ederek kızı
nın iadesini iatemiştir. Fakat kız reıit 
olduğundan buna imkan ohnadıi!ı an· 
laşılmııtır .. 

Bursa ııeyahab 
Bursa liaeai mezunları cemiyetin

den: Cemiyetimizin tertip etmİ§ ol
duğu Buna .eyabatine ittiııak edecek 
Darülfünun ve yüluek mektepler ta
lebeainin 4-4-933 Salı aabahı saat 9,S 
da Karaköyden hareket edecek olan 
Asya Yapurunda bulunmalan. 

Dr. Server Hilmi B. ihtifali 
Darülfünun diş tababeti ve eczacı 

tubeleri ...ı.i müdürü merhum Dr. 
Server Hilmi Beyin vefatının üçüncü 
yıldönümü miinaaebetile Merkezefen
dideki kabrinde dq tababeti ve ec:r.aeı 
ıubeleri müderriı ve talebeleri ile me• 
lektaılan tarafından tertip edilen bir 
ihtifal yapılmıştır. Birçok doktor, dit 
tabibi ve farmakolofun İ§tirak ettiği 
bu meraaimde merlawnan kabrine çe
lenkler konulmuf ve hitabeler ııöylen -
mittir. 

Cemlyetlercl• 

Kurban paraları 
Bu sene birçok zevat, kOMCekleri 

kurbanm bedelini Tayyare Cemiyeti
ne teberrii clJnİ!lerclir. Bu teberrüatm 
bayram ıünlerinde dahi devam ede
ccıği anla,ıldığından kurban paraımı 
makbuz mukabilinde tesellüm etmek 
üzere bayramın birinci •e ikinci sün
leri Cağaloğlundaki lstanbul Tayya
re şubesinde memur buJundun.JJacak
tır. 

Yeni bir cemiyet 
istiklal Harbi Malulleri, bu iaimle 

yeni bir cemiyet kurmuılar ve Kara
köypalas'ta bir daire tutmuılanlır. 
Yeni ceb>İyetin reisi Oğuz Bey gayele 
rinin cemi,et me ; 1anma itlerini 
takip ve intaca çabpaa.ı.. anlara yar
dım ve hizmet ebnek olduğunu söyle 
mittir. 

Halk evinde 

Hekim ruhiyah 
Tıp Talebe cemiyetinin tertip •tti· 

ği konferanslardan biri dün alqam aa 
at 6 da Halkevinde müderriı muavi
ni Tevfik Remzi B. tarafından nril
mittir. Mevzu (Hek.im ruhiyab) idi. 
Konferanıtan sonra dit talıol>i Ce
mal Kamil Beyle Akile H. tarafından 
halk şarkıları ve fantezik tarkıJar söy 
lenmi,tir. Nisanın 16 unda cemiyet 
konfer-.ınalanndan birini Köprülüza. 
de Fuat Bey verecetkir. MHzu (Türk 
edebiyabnda bekim f"İr ve edipler) 
dir. Konferanıtan sonra tanburi Re. 
file Bey ve arkada,lan bir konser ve
receklerdir. 

suiistimal 
----... <>< .... ----~ 

Maznunlar Ağırceza mahkeme
sevkedilecekler • 

• 
sıne 

Sirkeci ganndaki bilet suiiatimali 
auçlularııİdan kontrol müdürÜ Kohen, 
gişe memuru Suat, evrak memuru 
Murat Ef. lerle diğer arkadaşlan, dün 
ikinci iatintak hakimi huzurunda sor
guya çekilmiılerdir. isticvap, akşam 
geç vakte kadar devam etmiştir. ilk 
tahkikat bir iki gün zarfında netice
leneceği ve Suçluların dUnJfmalarma 
ba,lanmak üzere Ağırceza mahkeme· 
sine ıevkedilecekleri anlaşılmaktadır. 

Sahte pasaport yapanlar 
Alman sefaretile bir polis merkezi

nin resmi mühürlerini taklit ederek 
aahte pasaport te·niine teşebbüs et
mekten auçlu Ernest ve Rongolun dün 
Ağır cezada duruşmalanna devam e· 
dildi. Çağrılan phitlerin bu celsede 
de gelmediği görüldüğü için mahke
me bu hareketi fÜpbeli buldu ve ken
dilerinin zorla getirilmelerine karar 
verildi. Şahitler gelecek celııede suç· 
lulann huzurunda sorguya çekilecek
lerdir. 

"Bir yıldız aktı" 

(Bir Yıldız Aktı) şiir kitabından do 
layı lımet Huliıai B. hakkında yapıl
makta olan ilk tahkikat netic:elenmek 
Üzeredir. Suçlunun bugünlerde muha 
kemesine başlanacaktır. 

Karar verilecek 
Evlerinin ônünden geçen bir su yo 

1 
lu için aralannda çıkan kavga netiee
ainde kOllll)USU Şahsene Hanımı balta 
ile öldünnek tqebbiiaünde bulunınak 
la maznun Azime H. hakkında diiD 
karar verilecekti. Fakat heyeti hiki
mede değiıiklik olduğu için karar bat 
ka güne kaldı. 

Baıka gÜne kaldı 
Arkadaımı yaralamakla maznun 

kahvecilbrahimin dün ağn-cezada -
hakemesine devam edildi. Suçlu, sor 
gulara verdili cevaplanla bundan bir 
buçuk sene evvel bir cumartesi ııünü 
tayin edemediti bir mahkemede ~ 
sızlıktan dolayı duruflnaaı yapıldığı· 
nı, nüfuı kilıdınm da mahkemede 
kaldığını, Gülcaıniai tarafında bir .,.. 
de doğduğunu, Cibalide niifnaa kay
dedildiğini, Unkapanında iunini hatır 
layamadılı bir mahallede oturdufu
nu 'öylüyordu. Mahkeme, auçlunun 
eski mahkumiyeti olup olmadığının 

araştınlmaaı ve nüfus kaydının sorul
ması için duruflhayı batka bir güne 
bırakb. 

Sigorta parası almak için 
Kendi dükkanlarını ıigorta bedeli

ne tami ederek yakmaktan suçlu fz. 
rael ve l:r.ak Ef. !erin durupnaları dün 
Ağırcezada yapıldı. E..,,elce yapılan 
bazı sorguJara henüz cevap gelmedi
ğinden muhakeme başka ıı:üne kaldı. 

3 

1-l•rpa.n--
Acı levhalar! 

lıtanbul aokaklarında çıplak 
yak, batı kabak dolaşan, sigar 
artığı toplayıp tüttüren, gelen 
geçene avuç açıp dilenen 
mektepsiz çocuklar gittikçe 
yor. 

lstanbul Belediyesi bunları 
köprü altlarında, esrar kahveler· 
de dilendikleri paralarla kum 
oynadıklarım, fırsat buldukça hll' 
aızlık yaptıklarmı teabit etmittir. 

lıtanbul Belediyesinin bu ç 
cuklar için bir yurt teais etmek ta 
savvurunda bulunduğu söylen 
mektedir. 

latanbul'un tık sinemaları, mu 
letem apartımanları ve dünyanı 
hiçbir büyük tehrinde görülmeye 
lüks talui otomobilleri vardır. ll 
hamlede lstanbul'un bu parlak re 
fah ve aervet ali.metleri insanı al
databilir. 

Fakat latanbul'un bir de kenar 
mahalleleri, iç aokıııkları, uzak kö
,eleri vardır ki hayat buralarda 
hiç bir tehirde görülmiyecek ka 
dar acı ve İğrençtir. 

Ozerindeki parlak fakat iğreti 
maskenin alhnda öyle korkunç bir 
lıtanbul vardır ki insanı her adı
mında dütünmeğe mecbur eder. 

Sokaklanmu:da hergün serseri 
mahliikların earar sattıklarını, ca ci 
delerimizde hergün sefil ve aç ço
cuklann dilendiklerini gördükçt> 
tık apartıman, lüks otomobil ve 
muhtetem sinemalar aleminin bu 
aa ve korkulu levhalarına gözleri· 
mizi kapıyoruz. Hilbuki tehrin Vt> 

memleketin bayatı yukarıdan de
ğil -.ağıdan ba,lar. 

Gümrük Muhafaza Kumandan
hğl hemen hergün telefonla yeni 
bir earar ve kokain kaçakçılığın 
dan haberdar eder. Gazeteler 
hemen hergün bir kaç sarhotluk 
vakaıı kaydeder. Ve doktorlar he
men hergün veremin, sari hasta
lıkların daha kuvvetli hamlelerle 
halkı tazyik ettiklerini isbat eder
ler. 

Vakıa büyük şehirlerde gülen, 
eğlenen, mes•ut inaanlarm yanı ha· 
tında ağlayan, ıatırap çeken bir ta
baka vardır. Fakat bu hiç bir za
man çocukların dilenip kumar, OY• 

naddrları, rakı İçip earar çektikle
ri dereceye gelmemittir. Morfin, 
kokain, eırar, rakı gibi müthiş ze
hirlerin zaten gıdasız bünyelerde 
neler yapabileceğini bilmek için 
doktor olmağa lüzum yoktur. 

Serseri çocukların dilenip ku
mar oynamalarının, hıraızhk edip 
aokaklarda yatmalarının ne netice 
vereceğini anlamak için alim ol
mağa lüzum yoktur. 

Orta ıınıfm, sinemayl, boyayı, 
tuvaleti bol gıdaya ve rahat hayata 
tercih ettikleri af&ğl tabakanın 
moriin, earar ve kumara dütÜP 
kendini zehirlediği bir ,ehirde kur· 
tarıcı müeueaeler yapmakta geci
kildiği takdirde tımarheneleri ge
nitletınek zarureti hasıl olur. 

Bunu bilmek için de kahin olma· 
ğa lüzum yoktur. 

Burhan CAHİT .............. __ ,,_ .................................... , 
Mesele yok! 

Şehrimizdeki Hitlerist
ler ve Museviler 

Ahnanyada MUKvilere kartı vaki 
olan bazı hareketlerin tchrimizdeki 
kendiaini gÖatermek istidadını arze
den akialeri, Dahlliye Vekili Şükrü 
Kaya Beyin dünkü niiabamızda yazılr 
beyanabndan sonra zail olmuştur, Bu 
beyanatı okuyan Mıueviler Almanya
da Musevilere kartı yapılan hareket
lerden dolayı derunen teeısür duy. 
malda beraber, berhanııi bir tezahür 
den içtinap lüzumunu müdrik olduk
larını aö~·lemektedirler. Zabıta, her 
ihtimale karşı dün de ihtiyati bazı tet
birler almıfH da bir mesele olmamış
tır. Diler taraftan Hitleristlerin ıeh
rimizdeki mümeasili Herr Beiner de
mİftİr ki: 

- "Blır:, misafir bulunduğumuz Tür 
kiyede ıiyasetle mefgul olmuyoruz. 
Geçen cuma günü lıtanbulda Musevi
ler tat'afından bir nümayiı yapdaca
iından haberimiz yoktu. Ortada bizi 
alakadar eden bir Yas.İyet yoktur.'' 

Postada 

Biz nlçla yapmadık? 
Madritte toplanan beynelmilel poo • 

ta kongreıoinde (Telıraf - Mektup) -
mile yeni bir nevi muhabere •••tau .. 
run ihdaaı takarrür ebnitti. Bu yeni 
muhabere tekli dünden itibaren dün
yanın her tarafında ba,lamı,br. Yal
nız memleketimizle Fransa, lrlanda, 
lıveç ve Arnavutlukta tatbik edilme
mİ§tİr. Oda 24 aaat zarfında gönda
rilene gidecek olan bu telgraf - mek
tupların faidelerini tetkik etmektedir. 
Eğer faideli görülürse Oda bu usulün 
tatbiki için t"tebbüaatta bulunacaktır. 
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$ 'illiy~t 
Asnn umdeıi • M l L L 1 Y E T " tir. 

3 NiSAN 1933 
ldar•hane : Ankara caddeai_ 100 No. 

T elpaf adt"e•İ : laL Mllll7et 
Telefon Numan.lanı 

Baımulaarrir •• Müdür ı M.31& 
Ya.&ı lfle:ri Müdürlüiü ı 24319 
idare •• Matbaa ı 24310 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Tilrkiye için Hu\.; ... 

L. K. L. IC. 
3 ay bit 4- s-
8 • 7 50 14-

12 • 14- 28-

Gelen ••ra.k ıeri •erilma..- Müdd•ti 
geçen nüı1lalar 10 bruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait iıler için müdiriyeta mÜ· 
racaat edilir. Cu:atemiz iJialarm maa'a· 
liyetini kabul etmeı:. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıillr.öy raaat merkedn.d• aldıi"tmıs 

malUmata nazaran hucüa. b.a•a u ba.lat
J:ı ve 4imalden rU.zıirlı olacakbr. 

2-4-933 tarihinde ha•a tazyiki 761 nıi
limetre, hararet en faz.la 11 - aıı 3 de
rPce idi. 

IFm:L~~~ 
Tayyare ile! •• 
Bilmiyorum, belki batka bir ar

kada, batka bir yerde kullanmıt
tır. Zannetmesin ki; ondan görüp 
te burada tekrar ediyorum. Aklı
ma geldi. Benim gibi herkesin de 
aklına gelebilirdi: 
Meşhur Bektati Şeyhi Nafi Baba 

merhum bir arife günü elinde bir 
büyük torik balığı ile giderken e
hibbasından birisine rattgelmit, 
hoşbeşten sonra ahpabı aorar: 

- Baba Efendi! Alem koyun a
lırken, siz torik balığı almıtaınız 
bu ne hikmet? •• 

Baba cevap verir: 
.. - .. Erenler, bu sene sırat köprü

sunu bahren geçeceğim •.• 
Nafi Baba merhum bugün ıağ 

olsaydı da sorsalardı: 
- Baba Efendi! Sıratı ne ile 

gececekainiz? •• 
Muhakkak fU cevabı verirdi: 
- Erenler, Kurban parasını 

Tayyare Cemiyetine verdim. Sıratı 
hıı;~adan geçeceğim! •• 

O dürmek ihtiyacı! •• 
. Aı:ıa? ! Sakın beni kan içmek 

ı~tıyen bır nevi (Diısseldorf) kati.
it zann~tmeyiniz. Ben yalnız bir 
ufak. mut~hede yapacağım •• 

Dua edıyorum ki; insan öldür
mek, muharrirlerin sinemacıların 
e~hasıl kariha aahi~lerinin hayalle 
rın~e ?lduğu kadar kolay bir tey 
?~gıldır. insanlar her hangi bir 
ışı halletmeğe birinin vücudunu 
mani görürlerse onu yokebnek is
t~rlerdi. Tarihteki bir sürü aiyaai 
cınayetlerin sebeplerini tetkik e
de:t~~ ~u neticeye varırız. 

u ıtıyadı medeniyet ve kanun 
kuvvetleri yavaş yava, kaldırdı. 
Y~lnız nimınedeni kavimlerde, ka
bılelerde tesadüf ediliyor ki; buda 
devede kulak. Lakin muharrirler 
de, senaristlerde bu itiyat bakidir. 
~u a~.amlar karihalarmda muttasıl 

andokerler. Şükrediyorum ki. 
bunlar bu 'f f 1 ' 
1 . d 1 ıaa ı Ya n12 kendi eaer-
erın e ve aenaryolarmda yapıyor

lar. Zaten nerede muh • ık . b' • arrır s ıtır, 
eaerı ıtıremez ve bır" b •1 sona ag ı-
yamazsa cinayete ka . 
B'" 1 rar verır. 
. oy e sanat ve edebiyat cinayetle-

rı çoktur. Bu hafta gördü"" .. 
f'I d .. h gum uç 
.. '1 d~ e udç m?. te!if senarist adam 
o urme en ıtı bıtirem· B b b" . ıyor. en 
ud~ ır ack- telakki ederim. Zan

ne ,1Ytlo~m d ı; muharrirleri ve ae
narıa erı a anı öldü~ed 

d k •u• en me-
ne~rae ço~u aanatini terkede
ce r ve •ilkredelim ki. biz b 
larm karfhıuında ya••,,:ıt d •. u1.n-..-... egı ız. 

100 liralıklar!. 
Kalp lOO liralık ıneaeleıi zabıta. 
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HİKAYE 
Adalet 

- Bir tarihçinin defterinden -
Eter aon tabarriyatımda, kadim 

lbrani kitabelerini kqfedememiı ol
saydım, hilkatin en eaki, fakat daima 
tazelifini muhafaza eden en büyük 
bir tarihi hakikati, hep tahrif olun
mut tekilde, tarih ilminin ebedi bir 
hacaleti olarak a.aırdan aaıra intikal 
edip gidecekti. 

Büyük eski sütunlar Üzerine hak
kedilmiı olan bu kitabeleri, aynen ter
cüme ettim: 

"Süleyman adaletin tevziinde eş· 
ıizdi. Bunun için ne ıssız, ucra köyler
de, ne kalabalık tehirlerde kavga, 
gürültü olmayordu. Kimae kimaeden 
ıikayet etmiyordu. Kimse kimseden 
davacı değildi 

Süleymarun yÜkaek mabkemeai, 
metruk bir ambar gibi, seasiz ve me
yus duruyordu. Eğer nöbetçiler, za
bitler ve neferler olmaaa, mahkeme 
kapısını örümcekler büsbütün örüp 
gideceklerdi. 

Bu hal Süleymana fütur veriyor
du. Adaletini sık sık isbat edememek, 
onu tifaıız bir nevınitaizliğe düıür .. 
müıtü. 

Hemen her gÜn nöbetçilere sonı• 
yordu: 

- Hiç bir davacı yok mu? Nefer
ler yeisle boyunlanru büküyorlar, 
kolları, omuzlan düıük, yorgun bir 
aeale cevap veriyorlardı: 

- Hayır efendimiz, biç bir dava
cı yok. 

Süleyman, hiç sesini çıkarmadan 
uzaklaııyordu. 

Mahkeme için kendi kendine §Öy
le düıünüyonlu: 

- Bu binaya artık ne lüzum var. 
Acaba kapılarını kapabveraem mi? 

Fakat bin bir muvaffakıyetine a
lemi hayranlıklara düıüren adaletine 
ıahit olan bu mermer sütunlu, altın 
tahtlı aaraym kapısını kapatmağa da 
ceaaret edemiyordu. 

Bir sabah, mahkeme muhafızla
rından b;ri, soluk soluğa, Süleyma 
run sarayına koıtu: 

- Efendimiz, mahkemeye iki er
kekle bir kadın geldi. 

Süleyman kulaklarına inanamı· 
yordu: 

- Eğer yalan aöylüyoraan, aeni 
mahkeme kapısının önünde asarım. 

Fakat Süleyman, inanmamı§ görün
mekle beraber, hizmetçi.sini çağırmıt· 
b, acele acele giyiniyordu. 

O gÜn sarayından çıkarken ıehir 
balkı, Süleymanm incili, aırmalı, ya
kut ve elmaalı bannanisini giydiğini 
görünce, ta•kınhklanndan, olduktan 
yerde durup, ağızlan bir kanı açık 
kalakaldılar. Çünkü Süleyman fevka
lade bir hadiae olmadan bu eavabı 
giymezdi. 

Süleyman, arabaamı kendi kulla
narak, debdebe ve ibtiıamla mahke
meye gitmiıti. Muhafızın söylediği 
gibi, iki genç erkekle bir ihtiyar ka
dın kapının önünde bekliyorlardı. 

Süleyman, merasimi mabıuıa ile 
tahbna oturduktan sonra, maiyetin
deki zabitlerden birine emir verdi: 

- Davacılan getirdik. 
Kadınla iki erkek, Süleymanın 

huzuruna iğilerek girdiler. Süleyman 
sordu: 

-· Kim kimden davacı? 
ihtiyar kadın, çukura batmı§ göz

lerile erkekleri süzdü. Sonra çıkık 
-•••••••••11111ıuııuııı11 .. ııuııııııııı•ıııHıııııııııı 

yı olduğu kadar halkı da İfgal et
mektedir. Dün bir gazete müvez
zii arkada,ına: 

- Ali dikkat! 100 liralık kalp 
paralar çıkını'! diyordu •• 

Bu hafta da matbaada yevmiye 
alırken itçilerden birinin vezneye: 

- Aman beyefendi! 100 liPalık 
kalp para çıkmıt diyorlar. Dikkat 
ediniz. . • dediğini aöyliyorlar. 

Şirketihayriye ve Seyrisefian 
gitelerine de 100 liralıklara dik
kat etmeleri hakkında emir gel
mitae de tramvay biletçileri henüz 
resmen haberdar edilmit değiller
dir. 

FELEK 

sivri çeneaini çarpıtarak, diısiz ağzı
nı açtı: 

- Damadımdan davacıyım. 
- Mamadm hangisi? Y okaa ikiai 

de mi? 
Kadın, aolda duran erkeği göster

di: 
- itte!. 
lttiham altında kalan itiraz etti: 

- Y anlıı efendim, ben değilim, Ö

tekidir. 
Süleyman, bir dakika durdu, dü

ıündü. Kadına dönerek: 
- Meseleyi iyice anlat, dedi. 
Kadın elini kaldmp yemin ede

rek, anlatmağa baıladı: 
- Bizim köyümüz, buraya bet ••· 

at çeker .. Bundan üç sene evvel, bu 
adam bizim köye gelmit. kızımı ni
kahla almııtı. Epey zaman bir arada 
geçindik.. Günün birinde damadım 
ortadan kayboldu. Nerede olduğunu 
bilmiyorduk. Bir gÜn nihayet bura
ya geldim, ararken gördüm, yakala. 
dun. 

Süleyman maznuna baktı: 
- Sen ne diyorsun? 
- Efendim, damadı olduğwnu ia-

bat etsin. 
Kadın durakladı: 

- lnıan kendi damadını tanımaz 
olur mu? lami de Y eıua .. 

- Burada Y eıua atlı yalnız ben 
değilim ki ... 

Süleyman öteki mazuna sordu: 
- Senin jsmin? 
- Yetual 

- Bu kadın senin kaynanan mı? 
- Hayır, öteki Y e§uanm •• 
Zabitler verilen emri derhal ifa ettiler. 
Süleyman, tahtın arkaarnc!aki duvarda 

aaılı duran, büyük, keskin palayı aldı: 
- Bu kadın, her h&lde birinİ:ı:İn ka.y

nanaaı .. Fakat ikiniz de inkir ediyorsu
nuz. Bir yanlıılığa malıAI bırakmamak 
için bu hakkı aramızda paylaşmak mec
buriyetindeyiz. Şimdi ben, bu kadını 
ikiye bölerim. Bu auretle de biç kimse
nin hakkı zayi olmaz. 

Süleyman bu mütemadi inkarlar
dan bir netice çıkaramıyacağını an .. 
lamııt. Baııru ellerinin araaına aldı, 
düıündü, dütündü, dii§ündü. Fakat 
b&§mı kaldırdığı zaman gözler.i . ~: 
vinçle parlıyordu. Zabitlerden ıkıaıru 
çağırdı: 

- Şu kadını biriniz bir kolundan, 
biriniz de öteki kolundan tutunuz .. 

Süleyman, palayı kadının baıı Ü· 
zerinde vuracak vaziyette kalclmnca, 
erkeğin biri helecanla bağırdı: 

- ihtiyara günahtır efendim, vur· 
mayınız. O kadının damadı benim. 

Süleyman, gÜlerek palayı yerine 
astı ve itiraf edene değil, inki.r ve 
sükut eden erkeğe: 

- Bu kadın senin kaynanan, de· 
di. 

ihtiyara da dönerek ilave etti: 
- Haydi, al damadını da, bera· 

berce köye gidin .. 

Türklere geçecek 
•anatlar 

Türk vatanda,Iarma tahsis edi 
lecek küçük sanatlar ve itçiler ka· 
nununun tatbikatı, kolaylattırıl
mak ve tatbikinde ta.aruz tetkil e
decek tefsirlere meydan verme
mek için Ankarada alakadar ve
kaletler mümessillerinden tetek
kül eden komisyon evvelki gün 
Emniyet itleri umumi müdürü T ev 
fik Hadi Beyin reisliğinde ilk içti
maını yapmıttır. Komisyona dahi
liyeden Hukuk Mü,aviri Ekrem, 
iktısattan sanayi Umumi Müdürü 
Recai, Gümrük ve İnhiaarlardan 
Hukuk Müşaviri Cemil, Ziraatten 
Umumi Müfettit Naki, Hariciye
den Umumi Müdür Emin Ali Bey
ler ve Nafiadan bir mümeİail da· 
hildir. Komisyon tatbik için esu· 
!arı görüterek mutabık kalmıttır. 
Bu eaaalar bir tamin ile tebliğ edi
lecektir. 

MAKEDO YA 
arkadatın cemiyete girmesine çahıı· 
yoruz. Askeri kuvvetin muzaheret 
edeceği bir ihtilal kolaylıkla muvaf· 
fak olabilir. Kesriye taraflannda teı· 
kilat yapmak vazifeaini de aana ver• 
meyi düıündük. lıin açıkçaaı budur. 
Muvafakat ediyor muaun ?Etmiyor mu 
sun? Ediyorsan askeri teıkilatm mer· 
kezi Manashrdadır. Seni de kadroya 
ithal ediveririz, olur biter. 

Aşh, Kin, Politika ve Kan.. 

- Bir cemiyet mi teşekkül etti? (1) 
-Evet .. 
- Niçin acaba? 
-Abdülbamiclin istipdadmdan kur-

tulmak için •. 
-Ya .• E kimler var bu cemiyetin i

çinde? 
-Binlerce aza sayıyorlar. Hele la

tanbul'daki büyük adamlardan bir çoğu
nun cemiyete girdikleri muhakkak.. 

Fethi Bey son derece soğuk kanlı bir 
ıcnçti . Öyle ani heycanlara k';'l'ılmaz, 
lıir ıcye adam akıllı kanaat getırmede.n 
kuru gürültüye papuç bırakmazdı. Bır 
iki saniye kadar düşündü. Sonra: 

-Sormak ayıp olmasın amma..-dc
di- bu cemiyetin merkezi nerede dir? 

-Seli\nik'te •• 
-Bu olmadı iıte. lstanbul'daki mü-

M ilellifi ı Nizam ettin Nazif 
.............. '" ..... " .... tıo .......... "" ........... . 

him adamlardan bir çoğu cemiyete dahil 
olurda bu cemiyetin merkezi lstanbulcla 
bulunmaz olur mu? 

~enç erkanıharp namzedinin bu ani 
çevırme hareketi binbatıyı bot avlamıı
tı; durakladı. Bu sefer Fethi Bey cephe
den bir hücum yapb: 

-Haydi haydi. Çıkar ıu ağzındaki 
baklal'.ı .. Sen bana niçin geldin? benden 
ne ıshyoraun daha doğruıu sizin için 
ne yapa~ilirim? bunu söyle bana.. 

lamaıl Hakkı Bey nihayet şun. 
lan aöyle~eğe mecbur olmuştu: 

- F et~•·.. aen. temiz bir arkadaş
sın. . ~elanıkte bı.r cemiyet teşekkül 
etmıştır. Bu cemıyet münevver sivil
ler arasında. derhal genişlemiı, sonra 
da orduya aırayet etmiştir. Şimdi biz 
ordu zabitleri mümkün mertebe çok 

F etbi Bey güldü: 
- Hah §Öyle. . lstanbuldaki nazır· 

lann cemiyete dahil olduklannı söy
lediğin zaman ürlanii§tüm. Hiç istib· 
dadın adamlarile istibdat devrilebilir 
mi? Fakat madem ki hakikat bu mer
kezdedir. Bu dakikadan itibaren be
nim İsmimi deftere kaydedebilirsiniz. 
Teıkilat yapmak meaelesine gelince, 
bur~da bütün kuvvet benim bölüğüm· 
dedır. Yanımdaki zabitleri imale et
tim mi korkulacak bir §ey kalmaz. 

B~r iki gün sonra bir hatka zabit te 
Ohrı kasabasında bazı zabitlerle tav
la ~ynı.yarak, gevzelik ederek günü 
geçırnut ve gece olunca debboy ku
mandanı Niyazi Beyin odasında mi58• 

ÇiZGiLER Çarşamba akşamı O P E R A da 
Franaızca aözlü 

•• 

Ş - Cümhuriyet devleti iktisat 
ve dil itlerile yakından uğratıyor. 
Sanat ile de yakından alakadar ol 
maaı yüksek menfaatlerine uygun 

Tüyler Grperten sah
neleri ve inaanı deb
t•t içinde bırakan 

.DUSELDORF 
olmaz mı? 

heyecanlı bir film. 
göaterecektir VAMPİRİ 

-B - Benim de kanaatim bu. Sa
nat eğlence gibi anlatılırsa devle
ti hiç alakadar ebnez; bir "kıy
metler mecmuası" gibi anlaşılırsa 
devleti. doğrudan doğruya alaka
dar eder. Yeni Türkiye'de dinin 
bıraktığı boşluğu, hara botluğunu, 
ilimle beraber yalnız o aanat dol

her dakika h <! lec'ln içinde tutacık 

filmidir. '477 -

durabilir. 
Ş - Sanatin devletleşmeainden 

ne anlıyorsunuz? 
B - Bütün sanat müessiselerini 

birer birer devlet evi yapmayı. 
Balet heyeti hıiline gelen bir şehir 
tiyatrosu, evvelce tedrisatından 
kaldırılan alaturka musikiyi tek
rar koymak isteyen bir musiki 
mektebi, Tahir puselik ve suzinak 
terennüm eden bir radyo şirketi 
var. Hiç biri devlet müessesesi 
değil; ve devlet maksadına, yıini 
millet ve insanlık harsına doğru- • dan doğruya hizmet etmiyorlar. 

Akıllara hayret verecek derece

de muazzam... Sesli sinemanın 

en büyük harikası... Milyonlar 

sarfile yapılan ıaheser ..• 

Arkadatlık Sadakat - Aşk 1 

1 

Mevlidi ıerif 
Kurban Bayramı arifeaine müsa

dif 4 Niaan 933 yarınki aalı günü 
öğle namazından sonra Te§vikiye 
camii ıerifinde latanbul Birinci Müs 
tantiği Halimağa zade merhum Nu· 
ri Beyin iıtirahati ruhu için Hafız 
Kemal Bey tarafından mevlidi ıe
rif okunacağından arzu edenlerin 
teırifleri rica olunur. (1458) 

---~IC!!llmıll ............ . 

lnkılip 
lzmirde (inkılap) mecmuasının bi· 

rinci sayııı çıkmıştır. Münderecatı 
dolgundur. Tavsiy eederiz. 

Muhit 
Ş --Operet, Nihavent, taklit fe- 'ı 

na mı?" diyecekler. Cevep verme- , 
miz lazım. ve heyecan Fransızca ıözlü film. 

Davet: Amerika ainemacılı~ 

sanayiinin en yüksek eseri 

olan SEMA DEVLERİ filmi 

~ Bu nefis aile ve mektep mecmuaaı .. 

B - Veriyoruz: balet ihtiyacı 
cinaiyen bedii, hemen hemen ferdi 
bir ihtiyaç; Alaturka havalar tari- i 
hiyen mürteci, romantik bir ihti-

1 nın Niaan nüshası çıkmııtır. 

1 Teblljiler 

yaç; radyonun sketch'leri aktam yarın saat 11 de şehrim ' z Mat-
keyfi yapan tok adamın hazım ve 

buat erkanına gösterileceg· in
gülme ihtiyacı. Bunlara millet sa -
natleri denilebilir mi?! den sinema ve film müessese-

Ş - Hakkınız var ; mesela rad- ı~ri müdirlerile sinemamızın 
yo Türk demokrasi ve cümhuriyet 
harsini yükselbnek Türkleri daha davetiyesini haiz :ıevabn teş· 
iyi çalıştırmak için cihantutan bir , rifleri rica olunur, (1479) 

ydayma vasıtası; adeta bir kültür- ;~:•::::::::::::"' 
ür. 

B - Nasıl ki trajedi, dram ve -
Yııd.zıarın yıJaızı oü n 

ağır komedi de ayrı cinsten bir 
kültür vasıtası, tiyatro sadece"bir , DOLORES DEL RİO 
mektebi edep" değil, milli tekıimü- ı ETUAL SİNEMASINDA, 
lün şartıdır. CENNET 

Ş - işte o zaman Maarif V eka-
• !eti hars ve medeniyet yayan bir ı PERi.Si• 

vekaletin tam bünyesine sahip o
lacaktır. içerisinde ilk, orta; yük
sek gibi idarelik daireler yerine 
üç teknik dairesi görülecektir: i
lim meslekleri dairesi, iktisat mes
lekleri dairesi, sanat meslekleri 
dairesi. 

B - Gerçi bu haylı büyük bir 
i• fakat yeni Türkiye'ye vücut ver
mek kadar büyük değil. 

Ş - Ölü bir hayale göre sanat
kar hafif adam tipidir. Yalnız ye
ni sanatkar genit fapkalı, plastron 
boyun bağlı, emperiyal sakallı a
dam olmaktan çıktı! 

B - Nazmi Ziya'nın bir sözünü 
hatırlıyorum: ressam, o da bir dü
tünücüdür. içtimai fikirleri olma
yan b!r adam, ressam değil ya nak
kaş bıle olamaz ! 

Ş - Sanatkarda cemiye t lik bir 
kafayı yapmak için? 

B - Daima o vasıta: Darülfü
nunluk bir kültür. 

Ş - Ah! derhal bize itiraz ede
cekler; "Çallı İbrahim de kuvvetli 
bir sanatkardır; cehli kuvvetine 
engel olmut mu?" diyecekler. 

B - Çallı cahil değil, mektep
sizdir; hele mektepli cahillere hiç 
benzemez! Çallı kültürsüz bir a
dam olsaydı"Çallı" olmaz «İbra
him» kalırdı! Mektep lazımdır; 
hayatın hususi müsaadelerinden 
istifade ederek kendi kendini ya
ratan bu orjinalleri umumi ve res
mi fartlarla yetittirmiye çalı,mak 
için lazımdır. 

Ş - Bir de itin pedagoji yüzü 
var; bunu o kadar mühim saymı
yor] ar: Safsata yaparak diyorlar 
ki ıyi öğretme usulü fena artisti 

fir kalmııtı. 
Ayni zabit kaza kaymakamını da 

ziyaret etmiıti ama aralarında ancak 
fU kısa muhavere c~reyan edebilmiı
ti. 

Zabit: 
- Söyliyeceğim aım muhafaza e

deceğinizi namusunuzla temin eder 
misiniz? 

- Evet .• 
- Selanikte bir gizli cemiyet te-

şekk~I <;~ıtir. Bu cemiyetin hedefi 
aaken hır ıayanla Abdülbamidi devir
mektir. Bu cemiyete aza olmayı, bu 
cemiyetin talihine ittirak etmeyi ka· 
bul eder misiniz? 

- latibdadm devrilmeaine çalııan· 
!arla her zaman beraber olacağnn. 
Yalnız, ben burada hükUınetin nüfu· 
zunu temail eden bir kaymakamım. 
Obride teesaüa edecek her hangi bir 
ihtilal cemiyetine müzaheret edersem 
o ihtilal cemiyetine ginniı olmamdan 
daha fazla istifade görüleceği mu
hakkaktır. Ben göz yumanın, arzu da 
basıl olur. 

Bir kaynaımadır baılamıftı. Oçün-

filminde bfiyü1< muvaffakıyet! •r 
kazanıyor. (1454) -

iyi muallim yapamaz. Buna da 
cevap verelim. 

B - Eyi öğretme usulü kötü ar
tisti iyi yapmak için bir vasıta de
ğildir; iyi usill iyi veya kötü mü
rebbinin iyi tesirini sonuna kadar 
götürmek, kötü tesirini de sonuna 
kadar azaltmak için bir vasıtadır. 
Metot sadece tekniktir. Bugün 
Türkiye'nin her tarafında Güzel 
Sanat Akedemisinde resim peda
gojisi öğrenmİf olan genç resim 
hocalarile bu pedagojiyi öğrenme
mi' olan eski resim hocalarının 
farkı göze batıyor. Eskiler hala 
"mukaddes mahrutlar" ını çizdiri
yorlar ve bunda inat ediyorlar; ye
ni resim muallimleri cümhuriyet 
çocuklarına biçim ve renk dünya
sında yaratıcı şahsiyetler veriyor
lar. Rejimin ihtiyacı hangiainedir? 
Pedagojinin ve metodun muvaf
fakiyetsizliği neredir? 

S - Yalnız bu vadide çok yazı 
yazmak lazımdır. _ 

B - Gerçi hen yazdım ve söy
ledim; nihayet bir fikir kazana
bildik: Şimdi kimse resmin musi
kinin ve tiyatronun aleyhin'de bu
lunmıyor. Ancak itiraf edelim ki 
fikrimiz henüz Alfred Fouillee'nin 
"idee-- force" dediği «canlı-fi
kir» değildir. Canlı-fikirler dü
'ünülmez, yatanır ! Y a,amak, bir 
mantık mevzuundan daha köklü
dür, iradeyi sarsan bir ,eydir. 

lsmail HAKKI 

cü orduda genç zabitlerin Make~on
ya komitecilerile çarpıt• çarpı.ta .ıçle
rinde doğan aavlet ve hareket ıbtıyacı 
yavaı yavat muayyen bir hadde doğ
ru teveccühe batlamıttı. 

Abdülhamit Hükiimetinin biribirini 
velyeden ahmakhklan bu kımıldanııa 
biraz daha gayz, biraz daha ıuur ve
riyordu. 

lstanbul hükllıneti, orduyu ihmal 
ediyordu. Zabitler murabahacı Yahu
dilere mail§ kırdırarak geçinebiliyor
lardı. Hem geçinmek te ne demekti? 
Ancak iktıaadi sefaletlerini kalafat 
edebiliyorlardı. Saray büyük rütpele
ri, nitanlan, ve her feyi yalnız imti
yazlı ımıflara mensup toy ve cahil 
gençlere; kocamıı, bunamıt ihtiyar
lara babfed.İyordu. 

Hele neferlerin sefaleti .. Ooof itte 
bu yürekler acısı idi. Zabitler bu 
memleket çocuklanna artık kuman
da etmeğe utanıyorlardı. Hat boyla
nnda yahnayak dolatan ve ancak kir
li beyaz donlannın üstüne kırmızı ku
şak aararak tesettür edebilen nefer
ler, sil&hlarınr çam.atır urganlarile 
omuzlarına asabiliyorlardı. Ordu bir 

Jandarma zabiti olmak 
isteyenler 

K. Köy Askerlik şubesinden: 
1 - Şubemiz halkindan olup son 

yoklamalan yapılmıt, 327 ve 328 do
ğumlu kısa hizmete tiıbi efendilerden 
istekleri bulunduğu takdirde jandarma 
ihtiyat zabiti yetiştirelecektir. 

2 - Yukarıda yazılı doğumlu ve k>
aa hizmetlilerden jandarma zabiti ol
mak isteyenler ıubeden doğruca Har
biye mektebine sevk edileceklerdir. 

3 - Bu auretle istekli bulunanlar 
emoallerinin sevkini beklemiyerek niha
yet 1 mayıs 933 tarihinde Harbiye mek
tebinde bulunacaklarından mezkur 
mektebe kabul teraitini anlamalı: ve i
cap eden vesaiki hazırlamak üzere şiın
diden tubeye müracaatları lazımdır. 

Karadeniz 
Orman işeme 

Türk Anonim • 
Şirketinden: 

Karadeniz Orman hlebne Türk A
nonim Şirketi bi11edararu nizamname1 
dabilinin 22 ve 23 üncü maddelerine 
tevfikan 24 Nisan 933 tarihine müaadif 
Pazartesi günü aaat 16 da aureti adiye
de olarak ıirketin Galata'cla Ömer Abit 
Hanının 4 ncü kat 4 numaralı merkezi 
idaresinde içtima edecektir. Eaaleterı 
veya vekaleten liakal dört his.eye ma
lik olan her hissedar heyeti umumiyeye 
ittirak hakkını haiz olduğundan yevmi 
içtimadan bir hafta evvel hamili bulun• 
duklan hisse senetlerini tirket merkezi 
idaresine tevdi ile mukabilinde dühuli· 
ye varakaları almalan lilzumu ili.n olu• 
nur. 

\ Meclisi [danı 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Meclisi idare raporunun kıraati, 
2 - Murakip raporunun kıraati, 
3 - 932 senesi bilAnÇOMUJun tasdiki 

ve Meclisi idarenin lbraaı, 
4 - Murakip intihabile ücretinin 

takdiri. 
5 - Meclisi idare azasından müddet• 

leri hitam bulanların yerlerine diğeri,.. 

rin.in intihabL 
6 - Mecliai idare azasına Ticaret 

kanununun 323 ve 324 üncü maddeleri· 
ne tevfikan mezuniyet ve aali.biyet İW~ 

(1470) 

çok yerlerde kasatura kayııı bile dağı• 
tamıyordu. Yataklı vagonlann ıl~~ 
kompartonanlarmda pipolanru tütt~· 
rerek seyahat eden reji müdürle..,, 
ecnebi tütün tirketlerinin direktörle' 
ri, Bozdağ zeybeklerinin kara kuta!<l• 
saldırmaları gibi kaaaturalarını kıl' 
ıaklanna aaplamıt bu yançıplak ııe• 
ferlere bakarak istihza ile gülütüyof" 
lardı. 

Bu da kafi gelmiyordu. lstanbulıı" 
bunak nazırlan her gün bin bir k•lı' 
ba giren köhne aiyasetleri ile Mak"' 
donyayı bir parça daha içinden çıl<•; 
lamaz bir hale aokuyorla~ .ve bu ~ıl 
aürünün en aon hayatiyetını budi• 
Balkanlarda kurşunlatarak mab"'C 
yorlardı. 

Artık bıçak kemiğe dayanııı1,~ 
Makedonyada çarpıtan ihtilal ~e~" eP 
rinin fedakarlıkları, yaıamak ıatı)" ol• 
bir milletin neler yapmafa mecbur 
duğunu pek ala göateriyordu. ) 

(Devamı var 

(l_)_M_u_h_a_v_e-re--a-y_n_e_n böyle c•;;::.: 

etmiıtir Fethi Bey muharrire 
bizzat temin etmiıtiT. 



MiLLiYET PAZARTESi 3 NiSAN 1933 

7 Günlük program 
Prensip 
İhtilafları 

(Başı 1 inci sahifede) 
lanna ait kararlarını vereceklerdir. 
Bu prensip ıneselelerinden başka bir 
çok fertlerin tabüyetlerine ait ihtilaf 
lar vardır. Bitaraflar, gelecek ay da 
onlann tetkikatını bitirerek kararla
rını tarafeyn heyeti murahhaaalarına 
bildireceklerdir. 

PAZARTESi. 3.4.933 

ISTANBUL, 1200 m. 
lS - 18,45: Vedia Riza Hanım. 
lS,45 • 19,30: Orkestra. 
19,35 • 20: Fransızca den müpWctil
trıahsuı. 
~O 20,30: Stüdyo au heyeti. 
20,30 - 21,30: - 22,30: Orkoatn, Aj.m 
•e borsa haberi saat a:ran-

AN KARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalaıtan. 
lS. : Muallim Zeki Bey idaresindeki 
M.M. mektebi korali. 
18.40 : Gramofon. 
19.10 : Gitar Solo(Sadrettin B. tarafın
dan.) 
19.40 : Konferans. 
20,10 : Ajans haberleri ve heva raporu. 
VARŞOVA, 1411 m. 

13.15: Plak. 16.50: Plak. 18: Macar 
mu sikisi. 19: Muhtelif. 19.25: Konut
ına - hafif musiki, 21.20: Walentinow'un 
eserlerinden ··~k geceıin opereti. 23.50: 
Dans musikiıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

lS.35: Piyano konseri (Lili Wiclner). 
19.<15: Şarkılar. (lmre Molmar tarafın
dan). 21 .15: Filharmonik orkestra kon
seri (Stravinıky). Müteakıben piyano 
konseri. 23.35: Sigan musikisi ve 'Macar 
milli tarkılan. 24.25: Caz. 
ViYANA, 517 m . 

18.20: Franz Eber takımı (opera, ope. 
ret, dans). 21.15: Kanşık neşriyat (Dan
ıig'tcn naklen). 23.30: Şarkılı caıbant. 
ŞiMALi ITALYA iSTASYONLARI 

18.35: Konser - Haberler. 20.50: Plak. 
21: H aberler. - Plak. 22: Standart oil 
kumpanyasının konseri. 23: T email -
Plôk. 

PRAG, 487 m. 
18.55: Pli\lt. - haberler. 20.10: Derı . 

20.30: Haberler. 
lo\NGENBERG. 472 m. 
. ,21.15: "Daı Spitzentuch der Königin,, 
• sım)i Yohann Strausa'un opereti. 23.35: 
Gece konseri. 
P.OMA, 441 m . 

21 .20: Entermezzo musiki (Bernardo 
l'asquini'nin far kılan). 22: Şimal mer
<ezlerinden nakil. 23.15: Poliı takımı
nın konseri. 
BOKREŞ, 394 m. 

13: Plak. 14.15: Keza. 18: Caz kon
&eri. 19.10: Devamı. 21: Brahmı'm eser
lerinden konser. 
B~ESLAU, 394 m. 
20.45: Koro konıeri. 21.35: Mandolin 

•e Gitar konıeri. 22.35: Alınan f'U'kıcı
larınm şarkı konıeri. 

SALI. 4.4.933 

ISTANBUL, l:lOO m. 
ıs - 18,45: Makbule Hanım 
18,45 - 19,30: Orkestra. 
}9.30 - '20: Fransızca ders ilerlemlt o
a11ıara. 

20 - 20,45: Hikmet Rıza Hannn. 
20,45 - 21,30: Hafız Ahmet Bey. 
21,30 - 22: Nimet Vahit H. 

lı22 - 22,30: Gramofon, Ajanı ve borıa 
abe,.j saat ayan. 
ANKARA, 1538 m. 

12.30 : Ankarapalaotan. 
18. : Riyaaeticiiınbur ~k or-
kestrası. A.Hohnee Fantai•ie La M . L . ~-- o~ tan.g noıre. ouıa u.wıne ,. Trepaichon 
Serrano Segndillaa . 
18.40 : Gramofon. 
1930 : Viyolensel konseri ( Edip B. ta
rafından.) 

20. 10 : Ajanı haberleri ve hava raporu. 
VARŞOVA, 1411 m. 
f 1.315: Plak. 16.50: Plak. 18.051 Sen
onık konser. 19.25: Haberler. _ kahve 

ko?aeri. 21.05: Halk konseri (Leh eaer
lennden). 23: Şarkılar. 23.35: Dana 
musikisi. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
18.05: Keman konseri. 19.0S: Salon 

~e caz orkeıtralannm konıeri. 20.35: 
le chemineau" iılmli Offenbalı'm ope
rası. Sonra Şandor Bura Sigan talmıu. 

\rfYANA, 517 m. 
.. 20.30: Viyana operasından naklen: 
Andre Chenier" isimli opera. 23.15: 
C.uıtav Macho takınu (hafif musiki). 
PRAG, 487 m. 

.. 19.35: Şarkılı almanca neıriyaL 20.05: 
'fanheuser" (Tanhoyzer) isimli W-.

l\er'in 3 perdelik romantik operasL 
ZORIH, 459 m. 

., 21.55: Şarkılar. 
"OMA, 441 m. 
f 21.20: Maria Thereıia Borbini tara
~ndan 1 tal yan tarlalan. 
<>ÜKREŞ, 394 m. 

13: Plak. 14: Keza. 18: Hafif ve Ro-
llı 'ki . 19 len musı sı. .15: Devamı. 21.05: 

l'dya Lipouıka tarahndan f'U'kılar 
~l.25: Senfonik konser (Mendelıoh,;, 
il eethoven ). 22.20: Devamı (F errari, 
il eethoven). 
~ESLAU, 394 m. 
20.20: Hava raporu • Plik. 20.45: Ko

~UtrnaJar, 21.05: Bir çok milletlerin 
d alladlanndan. 22: Muhtelif milletlerin 
1ı "nı parçalanndan (orkestra ile). 23: 
<>nuımalar. 24.20: Konoer: 

ÇARŞAMBA. 5.4.933 

18 lSTANBUL, 1200 m. 
ıs · 18,45: Muzaffer Bey. 
20•45 - 20: Orkestra. 
~ 

4
- 20,45: Hamiyet Hanım. 

21' S " 21,30: Mahmure Hanım. 
--..::o • 22,30: Orkestra, Ajana horsa, 

ayan 

ı2~KAİu, 1538 m. 
ı,, : Ankarapalaıtan 
1' .. tr._: Riyaseticümhur flannonik or
l>orı; ,•ı: Auber OuvertureLamuette de 
•a .~~ Ba}leron Dans Bosnaique orkest
~•k; B katinde keman konseri(Ekrem 
ls.40 · tarafından) 
1 ll 1 S '. Gramofon. 

· Dans musikisi. 

( l•lanbul aaatlne glJre tanzim edllm.,tıllr ) 
20.10 ı Ajam habwl.i ve hava rapon&. I 
VARŞOVA. 1411 m. 

13.l&ı Plik. 17: Plik. 18ı Ruhi mulİ
ki. 19.25: Haberler - Kahve konseri. 
21.201 Konaervatuvardaıı naklen klaıik 
komer (Donkowıky, Kamienaky, Hay
dn). 23.15: Dana plaklan. 23.35: Espe
ranto deni. 24: Dana muııildlİ. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

n. 
19 - 20ı Orkestra. 
20 - 20,30: HU>DDlar au heyeti. 

18.JSı Budapqte konser ta1mıu. 20.35: 
Şarkılar (Mel. A. Stranıky). 21 : Konfe
rans. 21.20: Gerlady'nin "Sevmek" iıim
li piyesi. 22.55: Sigan musikisi. 23.35: 
Viyolenael ve piyano konseri ( Bı;etho
ven, Dohnanyi). Sonra Sigan musikisi. 
ViYANA, 517 m. 

18: Pla.k. 19.10: KonutmaJar. 19.55: 
Norveç hat.kında konferans ve Norveç 
musikisi. (piyano refakatile). 20.45: 
Halk konseri (Offenbach, Y. Strau11, 
Lehar, Kalınan). 21.50: "Goluvalılar 
boynuzlan., isimli skeç. 23.30: Şarkılı 
caz. 
MILANO - TORINO - FLORANSA 

20: Haberler. - Plak. 21.35: Piyes. 
24.05 Danı muıikiıi. 
PRAG, 487 m. 

17.15: Bruno'dan: Konser. 18: Konut· 
malar. 19.35: Almanca neşriyat. 20.15: 
Bando mıztka, 21.40: Piyano ile Çek ııo
natlan. 
ZORIH, 459 m. 

21.35: "Kahramanca kaçıf'' iıimli mo
nolog. 
LEIPZIG, 989 m. 

23.35: Peter Comeliuı'un ıarkılarm
dan bazılan (Plak ile). 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Plak. 18: Radyo orkeıtrası. 19.15: 
Keza. 21: Saksofon solo. 21.45: Keman 
ıonatlan. 22.15: Piyano konseri (Bach -
Liozt. Gluck - Brahams, Saint - Sains). 
BRESLAU, 325 m. 

18.45: Mendelsohn'un eserlerinden şar
kı VP musiki parçaları . 20.35: Köni ıı: s
ber 1t'den: Dana musikisi. 22: Mozart'm 
eserlPrinden. 23.35: Beri inden: Dans 
musikisi. 

PERŞEMBE. 6.4.933 

ISTAı BUL, 1200 m. 
18 - 18,45: Nebiloğlu lsmail Hakkı B. 
18,45 - 19,30: Orkestra. 
19,30 - 20: Fransızca ders ilerlemit o
lanlara. 
20 - 20,30: Ülkü Hanun ~ 
20,30 - 21,30: Tanburi Refik Bey. 
21,30 • 22,30: Gramofon, Ajans, borsa 
ve saire. 

ANKARA, 1538 m. 
lZ.30 : Ankarapalıutan. 
18. : Alaturka saz. 
18.45 : Gramofon. 
19.20 : Alaturka saz. 
20.10 : Ajans haberleri ve hava raporu. 
VARŞOVA, 1411 m. 

13.10: Plak. 13.35: Talebe konseri 
(filharmonik). 16.25: Plak. 16.50: Plak. 
19.35: Kahve musikisi. 20.30: Mütalea. 
21: Kanşık musiki. 23.20: Danı musi
kisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

19: Konser. 20: Konferans. 20.35: 
"Fanny Eleıler" İsminde danslı temsil. 
ve iki perdelik "Cremona kemancısı" i
simli opera temaili. Sonra Sigan 
mua.ilrisi. 24.20: Manditı orkeatrası. 
MONIH, 532 m. 

-~0.30: Şrammel musikisi. 20.55: 
Nurnberg'den naklen: Martlardan mürek 
kep konser. 22.50: Brahms'ın eserlerin. 
den piyano sonatlan. 
ViYANA, 517 m. 

21: T autenhayn kuatoru tarafından 
operet ve eski danılar. 22: Ric~rd 
Wagner'in eserlerinden orkestra kons1>
ri (şarkılı). 23.30: Son haberler. 24: 
Cazbant (şarkılı). 
MILANO - TORINO - FLORANSA 

18.15: Orkestra. 20: Haberler. - Ayin. 
21: Haberler. - Plak. 22: Milano Skala
sından naklen: V erdinin .,Mignon" 
(Minyon) iıimli operası. 
PRAG, 487 m. 

18.50: Plak. - Konuşmalar. 20.25: Is
la:" taganni kuatoru (Rus tarkılan). 21: 
Tıyatro. 23.20: Org konseri (Weber 
Mendelsol-n, Y. Strausa, Bartholdy) ' 
BOKRES 394 m. . 
ı.o!,3: p • k. 14.20: Keza. 18: Kantıl< 

''.": · 19.20: Devamı. 20.35: Bir opera 
temsilıni nakil. 

CUMA. ?.4.933 
ISTANBUL, 1200 m. 

18 - 19: Kemal Niyazi B. ve arkadqla-

İstanhu:u lz'az eden 
yeni Lüksenburg 
Son 10 gün zarfında lstanbul

dan uzak yerlerde, hatta hazan ls
tanbulda, İstanbul radyosunu din
lemek istiyenler muz'iç ve kuvvet
li bir ıslık sesile karfılatmakta ve 
lstanbul netriyatını rahat dinle
mek imkanını bulamamaktadır. 

Makinesi müsait olanlar bu ıs
lığın bu günlerde tecrübe yapmıya 
hatlıyan Lüksenburg istasyonuna 
ait olduğunu anlanutlardır. 

.. B? m~rkez 200 kilovat gibi 
muthıt hır kuvvetle tecrübelerini 
yapmaktadır; ondan dolayı bu ka 
dar uzaktan İstanbul netriyatım 
iz'aç etmektedir. 

Lüksenburgun izacatına niha
yet vermesi ve lstanbula pek ya
kın olan tulü mevcini değiştir
mesi gerek posta ve telgraf müdü 
riyeti u'lnumiyeai tarafından, ge
rekse Radyo şirketi tarafından e
hemmiyetle ait olduğu makamlara 
telgrafla bildirilmiştir. 

21,30 - 22,30: Orkestra, Ajana, borsa 
haberi saat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalaatan. 
18. : Alaturka aaz. 
18.40 : Keman konseri(Ekrem Zeki B. 
tarafından). 
19.20 : Fransızca den. 
19.50 : Gramofon. 
20.10 : Ajanı haberleri 

VARŞOVA, 1411 m. 
13,15: Plak 16,50: Keza. 18: Bando 

muzika. Konuımalar. Plak. 20,25: Ko
nuımalar, 21,15: Bütün Avrupanın nak
ledeceği Gregor Fitelberg'in idare ede
ceği tagannile filharmonik konser. 23: 
Sopran muganniye iştirakile filharmo
nik konser. 

BUDAPEŞTE . 
18,35: Kilise konseri (Şarkılı koro ı

le). 19,35: Aıkeri musiki, 20,45: Muh
telif konferanslar. 21,15: Varşova'dan: 
Umumi Avrupa konseri. Müteakiben 
Sigan musikisi. 23,50: Plak konseri. 

ViYANA, 517 m. 
18,45: Fantazi plaklar ile konser. 

19.45: Konuımalar. 21,20: Varıova'clan: 
Umumi Avrupa konseri. 23: Haberler. 
23,25: Opera, Operet ve valı parçalan. 
(Orkeıtra). 

Milano - Torino - Floran•. 
20: Haberler. Plak. 20.55: Kahve kon 

seri. 22: Senfonik konser. 
PRAG 487 m. 
18.05: Kuator konseri. 19,20: Ame

le ncıriyatı. 19,35: Almanca musikiıiz 
neşriyat. 20,30: Hannonik fantazileri. 
20,50: Monolog 21,05: Varşova'dan nak 
len: Umumi Avrupa konseri. 

ROMA 441 m. 
21,50: Kanşık konser, 22,35: "Karo

lin" ismindeki piyes. 23,05: Konser (1-
talyan eset"leri). 

BÜKREŞ, 394 m. 
13: Plak. 18: Radyo orkestrası. 21,05: 

Senfonik konser. 21.05: Senfonik kon
ser ( Çaykovski, Otteıco), 22,20: Filhar 
monik orkestra konseri (Dukaı). 23,20: 
Almanca konferans (Romanya'cla güzel 
sanatlar olan alaka). 

CUMARTESi. 8.4.933 

lSTANBUL, 1200 m. 
18 - 18,45: Müıerref Hanım. 
18,45 - 19,30: Orkestra. 
19,35 • 20: Fransızca ders müptedilet"e 
mahsus.. 
20 - 20,30: Osman Pehlivan. 
20,30 - 21,30: Hafız Ahmet Bey saz. 
21,30 - 22,30: Orkestra, Ajanı, borsa 
haberi saat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalaıtan. 
18. : Riyaıeticümhur flarmonik or-
kestra11 Mendelısohn ıenfoni. 
18.40 : Alaturka saz. 
19.40 : Danı musikisi. 
20.10 : Ajans haberleri ve hava raporu. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13,15: Plak. 14,20: Talebeye mahsus 

sabah konseri. 17: Plak. 18: Konutma
lar. 19,35: Kahve konseri. 21,05: Hafif 
muıiki (Supe Strau11, Schinelli, Mosk
wıky) 22,10: Konserin devamı (Şarkı
lı). 23,10: Şopen"in eserlerinden parça
lar. 24: Dans musikisi. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35: Sigan muıikisi. 20: Plak. 

21,35 : Macar ıürleri. 22,15: Opera or
kestrası tarafından ıarlah opera parça
lan. 23,45: Kahve musikisi. 

PALERMO, 538 m. 
21,50: Katja, die Taenzerin" isimli 

E. Kalman'm opereti. 
MONIH 532 m 
21: Bando muzika. 22: Şarkılı ten>

sil. 22,50: Hikayeler. 23: Şarkılı oda 
musikisi. 23,60: Gece konseri. 

ViYANA, 517 m. 
18: Peıteden gelen Macar artistlerini 

tren iıtasyonundan kar§ılaına meraoiıni
ni nakil. 18,35: Hafif muıiki. 19,501 
konuımalar. 21,05: Eıki ve yeni piyano 
parçalan (iki piyano ile). 21,40: 0p,.. 
ra fantazileri, 22: ltalya'daıı nalden bir 
opera temaili. 

PRAG, 487 m. 
18,55: Plik. 19,251 Haberler. 19,351 

Almanca rnusikiıiz neıriyat, 20,35: 
Plak ile seyahat hatıralan, 21: karıtıl< 
neıriyat. 23,20: Muhtelif solo ve ıarkı 
parçalan. 
BOKREŞ, 394 m. 
13: Plak. 14,15: Keza. 18ı Karıııl< 

konıer. 19,20: Devanu, 21,05: Cannen 
ismindeki heyet tarafından ruhi havai-.. 
ile halk ıarkılan. 

PAZAR. 9.4.933 

lSTANBUL, 1200 m. 
18 - 18,45: Nihal Hanım. 
18,45 - 20: Orkestra. 
20 - 21,30: Heyeti Bedayi m. 
21,30 - 22,30: Gramofon, Ajana, borsa 
haberi saat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalaotan. 
18. : Alaturka saz. 
18.45 : Gramofon. 
19.20 : Alaturka saz. 
20· 10 ' . Ajanı haberleri ve hava raporu. 

Korugıvuıterhauzen, 1635 m. 
21,05: Şarkılar ve opera fantazileri 

(Herbert Yanıen). 21,35: Yay konae · 
22,05: N"''eli netriyat (Gerd Fricı::; 
ile) . 23: Haberler v.ı. 24: Berlio'den: 
Grassman orkeıtrasL 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,20: Ruhi musiki (koro tarafından). 

20,20: Monolog (Plak ile). 21,05: Bir 
piyes. 23,45: Sigan ve orkestra konıeri 
(Patria kazinoıundan). 

ViYANA, 517 m. 
18,25; Avusturya - Çekoslovak fut

bol maçının neticeaj (Maçın ikinci kı .. 
mı - Stadyomdan nakil). 19,20: Gitar 
t~ı tarafından oda musikisi. 20: Re
gına Ulrnan (kendi eserlerinden). 20,45: 

Mektum emval 
Bundan batka muhtelit komisyonun 

belli haılı iti olarak 25 inci maddenin 
tatbikatı kalmaktadır. Bu maddeye 
tevfikan mektum emvalin hüklimet ta 
rafından zaptedilmesi için muhtelit ko 
misyondan hu hususta ittihazı icap e
den tasvip kararlan peyderpey istih· 
aal edilmekte ve bu emval Türk hüku
metine devrolunmaktadır. Bu suretle 
§İmdiye kadar hükiimetimiz emrine 
devredilen mektum emvalin adedi 
1500 parçayı geçmiıtir. Bu mikdar
dan fazla devri icabeden mektum em 
val bulunduğu da tahmin edilmekte· 
dir. 

Spor 

Uludağ yoJculu~u 
Türkiye Turing kulübü Ski komite· 

•İnin tertip ettiği ikinci Uludağı ıeya .. 
hatne ittirak edecek zevat, yarın Bur
saya gideceklerdir. Bu meyanda Vali 
Muhittin Bey ve refikası ile çocuktan, 
Galataoaray fizik muallimi M. Giyolo 
atletizm federasyonu antrenörü M. 
Ahraham, terkoı müdürü M. Kastel
no ve zevcesi, Galatasaray muallim
lerinden Safer B., Selim Sım Beyin 
kızı Azade Hanım, kanalizasyon §İr
keti bat mühendisi M. Şiler, M. ve ma 
dam Delyon, belediye seyyahin şube
si memurlarından Vedat Bey, doktor 
Kelayditi, Buraanın Fransız konsolo
~u! biri lıtanhuldan, diğeri Bursadan, 
ıkı Fransız matmazeli bulunmaktadır 
Vali Muhittin Bey kıt sporları için 
(Türk yiirüyücülük , dağcılık ve kıt 
sporları) adlı bir kulüp teşkiline te
şebbüs ve buna ait bütün formalitele
r in ikmal edildiğini söylemiı ve demit
tir ki: 

- "Salı günü Mudanya yolile Bur
saya g idecek, bir ge~e orada kalaca· 
ğız. M. Giyolo orada dağ ve krt spor
ları hakkında projeksiyonlu bir kon
ferans verecektir. Ertesi sabah erken
den dağa müteveccihen hareket edece 
ğiz. Bursadan Uludağa giden ve ski 
ile gidilecek yolda yorulunca, fırtına
!'". tutulunca gidip dinlenmek için bir 
ıki melce yaptırmak istiyoruz. Klüp, 
rehberler tayin, kafileler tertip ede
cektir. Bu tecrübelerle gelecek kış 
sporunu hazırlatacağız. O zaman bele 
diyenin de müzahereti temin edilecek 
tir.', 

lngllterede kayık 
dı yarııları 

LONDRA, 2 (A.A.) - Oksford ve 
Kembriç ekipleri arasında her ıene 
yapılması adet olan kürek yarııı dün 
yapılmıştır. Yan§a baılama itareti, 
tam saat 4 te Putney köprüsünden 
birkaç metre ileride verildi. Daha hat 
langıçta Oksford hafif hafif ilerileme 
fe başlarnııtı. Ekiplerin ikisi de birin 
ci ~ile. kadar tam bir i.henkle yanya
na ılenleyorlardı. birinci milin sonun .. 
da Oksford çeyrek kayık boyu ilerle
mit bulunuyordu. Tam bu 11rada ce
nup kısmında sularm daha sakin ve 
durgun ol~ası Kemhriç ekibinin ya
vaş y~vat ~:"ha ileri gitmesine ve ham 
merwıth koprü başını geçerek Oka
forddan bir çeyrek kayık boyu daha 
ileri olmasına irnkln hlsrl etti. Chiı
vick d~nemecine gelince, bu ilerilik 
daha zıyade arttı. Kembriç rakibini 
2 1/4 kayık boyu geride brrakarak 
muayyen hedefe vardı. Kembriç ya
nş mesafesini 20 dakika 57 saniyede 
katederek birinciliğe eritmit bulundu. 

-o-

~ltapçılar toplandı 
Kitapçılar hakkında Mecliste cere

yan eden. müzakerat münaaebetile ı .. 
tanbul kıtap tabileri dün toplanarak 
aralannda hararetli müzakerelerde 
bul~uılardrr. Bu İçtimada bir risale 
neınne karar verilmiıtir. 

Türkçe Ortodoks ayini 
Ttf Ortoc!okalan ruhani reiıi Pa

p~ •• t~ E~ •. Tiirk Ortodokılannm 
dını ayınlerını Öz türkçe olarak yap
mala?"a ~~ra': venniı ve cuma gÜnÜ 
Panaıya kılıae~ınde ilk türkçe ayini 
yapmıtbr. Ayınde büyük bir cemaat 
hazır bulunmuştur. 

-o-

Gümrük müteha•s•••
nın beyanab 

IZMIR, 2 (Milliyet) - Şehri
mizde tetkikatta bulunan gümrük 
mütehassuı beyannameler hakkın 
da şunları aöylemİftİr: 

- Beyannameler lstanbulda 19 
lzmirde 10 kanaldan geçmektedi; 
Halbuki 3 kanal halidir. • 

Em_anuel Liszt tarafından ıarkılar ve 
h~if havalar. 21,25: "Das Thuringer 
Spıel Yon den zehn Zungfrauen" iıim
li musikili temsil. 22,35: Julius H<r
mann orkestrası. 

ROMA, 441 m. 
21,45: " La donna perdutta" .himli 

Pietrinin opereti. 
MILANO - TORINO - FLORANSA 
22: Milano Skalasından "MIGNON" 

operası 

BOKREŞ, 394 
12,15: Askeri muıilri. 13: Plak. 14,15: 

Kezıı. 18: Marco orkestrası. 19,15: Ke
za. r.Mlüsahabeler. 21: Bir operet temsili 
(lıtirabatlerde haberler.) 

ÇOCUK 

Yaramazlığın cezası 
Cambazhaneden kaçan bi 
maymunun başına gelenle 

,;::=' ,..... 
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Bir cambazhanede çok hilekar 
yaramaz, yerinde durmaz bir may 
mun vardı. Bir gün nasılsa cam· 
bazhanenin kapısını açık buldu 
ve kimseye görünmeden kendini 
sokağa attı. Onu her tarafta ara
yadursunlaı-, maymun eline geçir
diği hürriyetten tam manasıyla is
tifade etmiye ve alabildiğine eğ
lenmiye karar v~mişti. 

Tam o sırada caddeden yanya

na giden b ir itfaiye gurupu geçi

yordu. m a ymun fırsat bu fırsattır, 

dedi, r,anki eğlenmeğe gidiyor

mut gibi itfaiye neferlerinden bi

rinin bindiği bisikletin arka tarafı 
na atladı.. Eeeeh, artık keyfine 

diyecek yoktu. Böyle kanpana ve 

motör gürültüsü içinde yanğın ye

rine vardılar. Burası tehir dıtında 
bir kulübe idi. itfaiye gelinceye 
kadar kulübe çoktan yanmıf git. 
mitti. 

itfaiye yapacak bir İf kalma.ılı
ğını gorunce, geri döneceklerdi. 

Fakat hava gayet sıcak olduğun
dan o civarda bahçeli bir gazino
ya girerek, birer bardak limonata 

içmeğe karar vermitlerdi. Hep 

birlikte genit bir ağaçın yaprak
ları altındaki masanın etrafına 

1t,,,, -
1 ~ -
·~··"'fır. 

~ . 

sıralandılar. Gazino sahibi ken

dilerine buzlu ,erbetler getirdi. 

Bu esnada kendisini hiç ehem

miyet verilmeyen maymunun ca
m aıkılmağa batlamıftı. Ne yap

sın, civan dolllftı. Bahçede ça

matırlar aaılnııt bir ip gördü. He

men ipin üzerine çıktı. Artık bin 

türlü canbazlıklar yaparak eğle
niyor, havada taklalar atıyor, yır
tılan, parçalanan aapır aapır dö

külen çamatırlara ehemmiyet ver
miyordu. 

Nihayet bundan da bıktı. Fa
kat itfaiye neferleri de ne zaman 
otomobillerine, bisikletlerine bi
necekler? Zaten kendisine ,er
bet vermedikleri için, neferlere 
kızmıttı. İçinden: 

- Durun, ben size gösteririm, 
dedi. 

Hemen üzerinde canbazlık 
yaptığı çamatır ipini gidip yerin
den çözdü. itfaiye neferlerinin 
oturduğu yere geldi. Bunlar güle 
eğlene keyfli keyfli limonataları
nı içiyorlardı. Kimse maymunun 

y_anlarına geldiğini farketmemiş
tı. 

Maymun fırsattan bilistifade 

İpin bir ucunu neferlerden biri

nin oturduğu sandalyanın ayağı· 
na bağladı. 

Kapının önünde de hareket 

etmek üzere olan bir kamyon 

duruyordu. İpin o bir ucunu 
kamyonun arkasına bağladı. 

Şimdi kenara çekilerek kop 
cak gümbürtüyü seyretmeğe h 
zırlanıyordu. Kendi kendine: 

- Oh, diyordu, bize bir eğle 
ce daha çıktı. 

Eğlenceli mi ya? Kendisi içi 
belki •••• Fakat zavallı itfaiye 
ferleri için de öyle mi ya? 

Tam neferler tatlı tatlı limon 
talarını İçerken, birden bire 
paldır güldür koptu. 

Kamyon hareket edince i 

çekmi9, İp te bağlı olduğu sand 

yanın ayağını çekince, üzerin 

oturan nefer arka üstü yuvarla 

mıştı. Yalnız o kadarla kalsa iyi 

Sandahya aandalyayı ıürüklemi 
.~eferler biribirinin üzerinde yı 
mıf, neticede masa da, üzerind 

ki bardaklarla beraber devrilm" 
ti. 

Bir manzarayı seyreden ma 
mun keyfinden kabına sı 

mayordu. ilk defa ne oldukları 
tatıran neferler, etraflarına b 
kıpta muzipliğin kimin taraf 

dan yapıldığını anlayınca, heme 

maymunu yakalamağa koyuld 

lar. Maymun batına gelecek f 

laketi anlamıftı. Hemen ağa 
fırladı. Onu ağaçta yakalam 

mütkil bir it olacaktı. Neferler· 

çavutu bir akıl dütündü: 

- Durun, çocuklar, tuna cez 
aını vereyim, dedi. 

Hemen su dolu yangın ot 

mobilinin motörünü harekete g 

tirdi. Eline de hortumu aldı. Ba 

ladı mı su fıtkırmağa ! Sen misi 

ağaca kaçan? Atağıya inıe bi 

türlü, ağaçta kalaa bir türlü ••• H 

laaa maymunu sır sıklam ettile 

Artık tüyleri biribirine yapıfnu 
çelimsiz bir hale gelmitti. Ost 
lik itfaiye neferleri gidince · yay 
kalmaz mı? 

Bilmecburiye geri dönmeğ 

mecbur oldu. Artık cambazhan 

den batka gidecek yeri kalmamı 
tı. Yorgun argın cambazhaney 

varınca, kendini mecalsiz içeriy 

attı. Cambazhane sahibi kend 

ayağıyla gelen kaçağa bir 

vermeği tasarıamıftı. Nitekim 

kendisine temiz bir dayak çekti. 

Yorulan ve dayak yiyen may. 

mun soğuk duttan sonra ÜfÜmüt 

ve ciğer hastalığına tutulmuştu. 
Az kalsın ölüyordu. Canını zoı 
kurtardı. 

Yaramazlık cezasız kalmaz. 
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G 1 k 1 ki Kom,u memleketlerde 
e en arşı ı ar 

21 inci liste Suriyede Türk do•tluğu 
Zait - çok (He&apta) daha Halepten yazılıyor: Suriye Maarif 
Zaman - Bildirik Ye Adliye veziri Mazhar Aralan Paşa 
Zat - Kendi fiınali Suriyedeki teftit ıezintisine de 
Zebun ..!!! düşkün Tam etmekedir. Mazhar Pata iki gün 
Zebunk"l - dütküm ezen evvel Antakyaya gitmiş ve orada iki 
Zeki - kafa ıücü 
Zerre -
Zeval - ıöçme 
Zindan - Karan!• 
Ziyan - Eksildik, kayıp ıllİpten ı• 
lıyor, türkçeleamittir. 
Ziyadar - aydınlık 
Zümre - Bölük . 

Otuzuncu ilkrnektaıp a:tı"•"iınl-i 
Liste 19 

ÖZür - Gedik 
Ufuk - Göz bitkini 
Uhde - Benimseme 
Ukde - Düğüm 
uı,; - Ulu 
Umde - Olkü 
Umum - Bütün, hep 
Unsur - Parça 
Unvan 
Örfi - Zorlu 
Uzuv - Böliun 
Ucret - Gündelik 
Ulfet - T amtıklık 
O stat 
Uzlet - Y a!llllZhk 

• 

• 
Beyoğlu 11 İnci mektep maııllmleri 

21 inci lute 
Zait - artı, sonradan katılan, fazla, 

fuz.um5.uz, 'elmeğ~ iılem.i meftun yeter 
ş"·denn o bakışlar, o revitler zait
':İ' '. Sayılar,,. toplanacağini bilctinnek 
uzere aralarına konulan fu ipreti. 
.. z;:man :-- az, çok vakit çagataycaıta 
say ve turkçede •çaii• derler. 

Zat - Sahip manaama olan "zu" 
0.~n müenneıidir ki •ahibe demektir. (z.a 
t~lzeve) Kocali, a)n; künh, asil, ha
kikat manasında da kullanilir. Esas, öz; 
kaynak; mahiyet; kendi; nefis; "bilzat" 
kendi demektir, varlık. 

Z~bun - güçıüz; arik; zail; der
mansız; becerikıizt e.zkin, bitkin. 

Zebunlıeı - keı aözü çekmek mana
sına olan "'ketiden" masdarindandir: 
ze~ef . gücsüzü çeken, yediyen de
me~tır, bırde "'küıten' masclarindan 
•kii,• vardir ki öldür demektir. ":ırebun
•ü~·· nefsini korumadan aciz olani 
ezen, zuafaya gücü yeten d-ı.tir. 

Zeka - zekivet, tizanlayitli olmak; 
kavramak; sezmek· sezı"i· z~eklik; 
·--·-~ ' ' -~ -...,... usluluk. • zekiı zekavet ile 
zekaya malik olan Kimi.I inaandir.'' 

Zerre -.C.yetle küçük, ufak karin
ca demektir ki yüz taneai bir arpa ağır
lığın~dir. Güneıin iti&İ içinde uçar ıi
bi ıonnen gayet küçük toz tanelerine 
derler. Tiirkçeletmittir. "zerre kadar'' 
pek küçük; pek az, fizikte her ciımin en 
ufak parçasına denilir ki "molecul" br
tılığıdır, meaela: bir zene su kimya
ca terkibine halel ıelmenıiı olan en u
~ak ıu parça11 demektir ki, ıene hiclro
~ n okzijenden murekkeptir. 

Zeval - bir neanenin yerinden ayn
lıp geçme, ıitmesi, "saadeti ezeli kabili 
zeval olmaz aünet yer ütüne düt
mekle payimal olmaz" ":oeval pezir 
zail, fani olan• bozu ı.:.. bcnulmak. Kec
ki~ik, aşağı)~, yolı:olmak "bi zeval" 
ranı olmayan öileyhı. 

Zindan - babisbane; mü.eriminin 
te.·lrif olunduklari oda; idili! ve kcıl'ku~ 
lıapalı yer, magara. 

Ziyan - neli ve kiır lrarfılıjp. Kiıre 

sün kaldıktan oonra, lıkenderun yo-
lu ile tekrar Şama dönmüttür. Maa
rif veziri Antakya Türk lisesini de zi 
yaret ebnİf ve burada çok dikkate de 
fer bir nutuk IÖylemiştir. Vezir ez
cümle demittir ki: 

Efendiler! Biz Türk kardetlerimizi 
her zaman sevdiğim.iz gibi bugün .de 
daha çok aeveriz. Biz vaktile Oaman
b idaresinden, yaıamak için ayrılmak 
İatedik. Bugün hudutlanmız bizi Türk 
kardefleriınizden ayırmaktadır ve a
razinıiz Türkiye hududu dahilinde de 
fildir. Fakat kalben Türklerden hiç 
aynlmıt deiiliz. Biz Türlr.lerle dört a -
aır yanyana yatadık. Bu uzun zaman 
içind'! aramızda teeasüa eden doatluk 
Te kardeşlik alakaları kolay kolay kı
nlam.:ız. 

Yeni seyyahlar 
Ayın 15 inde bir Alman ııeyyah ka

flleai şehrimtte ıelecektir. Bugünler
de Romanya Ye Polonya Musevilerin 
den mürekkep bir aeyyah kafileainin 
de fehrimize gelmesi beklenmektedir. 

ZA Yl - Kazaen tatbik mühürümüz 
zayi olmuıtur. Hülanü yoktur. Kuru
Çetme camii imam ~e muezzini Ali Rı-
za, Mu•tafa Oanif. (1451) 1 

iFLAS DOLA YISlLE SATIS 
lstanbul lkinsi lfliıs memurluğundan: 

Müfli• Macit Maırlı Efendiye ait çorap 
fanili trikotaj vesair tuhafiye e§yaaı 

hergün sabah 9 elan alqam saat 18 bu
çuğa kadar devam etmek üzere Mahmut 
Paşanın alt kısmında 256 - 258 numara
lı mağazada pttakende ve sergi suretile 
aab,a devam edilmekte olduğu ilim olu
nur. (1475) 

türkçe: "aasi" denilir. Zarar; nok.an; 
yinik; tUrkçeletmittir• 

Ziyaret - ı:örrneye \.'e görüımeye git 
mek; yoklamak 

Zümre - İn!-an bölüğÜ; takim; fir~ 
ka, küruh. 

Erenlcöy hazinedar oğlu Baha 
Liste 22 

Abea - Bot saçma, 
Abut - Çatık, eiitı, 
Acayip - Ş....cak fey, f8Şılacak tey 
Acele - E vgenlik, evdilik, çabıklık 
(evmek acele etmek. Gerede'de 
kullanılıyor) 

Acemi - Görıüsüz, toy, gOrenek•i.z, 
yabancı. 

Acz- Becerikaizlik. ap1fma, güç yet
meme, pısmkJık_ 
Adalet - Doğrudan aynlmama, 
Adet - Gören'ek, aybqı. 
Adeta - Enikonu, bayağı, 
Adi - Bayağı, 
Afiyet - Safblr, sağlamlık, 
Eski listelerden: 

Uzuv - uya (Çaiatayca) (Büyllk 
Türk lupb) 

Muallim Ragıp T evlik 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
T ekirdağı Şarap fabrikaaı civarında yaptırılacak Hanga

rın İn!aab kapalı zarfla müna kaaaya konulmU§tur. Taliple
rin bu gibi inşaab enelce yapmış ve Ticaret Odalarından bi
rinde mukayyet bulunmut olduklarını ve yahut inşaatta aa.Ia
hiyel.i fenniyeyİ haiz mühendia iatihdam edeceklerini Noterlik 
~e muaaddak veuikle isbat et meleri lizundır. Bu şeraiti haiz 
ıateldiler "o/o 15" teminatlarım h8.milen "22-4-933" cumar
tesi günü aaat "13" te Galatada Alon, Satım komisyonuna mü 
racaat etmelidirler. Plin, şartname ve keşifnameden mürek
kep bir takım proje "5" he§ lira mukabilinde verilir. (M) 

(1302) 

Istanbul Gümrükleri Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - Müdiriyetimizdeki den iz vaaıtaları için 14 adet küçük 
}()t pazarlıkla yaptmlacaktır. 

2 - Pazarlık 4-4-933 tarihi ne rastlıyan salı gÜnÜ saat 14 
le B~müdiriyetimizdeki aatmalma komisyonunda yapılacak
tır. 

·n13 - latekliler 69 liralık iğreti güvenmelerile komisyona gel 
sı er. 

4 d- Şartname 'Ye reaim Baımüdiriyet satmalma 
nun acbr. (14G9 ) 

komisyo-

1 l•taabal Beledlye•l ilanları 1 
'-:--:-:-:-::-=::--:-:----

K;:i! ~eli 9?0 lira 90 kuruş olan yollar ve şoselere ko
npalıula rfl yn~el Seyrüsefer İşaretlerinin yapbnlması ka-

akımza .. a mk aaaya konulmU§tur. Talip olanlar keşif ev-
r gonne ve şartname almak üzer h .. L .• 
d"" r· ~ .. .. t 1i e er gun evazım mu 
~ugun~ murakb ebne • münakaaaya gİrmek için de 73 Ji-

r24 4 t9e3mı3 nat m; . uz ~e~a mektubu ile teklif mektuplarmı 
- - pazar esı gunu saat on beşe kadar Daim" E .. 

ne vermelidirler. (1473) ı ncume-
~--~~~--:--~-~~~~~~~~ 

-t , ' 

·~ 
MiLLiYET PAZARTESi 3 NiSAN 193;1 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi Sokajı Cinsi Hiıı.ai Emlak Hisseye göre mu-
No. No. hammen kıymeti 
132 Beyoğlu Kuloğlu • Terazi Kagir aparhman ' 216 36 16668 T. L. 
285 Kadıkay . Osmanağa Nüzhet Ef. Kagir hane Tamamı 48 4000 ,, 
286 Jıtanbul Balıkpazar Ahi Çelebi Meyhane Kigir dükkin Uatl odalar 12510/50400 24 4995 ,. 
287 Bllyllkada Yalı Çınar Arsa metre 112 Tamamı 89 400 ,,. 
288 Büyük Çarşı Bodrum Han Bodrumhan Kigir oda 3/4 6 500 ,. 
289 Tarabya Tarabya Kalaycılar Hane 25172 9 172 ,, 
290 Büyükada Yalı Yazıcı Hane Tamamı 24 1000 ,. 
291 Edirne kapı Kariyci Atik Alipqa Sail odaları Arsa ,, 4 100 ,, 
292 )( ocamustafapaşa Sancaktar Hayrettin Kocamustafapaşa Arsa Tamamı 238 20() ,,l 
293 Edirnekapı ' Avcı Bey Türbe Arsa ,, 6 100 ,, 

ihale be<leli ye pey akçesi nakcen ,eya gayrimübadil bonoıu ile ödenmek üzere yukarıda yaı;ılı gayrı menkullerden 132 11ra numa
~alıaı kapalı zarfla diğerleri açık artırma suretile satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 13-4-933 perşembe günü saat onbeştedir. Pey akçesi 

% yedi buçuktur. Şartnamesiııe tevfikan tanzim olunacak kapalı zarfların muayyen saatten evvel bankamızdaki sabş komisyonuna tevdii 
muktazidir. Şartname bankamız kapııına asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye rüsumu müşteriye aittir, (1382) 

HILALIAHMER 
GAZETESi 

·)' 

Bayramda Y almz 
H 1 L A L 1 A H M E R gazetesi çıkar. 

Hiliıliahmer Cemiyeti : lstanhul Bürosundan : 
llimlanruz için en kuvvetli ne•ir vasıtası Hiliılialımer gazetesidir. 

ilanlarınızı yalnız Hilaliahmer -İı:azeteıine veriniz. HiıaJiahmer gazetesi 
lstanbul'da değil, Türkiyenin her tarafında şubelerimiz vasıta•ile •atıl
maktadır. llinlannız, hem müessesenize ve hem de HilaJiahmer Cemiye

tine menfaat temin edecektir. 
ilanlarınızı : 

lstanbul'd~: Yeni postahane ka.''"mda Hililli.-Jımeı· Satış bürosuna. Te-
lefon: 22653. 

Istanbul'da Ankara cacldesinde llancıLk Türk Limitet Şirketine telefon 
20095 veriniz. Son sahifede 30 sondan evelki iki sahifede 40 kuru!
tur. 

(1353) 

1561 

~lak ve , Eytam Bankası Uaniarı 

Emik ve Eytam bankasından -
1 

11 -12-932 tarihinde fevkala de surette içtima eyliyen umu
mi Heyetimizin vaki temennisine tabaan: 

l - Heaapları muntazam bulunan müstakrizlerimizden 
borçlarını temdit ettirilmek arzu edenlerle, 

2 - Hesapları muntazam bulunmıyan müstakrizlerimiz 
den hesaplarım int~ icra suretile temdit istiyenlerin, 

3 - Cebri müzıl~ler neticeainde gayri menkiıl malları 
Bankamız uhdei tasarrufuna İntikal eden zevattan• İdare 
Meclisimizce müttehaz ve şerait dairesinde muamele görmek 
talebinde bulunanların 20 Mart 933 tarihinden 20 Mayıs 
933 tarihine kadar merkez ve şubelerimiz müdürlüklerine mü 

racaatları ilin olunur. 
MÜRACAATLAR: Şubelerimiz Müdürlüklerine 

mektuplarla yaprlac~ktrr. • 

l S TAN BUL TRAMVAY Ş 1 R KET J 
HiSSEDARLARINA 

tLAN 

yazılı 
(1244) 

1506 

1 Nisan 1933 tarihinden itibaren İatanbul Tramvay 
Şirketi ile Osmanlı B~sı Gitelerinde 193~ hes~ senesi 
temettü hissesi kuponu tediye olunurken mezkiir muesseseler 
tarafından sehmin yeni itibari kıymetini göaterir bir daınga 
hisse senedinin üzerine basılacağı Tramvay Şirketi hissedar-

larına bildirilir. 
Binaenaleyh hi.miller, k_upo~ar ile bir~.e hisse ae-

netlerini de tediye müeaseselerme ıbraz ebnelidirler. 
İstanbul, 30 Mart 1933 

MODIRlYET 
1496 

Ziraat Vekaletinden: 
Bu aene miihim istihsal merk~zlerinde yaptırdacak bu 

bubat siloları hakkında alakadar firmaların vekalete gönde
recekleri avan projeleri için evvelce 20 Mart 933 akşamına 
kadar verilen müddet 5 Nisan 933 akşamına kadar uzatılmış 
tır Bu müddet zarfında projelerin her halde Vekalete gönde
rilmiş bulunması icap eylediği ve bundan sonra gönderile
cek projelerin dikkat nazarınaalınmıyacağı ilin olunur. 

(1366) 11121 

lST ANBUL HAYVAN BORSASI 1NT1HAP 
HEY'E TlNDEN : 

Hayvan Borsamun yeni ldare Hey' eti intihabı 9 Nisan 
933 tarihine müsadif pazar gÜnÜ saat 10 dan 12 ye kadar Süt 
lüce'de Mezbeha kartısmdaki Borsa binaamda yapdacağm
dan Borsaya mukayyet bütün abone ve mubayaacıların reyle
rini kullanmak ilzere mezkiiı: giln saatte Boraayi tqrifleri ri

ca olunur. 

Milli Reasürans 

3 uncü kolordu 
ilanları 

3. K. O. ihtiyacı için açık 
münakasa ile 4 kalem muta
biye satın alınacaktır. İhalesi 
12 Nisan 933 çarşamba gÜnÜ 
saat 11 dedir. Taliplerin nü
munelerini ve şartnamesini 
görmek üzere her gÜn ve mü
nakasaya iştirak İçin mezkilr 

1 gün ve vaktinden evvel F m
ı clıklı'da 3. K. O. Sa. Al. Kom. 

nuna müracaatları. (62) 
(1293) 

1511 

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

(1481) 

Haydarpaşa hastanesi için 
açık münakasa ile alınacak 
6500 kilo süte verilen fiat pa
halı görüldüğünden ihalesi 1 1 
Nisan 933 sah günü saat 
14,30 dadır. Taliplerin şart
namesini gönnek üzere her 
gün ve münakasaya İ§tİrak İ
çin mezkiir gÜn ve vaktinden 
evvel Fmdıklıda 3 K. O. Sa. 
Al. komisyonuna müracaatla
rı. (79) (1486) 

• * * 
K. O. merbut lat'atr ihtiya

cı için 200 ton un kapalı zarf
la aatın almacakbr. lhaleııi 24 
Nisan 933 pazartesi günü sa
at 14 te yapılacaktır. Taliple
rin şartnamesini görmek üze
re her gÜn ve münakasaya İ§· 
tirak için mezkUr gÜn ve saa
tinden evvel 1170 lira temi
natlarile Fmdrklrda 3 K. O. 
Sa. Al. komisyonuna müraca
atları (76) (1483) 

CENUBi ANADOLU MADEN T. 
A. ŞlRKETlNDEN: 

30 Mart 933 Pel'!"lllbe ıünü aaat 15 
le adi surette top)..,,,,.k lisere davet 
edilen Şirketimiz umum heyetine men
sup hissedaran toplanbya gelmedikl• 
rinden şirket esas mukavelenıırneai 27 
maddeıine tevfikan ayni toplanb 27 Ni
san 933 Perıembe gününe talı1ı: edtlmit 
olmakla lıiaaedaranm mezklir slln aaat 
15 de Şirketin 4 ncü Vakıf Hanın~ 
daireainde hazır bulunmaları ye hiaııe 
aenedatmı o giinclen bir hafta evvelisi
ne adar tfrket JJJ«kerine venneleri i
lin olu-r. 

Rüznaınei müzakerat 
1 - 932 ..,.,.; muamelat ve hesaba

tma ait idare Meclisi ve Murakıp rapor
larının okunma11, 

2 - Bilinço ve kir ve zarar h-1•
rınm tasdik ve 1 dare Mecliıioin ibnııı. 

3 - Mania§ madenlerinin iatican 
baldnnda mezkôr ~irketle muktezi mü
zakerabn ifa ve mukavelenin akdi zım
nında 1 dlll"e Mecliaine salahiyet itau, 

4 - Murakip intihap ve ücretinin 
tayinile I dare Mecliai uasnun hakkı 
buzorlanmn tesbiti, (1474) 

KARADENlZ POST ASI 

ERZURUM vapuru 

3 Nisan PAZAR T E S l 
günü akşamı hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Sürmene, Rizeye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yelkenci 
hanındaki acentalığma müracaat. 

Tel: 21515. 

1579 - ( 1351) 

-
1s··E·Y-Rll!lt•s·E--FAll!t!llN _ _.. 

Merkıu acenta.: Galata Köpriibaıı 11. 2362· 

Şub• A. Sirbci Mülıiirclar ..do H. 2.3740· ------------
İZMIR - MERSiN - POST ASI 
·•KONYA,. 7-4-933 cuma saat 
10 da idare nhtımından. 

fzmir - Mersin postaları 1 
Nisan 933 den itibaren her 
hafta cuma gDnleri kalkacalc 
gidişte Çanakkale, İzmir, Çeı
me, Kuıadaaı, Küllük, Bodrum. 
Marmaris, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kaş, Finike, Antalya, 
Alanya iskelelerine uğrayarak 
Mersine gidecek Ye dllnütte 
ayni iskelelerle beraber Taşucu 
Anamor'a uğrayarak paz rteıi 

sabahı lıtanbul' a dönecektir. 
:. ................... ::: 

DOKTOR 

HORHORUNl 
Har ıün ak§UD8 kadar hastalarını 
Eminönü Valide loraııthaneai yamn
daki muayenelıaneainde tedavi eder· 

--Tel 2,4131 (1356). --
~ 

lstanbul Dörclüncü icra Meaıurlai"' 
na: Temami iki bin yirmi alb Un Jo1' 
meli malıammineli lıtanbulda Davııl• 
ııatada T arlıue mektebi aokaimda ,,,. 
ki 7, 7 yeni 7 - 7 /1 numaralarla .-...ıı· 
kam lr.ayden maa bahçe iki ahır v• ,.. 
manlık halen ...a bahçe iki ahır U.. ,., 
manlık ve utak cıclası dahi buJanan ifbl' 
ıaJ'l'İ menkuliin tanıımi açık ~1' 
vazi edilmit olup ~ 15-4-93' 
tarilUnden ibı..ren clair-1zde herlıe' 
taııılnulan ıörilebileceği ve 1.S-933 ı-· 
rihine müsadif pazarteai günü -ı 1 A 
ten 17 ye kadir da dairemizde açık .ıl' 
ID'llllll Be satılacaktır. Arttumaya it~ 
için mnalımmin kıymetin yüzde yeJı 
buçuiu niabetlnde pey akçeei ala"'' 
Artbmıa ikincidir. Birinci ~Ol 
en ziyade 100 liraya talip çıJı:m,.br. ııı 
kere en çok arttiramn üzerine bırakıl" 
caktır. Müterakim vergiler ile Beledİ1e
ye ait tenvirat ve tanzifat resiml.,.;Jı 
vakıf ic:areai milfteriye aittir. 1424 ,.~· 
maralı icra ve iflas kanununun 119 ~; 
cu madde.ine tevfikan haldan tap.ı a.I 

cillerlle aabit olmayan ipottkli ala~ 
lar ile diier alilr.aduamn ve lrtjfaJ< ·J• 
kı aabiplmnin bu lıalılanm ve bu•"". 
faiz •• msarife dair olan id~_; 
l"1 tarihinden ltllıuw> ZO ıün l9'rl 
evrakı miiabltelerlle bllcHımeleri u;:;; 
ela. Akalhalcle hakları Tapu ai~ __,,,., 
sabit olmayan sa lif bedelinin paY""v; f 
amdan hariç kalırlar. AlikadarlarU' 

1

1
. 

bu u.cldei kanuniye hükmüne göre ~ 1 

reket etmelerini ve daha fazla ınıJu"':. 
almalı iateyenlerin 932/342 doıya ;.. 
maraıile memurumuza möracaat1•rl ;') 
olunur. (1 

Osmanlı Bankası 
% 5 Faizli, 1334/1918 tarihi! 

Eminönü Kaymakamlığından: Sultanahmette Nakilb t 
mahalle ve caddesinde Belediye mali 39149 47/ 49 No. lı h:-
ne enkazına verilen bedel haddi kifayede görülmediğinden Türk Anonim 
Pazınlık suretile satılması kararlaştırıldığından talip olanla- . . . . .. 

Şirketinden: 
ZA Yl - Beyoğlu Aakerlik Şubesin

den almq olduğumuz askeri veaikalan
lllDD bybettik. y enilerlni alac:ağınım. 
dan hükmü yoktur. 

HlLI lSTIKRAZ tahviliıtm.• ~~ .,..ı 
1 Mayıs 1928 tarihinde tedıyes•d.,ıi •'~ 
)anan 1-5-1923 ve 1-5-1928 v• ilı'~ 
11 ve 21 nu!"6"'11 kupanlardall ,.uıi'! 
eclilmeyenlenn 1 mayıs 1933 ı~ ..,ı.• 
Türkiye Cümhuriyeti hükü~etı ~~ 
müruru zamana uğrayaca«•, 1..., .. " 
tahvilat hamillerinin malümu 0 · ·· " · · be " " t d" d · Şırketımız hısse &enetlerının 4 numaralı kopun bedellerinin, Şir-

rm Nı anın c ur.uncu perşem gunu ıaa on ortte aıre en- ı, t'n ı& H d k-· ı-t k · d 10 N' l933 tarih" j . . • 1 1 .e ı T anın a aın muame a mer ezın e ıaan ın-
1 erı ılan o unur. ( 1476) den itibaren tevzi edileceği ilan olunur. (1447) 

315 t.,..ellütlü Ali Vasıf oğlu Mehmet 
Hihni 328 tevellütlü Ali Vaııf oilu 
Muatafa Fahrettin. (1452) zere ilin olunur. 
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ANADOL 
Türk Sigorta Şirketi 

• Oacli Vakıf HIUl lıstanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1 .000.000) Türk Lira•ıdir. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Tllrldp ı. Bank- tarafından teıkil olunmuıtar. idare mecll•l ve mfldflrler 
heyeti we memurlan kAmilen Türklerden mflrekkep yegAne TUrk Sigorta Şlrke
thlir. TUrklyenla her tarıt.fuıda (200) tı geçen acentalarmıa bepsl TflrktUr. TGr
ldyenla en mfihlm mile••e•elerinin vebankalannın ıdgortala.t'ıaı icra etmektecllr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıirorlalarıaı en iyi ııeraıtle )&par. Hu:ar vukuuııda zararları silr'at ve kolaylıkla 6der 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 
. . 

' • ~ .> • ' ' j ı ~J ' .. ,,,,_ ' r . { . ~ ' . 

Askeri Fabrikalar 
Sigorta Sandığından: 

Temini iıtikbal nndığından muha111es eytam ve era· 
4 rnil maatı olanların maq beratları ve ciizdanlan ve ber hayat 

bulunduklarına dair yoklama ilmühaberlerile beraber ala
kaları katedibnek üzere Niıan !n onuncu pazarteıi on ikinci 
cartamba on bqinci cuınartes ı, m.üt~~le~ on y~ci. pa: 
zartesi on dokuzuncu çarpın ba yınnı ıkinc:i cumarteaı yırmı 
dördüncü pazarteıi yirmi altıncı çar~ba günleri Bakırkö
viinde Barut fabrikaımda ınü teşekkil hey' ete müracaatları. 
. (1434) 1S31 

Beşi taş Malmüdürlüğünden: 
Yıldız'da Harp Akademisi kumandanlığında mevcut 

32 kalem hurda motor ve filim müzayedesi bilmüzayede sa
' hlacaktır. Taliplerin yevmi ihale olan 15 Nisan 933 tarihi

ne müsadif cumartesi gÜnü saat 14 te Harp Akademisi Ku
tnandanhğında müteşekkil komisyonu mahsusuna müra
caatları. (1262) 1S23 

f 

' 1 

Bakırköy Ma müdürlüğünden: 
Kaııası Kariyesi Mahallesi Sokak Mevkii Ciııai Muhammen 

6akırköy Yeni Bosna Karıye üs\D 

.. Çekmece " .. 
Maa ebniye bağ 

\•e arazi 

Kıymet 
Lira K. 
760 00 

Miinhcdim htıkü- 50 OJ 
met konağı arsası 

,. ,. ,. Souk ııu çi c tliği 40 dö - 200 00 
ı dahilinde arazi nüm araıi 
e ., Nifus lrnriyesi derunı· nda Hane 300 OJ 
t . Ev afı ba lada yazılı olan emvalin mülkiyeti 9/4/933 tarihinde bil-

~lİ? yede sıtılacağınc:nn taliııLrin bu baptaki pey akçelerae Bakır-
0t ın l'ye:ıiı:de müteşekkil komisyona müracaıtt!an. (1236) 

1505 

1 Pertev.niyal 
Vakfından: 

Pertevmyal Vakfından Ak••· 
rayda Tramvay caddesinde Per· 
tevniyal Türbesi ittiıralindeki uaa 
ya olbaptaki proje ve f&rln'8leıi 
mucibince müceddeten üç dükkan 
intaıı kaplllı zarf uıaulile 19-Mart· 
933 tarihinden 10.Niaan-933 tari· 
hine nıüaadif Pazarteıi gününe ka 
dar mevkii münakasaya konul
mu,hır. Talip olanlar ııartııame ve 
projeleri almak üzere her gün öğ
leden sonra lstanbul Evkaf Müdü 
riyetinde Pertevniyal Vakfı idare 
sine ve ihale günü olan salifülbe
yan Pazartesi günü saat on he,te 
kapalı zarflarmm idare enc:U.me
nine tevdi etmeleri. 

1503 

TERKt TiCARET 
Beyoğlu'nda Hamalbafında 28 nu. 

merolu maiazada İC1'11Ji ticaret ebnekte 

iken bu ıefer terki tic:aret eyledijiimden 

eshabı matlubun azami on &'Ün zarfında 

müracaat liızumu ilin olunur. 

Mezkur mağırzada lıtefan Titopulo 
1553- (1237) 

Türkiye İş Bankasından 
(Kurban bayr.uru ntÜna>Cbetiyle 5, 6, ı 

8 Niaan 933 Çarı->La, Perşem~ ve 
Cumartesi günleri İstanbul ve Beyoğlu 
şubemh •uıpalı culunacuktır). 

1 

Bakteri,.&og °"·İHSAN SAMl 
BAKTERIVOLolt 1.A.BOaATUVARı 

Uaıumi .... ı.IW!it., m.si noktai 
_..., (Wuıx-- •• Kahn 
t-..ıülleri) lru ldlNJY81ı sa,..ı-.t. 

Tifo n ıaıtma haatalıldarr tefb.lai. 
idrar, bale...., cerahat, kazurat Ye ıu 
tahlilat., Oıtn •jl.reekopi. huaııai a
ıılar iıtihzarı. Kanda üre teker. 
Klorür. Kolleıteıria aııildarlumm ta
yini. DiYaıa,..ıa'nda Sultan Mahmut 
tilm..I No. 189. Teleloaı Dal. 

(1388) 

Dr. A. KUTIEL 
K.alıly Böoelıci f1nnı -· 34. 

"1343) 11131 

İat. Mr. Kum•adaahğı 
Satınalma kom, HAnları 

Dikim eYi için 5 putal 10 
Regüle rnasasr bir prtname
de 12-4-933 Çartamba giinü 
aaat 14 te açık mün•k•ıa su
retile Atın alınacaktrr. istek
lilerin f&l'bwneainİ görmek i
çin ber gÜn ve pazarlığa ıriri· 
ıecelderin belli vaktinde ko
miıyonda bazır bulunmaları. 

(569) (1249) 
1507 

••• 
Askeri Müzenin ihtiyacı i 

~in çuha. kaim Adana bezi, 
dötemelik tahta, tavan tahta
aı, lc:adron, 1 adet köaele tqı, 
zabit fotini, bir çift getr, 2 a
det manevra kayııı, 2 adet za 
bit kasketi Ye sair malzeme 13-
4-933 perşembe günü saat 11 
de pazarlıkla Atın almacak
trr. isteklilerin izahat almak 
için her gün ve panrlığa gİ
riteceklerin belli vakitte ko
misyona müracaatlan. (588) 
(1415) 

1590 
• • • 

Haydarpqa hastanesinde 
mevcut iki "Etüv" makinesi 
13-4-933 per§Mlbe gÜnÜ saat 
( 11) de pazarhkla tamir etti
rilecektir. isteklilerin maki
neleri gönnek için Haydarpa
şa haıtaneaine izahat almak i
çin her gÜn ve pazarlığa gİri
ıeceklerin belli vakitte komis
yoftcla huır bulunmaları. 
(591) (1441) 

1574 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin bet kalem sebzenin 11 Ni
san 933 sah günü saat 14 te 
acık münakasa suretile alına
caktır. İsteklilerin §&rinam.eaİ 
ni görmek için her gün ve mü 
nakasasma giriıeceklerin bel
li vakitte komisyonda hazır 
bulunmalan. (573) 

(1507) (1266) 

Kunduralarınızı 

Beykoz 
Fabrikası 

Mallarından 

alınız 

Yerli allar Pazarı 
Aakaraı Çocuk Sarayı caddesi 
Sam•un: Bankalar cadde•İ ı lıtaabab Bahçekapı 

Be~oilu; fshklAI c'fk,.si (t 4 Vi 

Maliye Vekaletinden: 
14-12-932 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince hisıb 

1 F evzipaıa - Diyanbekir demir yolunun Şefkatli istasyonun-

! 
dan ıw>nra olan kısmmm İnşası na tahsis edilmek üzere yapıla
cak 12,000,000 liralık istikrazm "A" tertibini tetkil e
den 4,000,000 lirahk kısmmm kayıt muamelesine l Nisan 
933 le başlanacak ve bu müddet bir ay devam ederek 30 ni-
nn 933 ak§amı bitecektir. 

1 - Bu istikraz üç müsavi tertipte ve beheri yirmişer lira· 
bk itibari kıymette hamiline muharrer tahvillerle ya
pılacaktrr. 

2 .. - Her tertip birden iki yüz bine kadar numarayı taşıya· 
c:aktır. 

3 - Bu itibarla tam tahvil altmış lira itibari kıymetinde o
lup bunun için her tertibe ait yİnni liralık tahvil tam 
tahvilin üçte birini temsil eder ve ilaamiyelere de o 
niıbette ittirak hakkım verir. 

4 - Bu defa kayit muamelesine başlanan" A "tertibine ait 
tahvillerin ihraç fiatı yÜ zde doksan bet olarak tesbit e
dilmiştir. Yani yirmi liralık bir tahvil bu müddet zar
fında on dokuz liraya sa blac:alcbr. 

S -- lstikrazm faizi o/o 5 tir. Bunun için her tahvil bir lira 
kıymetinde yirmi kuponu taşıyacaktır. 

6 - Faizden başka senede iki defa 16 nisan ve 16 letrini
evvel tarihlerinde yapdacak ketidelerde kazanan nu
maralara aşağıda yazılı ikramiyeler tevzi olunur. 

Türk lirası 
Adet beherine Y ekUn Türk lirası 

----
1 30.000 30.000 
ı 15.000 15.000 
3 3,000 9.000 
6 909 5.454 

289 120 34.680 

300 . 94,134 
Yukarıda yazılı miktarlar tam tahvil üzerinden heüp ve 

teshil edilmit olup numarasına ikramiye isabet edecek tertip 
lerden her birine üçte biri tevzi edilecektir. 

Maltepe Askeri lisesi için 4 
tekerlekli iki su fıçıh su araba
sı 10-4-933 pazartesi günü sa 
at 14 te pazarlıkla satın alına 
caktır. İsteklilerin tarlname· 
sini görmek için her gün ve 
pazarlığa girişeceklerin belli 
vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (595) (1471) 

"Altı ayda bir yapılacak kf'-tideler neticesi tevzi edil 
cek iıbu ikramiye miktarlarının ne suretle hesap- ve tesbit e
dilmit olduğu ayrıca broşür halinde yaprlan neşriyatla izah e 

ffarp Akademisi suvari bö- dilmittir. Bu broıürlerin kayit muamelesini yapan bllJ1ka1ar. 
dan talep edilmesi. 

tükleri hananatmı çayırlat- 7 - Faiz ve ikramiyeler bu iıtikrazm tamamen itfası-
mak için Kahtane veya Silah- na kadar her türlü resim ve Vergilerden muaftır. 
tarağada 45 dönüm çayır ki- 8 B · ikraz tah ·ıı - u ıst vı eri resmi devair ve müeaseaeler-
ralanacaktır. Pazarlığı 10-4- ce huıuııi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, müna. 
933 pazartesi gÜnü saat 10 kasa ve mukavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri üz -
da Merkez Kumandanlığı sa- rinden başabaı kabul edilir. Bundan başka hazinece satılmı-? 
tmalma komisyonunda yapıla ve sablacak olan milli emlak bedellerinin ooenn1esinde de 
caktır. Taliplerin muayyen başabaş alınır. -
vaktinde komisyonda bulun Kayit mumnelatı : 
malan _ (594) (1470~ 9 - Kayit muamelesi Türkiye Cümhuriyeti Merkez 

H .. ti tasfiyede ark Tütün Türk· A - Bankası ile Ziraat, İş ve Emlak Bankalarının 'llerkez .,,. 
nonim Şirketinden: Hali tasfiyede bulu- şubeleri tarafından her tarafta icra f'<lilecektir. Bu bankalar
nan Şark Tütün Türk Anonim Şirlreti dan başka İıtanbul'da Osmanlı, Sovyet Sosyalist Cümhuri
Heyeti umumiresi 30 Nisan Pazır günü yelleri ittihadı Ticareti Hariciye Bankası, Se18.nik, Kommer
saat 14 te atideki ruznaıneyİ müzakere 
etmek üzeı-e Galata'cla Karaköy Palasta çiale, Franko - Asyatik, Amerilı:an Ekispres, Doyçe Bank, 
21-22 numarada akdi içtima edecektir. Ooyçe Oryant Bank, Banko di Roma, Felemenk Bahri Sefit 
ltbu Heyeti Umumiyeye i,tirak edebil- Bankalarile ayrıca ilan edilecek diğer bı.nkalar tarafından da 
mek için lialral ıs hisseye malik olan icra edilecektir. 
hissedarların yevmi mezkürdan bir haf- 10- Bu defa yapılacak " A " tertibine ait kayit mua-
ta evvel hi11e senetleri .. i lstanbul'da meleıııi için on dokuz liranın peşinen tediyesi mukabilinde 
Şarkı Karip Fransız Bankası veznesine ka d b b kal t f 1 yu rı a yazı an ar ara ından tahvillerin asıl arı yerine 
makpuz mukabilinde teslim eylemeleri k h A 1 
iktizaedeı. Ruznameyi müzakere: ı - geçme üzere gene ami İne muharrer yirmi liralık muvak· 
Tasfiye muamel~tı h~kkında raporla mu kat makbuz verilecektir. 
rakip raporu , .e Biliınçonun kıraat ve 11 -Muvakkat makbuzların asıllııırile ne zaman deği · 
ta• ;k; ve Murakip tayini, 2 - Tasfiye tirileceği ayrıca ilan edilecektir. . 
'" -:!!Urlarından Hakkı "tif Beyin İ ti. 1 1258 1527 
f~. J Üıerİnc- t ,'lhaddi.ic cd n VAziyet hak- l-------._. ...... ___ ...,., ____________ _ 
kında karaı· <>lmak. ( 14;\) Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş 



Ankaralının Defteri 
Ankaranın bugünkü lıali-Mesken 

oazigeti - Barometre! 
An-.ı ı. $a6cıf 1921 lıir macsadan heyecana diifer! 

Saftf meyAe d• at oynatan • • • 
kim 7 Burada mc=1 ' 1iD atisin- o.- Zade bu evde en doğru 
den ümidini lu dede, - bel- ifliyea bir barometre vazifesini 
bailıyanlamı --- kı kin bir ~edir:. Ba evdekilerin her 
mücadele Yal'. Bu cidal; anıa.dı- Mri eabahleyın uyandı mı, Osman 
yor ki kolay olmı:r-k, ima ol- ZaMnin yüzüne bakıyor. Umumi 
ımyac~ bmg ve ~ vasiyetin barometreai, onun aima
olmıyacak. • • Onan için müca ılıle udır. Gtinün haberleri orada oku· 
karanın .............. hada• ıu bir DUi'. Eier :r6zii ıüfliyona, eğer 
mukavmm haııi ılf .... ıhr. lıqkalarma talallJ'Oia, tünün ai-
Ank- bqialdi haline elik- :rul Ye ubrt lcabwlanndan 

katli bir __.... • ' ı ı iman bJ'IP bir tipi eline ahp 16zlerile, 
türlü tüil6 ıw· ... •lıı. I lıalıJw. anlabflarile lrarilratürünü yapıyor· 
Bu ,ehriıl ti ";ıa adar ...,...... a, hele anlı - keailmiyen o 
daki intibaı, cvlıııtff bir me"-- maıbm bhbhelanm aalıyorsa 
dan bqka bir teY dejildi. Şimdi hükmetmeli ki vaziyette fenalık 
realite ile tmnM halincleyb. M- yoktur. Bilikia aurab asık iae, 
tafa Kemal P..-, buraya seleli, YUiyetin de fena olduiuna tered
meclia burada toplanalı, Ankara dütaÜz hükmedilebilir. Artık ona 
eanki bir muhacir yuyuma dön- f nal • ah" · d rul 
~. M·· d ı · ti"-L. • bu e ıgın m ıyeü e, ao amaz. .....,.. . uca e eye 19 ..,... ıçın • . kon H ka-
raya canetanlarcla ile -' Yar ae Onunla kı_ıı,.ma·u u 
para.. Herkeste bulunan feY bir Iİ paylar, hqlar ve somurtarak 
iki kat Ç&JD&fır, hikl bir potur, kö,eeinde oturur! 
kuzu pöıteminden bir blpak • • • 
rengi beliniz bir ceketten ibaret. : Her me.kende vaziyet; &J&iı 
Yüzü yamk kerpiç Ankara bu mu-
hacirleri a-'L..a!- a........__ L-- yukarı. aynıdır. En çok geçiımiz. 

.,..._ ~ -,....-, lik, aarıklı bocalar araamda olur. 
.ineeinde aldlJOI'. Fakat ....17 Beraber oturan boca efendilerin 
itte bir med en miı• •iı bir kaçı; mutlaka biribirine dar-

Haadoianda ldiçük, bot bir ırmcbr. Dargınlıldarm lebepleri, 
mektep binur.. Odama peac-. eberiya çok buittirıwd•n apteat 
leri taftllda. • • Bina, ı... sün m ibriiinden, her bansi bir miinalnı· 
tarafmdan çilküyar. Sarada otu- ,.dan çıkan ibtiliflar .. Aptest aJ. 
ranlarm heJMi meb'ua: Kdıç Ali, mak için kollan ııvah, ellerinde ib-
0~ Zade U--5" Tevfik Riia. rik, evlerinin avlulannda, aofala-

•--. """' rmda biribirine takılan, kavga e-
tü, Mahmut Celil, Doktor Fikret den, hiddetlenen ııanldı ve ııank-
B.,ler. • · Odanm basit flfJ'&U • •rz meb'aalarm hali; enfeı bir. 
rumda belli batlı pmlar söae çar- levha t~kil ediyor. 
Pl:JW: Kabç Ali'niıı kocaman kal- Ankarada nefi8, orijinal, içtimai 
...... Teriik Rafi" n ı Snu ,.._ laayat tipleri o kadar bol ki .. 
~ orta,a Mrihnit Kır,ehir kili- lllWCI 
mı, •-n u-n tüten ve oda-
1' • • ... dolduran bir MÇ ........ 

l*lıır.. • Fabl itte burada da 
n'ln '*' 70k. . • Yatalda

lftiJwi lbletil: 

M&baclillerla l....,kakl 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Mübi· 

diUerin istihkak bakiyeleri karşılığı 
1 olan sayri menkallw lıedell mevcut 

biildimlM. tlbi olaoektıır. 

Manum talul•at 

1 P.1adalya 
Kazananlar 
Dü.a madalya ve dlp

omalar verildi 
ANKARA, 12 (Telefcmla) - 'J'.a· 

aarruf baftaımda en iyi Titrin tan:wn 
eden dükkinlara Milli lkbaat ve Ta
aarruf Cemiyeti tarafmdan buııün Ti· 
caret odaamda madalya •e dipl-
lan ...-ilmiıtir. Cemiyetin um1m1i re
iai Millet Meclisi reiai Kazım Pata ta
nfmdan müabaka:rı kazanan dük
ün ealüpleri- madalya Ye diploma. 
lal' bizsat verilmit ve meraaimde hrb0 

1at •ekili Celil TalalTUf cemiyeti u
mnmi kitibi R;hmi, oda erkim hazır 
bul11DUDUflardır. Madalya ile dip1-a 
kazanan birinciler pnlardır: Genç 
Türk miiatahzerat evi aahı"bi Omer Na 
il, Sanayi ve Maadin Bankaeı satı9 
maia-11, Koopentif ıirketi, Ka'l'llkh 
dere prap imali.tb•-ıi, e- Pa
zan yağ ıubellİ aahı"bi Şakir Bey, Ylz. 
bil' çefit kundm a mata-• •biM Ali 
Riza, Haha Muzaffer, Şehzadebap 
tekercisi Oaınan Nuri, Azmi Milli ti
carethanesi, Sedat eczahaneıi, Halk 
pasta salonu, Ak-ba kütüphanesi, tat 
•e mozayik imalitbaneei.. 

Yalnız diploma k••• 0 •nlar: 
Yeni Şark1wndura maiazaa~ •• Hilil 

manifatun, Yetil Buraa takercı11, Ka
dıköy ..s-cm. latanbal fÔerdai, 
kırtallİyecİ Halil Naci, Moda PQan, 
hırdavatçı Baro Efendi, lstanbul ecza. 
hanesi, Rehperi ticaret firlreti, 1-il 
Fuat .,,. türe1riu latanbal pasta salo
nu. 

Madalyalar ,,e dipl-lann tnzı. 
iaden -a Kim Pata müubeka. 
am iyi aeticeı... ....ıifiai .,,. her -
sörülen b6yük iaJıitafadair terikinü. 
ft loaa llıir nutak irat ye k•••nenJuı 
Nitrik .,.ı-iftir. Meruimden -. 
blhcle ....... - .,.... ikram ........... 
tir. 

Tapada yeni tetkllAt 
ANKARA, ll (Telefonla) -;-: :rapu 

uciDeri müdilrliifii ve tapu 11cıli ına. 
hafasa tetkilatma dair olan k--. 
zeyl- basırl- layiha Mecliae -
rilmqtir. Llyi.haya söre müdürlük ve 
mahafızlık tetkilib yepılan J'erlvde 
832 mali -..ı loitp kanaDU•n 19 
unca aadcleU 2 ve 3 iiaci -ddelauia 
tatbiki mecburi olacaktır. 

Yartclatl 
lıtenen bayram için alacağın 

her ıeyin yerliıini bulabiliiirı. 
llUll lldıaat 11t1 T aıarral 

Cemi)rdi 

Milli emlak 
Taksitleri 
Hazineye olan borçlar ı 

nasıl ödenecek? 1 

AJl(KARA, 2 (Telefonla) - Milli 
Emlik taksitlerinin teciline dair olan 
(1173) numaralı kanunım lıirinci 

maddesinin değiıtiribneai hakkmclald 
layiha Meclise veribniıtir. Bu li,ilıa
ya göre hazineye ait olarak b•dr''-i 
taksitle ödenmek tartile 21 mart tın 
tarihine kadar sahlan h• tiirli slra• 
ate tahllİI edilen arazi ile -.; ..ı.. 
suller imal ve tasfiye eden ,,.,.. '
liyeti arzi mahsullerle alibdar olaa 
imalathane ve fabrika .,,. mahalleri
nin veyahut bir mealen ,,.,.. 
tirmiyen araa aatm •H ra .. ,z ı 

ihale tarihinden it'kzw -~ 
almmak n diğer .,k •"'9 lıiiıwlan 
da her kaç taksit ie' t llii 1ıir misil 
tezyit edilerek t..a .aı 'Pi • Her 1 

oeneye iaabet edm ... 'tLır ,tade 5 
faizle birlikte w -si ...,._daki 
mütküllerle taı...ı o"rre=e' ba. · 

Polislerin vazife ve 
dlAhiyetlerl 

ANKARA, 2 - Millet Meclisi -
ıı.lnıealeriaia 'bayramdan sonra met
sul olacaktan m6him -••terden bi 
ri de polillİn vıuıile ,,. oalibiyetleri
ain tayini olacaldır. Hildimetia seçen 
Mne hazırlayıp alilet merlieine •erdi 
ti liyiha, son gÜa)&'de Milnimetia ar
wau üzerine idari w lnalnıki maJGına. 

b ile t-yh etmit bir mebus tarafm 
dan tetkik Ye tadil edilmiftir. LlıiJıa. 
am aldıfl bu - tekil evveli Dahili
ye encümeninde müzakere edilecek
tir. Memleketimizde polisin eakioiae 
aiabetle çok ıümullü bir mahiyet alan 
,... artan •uihleri kal'flllDda muht• 
lif kanuni meva-t ile tenakuz etmit 
olan salahiyetinin iadesi, memleketin 
daima mlhtaç olclaiu hazar .,,. oüldi

- - _,.. chınmJı ............. 
çok lüzumlu 

lRALIK GAZiNO 
Anıavutkö}'Ü mqhur Akınb Bar-

- pzİnoau aalıilıi tarefmden 
lıinılıktır.(Telefon 22369) a mürecut. 

1574. (963) 

Ba aıbdatlanD buıu .,.. ,. 
~,...,. ...... da ...... 
.......... üzerinde. •• Bu-ınla 
......... haUeriaden ... - .... 
f8 içi ıle. KGç1k bir Ankan: Ce
llıılıllli. • • • Herk.. yannm dola-

ANKARA, 2 (T.w-ıa) - tım. 
•t Velr!leti Mltıçeel 838 mcı fam) ün- !••••••••••••••••••••••••••• 

_._ L•~ 1 • L __ .,.. ·-... --mıı en maı aa ıee 1 • 

• u; • ..._ lı:marak rahat rahat 
.,.,.. la • a•cm w ''""'BI 
lı.1* ,..._ .... Ye...,_. ... 
rlilıllııııltllir. Herkel en ldlç&k bir 
-'ita ılec lltboç dayar, - lıuit 

• 

_ •iiıttlft'm ,,. - ·bin lira ~NEMALARI 
_ ...... d .. t ·=• .• dair Ankara Si ...... bir 11,.;ı.. ............... ,_ 
lmlnnmtıepikiaana:pf !JıbQe-. 

l'lhn• pl'lm lral'tıhlı olacakbr. Ve 
fasla ha •==k _....,. ta•·=et Bal- Yeni 

llkve•slnl'-11 
Darillbeda:rf heyeti h ıiliyeei 

tarafmdaa 

ŞAKA 
Ka• di 4 perde 

ÇAndta 

Ş&haae Menek19ler na_._....,._._._... 

Ba sec• Kulüp 
...__ l 
aa~eııcndlıkık lJ-iad• - büyük bir 

töhret anbibi olan methm il-ık 

Harold Lloyd'in 
l'vn q ........ 

Luisinemacı 
Battan -- ._.... ......... lralılıa· 
ha dola, meuiıain en st1H1D9 filmi 

ŞIKAGO SERGISiNE 
terllp ettllf .. 7ahate lttlrak ••linlw. 

10 Temmuz 20 Ağustos 1933 
GALATA· IARAY 

(44) 

ı-.t Ptllfll Kıs E...ıitW tobıbrrinılen bir grup 

Mektep buhranı 
Milli mücadele 11 neslimiz 
geçen sene sekiz yaşına girdi 

ANJCARA, 31;_ (Mlliyet) - lzmir ı tabakaam bulunduiu mahall
- letaıdı.ıhm bazı oemtlerinde oldu- bil!uuaa laınetpqa, Hememö"ü, Cr 
.._ sibi Aıılcarada dahi seçen oene- heci sı"bi oemtl- inhiur etme 
~~ ilkmektep buhram batlamıf dir • 
ve müracaat eden talebe için kili Gi~ ka't'Vetlen- bu buhl'll 
mektep biaaaı,,. muallim bahmama· bir e.lllike mahiyetine siım-eoi içlı! 
dıfmdan yarım gün tedriaab denilen Yila,..t tedbir almıt. bu - U 
zaruri bir ...UI takip edilmeie bqlan- Mecliae teklifini yapnııfbr. 

Vilayet Umumi Mecliatea, 
-ı::·buhnm tevlit eden oebep çok muhtelif oemtleriade cm iki melktımll 
pyam dikkattir. Bia:im milli mücade- intaaı için bet ,.Ü elli bin Ural• bit 
le -u neoliıni• seçen oenelerdenberi aarfa mewniyet İltamİftİr. Bu tal.., 
ilkmektep çafnu balmu9tur. Harp· eobabı mucı"beai çok lı:aYvetli olan blJ 
ten dönenlerin meydana setirclikleri it için idarei b111U1iye bfltçeaiaia 
çocuklar ve barp oeneleri kıaırbtmm ıer faaıllarmdan kıadmaaı .,,. Eml 
~ skaine birden bire hiaıl o- Banlı:aaıma mua•enetiala tanini 
lan tevellüdat artık ıeçen oeneclenbe- !indedir. 
ri mektep İltiyen ku ...... etli bir yekUıı Yapdacak cm iki mılı-.,._ 
haliae selmit .,,. d.,,aıa etm±teclir. ~ lallw ...._t bir llalıle 

BasGn -r m. 'teptw• ' dı lilçl a- emlıl Maalar 
kız ve erkek talebe yeküau 6.884 lacak, lıir kıam da yeniden .,,. 1 
tür. B-n 1200 kitiaini ..,_ - ma ol• J'erlerde lnta edil 
yamlaa talebe .,,. ild biaiırl ile bn - Bwdeıiıa • wwkiin ihtiyeam 
7 ıl'lll ~ Şa ..... ._... il 5t1 P&t OD ifdts, 
lep', •• lıi ppeı - .......... l

1 

"' ... ...... 

teplere ıiren talebe umumi ,..a.Unun hanell olacaktır. Bu bet yÜz -~· 
aıafma pek yakındır. lira içinde teaioat :nurafı da dahil 

Onümüzdeki oene Jeni ariil'llcaatçı. Bu w....ı- yerleri de tl:n · 
lann behemeha,I iki bin bet yf1zii ba- teepit edilmiıtir; biri thndlld 
lacafr tahmin ediJmelde .,,. ..ads :rü• .,_ ı'ıtıebi yeriDe, biri En,_ 
taWMı -- olacağmdan rem:i ilk· mahalı..m., biri Dr1ncr., biri 
-kt:;I iımis1n talebesi yekGım - Wpılb-. biri Halbftain kartmaa 
kb: bin beı yh küaını bulacaiı anla· Ticaret -•tettlah uke- biıf 
.. lmaktadır. im dan ... __ .. _ ra-ı lektrik ~ ~ biri 
Dlmukte'i!:.ia~ :d::' talebe de life, biri telaiz latalyGmıaa, biri 
•anbr ld da 339 ldfidir. Bu - cak deihıaeniıw, biri Daf ..a..ı 
ne m ..... ı.pl•ia Wır' d -O- -. 1ııiri htiklal w Alba,...k mektıl 
iki bin miiracaalçmm lıa,.li mubrni- leri ,.wı-. biri de Hwttıp ııe J' 
yeti hUıl olunca -- seçea - lacaktn. 
cimi batlaaaa J'ftl"BD sia tedı iMtma 

elet- etmeIJ wıı\wd .. k•;;=;· ~I .J:J~ .!rz• u· c• •• "'· ·ı 
................... 1 1 h... :rea 
kitlUk .......... 1 ............ ..... ··-···---•••&lift derohaneler iae lıiç müsait defildL B•t 
_!lind..-cle ...... pwlr, .up,.,,. 
... ...... ,.,,.. .. elti .......... 
iktıaat edilmek earetila seçen - i· 
kinci amıfa Sep:l talebelerden ltuıa 
ile ba s=eki J'W1İ talebenin iki,. •Y· 
nlank bir knmmm oalıalı, bir la
- ..... tedriaine -buri,.et ..... 
olcla. 

Bu mtle bq6n d..,•·-elw •· 
ltalı batka, ...,... beflıa ........ 
dolap bcı,abyW, m•etıw-ı- ele ild 
mia!i nzife yapıyorlar. Onimibıdeki 
oene müncaatçdana Dd blıll bet :rlzl 
belıemehal bulacajmm telımia edil
clifini yazm .. bk 8- .... birinci 
amıha muallimi• kad- da bn 
-ld meucul Ola* ylrıai bet daha 
iliwwle ili ..... iWlf ...... lııep 
.,. .. idedir. 
l'aafıeu,.....sla .....,....,... 

kanda her .. 11 ......... ...... -·••edlr. ... .... :raJmi• ~. 
- -.ita.ta ..ım,..... - . 
mılPıp çalma slrdlfW ...- -
tiird_.il'e m- - ..u.tla Da. et• 
tifi ,.._ ,....ı ltçl f m - atta 

VERNER 

Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikalan T3k~~°!!: 
Alpull Şeker Fabrikasının istanbw depolarından kristal toz tekeri atideki fiatla 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere sabhr. 
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ş-önderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet mü,teriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adres:lstanbul,Bahçekapı,4üncüVakıfhan4üncükat, Telgrafadresiılstanbal Şeker Telefon:24470.79 
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