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SALı 

4 NİSAN 1935 

8 inci sene No. 2568 

NUSHASl 5 KURUŞTUR 

fvıilli ~anayiimizi 
~urmak için 
Devlet mi, fert mi? 

Milli ihtiyacımızın, milli menfe
lllerioıizin zaruri kddığı aanayi 
!~beterini biran önce meydana ge
tirmek. • • Bu bir hedef, bir prog-

1 
tamdır ki, bugünün ve yanmn 
rrl_uklarını yenmeğe yanyacak. 
ı:ıyi gören devlet adamları; zor-
I lar, engeller önünde iğilmez
l~r. Onların gözünde yalnız mil
~ hedefe varmak karan vardır. 
~ lllıakkak ki, ismet Patadan bat-

lıir tef; memleketin timendifer 
l>olitikasını, timendifer programı
lıı lıu kadar muvaffakıyetle yürü
ltıııezdi. Şimdi milli kuvvetler; 
'hıi hız, ayni elan ile sanayi saha-
1ııda seferber oluyorlar. Bu sa
titfta da neticeyi müspete götür
lllek İçin biç bir engel tasavvur 
th-. 
""IYoruz. 
Memleketin muhtaç olduğu sa

~l'İi devlet mi yapmalı, yoksa 
'rtler, şirketler ve hususi müease
le~f!r mi yaratmalı? Bizim fikri
~ııce memleketin idaresinde, ik-
1la.di sistemimizde düşeceğimiz 
;ıı lıüyük hata; bu işlerde devlet, 
tt ve hususi müesseseler arasın
) ıı. ayrılık ihdas etmektir. Biz, si
lıı~i İstiklıiline sahip her medeni 

1 
dlet gibi, her bakımdan muva

~tııe)i bir yurt kurmağa mecburuz. 
i U Yoldaki hareketimizi ancak 
b~inlar, kabiliyetler tahdit ede-
d 1 ır. l,te bugün tutulan yol bu
b~: Yaşamak, teneffüs ~tmek için 

11
1~ llıillete ilk lazım olan vasrtala-

1 ' tartları yerine getirmek sa va
~da, bük6ınetimiz, milli tetek
k ilerimiz, vatanda,Iarımız tam 
~~.ahenk içinde çalıfıyorlar. Bu 
~:"l\:Zara, sanayile,me bareketi-
ııı hayırlı neticelerine olan inanı

;~ sarsılmaz bir dereceye çıkan
,~r. Türk milletinin bütün kuv
et 'V'e muvaffakıyet unıurlarrnı, 
~erjj kaynaklarını herkesten iyi 
,
1 tn •eflerimiz, bütün milli kuv
~eri vazife batına istiyorlar, 
~ i faaliyet sahasında muvaffa
\~et yaratmağa davet ediyorlar, 
'tik İye kadar her vasıta ile te.
lt ~\tikleri ve her seneki artıtla
ı,,~~ İftiharla takip ettikleri milli 
)~f kuvvetlerini, ihtiyat vazi
~~llden çıkanp yarabcı bir rol 

8 
arn.ağa çağınyorlar. 

b~1&fvekilimizin fU özlü ıözleri, 
'd ı başına yarabcı bir devlet 
... aını zihniyetini ifade etmiyor 
"'il: 

- "Milli tasarruf, yalnız ferdin 
~nnr dütünüp te kendiıine bir 
~para ayırması değildir. Milli 
~ rnıf fikri ve cereyanı, milli 
)~ltıaye fikri ve _cer~ya~dır. Bü-

memleketlenn ınlutafı, bir 
~k paralara mütevakkıftır. Bü
d k milletler, bu paralan her fey
~n evvel milli sermayelerle te-

ııı edebilirler.,, 
~ Muhterem İsmet Pqa, sözle 
~ illtıııyor, bu dediklerini hayatta 
~ llıernJekette tatbika çalıfıyor. 
r ~Çek milli sanayiletme bareke
lrııı:zde kuvvetlerimizi dağıtma
~· milli ve hususi sermayeleri-
~ bu hareket haricinde bırak
it ak, devlet, milli te9ekküller 
!it efrat arasında tam bir muvaze't ~~ ahenkli bir çalıtma progr~
'i ~tmek; ismet Pqa Hükfuneti· 
\~~ogramınr hüli.sa eden esas-

loe • 
ızve ava 

Deniz ve hava ticaretine 
dair layiha Meclise verildi 
Seyrisefain idaresinde bazı memur. 
lar tasfiyeye tabi tutulacaklardır 

ANKARA, 3 ( Telefonla ) -
Deniz ve hava ticareti umum mü
dürlüğü ile iç hatlar, dıt hatlar, 
fabrika ve havuzlar tetkilitı hak
kında hazırlanan layiha Meclise 
verilmittir. Bu liyibaya göre ha
len lktısat vekıiletine merbut olan 

veya gerek bu kanun ve gerek 
muhtelif kanunlarla idare ve müra 
kabeai lktraat vekıiletine havale o
lunan deniz, liman, sahil ve bava 
müesaesat ve tetkilıitının mercii ol 
mak üzere lktısat vekaletine mer-
1>ut bir deniz ve hava ticareti u
mum müdürlüğü tetkil olunacak
tır. Seyriaefain idaresi tarafından 
idare edilmekte olan itlerden ls
tanbul iç hatlarına ait sefer ve Ya 
)ovaya ait itler Marmara, Akdeniz 
ve Karadeni:ı: dıf hatlarına ait o
lan seferler fabrika ve havuzlar 
ayn üç müdürlük halinde ve bu 
kanunun hükümlerine göre idare 
olunacaktır. İstanbul limanında 
kılavuzluk ve romörkörcülük ve 
diğer Türkiye sahillerinde kılavuz 
culuk itleri devlet inhisanna alı
nacaktır. Bu yeni müdürlükler bük 
mt falısiyeti haiz olacaklardır. 

Seyriselaintle ta.liye 
Seyriaefain tetkilatında halen 

mevcut olup seciye Te kabiliyet iti 
barile kendilerinden istifade edil
miyen memurlar kanun meriyete 

(Devamı 5 inci sahUede) 

Afyon-Antalya hattı da 
nihayet bağlanıyor 

Bu kısımdaki şebeke de bir çok 
ihtiyaçlara cevap verecektir 

ANKARA. 3. (Telefonla) - Mecli
alıı ıeçen ce!ıeainde Afyon Karahiaar _ 
Antalya demıryolunun intauna karar 
verilmit olmaaı burada büyük bir -. 
nuniyetle kartılamnııtır. Anadolu d&
miryolu ıebeainin mühim bir kıımnu ta 

munlayacak olan bu bat. ayni zamanda 
zengin vatan akııammı da denizle birl"f
tinnlı olacaktır. Antalya bu suretle mü
him ihraç ım.nlarmdan biri olaceldır. 

U:rihaya göre bat en çok dört senede 
(Devamı 5 inci sahifede) 

~.~ayiin küçük ve orta kı11mla
' tııi.Ui tetekküllere ve vatandat
~bırakılsın. . Modem ve büyük 
~~· l'İ tesisi de devlet faaliyetine 
~~~r ebin. • • HükQmetin prog
~""-nda .böyle bir ayırma yoktur. 
te ~ bir zamanda nispeten en 
~t'• bir sanayi programı tabak
~ ettinnek yolunda yürürken, 
~il illi ~i bir iıtikamete gitmek 
t, e ~ile milli kuvvetleri uyu9uklu
~~ı:0~ek olur.Hükumetin pren 
~ llne uygun olduktan sonra, 1 

~~kette İf yaratan, ıenelerden
\11 d·:ıt~a memleketlere :ıp gi
~) O'V'ızleri öz yurdumuzda ala-
ı~,~· milli uygunluğu ve istiklali 
ltııı eren hamlelere, tetebbüılere, 
1.. <ıj~~kta isabet olur mu? 
.;'lıııı_ ıırımize göre hükiimet, 
~11 01

11 böyle milli iktısada fay-
~1ı ~ ~n sanayi tubelerine, istik
.ı ... ~ h" 

1 
' "il'. Q ımaye vermek kararın-
~i dij u isabetli karar hakkın
~da 1•ncelerimizi yarınki yazı

i\l\lı:ıtmllğa çalr~ırız. 
Siirt meb'uıu 
MAHMUT 

Kadınlar Birliğinde dün 250 fakir çocuğa bayramlık elbise dağıtılmııtı•. Res
,,.:miz bu çoculıları göstermektedir. 

•• •• u 
istinaf 
Mahkemeleri 

r 

Bu •ene kahyor; Adli
ye vekilinin beyanab 

Yusul Kemal Bey 

Adliye Vekili Yusuf Kemal Bey 
bayramı geçirmek üzere dün tehrimi 
ze ıelmiıtir. Mumaileyh dün kendiai
le ıörii§en muharririmize demitşir ki ı 

- Yeni adliye teıkilab layihaaı 
Mecliatedir. Bütçe zarureti dolayııile 
istinaf mahkemeleri tqkilitmm te· 
hir edileceğine ve yalmz hikimi mün 
feritlik usulünün tatbikiyle iktifa olu
nacafnıa dair sözler döndüğünü siz
den itiliyorum. Böyle bir teY diifünül
müt ve görütülmüı değildir. Uyiha 
Mecliste olduğu için bu huauıteki ka
rarlan Meclis verecektir. lıtinaf mah 
kemeleri teıkilinin tehir edilip edil
miyeceğini de Mecli.t bilir. Ankarada 
bir barolar federasyonu teıkil edile
ceğinden de haberdar değilim. latan
bula bayram münasebetiyle bir ka9 
giİn dinlenmek için geldim. Bayram 
ertesi Ankaraya döneceğim. 

CelA.l Beyin •eyahati 
ANKARA, 3 (Telefonla) -

lktısat Vekili Celıi.I Beyin Yuna
nistan seyahati günü henüz karar
latnıamıfbr. Yalnız refakatinde 
Hariciye müstef&rl Numan Rifat 
Beyin de bulunması mukarrerdir. 

Gelen eşya 
Gftmr6k idaresinde kaç 

kanaldan j(eçiyor? 
Mateha•aısın itirazına ceuap 

Amerikalı l'Ümrük mütehaaaıunm, 
gümrük ınuamelatmm lıtanbul'da 19 

ve lzmir' de on ka
naldan geçtiğini, 3 
kanalın ki.fi ıel&
ceğini söylediği iz. 
mir muhabirimiz 
terafmdan bildiril
mitti Filhakika bir 
gümrük muemele
ainin takip ettiği 
safhalara ıöre, be 
yanname müdür
den kontenjan ka
lemine verilmekte
dir. Kontenjan ka 
lemi müsaade edi
lebileceğini i..,....t 
ettikten sonra, mÜ· 

SEY F I BEY diriyet kalemince, 
diğer kararname

lere teması olup olmadığı noktasm
dan tetkik ediliyor. Ondan sonra mü
dür beyannameyi ambar teflerine, am 
bar tefleri de muayene heyetine hava 
le etmektedirler. Ayni zamanda key
fiyet, lüzum görülürse kontralu yapıl 
mak üzere müfettiflife de bildirili
yor. Muayene memurlan, eşyayi kıs
men ve lüzum görülüne tamamını mu 
ayene ettikten sonra muvafıksa beyan 
nameyi damgalamakta, değilse eıya· 
yi veya nümuneıini kimyabaneY.e sev 
ketmektedir. Muvahk çıkan eıya, mü 
dürlükçe beyannameye ifaret edildik
ten sonra ambardan çrkanlmaktadır. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Yeni tevkif 
tki komüni•t daha 

tevkif edildi 
Evvelki günkü nüshamızda Emni

yet birinci tube müdürlüğü terafm
dan yeniden komünistlik tahrikitı yap 
maktan maznun olarak Musolini Ah
met ile birkaç arkadaşının celbedildi
ğini yazmııtık. Bunlardan Muaolini 
Ahmet pazar gÜnÜ aerbeaet bırakıl
mıt; arkadaşları Hamdi Şamilof ile 
Ali Galip dün mevcuden Adliyeye tev 
di edilmitlerdir. Her ikisi de yedinci 
istintak hakimliğine tevdi edilen maz 
nunlar tevkif olunmuılardır. 

Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

ı Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

.. "" .. T ıl E r • 

Dil anketi 

Der.eneQ yeni kelimeler 
Ağaoğlu Ahmet B. lstanbul şive. 
sine yaklaşılmaması fikrinde •• 

BugÜn Darülfünun profesörlerin
den Ağaoğlu Ahmet Beyin anketimi
ze verdiği cevap)an yazıyoruz: 

- Dilde inkılap, biz türkçülerin 
öteden beri idealimizdi. Bu ideal ar- • 
tık tahakkuk sahasına girmiı bulunu 
yor. Yalnız bence dil tetkik cemiyeti 
anketi açmadan evve kelime teıkili
ne yarayan lahikalann nerelerde kul
lanılacağına ve kelimelerin ne suret
le teıkil edileceğine dair halka direk
tif verecekti. Köklerden kelime yapa
cağumz zaman bu direktif bizim çok 
itimize yarayacaktı. Sonra beni dü
tündüren bir nokta daha var: Bir tek 
kelime için birkaç bin fit gönderili· 
yor. Her karıılık için lahikaar baıka 
baıka tertip edidiği için bu kadar fi
ti mütalea, taanif ve tasfiye ebnek sa· 
mnm ki pek güç olacaktır. Bununla 
beraber dil iti de her özlü inkılap ham 

Ağaoilu Ahmet Bey 

24 üncü Liste 
T. D. T. Cemiyetinden veril

mittir: Kartılıkları aranacak ;ı
rapça ve farsça kelimelerin 24 
numaralı listesi tudur: 
1 - Can 7 - Cemile 
2-Cela 8-Cemiyet 
3-Cehit-Ceht- 9- Cenaze 
4-Cehennem 10-Cennet 
5-Celadet 11-Cenin 
6-Cemaat 12-Cenup 

Liıtelerde çıkan kelimelerde 
manaları birden fazla olanlann 
her manası için ayrı karşılıklar 
ileri sürülebilir. Karşılık göste
ren zatların gönderdikleri kar~ı 
lıklardan duyulmuf ve işitilmit 
olmıyanları hangi kaynaklar
dan aldıklarını göstermeleri ri
ca olunur. 

leıi ıibi kendiıine en muvafık gelen 
istikameti bulup sür'atle hedefe yÜrü 
yecektir. Türk dilinde yer eden yaban 
cı kelimelerin mutlaka türkçe karşı· 
lıklan aranmaama lüzum var mı? di
ye soruyorsunuz. Bence hayır 1 Keli
menin mentei ne oluna olsun, onlar 
türkçenin malıdırlar. Meseli Mektep 
kelimesini ele alalım: Bu kelime bü
ı;ın Türk aleminde tehirli köylü, her
kesin kullandığı ıre mi.naarm anladığı 
bir kelimedir. Şimdi herhangi bir köy 
den derlenmit bir ııblahı mektebin 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Vapurculuk layihası 
Muntazam posta seferleri yapmak 

işi devlet inhisarına alınıyor 
Meclise verilen IAyihanın e•asları 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Mun
tazam poata seferleri bakkmda lktı
sat ve Maliye vekaletlerinin müıtere
ken hazırladıklan kanun layihasını 
hükfunet Millet Mecliıine tevdi et
miıtir. Bu liyibanm eaaalanna ıöre 
Türkiye sahillerinde muntezam posta 
ıeferleri yapmak iti devlet inhisarına 
alınacakbr. Bu inhisar alelfunum ıi
lepçiliğe, limanlar ve körfezlerdeki 

imtiyazlı iç hatlar nakliyatına, lnlıiaa 
nn muntazam ırapurlar i§letmecliği İl
kele ve limanlara araamda ıre itletti
ği iakele ve limanlarla İfletmediii is
kele ıre limanlar arıuımda ll04kinell 
ve makinesiz deniz vaaıtalarile yapıla 
cak nakliyata, liman hudutlan içinde 
her nevi nakliyata, Marmarada 18 rü 
ıum tonilitoıundan Akdeniz n Kara 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Ankarayı propaganda ediyorum! 
-IV-

Mallıköy Ütaıyonunun lodoamda 
1/e bir ıaat uzağında Alagöz köyü 11ar
dır. Buraya Türkoilu Ali·Aianın kö
yü de derler. 

Sakarya bu kl>yde oe Türkoğlunun 
bitmemif, yarım kalmıı e11inde ka~ 
nılmlfhr. ( Karargfihıumumi) bu ev
deydi. Oda kapılannda lmrıun kalem 
11e tebeıirle ya:ıı;ılı ad-alwr hôlfi du
rup durur: PQftl Ha:ıı;retlerinin oda
., (Ga:ıı;i), Fe11:ıi P"f'I Hasret/erinin 
odaaı. . ve .ain. 
Büyük Türk inkılabını anlıyabilmek 
için Sakaryayı bilmek; Sakaryayı bil
mek oe duymak için de Alaıö:u gel
mek 11•rektir. 

Ala11ö21 tek değildir. 
Haymana kaıabaaının lodonına ile 

batuına gidiniz. Meıelikte 11e ahlat
lıkta hala fUnlan görürsünü:a: bozul
mamıı ıiperler, giilleler, el ile mancı· 
nık bombalan, şayıaı;a ko11anlar 11• de
lik deıik yamaçlar. 

Bunlar da )letme;ıs. 
Kalecik te görülmek iater. Sıra ıı

ra ekmek lınnları. Eğer Kızıl ırmak 
11eriaine çekiliraek kaygusu ile yapıl
ntlf hwr çeıit tedbirler. 

Bi:a kurtııluı zaferini teıadüle rast
geleliğe, talihe 11e hokkabaz ô,,;inine 
bırakmıı adamlar değili:a. 

Türk İnkılcibı için - ki dünya
nın mazlUm milletler inkılapçılığını 
tenuil eder - bir ıeyler ya:amah, çi:a
mek, söylemek iatl)lenur mutlaka An
ltaraya gelmelidirler. Sadece Ankara 
ıehrinl değil, Ankara Vilôyetini ge
zip görmelidirler. 

Hiç bir ıey olmaaa, 
Hiç bir ıey göremeaeler, 
Hiç bir ıey anlıyamaaalar; 
Zarar yok, 
Çankaya Ankaradadır. 
Bu yeter. 

Aka GÜNDÜZ 



Tarihi tefrika: 14! 

93felaketleri velgn.atief 
... 

Rumeliden herkes bir parça· 
koparmağa çalışıyordu 

- Söz .. -qtim, cli,.onuıı aiael 
len oöıii• •• diisrbilir miydim? 

- Oh, ualebnHp, Tüıkleftı ,,.n.. 
len sözler pelı: ko1ay olefifelHUırl 

-B-
MMull•r• •r•f••l•ll• 

•l11aıl valı•t 
Muharebenin - .. o.- Mitiia 

Avnapa Iİyaaetiıai bareketıe ı~ 
yepyeni bir •aziyet Jar&tmqb. Bu kar 
makarqdı: •aziyetia içiad- çıkmak 
hiç te kolay delildi. Anupanm bü:rük 
devletleri, BaJka.nanla me•cut vefa 
teeHÜ. etmek Ü.ere olan yeni d.,,l_.. 
ler, hatta A.yada Türkiye il~ hmnhu
dut olan lran, hep •azirete alaka ıöa
teriyorlardı. 

Avrupa bü,.ük deYlederi araamda 
Ruılann zaferlerinin bütün aemerele· 
rini toplamalanna en çok kartı ıelen 
iki devlet vardı: lngiltere, Avuılurya-
Macariıtan. • 

Lord Beaconsfield'in çevirdiği Ln,;. 
liz aiyaaet mekanizmau, Türkleri hi
maye ederek yakm Şarkta Ruıyaya 
kart ı bir kuvvet bulundurmak yolun
daki Palmerston ıiyaaetine aadık kal· 
mak i ıterdi. Fakat bir taraftan muha· 
rebeden önce BulcarUtaoda zuhur e
den ve lgnatief'in hilelerila dünyaya 
olduğunun birkaç kab mübalağa ile 
aksettirilen vak'alarm lngiliz efkan 
umumiyeıi Üzerinde bıraktığı acı ve 
ağır İntibaa, diğer taraftan da muha
lif fırka reiai Gladıt-'11D tahrikleri
ne kartı çok ihtiyatlı bulunmağa mec
bur kalmıtlı. Londra kabineai muhare 
beye mecbur olmadıkça girmek iste
mezdi. Çünkü müttef"ık bulamıyacak
tı . Fakat muharebeye girecek gibi gö 
rünerek bununla Ruayayı tehdit altın 
da tutmak manevrumı büyük bir ma 
huetle idare ediyordu. Bununla bera
ber lnrilterece can daman aayılan 
pek mühim ve eaaah menfaatler tehli
kede kalına Beaconafield muharebe· 
ye d~ r innekten a:eri durmıyacaktı. 
Harb ın sonunda böyle •aziyet tahad
düı etmit ti. Ruıya boğazlan. yaklat· 
mıştı. Ruı himayeai altında bir Bulga 
ristan kuruluyordu ki zahirde Türk 
hükümdanrun tabüyeti albnda kal· 
makta beraber AYrupada metbuun
dan daha kudretli olacakb. Bulıaris
tanm Adalar denizine initi, 01111anh 
Avrupasmı öyle bir surette ikıye ayı
racaktı ki ondan sonra merkeze yal
nız denizden bağlanacak olan Mak ... 
don ya, T aalya, Epir ve Arnavutluk 
kıtalarile Bosııa - Henelr vilayetleri, 
Sırp · Bulgar - Karadaf - Y11Dan mü
cadele..rine sahne kesilecekti. Bunla 
rın her biri için clereee derece verilen 
kararlar da bu i,i hazorlıyordu . Sırbia
tan ve Karadağ iki kat ıenitliyor, Yu 
naniıtan hudut tamimi naınile Taalya
yı yutuyor, Bosna ... Hen.eğe gen.İf imti 
yazlar veriliyor, Makedonya ve Ama· 
vutluk vilayetlerinde de daha mahdut 
ıslahat eaaıları kuruluyordu. Bıı, da
ha müaait bir sırada bu vilayetlerin 
de lslavlattmlmasına bir baflangıçtı. 
Artık lıtanbul hükümetinin doğru. 
dan doğruya hakimiyeti Meriç Yadiıi 
ve Rodop dağlan mıntakası Üzerinde 
kalıyor demekti. 

lnriltere. boifazlar meaelesile Ada
lar denizinde isi&.. bahri varlığı itin· 
de en küçük bir miiaaınaba göstere
mezdi. 

itte bunun için harbin son u.fhaun 
da Beaconafield 9iddetli bir hareket 
ra~ıt, Hariciye nazm Lonl Derbey 
alemın hayreti önünde iıtifa ederek 
Hi~diatan nazın Lonl Salabury onua 
Y.erıne ıreçm~ti. Bunu mütealup, lngi
lız Akdeniz filoau Çan•kkaleyi geçe
rek Mudanyada, daha sonra da Ada
lar önünde demir almıfb. 
h 8

1 
u'. lncilte.-in haıt.e filen miida-

~ c11 demekti. ı..-dra küiaesi teh
Jıtten .çekinnsirvafıı. Yeai Hariciye 
nazın ıle BatTekil, Ruayanıa boifazla
rı elde etmeaini harp eebelti aayacak· 
lıınnı açıkç.ı bildir9'orlar, 1856 ..., 
1871 muahedelerine dokunan bütün 
:'e"."le~n lııendi Nyleri alınmadan 
d etıım1 ıyeceği tezlni ileri oiiriiyorlar-

.1· rnatif, yalnuı Tiirit murahhaala
rıle ui~.at.~cak yerde tiııadi bütün AY
~pa buyülr. devleterinin murahhaıla
nle çarpıtmak meYkiine diifüyordu. 

Avu•turya • Ma~-..:·•-- R 1 f 1 .
1 

-~~, uı ann 
u er erı e belki lngiterede . d 

~":.~·!U:::nlüfyıe nğram=tı. ~8u~ 
t • uauhle Ruayadan aldığı 
v:%'~::a, ~nd~aaay - Novikof muka-
1 stanbul ~uv~nıyordu. Bu mukavele, 

. on erawumda dÜsiinülen Bul 
garııtan ıılababna k B 
'.:in A vuıtury h' •rt~ oana Hene 
,... a tnıa yeaıne g · · 
!Sırbiatan ve K d ~ f!ÇJJ\eıın1, ara &guo fazl b.. .. 
sini temin ediyordu .. . a uyuıne 
bin ilk safhalannd~ ~,'.'.' R1 .~11lar, h.ar 
d b. . k ~u un fevkın. 

e ıı mu avemete maruz kaldıktan 
halde, sonunda da her tahm.i . .. .. 
d b ' f k nın uıtun 

k
e lır za edr azanmıtlardı. lstanbul 
apı anna aya.nan Ruıya . . .. .. 

kadar tutacaktı? BuTaıı Vi"°y .ı:unuk nb~ . . d ana a 1 

dnesı1ru ~I n e~~e kutkulandınyor
u. nrı terenınM mu~emadi tahrikt~rile ı 

A vuıturya ... acar1stan Ruayay" ın. h 
tıralar yağdmyor, silahlanma haz~. 
Lklan yapıyor, !.tanhul bükümetine 
aokularak onunla uzla,mağa çalı!ıyor 
du. 

Alma nya bile Ru•lann bu umulmaz 
ileri atılı ~larından biraz ürkmü~ gibiy 
di. Gortchakof'a kayıtsız, oa .. tsız mü
%ah.,ret gösteren Bismark, Londra ve 
Vir"nııclan .-,en h~va önünde trred· 
diitlcı·e dü,müştü. Şa rk kom~u•unun 
" l,.bildi ine J>üyümeo i n ihayet A lma"! 

)'&JI 4a pek çek oeviadineek loir ~ • 
ı-atL.. 

1 te alüaaı u ıİllİ cöri- Frama 
Ye ltalı'ada da efkar, çok deti,..itti. 
ltalya, AY1Uturyanm tarka doif>:Jı !>i 
yilınai, kendi irredaata siyaaetini ıiiç 
Jimesi. ı.-di ıiyueti.i M 
yanm tiikraamı """anmak üt-ekle 
1ıeo abet. Türkiyenin lıu lıaclar milme. 
llİ n lnciliz aiyaeetin.in hezimeti önün 
de kayıt.suı lı:alamlJ'ordu. 

Balkaulanla da efkar, ıittikçe tek 
batı- •alip ve müteh•kkim •aziyet
te kalan Ruııya aleyhine dönüyordu.
Romanya, hoşnuhuzlukta en ileride i
di. 8ükret hükilmeti bu muharebede 
Rusya ile beraber Ye onun uğunında 
d~ğ~'mÜ§, zaferin batbca ili kesil
mııti. Buna rağmen elinden Beaarab
yanm alnmıak iatenilmeai, Rua ordu
lannın Romanya tepraklannda ta
lıaldriinıii, kendilerine zaferden um· 
duldan hukuk11D çıkmamaaı, Ro
manyalılan gücendinni§tİ. lngiltere 
·~ Avua~a, bu fıraab ganimet bil-

• ~ıler. Bıikreşte manevralar çe•İrme
ge ba,laddar. Bu manevralar gittik
çe teairini arttınyordu. 

Ruayanm Bükref mümeaaili Baron 
Stuart, ba teairlerin neticesini lgnati
ef'e fCJ yolda bildiriyordu: 

Bükre.ıe hafi bir içtima yapılnut
tı. Bu içtimada Romanyanın makesi 
temamiyeti 1856 Pario muahedeoile 
temin edildifi ileri sürülmüş, bu te
mamiyetin ihlali o muahedeyi im.:a 
eden bütün devletlere dokunur bir 
Avrupa meııeleai olacağı iddia edil· 
mi,ti. Besarabyanın Ruayaya ilhakı 
Romanya makeai temamiyetinin ihla
li demekti. Bunun içm bu taaavvuru 
bütün Avrupa devletleri nezdinde 
protesto rtmek Üzenı: bir k omisyon 
t~kil edilmişti . 

(Devamı var) 

Spor 

Kaınnpaşa İdman Klübünde 
müsabakalar 

Bayramın üçüncü cuma günü aaat 21 
de Kaıımpaf& nahiye merkezi salonun. 
rb idman Klübü Güreş !Ubeainin açd
ma mer.ısimi yapılacak ve Balkan şam
pıyona.,na İ!tiralı: eden güre'!ÇileTimiz 
müsabaka y'\pacaklardrr. · 

Diğer spor harekatı ile muhtelif eğ. 
lencelere bando ve saz iıtirak edecek ve 
bundan ııon.-.. aabaha kadar dans yapı· 
lacaktır 

Klüp idare heyeti bu gecenın çok ne
zih ve mük.,...m-:1 olma11 için çalıpnak
tadır. 

Gür~ federasyonunun tebliği 
Güret federasyonundan tebliğ edil

miıtir . 
l stanbul' a davet olunan Macar talı:mu i

le yapılacak güret müaabakalanna i,ti
ri.k edecek olan gÜr8'çilerimain tayini 
için seçmelere baılanacaktrr. Bu müea
bakalara a ncak federaı yonun nezareti 
altında çalı,an güreıçiler ittirak edebile
ce.lclerdir Bu güreşçilerin isimleri atait
da ıösterilmi,tir. Müsabakaya 11 Niaan 
933 aalı günü saat 18 de Beyoğlu halk 
fnfrası binasındaki salonda baJlanacak
br. Bu müaabakolın. ittirik etmiyenler 
takana ııirmek hususundaki baldannı 
kaybedeceld...-dir. 

Tartı saat 4 tedir. Ali.kada.rların ıös
ter;len gün ve saatte müaabaka yerinde 
bulunmatanoı tamim ederiz. 

Mehmet (Haliç), Sıvub Mehmet, 
Mustafa (Vefa Kumkapu), Miço, Nu
ri (Hıtli<;), Saim, Nazif, Yusuf Aslan, 
Mehmet Ali (Haliç) , Ahmet (Vefa 
Kumkapu), ehmet Ali (Vefa-Kumka
pu), Ali Ri:za, Hasan (Haliç), Hüseyin 
(Haliç). Vefik, Talip, Süreyya (Harbi
ye). 

Milli takım oyuncularını davet 
lıtanbul rruntakaaı futbol heyetinden : 
Türkiye futbol federaıyoou Sofyada 

icra. edilecek Türkiye-Balcari•ta.ıa milli 
maçına iıtiraki muhtemel idmancıları 
tecrübe etmek üzer" Kurban bayramm
tla Fenerbahçe ıpor klübü ile nıüobaka 
yap...tı: üzere !ebrimize ıelecek olan 
Macar profesyonel Borçkay taknru ile 
bu idmancılardan mürekkep muhtelit 
bir takımı ka'"l'lattmnak arzuıumı ıx· 
har etmittir. 

Bu mü•balr.a hay1111n1n üçüncu cuma 
günü yapılaca!.. ve bu müsabaka netice . 
sina göre lüzum ıörülduğü takdirde hay 
ramın dordüncü günü bir müPt:.ka da
ha icra edilecektir 

Bu muhtelit takımı Tı.irkiye futbol 
federaıyoou tqkil edecektir. Binaena . 
leyh evvelce futbol federasyonu tara. 
fından davet edilen idmancılann hayra · 
mın Uçüncü cunıa günü tam saat on 
dört buçukta bilumum levunnlariyle 
birlikte Kadıkoyiinde F enerbalıç• ıtad
yomunda hurr bulunmalan tebliğ olu
._ .. r 

frtihal 
Keariye "!rafmdan ve giimriil<ler ~· 

müdürlügündcn mütekait Hilmi Beye. 
fendi dün geee 111Uptela olduğu hastalık
tan ~ifayab ol«ınayarak irtihali dari
beka eylcmı1tir. Cenazesi bUıcrünL:i.ı salı 
cü.nu Ögle namazını n1üteaki; saat 2 d~ 
Akaarayd• tevekkül hnmi\mındaki hane· 
lerind n kaldınlor• k ın .... kez efendideki 
aile kabnst nın• dofncdilecckt .r. Ce. 
tı•bı lı;ı.k •rıki rahmet ylc)e 

, 
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HARİCİ HABERLER 
Boykotaj 

Yahudllerla mukabil 
atimaJltlerl berdevam 

ViYANA, 3 (A.A. ) - Bu ... 
bah dıpndan gelmit olan yü:ır; ka 
dar adam, lıtarya' da kain Kint
telfeld tehrine gimıİf 'l.e 1000 ka
dar nümaJitçile beraber, Nazi fn 
kumın merkezi olan Kara binayı 
hücum ile :ır;aptetmek iıtemitler
dir. laterya bükUmeti, vak'a mahal 
line hemen federal ordudan bir
kaç müfreze göndermİf ve bu müf 
rezeler, jandarma ile birlikte nü· 
mayitçileri dağıtmağa ve sük\in 
ve aaayi'i iade etmeBğe muYaffak 
olmuşlardır. 

Alman gazetelerini yakhlar 

KATOViC, 3 (A.A.) - Alman 
yada Lehli ;kalliyetlere ait gaze
telere yapılan muameleyi protesto 

icin Darülfünunlulardan mürck- ı 
k~p bir g rup dün kamyonlarla so
kaklarda gezerek bütün Alman ga 

zetelerini toplamıflar ve tehrin bü 
yük meydanında yakmıtlardır. Ta 
lebe bundan sonra Alman konso
loshanesinin önünde nümayitte bu 
lunmak istemislerae de polis ta ra-
f mdan dağıtıl~,lardır. 

Alman sefiri protesto etti 

VARŞOVA, 3 {A.A.) - Var,o 
vadaki Alman sefareti, Berlin ga 
zetelerinin Varııova m uhabiri vası 
tasile V a rsova Y abudi matbuatı 
sendika11~ müracaat ederek Al
manyada yapılmakta olduğu söyle 
nen Yahudi aleyhtarlığı dolayııile 
yapılan hücumları ve buna dair 
netriyatı p rotesto ebDİŞ ve bu gibi 
hareketlerin boykotajın •iddetlen 
dirilmesine sebebiyet vereceğini 
bildirmistir. 

letonyada 

VARŞOVA, 3 (A .A.) - Gaze
te lerin istibbanna göre Letonya 
hükumeti, bütün Alman gazeteleri 
nin Letonya dahilinde ı~tı~masmı 
ve dağıtılmasını menetınııtır. 

Alman Hariciye nazıp 

BERLIN 3 (A.A.) - Wolff a· 
jansı bildiriyor: R esmi P.M a lar
dan b e yan edildiğine gore H arici
ye nazırı Baron von Neurath, isti
fa etmediği gibi iotifasını vermek 
niyetini de beslememektedir. 

Japon kabinesi ! 
Başvekil istifaya seb ep! 
olmadığını söylüyor 
TOKIO, 3 A.A. - M. Saito, Di

yetin •imdiki içtima denesi bitt;r 
bitmez, istifaıımı vereceğine daır 
ıiyaai mehafilde İnti.-r eden f&Y1 

aları tekzip ederek iktıdar mevki· 
inde kalmağa ve elinden geldiği 
kadar Japonya'nm menfaatlarına 
hizmet etmeğe karar vermi• oldu· 
ğunu ııöylemittir. 

Bu beyanat, Batvekilio Japon 
devlet adamlarımn en kıdeıııliai 
olup halihazırda 1&y(iyede otur· 
makta olan prens Saionjik ile yap
mıt olduğu millik.attan sonra ııa· 
ı:etecilere yapılmı,br. 

M. Saito, Prense Japonya'nı~ 
ne gibi ahYal ve ferait altında Mıl 
letler Cemiyetinden çekilmit ?ld~· 
ğunu, memleketin dahili vazıyet•: 
ni iuh etmİf ve kendisinden kabı 
nesinin müstakbel programı hak
kındaki mütaleaıımı sorm~ oldu· 
ğunu ilave etmi,tir. 

Matsuoka söyleyor 
SIKAGO, 3 A.A. - M. Matsu

ok~, iki gün Şikago'da kalacak 
ve Jııponyanın harici ıiyaııeti hak 
kında i:ı:ahat verecektir; yalnız 
hükumet namına söz şöylemeye 
salahiyeti olmadığını söylemişti~. 
Vatanda~larında mürekkep bır 
grup karşısında bir nutuk söyli
yen M. Matauoka, bilhassa •öyle 
demi.tir : 

"İhtiyaç ve zaruret hasıl olma
dıkca kuvvete müracaat etmek is
temeyi:ı: Çinle bir itilaf vücude ge

tirmeyi arzu ediyoruz ve, Avrupa 
ve Amerika müdahale etmediği 
taktirde bunun mümkün olduğuna 
kail iz. 

Yunan Maliye nazın 
ATINA. 3 A.A. - M . Loverdos, 

aya n azalığına intihap edilmemek 
le bernber Maliye na:ı:ırhğmda 
k:ı. lmı~ltr 

Fransa kararını alıyor 
Dörtler misakı hakkında va. 

ziyetine sarahat verecek 
PARIS, 3 A. A. - Fran11z hil

küıneti, Le Jouvenel'iıı beyanatın
dan, Titülesco'nun ziyaretinden 
ve İngiliz notası:ndan sonra Dört
ler misaki projeıi hakkında artık 
bir vaziyet almak mevkiindedir. 
Bu husustaki karar, bugünkü ka
bine içtimaında olmasa bile ber 
halde gelecek içtimada verilecek. 
tir. 

Gazeteler bu kararın ne olabile 
ceğini ar~brıp durmaktadır. Mat
buat bükiimetin İtalya ile yakınlı
ğı retetmekle beraber bu projenin 
Fransa, Küçük hilaf, Lehistan ve 
hatta Milletler Cemiyeti için ya
pabileceği tehlikeli aksülahelleri 
gözden uzak tutamiyacağını yaz
maktadırlar. 

Petit Journal gazetesi diyor ki: 
"Fransa, Küçük itilaf ve Le

histan ile olan bağlarını kopara
maz ve esasen koparmak da iste
me:ı:. Fakat dört büyük devletken 
di aralarındaki ihtilafları yatı•tı
rabilirlerse A v rupanm teskinine 
doğru gidilmi' olur. Bunun için 
her ,eyden evvel Milletler Cemiye 
ti usu lüne aykın düten b ütün usul 
ler bir kenara bırakılmalıdır. Bu 

Moskova işi 
---~ 

fngiliz kabinesi çağı-
rılan sefiri dinliyor 
LONDRA. 3 ( A .A.) - lngilte

renın Moskova sefiri M . Ovey, bu 
raya gelmi~ ve heme n Hariciye ne 
zaretine gitmi,tir. 

LONDRA, 3 ( A.A.) - Mosko
va i•ini tetkike memur tali komi
te, ~aat 1 l de M . Mac Donald'm 
nezdinde toplanmıştır. Toplantıda 
Sir Ovey, Lord Hailsham, M. Ne
v ille Chamberlain ve M. Thon ha
zır bulunmu,lardır. 

LONDRA, 3 (A.A..) - Sir 0-
vey, dün ak,am Sir Con Simon ve 
hariciye n ezareti d a imi katibi u
mumisi Sir Vansittard ile gorut
mü,tür. Mumaileyh, bugün yeni
den Sör Con Simon ile ve sonra 
Moskova meselesi hakkında tetki
kat icrasına memur nazırlar komi
tesi erkanına mülaki olacaktır. Sa 
lahiyettar mahafil, Rus membaın
dan gelen ve Moskovadaki lngiliz 
~efareti erkanının Sovyet Rusyayı 
terke hazırlanmakta olduğuna da
ir olan .,.ylayı tekzip etmektedir. 

Yeni kruvazörler 
Franaa iiç zırhlıyı daha 

tezgAha koyuyor 
PARIS, 3 (A.A.) - Le Jour

nal, M. Leygues'in Montcalm, Glo 
ire maneillaiae ve Cbateau Rena
ult iıimleri verilecek ve her biri se 
kiz bin be, yüz ton hacminde inta 
edilecek olan 3 kruvazörün tez
gahlara konulmulDI emretmit ol
duğunu yazmaktadır. Bu ııemile
rin inpsı 1932 bahriye progl'arm
na dahildir. 

Bulaa r mallyeal 
BERLIN, 3 (A.A.) - Wolff a. 

jansından: Milletle.. Cemiyeti ma
il itler komiıyonu tarafından Bul
garistan'a ııönderilecek ve nisan 
da Sof yaya gelecek olan murahhas 
heyetine Milletler Cemiyeti katibi 
umumi muavini M. Trendelenberg 
de refaket edecektir. Ancak sala
hiyettar Alman mahafili M. Tren
delenburg'un bu murahhas heyeti
ne Alman mümessili olarak değil, 
fakat Milletler Cemiyeti mali ve 
iktısadi i•ler tubesi müdürü sıfati 
le dahil olacağını, herhangi bir an 
lqamamazlığa mahal bırakma
mak için tasrih etmektedir. 

Carnera verdiği aöz6 
tutmamıı 

LONDRA, 3. A. A. - Londrada ec· 
nebilere mabıus mahalledeki lokantalar
dan birinde garsonluk eden YC 22 ya
tında olan Mis Emilia Teninin Carne
ra aleyhinde açbğı dava bagün bitmit
tir. Davada sebep Karnera'nm MU E
milia ile evleneceği baklanda verdiği ıö
zü tut:mamıf olmaauhr. 

Camen, Mis Emilia'ya 4200 1 ngiliz 
lirası zarar ve ziyan venneğe mahküm 
olmu•tur. 

Carnera , muhakeınede bulunınanvt
tır. 

noktada Fransız, İngiliz ve ltal
yan tezleri birbirinden o kadu u
zak mıdır? 

M. Herriot ne diyor? 

L YON, 3 A.A. - Sabık muha
riplerin içtimaında bir nutuk söy
leyen M. Herriot, 4 devlet mi1&
kından bahsederek '1)yle demiıı· 

tir: 
"Mualıedelerin yeniden gözden 

gecirilmeıini isteyorlar. Fakat bu
nun için hangi usule istinat ede
celder? 

Milletler Cemiyeti mukavelena
mesinin 19 uncu maddesine mi? 

Bu madde mevcuttur. Başka bir 
teY icadına lüzum yoktur. Benim 
fikrimce küçük devletler yoktur, 
hukuk itibarileyekdiğerine müsa
vi olan devletler vardır. 

Büyük devletler'in küçük dev
letlerin mukadderatım tayin et
mek hakkında malik olmasını is
temekle emperyalizm yapılmıt! o
luyor. 

1919 senesinde vücude getiril. 
mi• olan Avrupa haritesini yeni
den yapmağa kaikı,makta hiçbir 
fayda yoktur. 

1. Vapurculuk 
Layihası 

(Ba . ı l inci sahifede) 
deniz iıkeleleri arasında 30 ı·iisum to 
nilitoıundan atağı merakip ile yapıla 
cak her ne vi na kliyata '8.mil olmıya. 
caktır. 

Şilepçilik 
Şilepçiliğin mahiyet ve ıümulü icra 

vekilleri heyetince talimatname ile 
tesbit ve ilan olunacaktır. HükUınet 
devlete intikal edecek muntazam poa 
ta aeferleri inbisannı Seyriaefain ida
reıinden aynlacak Marmara, Akde· 
niz ve Karadeniz dı, hatları idareıi 
marifeti!<' itletilecektir. 

Anonim ~irket 
Bu kanun nevi tarihinden itibaren 

azami 6 ay :zarfmda .layihada yazıh 
evsaf ve teraiti haiz olarak tqekkül 
edecek anonim bir şirketin dahi itbu 
inhiaarm dıt hatlar idareaile müıtere 
ken iılebneğe hakkı olacaktır. Devle 
te intikal edecek inhiaan i§letmeğe teı 
vik edecek olan Türk anonim ıirketi
nia. &fllğıda yazılı eva.af ve şeraiti ha .. 
iz bulunması layihada şart ko4ulmuı· 
tur: 
Eıhamm nama muharrer ve Türk

lere tahıis edilmiş olmaaı, Halen mcv• 
cut ve m11Dtazam poata seferleri ya· 
pan Türk armatörlerinden talip olan• 
lan ihtiva ebnİf bulunmaıı. ayni .... 
nakdi olarak tediye edilmit aermaye
nin en az y&l"llll nıil,.on lira olmaaı, 
lktıaat Vekaletince ' >sterilecek lü
zum üaerine aerm.ayeyı tezyide mec
bur olmalan ve bu takdirde çıkanla· 
cak hiue senetlerinden ne kadarının 
eski lıiaedarlara ve ne kadannın ye. 
ni taliplere aatolmaaı lazım geldiğini 
lktuat veki.letinin takdir etmeai .• A
nonim firketine ayni Ml'llUlfe olarak 
konacak olan vapurlar ve Alat edevat 
loJDletleri lktııat vekaletinin tayin 
deceği iki zat Yapurcular birliği tar: 
fmdan intilıap olunacalı: iki zattan ..; 
lıta~ul Ticaret odaamca vapurcular 
harn:mde ft m.üıebauıalar aramıda 
miintelıap INr zattan miirekkep l>et ki 
tilik bir heyet tarafmdan takdir olu
nacakhr .. Heyetin reiaini lktuat nki -
li tayin edecektir. Şirkete ayni aems& 
ye olarak ancak bu heyetin pootacıh
ğa talip ve timdiye kadar poatacılık
ta mmıtazam veya pyri muntazam 
olarak çallftığım teabit ettiği vapur• 
lar girebilecektir. Bu heyetin takdir 
ettiği kıymetlere ve ıirkete ıirmeaine 
karar Yenliii vapurlara 1 O ıün zar
fmda hyet azaamdan biri veya o va
pur aahibi tarafmdan itiraz vukuun
da lotanbul birinci ticaret reisinin ha
kemliğine müracaat olunacakbr. Re· 
isin verecefi karar kat'i olacaktır. Bu 
heyetin masraftan alakadar anonim 
tirlı:et tarafından ödenecektir. Şirke
tin tanzim edilecek .,.., mukavelena
meainin maddelerinde mÜet1ialer uyu 
tamazlaroa maddenin tanzim tekli lk
tıoat vekaletince teabit olunacaktır. 

Talimatname 
lnlıiaarr itletecek olan müeaaeaele • 

rin ıefere tahıia edecekleri ıemilri lk 
tıaat vkaletince bir talimatname ile 
tayin ol11Dacak CYNf ve teraiti haiz 
bulunmalan tart olacaktır. Bu gemi
ler daima kontrol ettirilecek ve teıbit 
edilen prtlan haiz olmayanlar sefer
den me.nedilecektir. Türk bayrağı aJ. 
tına ıirecek bütün vapurlann umumi 
vauflan vekalet tarafından tanzim o
lunacak bir nizamname ile teabit ve 
bu kanunun neıri tarihinden itibaren 
iki ay zarfında ilan olunacaktır. ilan 
tarihinden sonra ancak bu evaaf dahi
linde mübayaa ve infll edilecek gemi
lere Türk baJ'l"aiı çekmek hakkı ve-

~--~- - ·- - -
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Türkiye 
Bulgaristan 
Yeni aefir doatJuJdtall 

bahsediyor 
SOFYA, 3 A.A. - Türlıire11~ 

Solya Orta Elçisi T evlik l((itrlf 
Bey yeni Bulgar Orta Elçi6i_ ~ 
AntonoPun fere/ine büyük bır Of 
le ziyaleti vermiftir. 

M. Antonol yemekten sonra~ 
naılolu Ajarmnın mümeuiline f 
mühim beyanatta bulunmuıtıt'· 
Mumaileyh demiftİr ki: 

"Siyasete atılmalı için ha>'"~ 
mın en güzel günlerini tahsi• eıtı· 
ğim gazetecilikten teeııriirıüz ar 
nlmıyorum. Her halde siya.et hıı· 
yatıma uzun müd ıl et yQfaıl ıl"". 
dost bir memlekette 11e kıynıe~ 
11aaıllarının, aklı seliminin 11e ltJJ 
remanlığının olduğu lıadar cioııt': 
mertliğinin 11e zekıiaının da J~ 
ma hayranı olduğum bir millefl.~ 
içinde bafladığımdan dolayı fıii· 
yük bir se11inç duyuyorum. MüılP 
na sellerin sevk ve idarui altırııl6 
ke,;dilerini tanınmaz bir hale 6~ 
tiren bu memleketin 11e milleti~ 
tanıdığım zcımanlarclan beri gef~' 
mİf oldukları değifiklikleri talıi' 
etmek benim için büyük bir nıerı" 
nuniyet olacaktır. 

Türkiye ile Bulgaristan ar~' 
da son derece mesut bir tarzı.~ 
me11cut olan çok açık dostluk "'~· 
ncuebetlerinin ıslahına değil ,,Jıı· 
lastırılmasına kendimi oerebil1 
ği;,,den ve büyük müfterek met' 1 

atlerinin açılı bir tarzda görülı::; 
siyle tamamlanan samimi bir ıl J. 
lukla bağlı bulunan T wk ve /J,t.i 
gar milletlerini elimden gelılw 
kadar yaklaşhrmağa hizmet eJe
bileceğimden dolayı sevinciim art· 
maktadır. 

fpm, imzalanan muahede ıJl 
mukavelelerle teyit edilmif o/il~ 
bu dostluğu inkışal ettirmektel1 ,'" 
baret kalıyor. Bu, Türkler ve Bı1 : 
garlar arasında yapılacak hiç bi,' 
~ey yok demek değildir. BiliJ:i' 
sürüncemede bulunan tek tiik mel' 
lellel'i memnuniyet verecek bir pı· 
rette halletmek, ticaret müntıS~ 
betlerini müessir bir tarzda tatıt't ı 
eylemek ce zemini, müteka~1 

muhabbet ve merbu.tiyetleritıİ ı~ 
ki.,al ettirmek üzere, temizleme 
suretiyle aralarınılaki dostlıı -
kucvetlendirmek lazımdır. 

Çoruma 14 maznuJI 
daha gönderildi 

ÇORUM, 3 (Milliyet) - Til'/r 
çe ezan aleyhinde bulunmalıt~ 
suçlu olarak Zileıle yakalanatı 1 
erkekle bir kadın bu ırece barlot' 
getirilmiflerdir. 
~~~~~~~~--/' 

rilecelrtir. lnb..:.. itf~tea iki mile..,., 
aralarında uyuf&Dl&zlana Maruı-1''. 
Akdeniz ve Karadeniz hatlannm 1"~ 
biliyetine göre bu hatlarda çaht"~ 
gemilerin nUkdanm tahdit, ...-.~ 
gün ve saatlerini tayin Ye bu ~!. 
rİ malik olduldan tonajı nazarı clv 
kate alınarak inhiearı ifleten mü~ 
aeler araaonda her hat üzerinde~ 
ayrı takıinı keyfi,..U tetkil edil ~ 
olan deniz •e haYa ticareti umUOI · .l 
düriiniin riyaaeti altmda top1aa11P
bir komiayon tarafmdaa yapılaca!'~ 
Komisyon kararlan Yeklletin ı.tO"'. 
le mer'i olacaktır. Ba inhüan ~ 
cek mü-ler Yekiletçe tayİll ti 
lecek dahili Mfer hat1&1'18da ı-• t 
ki.letçe ı..r une tefrik eclil~ ; 
man ,,., iskelelere tayin edilecek ~· 
te aeferlerini yapmafa mecbur j 
caklan ıibi ı- tanzim edil"' ,.ıı 
nakliye ücret tarifelarine de n.r'~ 
mecbur olacaklanhr. Harice eeı;i'ıf 
sulanna açnnaaı lizımcelen b• ' 
.için inhiıarı itleten mil-aelere ~· 
bir mecburiyet talıınll olnnamıyal' 1· 

tor. Ancak hük!met ecnebi aul~ ı 
çılmaama lüzum gördüfü hatlar ;;,. 
ı.erek bu müeueaelerle ve gerelc eıJı' 
rıce ııefer açmak için tetekkül 1. 
diğer milli müesseselerle muk•~ıi 
yapmağa ve taahhüde ciritmeğc Jıl 
hiyetli olacakbr. lnhiaan İfleten "'~; 
aeselerin ıemilerile naklolunaclll<.1eı' cu ve eıya ve hayvan naYlun tat'~-~ 
her .ene martta bir heyet taraf•" ,~' 
kamara Ye mevkilerin ve e0'auııı ;~ · 
fına ve cinsine göre teabit olun# µ• 
tır. Bu müesseseler dahili aulard• 1111 
let poataamı meccanen taıımai-. ~~ 
bur olacaklardor. Her iki müeaa"'"' ~il 
nun ve talimatnameıi mucibince ':.:I 
zim kaptan ve çarkçı iatihdaın ,..ı ~Iİ 
ler ve mülazim kaptanlar 50, fll .,.~· 
zün çarkçılar da 60 lira aylık .,ı~,f" 
!ardır. Bundan başka vekaletin ., I" 
edeceği zamanlarda yükaek de;';.ı,ı< 
careti mektebi talebeleri nıuaı:..,,;~ 
refakatinde bu müeueaelerirı s~ jlr 
rinde staj görecekler ve bunl"":ıı:ıı' 
sini bu müesae..,ler temin •'!.""' p~ 
dir. Bu kanun hükümlrine ın~ı~ 
edeceklerle tayin ,.dilecek t11rı r it' 
tatbikatmda tekasül göıterenl~ ; ~I 
kında li.yihaya muayyen c~z• ;,. ti" 
muştur .. Bu kanun bir hazırııtı 
riyet mevkii.ne girecektir 
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Halı ihtilafında çare 
muhafazasını 

vekalet üzerine almak istiyor 
Transit halıların 

Rıhtım tirketile transit halı ih- Bir aylık Japon ithalat 
raç tacirleri arasmdaki ihtilı\f bü-

1 

yük bir mesele halini almıttır. Bir istatistiğe göre, tubat ayı i-
lstanbuldaki bütün halı ihraç çinde meml.eketimize giren Japon 

tacirleri lktısat Vekaletine bir tel- efyaaı 38 hın küsur lira kıyınetin
ıırafla müracaat etmitlerdir. Tacir dedir. Bu etyanın 4500 liralık kıs
ler bu telgraflarında Rıhbm kum- mı 1stanbuldan, 31 bin liralık kıs
panyasımn Türk halı ticaretine n_ıı lzmirden ve 2084 liralığı Mer
kaaıtta bulunduğunu, kendilerile sınden girmittir. 
anlatmak istemediğini ve bunun Fındık ihracatnruz 
için anlatdamadıiını yazdıktan 
sonra, kendileri için yapılacak bir 
feY kalmadığım bildirmekte ve 
lktısat Yekli.etinin Türk balı tran
sitticaretini kurtarmak için tetbir 
almasmı istemektedirler. 

Ankaradan ıelen malfimata 
nazaran, lktısat Veklleti bunun 
üzerine kuvvetli tetbir almağa ka
rar vermittir. 

Fındık ihracatımız son seneler
de arbnıthr. ihracat ofisinin yap
tığı tetkikata nazaran fmdık ihra
catumzın miktar itibarile hem de 
ehemmiyetli tekilde artmasına mu 
kabil, kıymet Ye memlekete giren 
para azalmıttır. Kıymet azlığın
dan mütevellit bu zararın ihraca
tı daha fazla yükselterek telafisi 
öne sürülınektedir. 

932 de muhtelif memleketlere 
fındık ihracatımız tudur: 

Ton T.L 

lktısat Veklleti daha müsait 
teralt altında transit balılarm mu
hafazası için icap eden tesisab 
bizzat yaptırmak kararındadır. 

Siingerciliğimiz Almanya 5,811 2.166.609 
' Belçika 186 71.026 

• l~t Veklleti aüngerciliğimi- Bulgaristan 13 6.574 
zın ınkıtafı ve bugünkü vaziyet- Danimarka 61 21.316 
ten kurtanlması için hükümetin Fransa 1.929 657.556 
de ittirak edeceği bir anonim tir- Holanda 344 111.705 
ket ~i bakkmda kanun layiha İngiltere 1.670 700.166 
sı bazırlamıttır. lsveç Sued& 77 26.337 

Ticaret Odası ha meaele ile ya- İtalya 6.188 2.269.232 
landan alakadar olmaktadır. Sün Romanya 198 79.768 
ıer ticaret ve istihaalltmm ıslaha Suriye 28 5.520 
çok muhtaç oldufu noktasında it- Mısır 160 53.195 
tifak edilmektedir. Bilhassa sün- Amerika 935 362.356 
ıerlerimlz batka memleketlerde D. M. 40 17.534 
daha ziyade ltalyada temizlenmk' 932 de .fındık ihracatmuzm kıy 
le oldulundan karı memlekette m~t _ve mıktarı tU seyri takip et
kalmaktan ziyade hatka memleket mıttır. 
ler istifade etmektedir. En kirlı Ton T. L 
bir it addedilen süngercilikten 1932 17.640 6.547.894 
ınemleketimizin yapbğı istifade 1931 13.341 8.691.434 
hiç denilebilecek kadar azdır. 1930 14.410 8.401.680 

Ticaret Odası süngerciliğimi- Portakal mahsuiu·· 
zin inkitafı için anonim bir tirket 
Yerine bir kooperatif tirket yapıl
ınaaı ve istihsalle ihracın bu tir
ket elile olmasını muvafık görmek 
tedir. Bu kooperatife hükfunetin 
de ortak olması lüzumlu görülmek 
tedir. 

1
_ "Oda bir mütaleasım lkbsat Ve
q)etine bildirmektedir. 

Stok nuktarı 

ihracat ofi~ince ba,lıca ihraç 
~Yamızm yenı mahsul senesine 
tıır~rken stok miktarlarının ne ol
dugunu tetkik edilmektedir Eld 
edilecek netice bütü · e 
mUatahsiline ilin edilec mkt~eket e ır. 

lktıaat müşavirliği 

.1ktı~t Vekaleti mütavirliğine 

le
tal?ndedilHen İhracat ofisi raportör 

nn e_n alük Bey buıün Anka-
raya gıderek yeni 'Vaz·ıf . b 
1 lı:tı esme at-
ryaca r. 

Halôk Beye yapılan aın 1. 
ffakl 1 

. e ıyat 
muva yet e netıcelenmittir. 

1 BORSA 1 
(iş Bankuınclan alınan cetveldir) 

3 NiSAN 1933 
Akşam Fiatları 

latikrazlar 
latlıı.razı dahili 97 
Ş.rlıı. d. yollan 3. 70 
.O. Movahhide 57.25 
Gümrükler 5,75 

Tahvilat 
Elelıı.trik 

Tramvay 
Tünel 

s.,.di mahi 7.- Rıhtım 18.15 
B.idat ı ı.75 
l', aıkeriye 7,75 

Anadolu 1 Ku-
ponıuz 45.-

lamir Belf'diy• 
latikrazı 

111 43,50 

ESHAM 
1, Banlır.aıı Nama • Bomoati 
l:uponıua 9,15 f T lıı. 
.. " Hamili.ne ku· •r 

0
• 

Pouıuz 9,25 Çirne11to Ar. 
•• n MUeııiı ku- İttih•t dey. 

Dona uz 102 
A.n,ıunlu Hiııe Ş.rl dey. 
1. Semeli 25.35 Bal1a 
1' "nıvay 52 
lteji l,?O f Şark m. ecza 
Şir, hariya 15. f TeJero" 

ÇEK FlATLARI 
12.03 f Prağ 

725 1 ·2 J Viyana 

55:15 

24.-
32.SO 

11,90 

25.45 
2.05 

2.SO 

2.85 

14.-

Y apdan istatistiklere nazaran 
bu sene yedi milyon portakal ve 
bir buçuk milyon mandalina elde 
edil mittir. 

Buzhanelerden şikayet 

Peynir ve yumurta tacirlerinin 
buzhanelerden olan tiki.yeti de'. 
vam etmektedir. Peynir tacirleri 
bu mesele hakkında ticaret müdü
riyetine müracaatta bulunmutlar
dır. Ticaret müdiriyeti meseleyi 
tetkik etmektedir. 

Buğday mahsulü 

Ticaret borsası bu seneki buğ
d.ay mahaulü hakkında, buğday 
zıraat mıntakalarından malümat 
toplamaktadır. Yapılan bir hesa
ba göre, bu seneki buğday iatihsa
li.tınm 2 milyon tonu bulacağı tah 
min edilmektedir. 

Hisselerini değiştirenler 

Cündıuriyet Merkez Bankası az 
, m&aflı memurların bankaya evvel 

ce hissedar olınak için verdikleri 
paraları isteyenlere iadeye devam 
etmektedir. 

Bir kaç gündür bankaya yüzler ;e memur müracaat etmekte ve 
;vkdalade kalabalık olmaktadır. 

un a bayramın b" "k " ·ı 1 dugu· h kk uyu amı o -
mu a aktır. 

Sahte t 00 Jükler 
Tahkikat nazik bir 

safhaya girdi 
Sahte yüz liralıklar meııelea· . 

E 
. . ıne aıt 

tahkikata mnıyet 2 mci ıubes' . . ınce 

·. • 
' -MiLLiYET SALI 4 

Müşkül hesaplar 

. ' 

Ylllyette Maarifte 

iş saati Pedagoji 

3 

1'1 • :rpa:n--I 
Kitap ve inkılap 

G_enç v~ kuvvetli Maarif Vekil 
Retıt Galıp Bey inkılap maarifini 
h_eklediği radikal itleri daima ile 
rı hareketle batarıyor. 

He•ahı kat'i raporu ge-
lecek devreye kaldı Dairelerde yaz •aatlnla 

. ,Vekalet •eyyar bir 
1 

Mt;ktep kitapları meselesi bu i 
erden biridir. 

İstanbul umumi Meclisi dün tatblkına baılandı . sergi tertip ediyor Medreseden bugünkü mektebe 
Maarif Y ekileti Ankara - Sı- geçmit bir inkılap nesline maarif 

vas hattı üzerinde bir seyyar pe- programı ancak böyle kökten ve 
dagoji sergisi vilcude getirmek i- temelden hareketlerle meydana çı 
çin hazırlanmaktadır. Sergi husu- karılır. Rqit Galip Bey Türk kafa 
ar vagonlar içinde hazırlanacak •mm susadığı ihtiyaçları kavramıt 
ve yollarda kasaba, tehir, köy is- bir inkılap;Çımızdır. 

saat 14,5 da ikinci reis vekili Ne- Dairelerde yaz saatinin tatbi-
cip ;8eyi~. riyasetinde toplandı. kına bqlanmı9tır. Sabahları çal!f-
Nurı B. aoz alarak dedi ki: ma 8,30 da hatlar. 12 de paydos-

-. 9~1 hesabı kat'i raporu gele- ~· Öğle yemek paydosu 1 saat
c~k ıçtımaa kalsın. Hesap usulle- tır. 13 te it hatlar. 17,30 da daire
r~nde bazı mütkülittan dolayı yak ler kapanır. 
tınde. h?-2ırl~amadı. İstanbul - Edirne yolu 
D~ımı ~ncumen ve tetkiki hesap lstanbul • Edirne arasında yapıl-

tasyonlarmda durarak mekteplile- ~illet Meclisinde bu meseleye 
rin, muaHimlerin gezmesi temin daır geç. en münak&falan eski bir 
edilecektir. g t aze ~cı ve yirmi otuz kitap yaz-

~~umenı _de Nuri Beyin fikrine ması dütilnülen asfalt tose hak-
ıttırak ettı. kında görütmek üzere Edirne 

İsmail Sıtkı. B. dedi ki: Kırklareli, T ekirdağı valileri bay~ 
- Mademkı hesap usullerinde ramdan sonra buraya ıelerek bir 

~ütkü_la~ vardır, talimatname ta- toplantı yapacaklardır. 
dıl edı~sın. . Silivriye kadar olan yolun ya-

Galıl? Bahtıyar B.: ~ılınaaı için Villyet bütçesine tah-

Sergi için İstanbul maarif mü- ~· hı~ muharrir zeYki ve heycam 
dü~ll\iünden .b~ı alitı deniye, ıle ~kıp ettim. Aka Gündüz'ün hu 
resımler veaaıre ıstenmittir. Bun- susı menfaatlere doğru havale et
lar yakında gönderilecektir. Ser- tiği tırpan kitap basanların kazan 
gİ mayıs ayı içinde faaliyete ııe- kaygusunu yere serdiği kadar ki: 
çecek ve bir ay müddetle gezile- tap yazanların da çiğnenen hakkı-
cektir. m aya.fa kaldırdı. 

- iki muhasebe blrletince a- sısat konmuttur. 
henk olınadı mı? Tetkik hesap -----

Şileden gelecek talebe . !nkılap Türkiyesinin milli maa-
Şile ilkmekteplerine mensup bir rıf~ konutulurken hususi menfaat

talebe grupu bayramı geçirmek lenn yüksek kürsülerde müdafaa encümeni ıeçen aene devre hari
cinde de çallfmıttı. Gene bir se
mere basıl olmadı. Encümen, milt 
kili olan cihetleri heyeti umumi

Bulgar artisti 
üzere bugün lstanbula gelecektir. edilmesi kadar kavrayışsız bir ha-

Maarif müıte§B.J"ı reket plamazdı. 

yeye bildirmelidir. 
Mm Costanzo kon•erlnl 

y•kında verecek 
Maarif müstqarı Salih Zeki ln~ılip silindiri bir kaç fes tüc-

B. bayramı geçirmek üzere bugün carım kurtarmak için nasıl hekle-
Nuri B. tekrar izahat verdi: 

- lki daire senelerce ayrı ayn 
usullerle hesap tuttardı. Bundan 
dolayı tevhidin batlangicinda ba
ll!1'1ütküller oldu. Fakat 9iındi va
zıyet düzelmi9tir. Ahenkle çalıtıl· 

Şehrimize ııeldiğini yazdığımız Bul 
gar opera11 artiatlerinden Mm. Coztan 
•o Klrona 6 niaan perteınbe günü ak
ııamı Darülbedayi tiyatroeuncla bir 
kom« ırereeektir. Mm. Kirova AJ,ka 
raya ırldecek ıre gelecek pazar günü 
bir koıuıer ,,_ektir. Artiatln Anka· 
radan döniitte Ealıiphn uframaaıı ,,.. 
orada da bir konaer vermesi muhte
meldir. Mm. Kiron dün bize dedi ki: 

Ankaradan ,ehrimize gelecektir. mediae kitapçılığı inhisar altına 
Pr. M. Malche ı ~~ i~teyen bir kaç sermaye sahi-

Darülfünunu ıslah için kendisi- hını bımaye için hareketini tevkif 
le mukavele yapdan Pr. M. Malche edemez. 
in bugün İaviçreden tehrimize ge- Kitap, mektep kitabı inkilap 

maktadır. 
lerek, doğruca Ankaraya &İtmesi Türkiyesinin temel lafıdır. 
beklenmektedir. Beteriyet yeni ve büyük bir fi. Mehmet Ali 8.ı 

- Kat'I hesap raporlan her za
man b8yle vaktinde bazırlamnı· 
yor. Bunda hepimizin hissesi var· 
dır. İtleri zamanında ye tamamen 
yapamıyoruz. 

Bunun üzerine müzakere klfi 
ıörüldü Ye raporun müzakeresi 
gelecek devreye kaldı. 

Müteakiben Esnaf Bankasının 
vaziyeti mevzuu bahaoldu. Cevdet 
Kerim B. dedi ki: 

- Bankaya hususi idare 210, 
Belediye de 70 bin lira vermitti. 
Banka küçük esnafa yardım ede
cekti. Fakat son zamanlarda ban
k~ın vaziyeti bozulmut. Yerdiği
mız para emin değil midir? 

Nuri B. dedi ki: 
-- Bankanın bilanço•unu ya

kında vereceğiz. O vakit vaziyeti 
arzederiz. 

Bunun üzerine eski bili.nçonun 
azaya dağıtılmasına, yenisinin 
beklenmesine ve makamın izahat 
vermesine karar verildi içtima 
nihayet buldu. ' 

Meclis gelecek pazartesi topla
nacaktır. 
Meydanda çöküntü tehlikesi 

yok 
• Dünkü Sonposta g'azeteıi Tak
sım meydanının çökmekte oldu
iunu, buradaki aparhmanlarm 
tehlikeli vaziyette bulundu~nu 
yazıyordu. 

Belediye reia muaYini Hamit 
B. bu haberi tekzip etmektedir. 

Vali Bursaya gidiyor 
. Vali ve Belediye reisi Muhit. 
tın B. bu sabah saat 9,5 da kalkan 
vapurla bayramı geçirmek üzere 
Bursaya gidecektir. 

Amerika sefiri 
Haber aldığımıza göre Ameri

ka sefiri Mr. Sherrill cu~rteıi ak 
flUJll Semplon ekspresi ile hareket 
edecektir. M. Sberrill, Belgrat'ta 
birkaç gün kaldıktan sonra Roma 
ya gidecek ve oradan da Parise 
gidecektir. 

-o--

- Artiat Beluat Beyin sanat haya
tına giritinin 25 inci ,,.ldöniimü mü
nasebetile verilen milaamerede Bul
gar tiyatrolan namına murahlıaa ola· 
rak buhmmak üzere Ltanbula geldik. 
Heyet Filihe tehir tiyatrosu artiatle
rirulen Mm. Ocakova, Bulgar Milli 
dr~ kumpanyaaı artiatlerinden M. 
Mihailof ve Artistler cemiyeti azasın· 
dan M. Ocakova ve benden ibarettir. 
17 aenelik bir aanat hayatun vardır. 
Evvela dram artiati olarak ite baıla
~ım. Sonra tahail için Viyanaya git
tım. Dört ııene sonra Opera artisti o
larak Sofyaya dönüyordum. Parizte 
de iki aene kadar kaldım. Oradan Ch
ampa • Elize ve Ulle operaaında Car
m~ Ayda, Verter'i teganni ettim. 
:burada vereceğim konaenle hulgar
~·, türlcçe, franaızca, alman~a, rusça, 
ıtalyanca tarkdar aöyllyeceğim." 

Mahkemelerde 

Pollate 

Çocuklar yalnız bırakılır mı? 
Fenerde Kırlıodalarda 6 numa 

ralı evde oturan Rukiye Hanım 
çocuklarmı odaya bırakımttır. 

Çocuklar oynarlarken mangalın 
üzerine paçavra atarak yanım 
çıkarmıtlarsa da söndürülmüttilr. 

Denize düştü 
Hamal Mehmet, Kadıköy va

pur iskelesinde vapura binerken 
denize dütmüt ise de kurtarılmıt 
br. 

Parmaklarını makinaya 
kaptırdı 

Kazlıçeşme'de Miçonun lastik 
fabrikasında çalı9an Niyazi par
maklarını makineye kaptırmıt, 
yaralanmıt, hastaneye kaldırılmıt
br. 

Kapıaltında bir kavga 
Dökülen mürekkeplerden resmi 

.. d~fterler karma karışık oldu 
Dun adlıyede bir bidiae olmuı, 1 çin makbuzlarda tahrifat yapıp 746 

mahkeme kapm anünde bir erkek bir ı· . 
h d

.. ırayı zımmetine geçirdiğini aöylem; •• 
anımı 0vnıiit ve hu dayak badiseai tir M h k h ~ kapı albnda da deıram etml•tir. Da· . u a eme ta kikabn geniJletiJ-
k t K 

~ ımesi için batka güne bırakılmıştır. 
ya -:. an ~nan Bey iaminde bir zat, İ ı~-tecaıruze ugrayan da Fatma iuninde llUUI suiistimali 
alacaklmdır. Fatma hanım Kenan B. lakin dairesinde suiistimal yapmak 
~':n alacağı olan bet lirayı alamadığı tan auçhı Cemil Beyle 4 arkad&fJDlll 
ıçın ~lh mahkemesinde dava açıruf· muhakemelerine ayın 18 inci günü de 
br. D"':'. ~~rçlu ve alacaklı mahkeme ıranı edilecektir. O gün Mülkiye baı
k•P'"'. ~nunde birle§İnce Fatma Ha- müfettiti Hacı Hüuıü Bey fBhİt aıfati
nun unırlenerek ileri geri oöylenme· le dinlenecektir. Gene ayni dairede 
i~. başl~mış, Kenan Bey de bundan suii~~al yapın.aktan ııuçlu 37 kifilik 
muteeazır olarak kachmn batına bir kafilenm muhakeme.ine de ağll' ceza 
!.u~n1k vurmuttur. Mahkeıne kapm mahkemeıinde may11m onuncu ııünü 
onunde bathyan ve büyüyen hu kav- batlanacaktır. 
gay~ derhal jandarmalar müdahale Beraet 
etmıtler .. v~ hanımla Kenan Beyi kapı Bartm gümrük memurlanndan Sa-
alıına goturmüflerdir. Sinirli Hanım llh efendi kahvede kaçak ıigara içer 
k~pı altında da söylenmiye devam e- ken görüldüğü iddiaaiyle adliye ihti
d~nce Kenan Bey burada da hamına aaa mahkemeaine gönderilmİJ, cere
b~~ t?."at. vurmuıtur. Bu ikinci teca· yan eden muhakemede cünnü oabit 

Yeni Bulgar •eflri vuz uzerıne sinirlerine hakim oıam•- olmamı" beraetine karar veritmittir. 
B 1 . • yan hannn bu ıefer maaa ilserinde du 

u garıstan ın Ankara sefirliği- ran bokkayr .. kaptığı gibi fırlatıruı, bu Bir mahkfuniyet 
ne tayin edilen M. Antonoff bu hokkanın murekkepleri ve kendisi Ke Sütlücede Zehra Hanmun 5 yatm-
sabahki ekspresle Sof ya' dan ~eh- nan Beye iaabet ebneyince ikinci bok daki oğlu Mustafayı ceıriz vererek al-
rimize gelecektir. ka!' kapıp atmıt., fakat onu da isabet ddatan 14 yad!.mda Omıan oğlu ltyaam 

-<>-- e!~~memi,tir. Yalnız jandarmaların uru_ş'!1~aı. ~n ağırceza mahkemeain. 
Telefonla konu9ulan butun evrakı ve muamele defteri kır- de bıtıbnklmııtır. llyaı on ay ağrr hapae 

mızı ve mavi. mürekkeple berbat bir vk-: ma eme maırafını ödemiye mah-
Ş~hİr}er hale gelmit, bunun üzerine Alemdar um olmuştur. 

karakoluna haber verilerek her iki 70 d k dın kı 
ANKARA, 3 (A.A.) - Posta, Tel- kavgacı da polise teılim ediJm;•ler- yaşın a a ra mı 

graf ve Telefon idaresi Türkiye 1·ıe d' ~ ya y d ? Avrup h-'k" ır. pi or U • 
d 

1 
a u umet merkezleri arasın- Bir 0··1u··m kararı bozuldu Amaarada Meclis mahallesinde otu 

a le efon muhaberahnı 1931 eyliılün- 70 de açmı•t r M'"d' • . • B. k fi 1 · d ran yaımda YB§Br Hanımla 40 ya-b h , ı . u ınyetı umumıyenin ır a ı meze eaın en suçlu olarak tmda Zeliha Hannn ismindeki kızı ra 

kir inkilibmm batındadır. 

ln&an kümeleri yeni fikirlerin 
k~~adı4J, canlandığı bir devre 
~nyorlar. Sınıflar, kitleler bu fi
kir hareketleri arasında çalkanı
yorlar. Kümelerin inzibatını temin 
etmek için kafaları zabt ve teshir 
etmek, dağılmak istidadı gösteren 
siyasi ve içtimai telakkileri bir is
tikamette toplamak lazımdır. 

Bunun için de maarif iflerinin 
çok sıkı bir mürakabe altına alın
ması lazımdır. 

. Bilh~ siyasi ve içtimai bir in
kılip geçırdilı:ten sonra öz dilin 
~a hatiaı:ını aramağa ve kendine 
b~~ ~z~ dıl ve bir taze görüf ve 
du.unüt hedefi bulmağa karar ve
ren millet maarif i'lerini de Milli 
müdafaa itleri kadar sıkı bir inzi
bat altında bulundurmağa mec
burdur. 

Böyle bir da'Vada hususi menfa
atlerden bahsetmenin memleket 
müdafaasında fertlerin istifadesi
ni gözetmekten farkı olamaz. 

.. Erk~harbiyenin gösterdiği bir 
!uzum hır mamureyi tahrip ettire
bilir. Gayesi memleketin müdafa
ası ve sellmetidir. 

Maarif erkanıharbiyesinin ve
recefi bir karar bir kaç kitap tüc
carmı belki de tahrip edebilir. Fa
kat hedef milli inkilabın kafasını 
kurtarmaktır. 

Biz bu itte kitapçılarımızın za
rar edeceklerine de ihtimal mermi 
yoruz. Çünkü onlar adeta fabri
kacılıktan komisyonculuğa geçe
celder, sermayelerini yine i,Iete
ceklerdlr. Nasılki ,imdiye kadar 
muharrirler yazıyorlar, parsayı on· 
lar toplıyorlarsa bundan sonra da 
maarif kitabı hazırlayacak ve 00• 

lar satacaktır. 

Binaenaleyh telila ve endi~eye 
de lüzum yoktur. ' 

Genç ve inkilapçı Re,it Galip'i 
milli maarifin bu en mühim daV<. 
smı kazandığı için tebrik ederiz. 

Burhan CAHIT --·--··-........................................ . 
En çok •eyahat 
edenler Museviler 

. Se~yah .~ercümanlarının söyle
dıklerın~ g?re, lstanbul'a gelen 
Ye lı:endılenne tehberlik yaptıkta
n bütün seyyahların ekseriyetini 
Museviler teşkil etmektedir. Bir 
kaç. gü?e kadar da Romanya ya
hudılennden birseyyah kafilesi 
gelecektir. 

47 .32 ı MadYit 
9.23 Berlin 
3.40 Vartova 

82,36 • Peıt• 
2.,44.!!0 t Bühreı 

67,13 : B~lırat 
1117,375 f M.,sif.ova 

15,94.25 
4,39 ı ·2 

5.62125 
ı,98,25 
4,22,25 
3,85,85 

u ':'s.uata durmadan devam eden ağır ceza mahkemesinde idama mah· k k k meaaısı neticesinde l k t' . I küm ol n H ·ı 24 ı aça çıhğmdan maznun olarak ad A mem e e ımız e a acı 1 e aene ağır hapse liye ihtiaaa mahkemesine getirilmq• 
-o- vruf pa memleketleri arasında açılan mahküm k~rdeti Hakin hakkındaki tir. Ana, kız dirünılerini inkir e'-:~ -o--

Bog~ azda b h tele on muhaebratı gu·· d .. . karar temyız mahk . f d ......,.- p fi t 1 • ar tarifesi . f d n en gune ın- emeaı tara ID an terdir. Muhakeme tahkikabn genitle- 08 • ayyare eri 

Ş 
kışa " e~k bugün Avrupanın br· ok nakzedilmittir. Ag-ırceza mahkemezı'n t·ı . . . irketi Hayrı.ye h . k ı 1 

1 
ı f rç d b d ı meaı ıçın batka güne bırakılmıtbr, ) bul 

1 

. . , ayramerteu mer ~z ke;ı eh~ e
1
on muhaberesi yapıl e u av aya yeniden bakılmıı, nak- G d ilm ki . alan · Ankara ara$ında i4-

ehemmıyetle devam edılmekte ve lü
zum görülen kimselerin ifadelerine 
müracaat olunınaktadır. Meıele, bü. 
yük bir ehemmiyet kesbetmittir. Tah 
kikat etrafında sıkı bir ketumiyet mu 
hafaza edilmektedir. Sahte paralann 
ts:anbulda mı, ecnebi bir memlekette 
mı basıldığı ve ilk defa piyasaya kim 
vey" .. kiml~r tarafından ıürülmiye te· 
t1 ebbku~ edıldiği bugünlerde teabit edi
ece tir. 

NUKUT ~atıı) 

X.uru• ı 

171.-
727 

210.-
218 
ı ıs 

25.SO 
820. 

26.-
115.-

J SiJin, AY. 
1 Pezet.a 
l Mark 
l Zeloti 
l Peaıa 

20 Le1 
20 Dinar 

1 ÇrrnoYeç 
l Altın 

79,865 
35,08,75 

10,89 

26.
ı7.-
50.-
24.-
33.-
23.-
55.-

ılk bahar tarıfesini tatb•k k ~a~r 1ım a1nfı ası olhmuşlur. Memleke za uyulmut, fakat maznunlann vekil ön er eyen 'tap lıyen tayyarelerden biri dün sa• vermiştir. 1 a arar tımız ete e on mu aberesi yapı tutmaları için muhakeme batka güne Nazım Hikmet Beyin "Gece Gelen hah Ye,ilköyden hareketle Anka-

ş•k Jt. K Avrupadaki başlıca hükumet .:ı:r~ bırakrlmıstır. Telgraf" iaimli kitabını müddeiumu- , u ru aya Bey kezleri şunlardır: B. "h •1A d miliğe göndermemekten auçlu olan raya gitmlt ve ak,amı y eşilköye 
D h ·ı y y ır 1 tı as avaıı tb Al" B · dü lk dönmu" •tür. Tayyare gı·dı· • ve do"· 

.. 
a ı iye_ , ekil_ i Şükrü Kaya B. Bulgaristan, unanistan, Macariz- K ma aacı ı eym n inci ceza y Y b l tan, Yugoslavya, Fransa, lsviçre, Al- arta) kazasında hizmetini ifa e- mahkemesinde durutmazı yapdm - nütle yolcu alıp getirmiA,tir. 

ugun zmır e gıdec;ektir. Şükrü derken 746 lira 57 kurut ihtilaa et- tır. Ali Bey müddeiumumililLe kit'' 
Kaya B. bayramı lzmirde g,.,.ı·re- "'.~ya, Avuaturya, Çekoslovakya, mekten •uçlu Bakırköy kaza11 tahail- • d ·1d·ğ· · ·· 1 " ap -o---,. Lukzemburg, Danimarka. Felemenk, d ı gon en 

1 ını soy emiı tahit ol k Elli Al f 
cektir. İngiltere, fzveç ve No-eç. !"r annhdakn Hüseyin Haydar Efendi- dinlenilen mübaşir Zeki Efend~rad man pro esör M 

S 
.. k ·· K •.... nın mu a emesine dün ağırceza mah ·· dd · · 

1 

e 

. 
u. ru aya Bey du"n Vı.la"yete Dahilde açılan k ı 1 k · d m.u eıumumrlig-in kitabı polı·ı vasıta- ae) c k mer ez er şun ar- ~?'ea~n e batlanılmışhr. Hüseyin sıle celbettig·· . d I l' e e 

gelmış Vali Muhittin ve Muavı·nı· dır: H H d Ef d' b ını, ava açı iP iddiana-ANKAR 1 uaeyın ay ar en 1 u parayı çal m ld • d Tenezzüh için ·-yahat etmekte 
A.li R .. ıza,. Beylerle bir müddet gö- A, •lanbul, Yalova Edir- d d • d ı d b e yazı ıgı esna a da matbaacı ta- -

t 

ne, Bursa, Gemlik, Orhangazı· A• dapa 
1 

ır _ıgdmd•:. ~o?raf koat ann an orç a- ra_fm. dan kitap gönderildig" ini söyle- olan Alman profeıörlerinden 50 
ruşmuş ur. G • ıp o e ıgını, a at dostlarına olan M 

• 
..__ ________________________________ _:....:.:.:,::.:.; ______________________ ~z~a:r~ı :v~e~e~y:v:e~d:ir~· ------------~--~b:o:r:cu:n:u~ö:d~e:m:e:v:in:c:e~b:u:nu~o=·d~e=m=e~k~i-~ı -m~·~ı~:t:ır:'.~.~u~·h:a~k:e~m~e~ta:h:k:i~k:a:tı~n~g~e=n~i:şl:e~- ~!k:i•~.i~,~p:a:z:a~r~g~ünü,ehrimizegelecek tılmesı ıçın başka güne bırakılmıştır. lerdir. 

120 l Mecidiye 
Banknot 

9.27 
34.-
2.-



4 MiLLiYET SAL! 4 NiSAN 193l 

llKilliyct 1 
Asnn umdesi " M t L L 1 Y E T " tir. 

4 NİSAN 1933 
fdareban• : Ankara caddesi. 100 No. 

T el.,.af adra•i : lst. Milliyet 
Telefon. Numaralan: 

S.tmulıarrir ,... Müdür : 24311 
Y uı itleri Müdürlüiü : 24319 
ldare ,... Matbaa. : 24310 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 aylıiı 
8 • 
ıı .. 

Türkiye için Hariç icia 
L. K. L. JC. 
4- 8-
7 50 14 -
ı4 - 28 -

Gelen e•rak ıeri 'W'erilmez.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 lcuruttur.- Gazete Te 
matbaaya ait itler için müdiriyete mü
racaat edilir. Gazetemiz il8nların mes'u
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etilköy askeri rasat merkezinden. .... 

ı ilen habere söre bugün 1ı.a •• bulutlu •• 
sakin olacaktır. 

3-4-1933 l;t.rihinde ha•a tazyiki 760 mi
limetre, en (azla sıcaklık 9, en az aıcak-
1 ~ 4 sıı:ntisrrat kaydedilm itir. 

;::ahte 100 liralıklar 
lt/leselesi 

Simdiye kadar ancak on tane 
Jmİunr.ıuş... Lakin aleme bakar. 
can kimsenin ağzını bıçak açmı
yo r. Bu ne İf anlayamadım. Para
dan birine bahsetsek meteliği 
olmadığına yemin, kasem eder 

1 1 k h ' l 00 ira.ı sa teler çıkınca endite 
ye <lüser. Görüyorum ki; birinde 
para olup olmadığını anlamak i
çin ar ıra böyle mütahedeler yap 
m&k lazım gelecek. Vaktile İngiliz 
lirası düştüğü, dolar yuvarlandığı 
z. man da böyle olmu,tu. içiniz
den: 

- Şu zavallıya bir yirmi betlik 
versem de traş olsa! .. dediğiniz a
damlar: 

- 2000 dolarım var, satamıyo
rı•m ... diyince gözleriniz faltaşı gi 
bi açılmr,tı .. 

Bunlar ne ise .. insanların cibil
liyetini gösterenfeylerdir.Lakin ba 
zı yerlerde bu sahte para enditeSİ· 
ni çok ileri götürüyorlar.. Bazı 
veznedarlar, büyük rakamlı bank 
not getirenlerden imza istiyor. Ta
bii if sahipleri de bankalardan 
böyle imza istiyecekler .• Ve bu mü 
tekabil itimatsızlık minaaız bir te 
kil alacaktır.Bunun önüne geçmek 
lazımdır. Bankalar elde mevcut 
s~hte yüzlüklerle hakiki yüzlükleri 
bır camekan içinde yan yana hal
ka tefhir etmeli ve arhk üst tara
fında tereddüde mahal olmadığı
nı anlatmalıdırlar .. Böyle nereden 
cılrtrğı belli olmıyan manasız şüp
heler para tedavülüne sekte verir. 
Kaldı ki; Londrada bin itina ile 
basılan ve şüphesiz taklit edilme
sin diye kimbilir ne gibi incelik
ler yapılan paralarımızı taklit u
mulduğu kadar kolay değildir. 
I· alk, dediğim ,ekilde farkları an 
!ayınca artık tereddütte kalmaz 
ıanırım ... 

Sinema yıldızı 
~üçük .hanımın biri soruyor: 

Ben sınema yıldızı olmak isti
yorum. Ne tavsiye edersiniz?." 

Valla~i bana sorarsanız hiç bir 
sey tavsıye etmen). Çünkü insan 
sinema yıldızı olmaz, doğar. Son
ra onun yıldız olduğunu keşfeder
ler. 

Amma diyecekıiniz ki· 
- Ben yıldız mıyım? Değil mi

yim ne bileyim? .. 
A kızım! Nasrettin hocanın hi

kayesini de mi duymadın? .. 
Vaktile Hoca camide kürsüye 

çıkmış .. Düfünmüş düşünmüş aklı. 
na bir şey gelmemiş. Demi• ki; 

- Ey cemaat! Bugün size vaız 
etmek istiyordum amma aklıma 

Milliytt'in fdf'lıi romsnt: 68 

r 
1 Askeri bahisier · 

Tank, zehirli gaz, mikrop, tayyare 
Son haftalarda, bu silahlar hakkında 1 

bazı gazetelerde bu silahların değerle
rinden yukarı clü§Ünceler okudum. 

M•kiMnm ve kimyanın cloprduğu 
bu yeni öldürme vasıtalannı kabullen
mekte ordular uzun zamanlar ııevıeklik 
ııöstermit olup bir çoklarının askerlik 
damgası büyük cihan kavgasında vurul
muştur. Meseli makinalı tüfekler, tank
lar, denizaltılar, torpito ve tayyarealler u
zak geçmitlerde bile insanların kaf ann
da yaratdmıtlardı. Kimya saldırqmın ise 
yüzlerce yıllık ömrü vardır. Kavgada en 
büyük rolü oynamıt ve oynamakta olan 
barut bile bundaıı binlerce yıl evvel bu
lunduğu halde, beş alb yüz yıldanberi 
kullanıldığı halde ancak yüz yıldanberi 
mütekamil bir kullanma yoluna girebil
miştir. 

1850 de İngiltere, Fransa, Türkiye ve 
halya birJetik devletleri Rusyaya karşı 
kavııa açtıklarında Lord Dundonald adın
da bir İngiliz, keneli yarattığı bir ölüm 
vaıntasını kendi hükümetine şöylece tek
lif etmişti: "Benim bulduğum bir saldır
ma usulüne kimse dayanamaz. Kronşta
dın her tabyasını dört saat içinde düşü
rürüm. Sivastopolu kolaycacık elde ede
rim.,,. Bu İngiliz o zaman gaz kavgasını 
kasteylemişti. "Böyle bir vasıtayı kul-
lanmak •ahtice bir hareket olur.,, sözüne 
kartı da: " Rusyayı yenmek için döktü
ğümüz kandan daha az kan dökmekle 
maksada varırdık", demişti. lıte görülü
yor ki daha yüz yıl evvel, kalelere kar
şı ;az silahının kullanılması dütünülmüt 
ve tetkik edilmiştir. 1890 yılında Lord 
Dundonald'm J:ıatıralan netredildiği va
kit bu mesele askerlik edebiyabnda çal
kandı. Bunun uyandırdığı heyecan ile
dir ki 1899 da La Haye'de toplanan kon
feran~ boğucu ve zehirleyici maddelerin 
kullanılması aleyhinde karar verdi. 

lacak toplarımız boldur. Biz askerler, 
dütman zırhlı silahlannclan kaygı çek
mıyoruz. 

TAYYARE ve GAZ: Eğer yarının 

kavgasında bağilerimizin (1) tayyarele
ri bizim açık tehirlerimizi zehirli gazlı 
veya yangın çıkana veya parçalı bom· 
balarla bombal•nıağa gelecek olurlarsa 
umdukları hedefleri bulaıruyacaklardır. 
On yedi milyonluk halkımızın on be§ 
milyonu köylerde ve kaııabalarda ?t~"!'· 
yor. Kasabalanmızın ve köylerımızın 
yamacında açık kırlarunız, kovuk!~ 
mağaralarımız, ormanlarunız ve bağ bah
çelerimiz pek çoktur. Halk dı;rb~l bun
lara göçebilir. Baği tayyarelen yuzlerce 
bomba atsalar iki tavukla bir topal eşek
ten batkasına zarar veremezler. lstanbul, 
lzmir, Ankara gibi bir kaç ka!abalık şe
hirlerimiz dahi Londraya, Parıoe, Roma. 
ya, Torinoya benzemezler .. _An~nın 
bağlan, lstanbulun Boğazıçı seyır yer
leri çocuklarımıza, ya1hlanm~za ve kadın
lanımza bol sığınaklar ve dagıl~ yerle
ri bağışlar. Elverir ki, halk şehn bırak
mak ve dağılmak bareketleri~e .alıttml
sın ve bunlar oık sık taliın edilsın. Halk 
için milyonlarca maskeler, ve saireler te
darikine kalkıımağa değmez. Bu maske
lerin koruma kudretleri de şimdilik be. 
lirsizdir. 

MiKROP: Bir bulaşık hastahk, tenha
hktan ziyade kalabalıkta daha fazla a• 
dam öldüreceğine göre, bizim .~undan .da 
Avruap memleketleri kadar urkmemıze 
sebep yoktur. Ancak bu gibi bul~şık 
hastalıklara kartı nasıl davrarula~ı 
halkımıza iyi öğretelim. Bu da, para ıle 
yapılacak bir iş değil. 

Son söz, biz, tanktan, zehirli !!azd~n, 
tayyareden, mikroptan ürkıneyız', Boy. 
le silahlardan ürkecekler bizden zıyade, 
bunlan icat eden, bol ~l yapan. ve bi. 
ribirlerine kartı kullanacaklarında~ d~. 
layı uykulan kaçan zengin ve sanayı mıl
letleridir. İşte onlann bu korkusudur 
ki günün birinde Cenevrede veya başka 
bir yerde bu silahların kullanılmasının 
tahdit edildiği karannı bize gösterecek
tir. 

CINOCLU 

Mikrop kavgasının, tekimülsüz bir 
kullanılışına İse kavga tarihlerinde çok 
rastlan.-nıştır, Kolera, dizanteri gibi bu
laıık hastalıklara tutulmuş ordu!ar, bu
lunduklan yerleri bırakarak gerilere ve 
yanlara çekilmek, ölüleri olduklan yer: 
!erde bırakmak, düpnan ordulannı dahi 
bu bulaşık meydanlara ve ~ çek-
mek için manevralar yaparlardı, ~ilhaua ( ı) Bağı: = DUtman 
uzun müddet kartı koyan ve teslim olını- -----------------
yan kalelerin kapılarının ve duvarlarının } J 
dipterine bulaşık hastalıklardan ötmüşte- Bayram aşma ar 
rin cesetleri yığ,lmak suretile hastahk Trabzon lisesi mezunları cemi-
sanlanlara da geçirilirdi." yeti bütün arkadatlarını nisanın 

Tayyareyi kavga meydanından kaldır- 7 inci cuma günü saat 13 te bay. 
mak için ileriye sürülen sebep, sivil halkı raınl"'mak üzere inkılap lisesine 
kurtarmaktır. Çünkü tayyarenin eli uzun davet ebnektedir. 
dur, hedefi de sık kütlelcrdir. Tayyare- Bayramı seyahatte geçirecek 
ciler, hücum edilmesi güç olan silahlı 

• düıman kuvvetlerinden ziyade kalaba- talebe 
!ık tehirlere, fabrikalar yığınaldanna Darülfünun fakültelerine ve yük 
karii deg· imli tesir arıyorlar. Tıpkı bu· k k 1 3 talebe se me tep ere mensup 
nun ııibi, denizaltı dahi silahlı ve korku- kafı' leaı' bayramı g"'"irmek üzere 
lu zırhlılara ve kruvazörlere saldırmak- -,,. 
tan ise müclafaa11z ticaret gemilerine hü- bugün Bursa, Balikesir ve lzmirA 
cum etmekten daha ziyade hoşlanıyor. hareket edeceklerdir. 

Tank, zehirli gaz, mikrop ve tayya- Roset dağıtmak İsteyen 
re bunlar umumiyetle saldırış silahı- çocuklara 
dı;, Bunların kaldmlmasıru, yasak e- Türk Kadın Birliği katip umumiliğin-
dilmesini istiyenler saldınşın gücünü a- den: Kurban bayramının ikinci günü 
zaltmağa ve müdafaanın kuvvetini ç~ Türk Kadın birliğinin rozet tevzi 1rünü-
ğaltmağa sebep olı~cakl:ordır .. Bu, k3 bul dür. Fakir ve bikes kardeşlerine ~ardım 
edilirse sanayii fakir mılletlerı memnun etmek isteyen mektep talebelerinin arife 
edecektir. Bu sebeplen diınyaya hakim gününden itibaren roet kutulan1>1 Cağa! 
olmak istiyen zengin milletlerin bu ya- oğlu Halk Fırkası karşmndaki birlik 
saldığı kabul edeceklerine, şimdilik ehe· m.rkezinden gelip almalan rica olunur. 
ler de lüzum ve kavga zamanında riayet Jı'• x ~ 
edeceklerine kim inanır? Çünkü, sıkışın
ca herkes bu cevabı veriyor: "Eğer böy
le tesirli bir silahı kullanmazsam düt
man boyun iğmiyecek, kavga uzayacak, 
her iki taraftan daha fazla kan döküle
cektir.,,. Beylik laf. 

'f. 'f. 'f. 

Son günlerde bazı gazetelerimizde ka
lın harflerle basılan bir kaç yazının lü
zumsuz bir kaygı uyandırabileceğini dü
şünerek bu ıilahlardan bizim korkumuz 
olamıyacağını ~ıaca söylemek iıterim: 

TANK: Bu silah, gerideki sivil halka 
kartı yöneltilecek bir silah değildir. Sa
vaşçı ordulara kartı kull~ntlacak_tu" ~ "?"" 
ruk büyüklüğünde tek bır top gullesı bı
le bunların en güçlüsünü savaştan dışan 
eder. Ordumuzda tanka karşı kullaru-

bir fey gelmedi. 
Cemaat içinde bulunan oğlu a

tılmış ve şöyle demit: 
- A baba! Haydi aklına söyli

yecek şey gelmedi. Lakin kürsü
den inmekte mi gelmiyor? .. 

Onun gibi: Aynaya bakmak ta 
mı aklınıza gelmiyor. 

FELEK 

Toros gençler birliğinden: Bayramın 
ikinci ııünü saat 10 da Şebzadebaşmda
ki T oros talebe yurdunda hayr.unlaıma 
yapılacağından bütün Toroslulann gel· 
melerini dileriz. 

'f. 'f. 'f. 

Konya liseainden yetişenler Bir· 
liğinden: Konyayı ıeven, Konya· 
da okumuf veya okubnut arkadaş· 
!arın bayr<;lmlatmak için hayra· 
mm 3 üncü cuma günü saat 10 da 
Halkevine gelmeleri rica olunur. 

----<>--

Galatasaray balosu 
Galatasaray kulübü; azalarına 

bir arada güzel bir gece geçirt· 
mek için her sene tertip ettiği aile 
ziyafetini bu sene bayramın birin· 
ci çartamba günü aktamı Tokatlı· 
yan salonlarında verecektir. Bu 
danslı yemekte Galatasaray'lılarla 
dostları bulunacaklardır. 

ZA YI - 691 sicil numerolu Sandalcılık 
ehliyetnamemi kaybettim. Yenisi alına· 
cağımdan hükmü yoktur. Şükrü. (1494) 

MAKEDONYA 
Tabir Beyi alımı konuıuyordu. Tahir 
B. ne kadar sakin idiyae, Cemal B. de 
inadına o kadar sinirli ve hatta hiddetli 
idi. Hele arkadatının son sözlerini işi· 
lince adeta onu tokatlamağa hazırlanır 
gibi bir harekette bulundu ve bağırdı: Aşk, 

lhtili.11 
işte, seli.met, refah ve İnsanlık yo

lunu açmak için ileri fikirli üçüncü 
ordu zabitlerinin aramadan akıllarına 
gelen tek kelimeli §iar bu idi: 

1htilill 
Yatamak için ihtilal! Midelerin ih

tiyacı için, zekilann hürriyeti için 
ihtilatı 

Ve üçüncü ordu bu kurtarıcı kay
na$manın belkemiği ve beyni olmayı 
kabul etmitli. Köy köy, kasaba kaaa
ba, şehir şehir~ kararg~b ka.rıı:rgi.b do
laşan zabitlerın hedefı bu ıdı. Bunlar 
bir yeni devrin mübeşşirleri oluyorlardı. 
Artık karlı pırnarh Makedonya Bal-

1.anlarmda, i;tibdadı devirmek ve bir 
millet yaratmak için ç~lış~~lar ya~nı~ 
Makedonya ihtilal Cemıyetının fedaılen 

R in, Politilıa ve Kan .. 

Müellifi: Nizamettin Nazif ....... ,,,,,,,,,,, ,, ''" " . , ..... 
değillerdi. 

Canlılığı, canlılığını ispata çalı§&n Bul. 
gar milletinden hiç te atağı olmıyan bir 
batka millet le ayaklanmıfb. 

Pırnar ve kekik kokan Balkan havası 
genç zabitlere yaramııtı. 

'f. • 'f. 

Bir mul avere daha .. 
- Doğru yapmıyor. 
- Ben senin fikrinde değilim. 
- Sen saf dilsin .. 
- Belki .• 
- Ama günün birinde aklın batına 

gelir. 
- Kalbimi kırıyorsun Cemal. Daha 

fol yok yumurta yok bu kadar ihtirasa 
ne lüzum var .• 

Kolağası Cemal Bey, karşmna Bursalı 

- ihtiras mı dedin? Fakat bu ihtiraı 
kimde? Bende mi onda mı? Herif, bat•· 
mı:ı:a adeta bir Napoleon kesildi. Asker· 
likten o anlar, politikadan o anlar, komi
te itlerinden o anlar. . Biz biç bir teyi 
bilıniyen bir takım toy gençleriz. Kana· 
•ti bu. 

- Belki --1 •• d" .. .. 
,.~ uıumnuyor .• 

-;- Tahir Bey beni sinirlendiriyorsun, 
h~ nerdeyae patlayıvereceğim. Madem 
ki bu a~ bu derece derin göriiılü ve 
her f,eyı _bılen bir dibi idi, neden bu de
ha, ıundıye kadar hiç bir semere venne
di. 

Eline bir fırsat geçmedi de on
dan ... 

Cemal Bey, Sunalı Tabir Beyin ku
laklannda bir bomba patlayııı tesirini u
yandıran asabi bir kahkaha fırlattı: 

- Fırsat mı geçmedi Ayol daha na
sıl bir fırsat bekliyorsunuz? Herif Umu
mi Müfettişlik Erkiiniharbiyesinde sene-

HlkAye 

Hile 
- Fransızçadan -

O bir külhan beyi, bir dolandırıcı 
değildir. Şık giyinirdi. Yalnız kadına 
dayanamazdı. Bekar, dul, evli, güzel 
ce, ıirince bir kadını gözüne keıtir
di mi, ne yapar, yapar, muhakkak o
nu ele geçirmeğe çalışırdı. 

Doğnıou bu ya, yüzü, sözü, gözü 
katı yerinde, keseıi de dolguncaydı. 
Bütün bunlar muvaffak olmasına yar 
dım eden sebeplerdendi. 

Kadın avcılığında bu maharetin
den kinaye arkadatlan ona "Dalave· 
recı'' derlerdi. 

Raoul'un son macerası öyle hoı
tur ki .. Bundan üç dört ay evvel Blan 
ebe isminde bir kadına tutulmuştu. 
lıin en fena tarafı, Blanchein en aa· 
mimi arkadaşı Roland'in karısıydı. 
Bunun için Raoul şimdiye kadar hiç 
bir macerasında batına gelmemiş bir 
haleti ruhiyeye kapılmış, adeti ümit
sizliğe düşmüştü. 

Bu ümitsizliği artıran biraz da 
Blancbe'in takındığı tavırdı. 

Kibirli kadın, onun ilanı. aşkını 
en hararetli noktasında kesmış: 

- Raoul demiş ti, ıize yapaca· 
ğun en büyük iyilik bana karşl böyle 
bir his beslediğinizi hocamdan sakla· 
maldır. Eğer Roland bunu duyara"! 
aliınallah kıyameti koparır. Hem aı· 
zinle •eli.mı sabahı da ke!!er. iki arka
da§ arasında benim yüzüm.den b?yle 
bir dargınlık çıkmasını dogrusu ıste-

mem. kk" 
Raoul bu müsamahayı teşe . ~r ve 

minnetle kar41hyacak yerde, ıçınden 
§Öyle düıündü. 

_ Madem ki Blanche bu işi gizli 
tutmak meydana vurmak iatemiyo~. 
Öyleys~ gayret Raoul ! Göreyim. seru .. 

Bu kararla da makyavelce bır po
litika. takip ederek planını hazırladı 

Bir gün Raoul dedi ki: 
- Yahu, her vakit ben sizi rahat 

sız eder dururum. Ne olur fırsat düş
tüğü bir zamanda aen de refikanla 
beraber benim fakirane apartnnanı 

ma gelseniz. 
Raoul bu batlangıçtan sonra, Ro 

landı ve kansını Salı günü öğle ye
meğine davet etti: 

Roland i§lerinin çokluğundan bah 
aedince: 

_ Canım, dedi, katibine benim te
lefon numarasını veririm, müstacel 
bir mesele çıkarsa ıeni çağınverir. 

• 'f. • 

Nihayet Salı günü geldi. Roland 
ve kansı tam aaat bir de kapıyı çal
dılar. Yemek bir bekar evinde ümit 
edilmiyecek kadar güzel, içkiler mü· 
kemmeldi. 

Tam kahveler içilip te, likörerden 
birer yudum aldıkları sırada, telefon 
çaldı: 

Raoul telefona eitti ve aonra salo
na aelerek; Rola.nda: 

- Seni istiyorlar, dedi. 
Roland'in telefonda konuşması U· 

zun •Ünncdi. Bir kaç dakika sonra 
tekrar yemek odasına girdiği vakit: 

- Çocuklar, dedi, yazıhaneye mü 
Llm yekunlar dava11 olan biri gelmiş, 
derhal beni görmek i&tiyonnu~. 

Sonra kanaına dönüp ilBve etti: 
- Sen bari burada kal, akşam üs 

tü otomobille gelip alırnn. 
Blanche evveli itiraz etmek iste .. 

di. Fakat beyhude yere kocasını öf
kelendinneği manııaız bulduğu için: 

- Pek ali., diye cevap verdi. 
'f. 'f. 'f. 

Raoul gittikten sonra Blanche Ro· 
land bir müddet aükiit içinde bakıtb· 
lar. 

Roland misafirini eğlendirmek 
mecburiyetile birden bire ,öyle bir tek 
lifte bulundu: 

- lıteraeniz, apartmıanı §Öyle bir 
dolatalım. Size almumlaronı, sinema 
artistlerinin kolekaiyonlannı aöatere .. 
yiın. 

- Pek i.Ji.I 
Blanche bu muvafakat cevabını 

vermekle beraber, biraz mütehaaaiı 
ııörünüyordu. 

Salondan, yazı odasından sonra ıı
ra yatak odaaına gelmiıti. Tam kapı
da Raoul kadına yaklaıarak: 

- Biliyor muaunuz, timdi kocanız 
kiıninle beraber? dedi. 

Kadın merak ve heyecanla sordu: 
- Kiıninle? 
Gayet güzel bir kadınla .. 
- Ne malUın? 
- Ben biliyorum. 
Kadın bunu duyunca hırçınla§b, bu

na ihtimal vermek bile ıinirlerini alt
üst etmitti. 

Bayıldı, ev sahibinin kollarına düı
tü. 

!erce çalıttı. Bir Pogan Recep kadar bir 
mülazim irfan kadar faydalı olamad:. Şu 
binbaşı Enver Beyin nesini beğeniyor
sun Allahmı ıeverıen? 

- 1: erbiyeli bir adam. . Haysiyetini 
bilen bır adam ve, . zeki bir genç. 

- Muhakkak. . Bak bu sonuncu sıfa
bn doğrusu ya eri mi eri. . Ne derece 
kurnaz olduğu ıözlerinden belli. Seni 
bile kandmnıı. Fakat beni kandmumya
cak. Daha doğrusu ben ikinci planda 
kalmağa raz ıolmıyacağun. • Kurnazlı
ğın ahmaklara hakikati göstermiyen bir 
parlaklığı vardır. Li.kin nihayet bir mer
haleye kadar muvaffak olabilir. Enver bu 
sinsi çalışmasile belki etrafında bir kuv
vet yaratabilecektir, ama itte sana söy
liyorum. Bu kuvveti ben tek yumrukta 
dağıtacağun. 

Tahir Bey, muhatabına ters ters ba
karak geri çekildi: 

- Cemal beni korkutuyorsun. Gizli 
bir cemiyetin azası, daha şimdiden biri
birini yemeğe kalkışll'sa, bilemem yann 
akibetimiz ne olur. Sen, bu bozguncu dü
tüncelerinle bil ki, Abdülhamit için, 
Merkez Kumandanı Niizondan daha fay
dalı oluyorıun. 

Bu perşembe akşamı G L Ol( YA sınemaaında 
Sinemanın 3 büyük ve dehaklr yıldızı LA WRENCE TIBETT
GRACE MOORE ve A. MENJON tarafından tems'l edilmit 

müessir ve caıı:'p bir hareket ve mevzuda 

PRENSES STROGOF 
Metro - Goldwyn - Maver filmi ilk defa gösterilecektir. (1528) 

Yarın matinelerden itibaren -

ALKAZAR Sinemasında 
Çoktanberi kendisini göremediğiniz meşhur artist 

M A s i s T E 
tarafından bir sureti fevkaladede temsil edilmiş seslendirilmiş ve şarkılı 

KABİRİA 
zengin mizansenli ve 10.000 figüranlı muhteşem film. Bu filmde ETNA 
YANAR DACiININ iNDiFAi Anibal ordularının alp dağlarını geçişleri, 
Kartaca önünde kanlı muharebeler ve Roma donanmasının yanması vesaire 

cazip sahneler göreceksiniz. 

Bütün şehir halkı bu barikayi görmek İsteyecektir. 

1 R A LJ y o 1 Yann matin:erden itiba;en 

._B_u_g_ü_n-ku---p-ro-g-ra_m_. A TJS T K 
ISTANBUL, 1200 m. 

18 - 18,45: Makbule Hanım. 
18,45 • 19,30: Orkestra. 
19,30 • 20: Fransızca ders ilerlemit o
lanlara. 
20 . 20,45: Hilanet Rıza HaDDJL 
20,45 - 21,30: Hafız Ahmet Bey. 
21 30 - 22: Nimet Vahit H. 
22'. 22,30: Gramofon, Ajans ve borsa 
haberi saat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 

12.30 : Ankarapalastan. 
18. : Riyaseticümhur flarmonik or
kestraaı. A.Holmcı Fantaisie La Mon· 
tang noire. Louis Ganne ,. Trepıichorı 
Serra.-ıo Segndillaı . 
18.40 : Gramofon. 
1930 : Viyolensel konseri (Edip B. ta
rafından.) 
20.10 : Ajanı haberleri ve hava raporu. 

VARŞOVA, 1411 m. 

1315: Plak. 16.50: Plak. 18.05: Sen
fonik kon•er. 19.25: Haberler. - kahve 
konseri. 21.05: Halk konseri (Leh eseT
lerinden). 23: Şarkılar. 23.35: Dans 
musikisi. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 

18.05: Keman konseri. 19.05: Salon 
ve caz orkestralarının konseri. 20.35: 
"Le chemineau" i~imli Offenbah'ın ope
rası. Sonra Şandor Bura Sigan takmu. 

ViYANA, 517 m. 

20.30: Viyana opera11ndan naklen: 
"Andre Chenier" isimli opera. 23.15: 
Gustav Macbo takmıı (hafif musiki). 

PRAG, 487 m. 

19.35: Şarkılı almanca neşriyat. 20.05: 
"Tanheuser" (Tımhoyzer) isimli Wag
ner'in 3 perdelik ror.ıantik operası. 

zORIH, 459 m. 
21.55: Şarkılar. 

ROMA, 441 m. 
21 .20: Mario Thereıia Borbini tara

fından ltalyan şarkdarı. 

BÜKREŞ, 394 m. 

13: Plak. 14: Keza. 18: Hafif ve Ro
men muıikiıi. 19.15: Devamı. 21.05: 
Lydya Lipouskn tarafından §&'kılar. 
21.25: Senfonik konser (Mendelsohn, 
Beethovcn). 22.20: Devamı (Ferrari, 
Beethoven). 
BRESLAU, 394 m. 

20.20: Hava raporu • Plak. 20.45: Ko
nuşmalar. 21.05: Bir çok milletlerin 
Balladlanndan. 22: Muhtelif milletlerin 
dans parçalarından (orkestra ile). 23: 
konuşmalar. 24.20: Konser: 

sinemasında 
Güneş ve susuzluk memleketinin 

esrannı 

Cenup Yıldızı 
Fransızca sözlü ve tarkılı 

filminde göreceksiniz. 
Baı rollerde : 

Charles de ROCHEFORT, Ka.iısa 

ROBBA ve JEAN TOULOUT 

Bayram münasebetile iki zengin i
li.ve: FOX JURNAL'de: En son 
dünya havadisleri ve VENEDIK: 

Romantik ve sehhar gecelerile. (1525) 

TEŞEKKÜR 
Biricik oğlum Hikmet merhumun ce

nazeainde bulunmak için zahmet ibtiya
rile Heybeliye kadar gelen muht.,.._.. ar 

kada! beyefendilere ve telgrafla taziyet 
lütfunda bulunanlara samimi minnet ve 
teşekkürlerimin muhterem gazetenizle 
iblağını derin hürmetlerimle rica ede
rim efendim. 
(1394) Kimyaget' lsmail Hakkı -------------- -
PARIS PANAYIRI 

13 - 29 Mayıs 1933 
PASAPORT - Ecnebi zairler, usulü 

dairesinde bir pasaport almalıdırlar. 

Franıanın meınaliki ecnebiyedeki mü
meııilleri sergiyi ziyaret edecek olanla ... 
rın pasaportlarını derhal vize etmekle 
mükelleftir. Pariı panayınna iştinık e
decek olan ecnebi bayiler için pasaport 
vize barcı kararı mahsusla, Fransada ve 
her onbeş günlük ikamet için bir albn 
franga tenzil edilmittir. Her türlü tafsi· 
liıt için Beyoğlu No 41 Kabristan sokak 
(lstanbul Şambr dö Komers Fransez) 
~eıniyetine müracaat olunur. (1530) 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve haye.t üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortar aı·ı halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idareaiı Galatada Ünyon Hanında 

tulunmayan ıehirlerde acenta 

Tel.: Be}•oğlu : 4887 1488 

Bu son cümle Cemal Beyi hiddetin en 
üst derecesine çıkarmııtı; kolağası ku
durmuı gibi haykırdı; . 

- Bugünden sonra ıana selim vennı
yeceğim. Beni Merkez Kumandanı Ni.
znnla bir ayarda tutmağa kalkışıyorsun 
ha? Arkadaı bu hakaretin cezasını sa
na ödeteceğim. 

Tahir Beyi elinin tersile itti, kapıyı 
bir boğa gibi göğüsliyerek, çıktı gitti 

Bu hadise, 1906 senesinin günlerin
den birinde cereyan etmiıti. Ve bir gün 
sonra Cemal Bey Selanik "Posta Tel
graf'' müdüriyetindeki odasında Bqki.
tip Talat Beyi ziyarete gihnİfti. Talat 
Bey isteksiz isteksiz bir kahve 11marla
dıktan sonra: 

- Size dargınım Cemal Bey.. - de
di - Tahir Beyi pek dilgir ebnişsiniz. 

- O mu beni? Ben mi onu? 
Batkô.tip bu suali itibnemiş gibi söz 

!erine devam etti: 
- Aile kavgalarile uğraşacak vazi

yette değiliz. Ben mirasa konmadan kav 
ga etmcği sevenlerden değilim. Biliniz 
ki endişeleriniz manasızdır. Ben ana ba
ba bir kardeşlerimi birbirinden ayırt etme 
den seven ve hepıine kartı ayni derece-

de hürmet eden bir arkacJaıım. Y aln12' 
ıu kadar söyliyeyim ki, senin gibi umu
mi merkeze mensup bir arkadatın bo%· 
gunculuğa kalkıımasını doğru buJınaın. 

Kol Ağası, Enver adını tatıyan arka· 
dq hakkında Talat Beye de söz anlat· 
mak mümkün olamadığını anlayınca. 
diılerini gıcırdatarak homurdandı: 

- Sen de tuzağa tutulmuısun .. Ya 
Tabirin beni merkez kumandanı Ni.zı· 
ma benzetmesine ne buyuruyor&un? Eo 
verin ibtiraslannı zamanında keıfeden; 
ler, cemiyete dütman olanlarla bir ıil' 
tutuluyor. Y okıa Enver de cemiyet için 
de bir ikinci Abdülhamit mi oldu? 

Talat Bey cevap vermedi, ıMamafih 
Kol ağası Cemal Bey de sualine ce•llP 
verilmesini istememişti. Son kelimeler 
ağızından çıkarken ayağa kalktı ve ge
len kahveye el sürmeden, posta başk5tı 
bine selam vermeden aldı başını, kaçll 
gitti. d 

Geçen zaman içinde Cemal Beyin , c 
Defterdardaki gençlerin cemiyetine gır 
diği ve hatta Selanikteki umumi mer~~ 
ze aza bile seçildiği anlaşılıyordu. Bu 1 

(Devamı var) 
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TayYare yolcululdrıunın, kara ve 
deniz yolculuktan kadar kolaylaıtığı 
b!" zamanda, hava yollaruıda hakiki 
bır enuıiyetin mevcut olup olmadığını 
tetkik etmek, bizim gibi beynelmilel 
bava yollarmın ııeçitlerine aahip o
lo.n memleketler için faydalıdır. 

Hava yolculuklarmdaki emniyet, 
•ınniyetaizliiin nelerden doğabilec• 
iiııi araıtmnakla anlqılır. 

Emniyet.iz lik, fena tayyare • fena 
llıotör - fena lnit meydanı • fena pilot • 
~•na seyrÜaefer - fena hava ııibi altı 
ilıtimate dayanır. Bu ihtimaller orta· 
"-ıı kaldırılınca, hava yollarına ltl
tlı1tt etmemek için bir aebep kalmaz. 
İ ByYarecillfin, bu Jhtlmalleri orta

dan kaldırmak için ııirlttiii mücadele 
de, aaıl anaam olan tayYare • motör 
• iııı, meydanı • pilot •• aeyrii.aefer ve 
~adan aradılt tartları tetkik ede· 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
• - ; . • • .f • • •• : ""' . . -~ .... ' . ... • • ..: • t, ('. ~ ,t 

Dil anketi 
(Başı 1 inci sahifede) 

yerine koymak do4ru olur mu T 
- Diğer Türk lehçelerinden elbet· 

te İstifade edilmelidir. Yalnız fU ıart· 
1,. ki güzel İstanbul türkçesinin i.hen
t_i bozulmaaın. .. Çünkü latanbul tive
•ı, uzun bir tekamülün çok ııüzel bir 
llıahaulüdür. lstanbul fivesi, bütün 
"tiirk filemi için tip olmuştur. Son se
neler içinde tark ve §İmal türklerinin 
lehçeleri de gittikçe tekamül ederek 
lıte.nbul şivesine yaklaşmaktadır. Bu
lııllaıı kartılıklar hakkında hepsine ıa
lnil olabilecek bir ıey söylenemez. 
il .. b 1 .. 
lınlann bazıları çok ıyı, azı an fOY 

1• böyle, bazılan da tamamile uydur
lna.dır. 

Hukuk ıstdahları 
[)a.rülfünun Hukuk fakültesinde il

ini ve hukuki ıatılahlarm kartıhklan• 
Ilı lesbit itile uğraımak üzere bir dil 
•n•Ümeni teıkil edilmittir. Encümen 
~İiderris Ağaoğlu Ahmet, Mustafa 
l "tit, Zühtü, Ahmet Reşit, Vehbi B. 

1'.'J'den mürekkeptir. Encümen umumi 
li .... ". mevzuları Üzerinde tetkikata gi 
~ lttı.iı bulunmaktadır. Tetkikatırun 
•ticesini fakülte bildirecektir. 

Qelen karşılıklar 
21 inci Liste 

liı ~ai~_: Artık, gereksiz. Zebun:_ Çe~: 
•I ' tuçsüz. Zebunkeı: Korumaga gucu 
~an. Zerre: El ile tutulamıyan.. Za
lip : _çağ. Zümre: Toplantı. Zeval: Bi
b;ıtı ıtıtıne, gün ortası, güneşin ortadan 
trıe{a eygisi. Ziyaret Gidilmek, görüş· 
trıek e g_itınek. Ziyan: yokolmak, eksil-

. Zından: Tıkık. 
Heybeliada: Cevat Oğuz 

* • * 
Alı., 22 inci liste 

lı..,. 1 : Gerekmez iş, yakışıksız İJ. A
~-Asık. Acayip: Şaşılacak nesne. A
.ı_j01: Az görgülü. Aciz: Başanlwz. A
t.~ •• ~ llıç bir yana sapmamak. Adet: 
''~"1.°~ Adeta:(. ... ) Adi: Bayağı. A-

s_· ağlık. 

ilin 2i•r. l~ üncü mektep muallimleri
lı..ıd11kJ llcı lııtedc neıredilen kelimelere 

AL..:"°' kar.ılıldar: 
tıı., asık lJ ;ı:ııu~s.uz, çirkin. Abua: Ça

(yuz •çın). Acaip Görülmemiş. 

Acaba: Öyle mi. Acele: Çabuk. Acemi 
Toy. Acz: Yapamamak. Adalet: Doğru
luk. Adet: Türe. Adi: Bayağı. Adeta: 
Olduğu gibi. Afiyet: Sağesenlik, sağlık. 

~ ~ ~~ 

22 inci Liste 

Abea: Aykırı Abus: Suratsız (aslı su
ret. Fakat türkçeleşmiştir). Acaba: Der 
misin.Acele: Çabuk, hızlı. Acemi: Bece
riksiz, Bilmek mastarından bilgisiz. A
ciz: G~ sözünden (güçsüz). Adalet : 
uygun. Adet: Alışık. Adeta: Sözgele. 
Adi: Bayağı. Afiyet: Dirlik. 

Otuzuncu ilkmektep muallimleri 

" " " 
22 inci Liste 

Abes: Faydası olıruyan boş ve müna
s~hetsiz iş. beyhude. boş. türkçeleşıniş
tır. Abua: Nahoş: iğrenç, pis. ekşi, ça
tık, >:iizü gülmez, suratlı. kızgın adam. 
Acayıp: Acibenin cem'i olup şaşılacak
lar; şaşlmılıklar. Acaba: Türkçeleşmiştir 
Acele: Çabukluk, ivmek. alelacele çarça
buk. Acemi: Toy, beceriksiz, türkçeleş
miştir. Aciz· Acz: Gücü yetmiyen, güç
süz, beceriksiz. Adalet: Zulum karşılığı 
olup: doğruluk, demektir. Adet: Göre
nek adeten: Görere, görenek olarak. A
det~: Tazir ve takip veya şaşmak maka
mında kullanılır. Adeta: türkçeleşmiştir 
Adi: Bayağı, görenek veçh~e türkçelc:,§· 
miştir. Afiyet: Sağlamlık, vücudun. s~g
lam!ığı, dirilik, iyilik. Türkçeleşmıştır. 

Erenköy: Haznedar oğlu BAHA 

Gelen eşya 
(Başı 1 inci sahifede) 

Gümrük mütehasaısının 3 kanala in
dirilebileceğini söylediği anlaıılan mu 
amele safhaları bunlardır. l&tanbul 
Gümrükleri Baımüdürü Seyfi Bey bu 
hususta vak~ ~lan müracaatımıza §U 

cevabı vermı§tır: 

- "Takip edilen muamele safaha
tı maliimdur. Mütehau11 eğer söyle
mİf&e, bir beyannamenin müdürden 
muayeneye sevkine, oraya kadar ge
çen muamelelere temaı etmİ§ olacak 
tır. Maamafih bu da 19 kanal değil
dir. Bu muamelatın basitleştirilmesi, 
müıavirin tetkikatı neticesine göre 
bittabi vekaletçe tetkik edilecektir." 

Deniz ve hava 
Ticareti layihası 

(Başı 1 inci sahifede) 

girince altı ay zarfında tasviyeye 

tabi tutulacaklardır. Tasviye edi
len memurlardan 20 sene ve daha 

fazla hizmeti olanlar Seyrisefain 

tekaüt nizamnamesi ahkamına tev 

fikan tekaüde sevkedileceklerdir. 

Bu müddetten a~ağı hizmeti olan

lara her hizmet senesi için tam ma 

aşının hir misli tazminat verilecek 

tir.. Seyrisefainin hala mevcut 

borçlarile kanunun meriyete gir

mesine kadar tahakkuk edecek o

lan borçları 937 mali senesi niha

yetine kadar Maliye bütçesine her 

sene müsavi mikdarda konacak 

tahsisat ile itfa edilecektir. 

Afyon_ Antalya 
Hattı 

(Başı 1 inci sahifede) 

ve normal tekilde inta edilecek, 25 mil
yon lira sarfolunacaktır. HükU.met ayni 
zamanda gelecek seneler için de taah
hühütte bulunmağa mezun addedilmit
tir. 

Nafia Vekaleti etüdlerine batla· 
mııtır. Hat en fazla dört senede ya
pılacaktır. Hattın '.nıasına Afyondan 
baılanacak, cenuba doğru ileriledik
ten aonra Dinar istasyonunda Aydın 
hattile birle§ecek, 30, 40 kilometre 
kadar Aydm hattından istifade edil
dikten sonra Baladiz istasyonundan 
tekrar cenuba inilecektir. 

Trabzonda maç 
TRABZON, 3 (Milliyet) - Ka 

radeniz şampiyonu idman ocllfiile 
maç yapmak üzere Samsun Halk 
spor takımı bugün geldi. Gençlik 
tarafından parlak bir surette kar
şılandı. Maçın neticesi heyecanla 
bekleniyor. 

Kanatları dönen bir velde_ğirmeni 

D ;::::::::.::'. :~~·!:::::::::.:::: 
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Yukarıdaki resmin altına ince 

bir mukavva yapıştırınız.Sonra re 

simleri kesiniz. Resimde Yapı~tır
mak için kenar payları bırakılmış
tır. Değirmenin kanatlarını bir tel 

ile tutturmak için küçük yuvarlak 1 düğünüz gibi kanatları mütehar
mantar kullanırsınız. Resimde gör 1 rik bir yeldeğirmeni vücude gelir. 

insan vücudunda neler var? 
Amerikalı bir doktorun alaylı 1 büyüklükte bir çiviye yetitecek 

olarak anlattığına göre, bir insa· demir, b_ir kümesi badanalayacak 
nın vücudunda bakınız, neler var? . kadar kıreç, 2200 ba' kibrit imal 

"Kırk litrelik bir fıçıyı doldu- edecek kadar fosfor, bir kedinin 
racak kadar su, yedi kalrp sabun pirelerini öldüreek kadar kü
yapacak kadar yağ, 9000 kurşun kürt •• " 

kaleminin grafitine yetecek ka- Bu nisbet çok fakir bir insanda, 
dar kömür, bir kahve kaşığı imal çok zengin bir adamın vücudun
edecek kadar mağnezyum, orta da da değişmiyormuf .• 

.-·· • •• #O- .. ,' .~ · . 
.. !-· .. -~ .. ::;• •• ~ ... . ""'# 

BlHAR, 3. A. A. - Everest dağına 
giden heyetin iki tayyaresi, bu sabah h .. 
türlü levazımı havi olduğu halde aaal 

8,15 de hareket etıniıtir. Hava .ııayet e
yi leli. 

Parafiit tecrübe.inde 
....:. Ya açıbruuuı 7 .•• 
- AçılnıaJ11G mı? •• 

- Ar•lanım, bu ilk iniıin pek te 
l.na delil; yalnı:ıı, bir daha tekerlek 
üznine inmeğe çaltf . •• 

Lekeler 
Çocuklar her ıeıyi kirletirler, el· 

bioelerini de, mobilyalan da .. 
Bunun önüne geçilemez. Olsa ol

ıa bu kirleri ve lekeleri temizlemek· 
ten başka çare yoktur. 

Çocuklar ıekerli ıeyleri oevdikle. 
ri için, ıurup lekeleri çoktur. Fakat 
ıeker auda eridiğine göreJ ılık auya 
batınlmıı bir bez parçası ile ıurup 
lekesi alınmalıdır. Y alruz ıurubun da· 
ğılıp kenarlı daha genİf bir leke bı· 
rakmamaaı için çok sıcak olmıyan bir 
ütü ile ütülemek muvafıktrr. 

ıapırto da ıekeri eritir. Eğer ku. 
mat suya tahammül edemiyecek ki\· 
dar nazikae, temiz ispirto kullanmak 
daha İyidir. 

Şurup lekesinden sonra süt ve 
yağ lekeleri vardır ki, bunların te.
mizlenmeıi mühimdir. MalUm, yağ 
lekelerini benzinden iyi temizliyecek 
teY yoktur. Fakat çoklarımız benzin. 
le temizlediğimiz yerin etrafında da· 
ha geniş ve kenarları bariz ıekilde 
belli bir büyük leke haaıl ederiz. Bıı 
leke İyi tebahhur etınemit mayiin bı..· 
kayasından ileri gelir,. Bunun önüne 
geçmek için kuma§ı masanın üzerine 
yaymalı ve benzinli bezi lekeyi daha 
genitletmemek için dııardan içeriye 
doğru giderek silmeli. Leke kalma
mış gibi göründüğü zaman, kumaıın 
bu ıalak luunına talk dökmeli. bu 
talk benzini de, benzinin erittiği ya
ğı da içer. Yalnız bir iki aaat bırak
malı. Ondan aonra silmek veya fırça
lamak kafidir 
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MEMLEK r. 
Fethiye Şirketi Madeniyesi 

Türk Anonim Şirketi 
Hissedarana ilan 

mtM VAPUR İDARESİ 
1ZM1R SÜR'AT POST ASl 

. 1 28 Mart 1933 tarihinde inikadı mukar 
rer olan heyeti umumİyei adiye için lev 

di edilen hisse senedab mıkdarı kanu
nu Ticaretin ve nizamnamenin tayin ey
lccliği mıkcları asgariye vaki olmadığı 
cihetle Meclisi idare bi.,edaran Heyeti 
umumiyeıine 22 Niaan cumartesi günü 
saat 15 buçukta Şirketin Galatacla, Mer 
kez rıhbm Haıiında kain merkezi idare
sinde "§ağıda yazılı ilk içtima ruzna
mei müzakerabnda meycut mesai) hak
kında ittihazı karar eylemek üzre ikinci 
defa olarak içtimaa duet eyler. 

(20 saat) 
Lüks 

Milas muallimleri 
Uyanıklık yaratmak için sevinçli 

bir gayretle çalışıyorla~ 
bir aamimiyet vardır. Aralarında MİLAS, (Milliyetj - Ortamek· ı 

tep müdürü Muharrem Beyefendi· 
nin, yorulmak bilmez gayreti ve 
Maarif memuru Arif Beyefendi
nin çalısmalariyle meydana gelen 
ve Orta~ekteple llkmektep mual
limlerini bir araya toplıyan ve bir 
birine kayn1l4tıran "Milas Mual· 
)imler Birliği" de kazamızın yafa· 
yıt tarzında uyanıklık yaratmak 
için sevinç! i bir gayretle çahfD1ak
tadır. Bu birlik, bir taraftan kaza. 
mızın 22 muallim ve münevver 
gencini bir araya topluyor '!e. on
hı.rla istifadeli ~~~ler ~~ırtiyor ı 
bir taraftan da butün Mılas genç
liği ve halkı için istifadeli olmıya f 
çalı~ıyor. 

"Mualiimler birliği" güzel bir 
musaı:ıere hazırlıyor. Pek yakın 
bir zamanda, iyi tertip edilmiş bir 
programla kendisini halk içine 
çıkarack ve ileride, memleketin 
düşünüş ve ya~yıt tarzında yeni- ' 
lik ve canlılık vermek için elin
den geleni yapacaktır. 

Muallimler, her biri kendi fU· 
besine ait faydalı konferanslar 
verecekleri gibi, bilhaısa e,.U in
kilabımızın hatıralarını yat ve 
meziyetlerini tqrih suretile halka 
faydalı olmıya çalı,acaklardır. 
"Milis muallimler birliğinde" tam 

Denizlide çalışkan bir banka 
DENİZLl (Milliyet) - Deniz

lide iflaslar niçin azdır? İktısat 
Bankasının mevcudiyetindendir. 
927 senesinde 100,000 lira ile le· 
•ekkül ederek 928 senesinde gör
düğü rağbet üzerine sermayesini 
250 bin liraya iblağ etmittir. Bilü
mum banka muamelatı ile iftigal 
eder. 

Küçük sermayedarlara çok ko
laylık gösterir. Küçük sermayesi
ne rağmen muhiti iktıadimizin 
hakimidir. 

Çankırıda tehir itleri 
ÇANKIRI, 3 A. A. - Belediye 

meclisi açıldı. Yeni bütçeye elek· 
trikin ıslahı ,.e yeni motlSrlerin a
lınması, lambaların çotaJblmaaı, 
betonarme yapılmakta olan yeni 
çar,ıya yeni dükklnlar ilaveaiyle, 
bu sene bitirilmesi için tahsisat 
konulmuttur. 

Çanakkale Halkevinde 
ÇANAKKALE (Milliyet) -

Sakaryadan Akdenise muharriri 
Ali~n Retit B. "Türk lıı:urbılut 
aavatı ve onun yer yüzüııdeki iz
leri" mevzuu üzerinde HalkeTiıı
de müheyyiç bir nutuk ı&ylemittir. 

Çanlarada yeni bir omıan 
yapılıyor 

ÇANKIRI, 3 A.A. - Şehirde 
yapılmakta olan ormanlık için lk
tıaat Vekaletince gönderilen üç 
bin fıdanla Çankırı fıdanlığmda 
yeti,tirilen bet bin fıdanm dikil. 
mesine b-.lanmıtbr. 

Orduda hutane 
ORDU, 30 - Husuai idare Be

lediyeye bir bina vermittir. Bu 
binada bir hastane açılacaktır. 
Hastanenin masrafları Belediye 
tarafından görülecektir. 

Orduda •öyle muntazam bir 
kütüphane yoktur. Bunu nazan i
tibara alan mebusumuz Şevket B. 
buradaki Akpınar mektebine bir 
çok kıymetli kitaplar hediye et
mistir. Bu kitaplar yalnız mekte
bi~, talebenin değil, bütün Ordu
luların pek ziyade itlerine yarıya. 
caktır. 

Aydında sıtma mücadeleai 
AYDIN, (Milliyet) - Sıtma 

hastalığı mevsiminin yaldafması 
üzerine, sıtma faaliyetine geçilmit 
tir. Mücadele riyaseti bu sene has 
talıkla iki cepheden mücadele et
meği kararlattırmıttır. 

Birinciai; Hastalığa yakalanan
ları sıhhiye memurları mütemadi 
nezaret ve kontrol altında bulun. 
durmak verilen kininleri yutmala 
rını takip edecekler ve 1 den 12 
yatına kadar olan çocuklara biz
zat kinin yutturacaklardır. 

İkincisi; Sıtma mikroplarının 
ve sivri sineklerin yuvası olan ba
taklık ve azmaklar kurutularak 
ve ilaç dökülerek, sivri sinek nes
linin söndürmesine çalıtılac~L:t·~ · 

Bu cümleden olarak, nazıllının 
aziz abat köyüle kötk nahiyesi _ö. 
nündeki bataklıklar kurutulmaga 
başlanılmı,tır-

f dı - .. bir HMuallimler tasarru aan gı 
ihdu edilmi,tir. Bu suretle de bil. 
tün muallim arkada,lar mecburi 
bir tasarrufa baflamı• ve bu san
dık az bir zamanda zengin bir var 
hk göstererek yine kendilerine bir 
destek vaziyetine girmiftir. 

Sinema binamız pek mükem
meldir. Buraıı her türlü toplantı· 
lar ve müsamereler için bütün 
vesaiti haizdir. Bu genit ve mü· 
kemmel bina, memleketimizin en 
mutena truplarıru tatmin edecek 
kadar iyidir. Gerek Darülbedainin 
gerek diğer kudretli turuplarımı
zın, Anadolu turnesine çıktıkları 
zaman Milaıı unutmamalarını can 
ve gönülden dileriz. 

Yukarda zikrettiğimiz bütün 
yenilikler sinemamızın m~dürü 
Bekir Sami efendiye de aırayet 
etmi~tir. Son haftalar zarfında 
getirdiği filmler zamanın en mü
kemmel ve zengin eserleridir. Mi
las halkı bu huauata kendiıine mü· 
t6'Ckkirdir. 

Milasımızın içtimi bayatmdaki 
durakhğı anlatmak istiyen geçen 
mektubumu bükümsüz bırakan 
fU sabrları yazabildiğime nekadar 
seviniyorum. A. N. 

Y alovada buz imalatanesi 
GEMLİK (Milliyet) - Yalova 

kaymakamı Şefik, Fırka muteme
di ve Belediye reisi buradaki buz 
imalatanesini gezdiler. Yalovada 
da bir buz fabrikası yaptırılacak· 
br. 

Sürek avlan 
GEMLiK (Milliyet) - Ham

zalı Gedelek, Çeltikci köylerinin 
birl~tmeai üzerine Veli pa,a çifli· 
ğinde büyük siirek avları yapıl. 
maktadır. Vurulan domuzlar aayı
lamıyacak kadar çoktur. 

Kereste fabrikumda 
Boludan bildiriliyor: - Bolıı 

Orman tirketinin Karacuu köyün 
deki kereste fabrikasında bir yan· 
gm çıknnf, teveısüüne meydan 
vermeden söndUrülebilmittir. 

Sahte 25 likler 
ÇANAKKALE, 3 - Çanakka

lenin Ezine kazasında aahte 25 
kurufluklar tutulmu,tur. 

Velilere ziyafet 
Ercitden bildiriliyor: - llk. 

mektep tarafından çocuk velileri
ne bir çay ziyafeti verilmittir. zı. 
yafet eınaamda bir ıle meccani 
piyango tertip edilmİf1 birçok ~ 
lilere kolonya, çorap, krem gıbl 
kilçük hediyeler isabet etıniftir. 
Müsamerede yetim çocuklar na.
mma bir iane açılarak 110 lira pa
ra toplanmıtbr. 

· Birer karga batı 
GEMLiK (Milliyet) - Bütün 

kaza halkı adam batma birer kar. 
ga batı getirmeleri için emir al
mıttır. 

Eli bıçaklı deli 
Gemlik (Milliyet) - Burada 

Deli Hasan kanaım bıçakladı. Ço
cuğunu da kesmek isterken kom· 
fuau Nedim Ef. yetitmif, yavruyu 
kurtarmıftır. 

Ulubat giizelleıiyor 
KARACABEY (Milliyet) -

Ulubat köyünde lavabolu, çiniler· 
le dö,enmit aırt bir mektup yap
tırılmıttır. Girnrlgir, Sultaniye köp 
rüleri tamamlanınıttır. Halk bü. 
yük faaliyetle dut ve meyva bah
çeleri yapmıttır. Haradan 120 
Montofon ineği parasız halka da 
gitilmittır, Bataklıklarda. timdi 
genif bahçeler yer bulmu,tur. Kay 
makam halka tuğlacılık ve kireç. 
cilik te öğretmittir. 

Fuhuşla mücadele 
AYDIN (Milliyet) - Şehrimiz 

zabitaaı fuhutla tiddetli mücade
leye başlamıttır. Birçok · randevu 
evleri basarak cürmüme,hut ha
linde yakalananlar hakkında takİ· 
bat yapılmakta ve bu gibi evler 
kapatılmaktadır. 

Sıtma için beyanname 
Adapazarından yazılıyor: 

Belediye sıtma ile mücadele için 
halka bir beyanname dağıtmıfbr. 
Bu beyannamede herkes on gün 
zarfında açık bulunan bulatık ve 
çirkef ~ukurlarını kapatmıya da
vet edilmektedir. 

Edremitte 
Güreşler 

Gürefleri iclare eden 
Kurttlereli 

EDREMİT (Milliyet) - ~u~ün 
bütün büyük pehlivanların ıştira
kile bir müsabaka yapılmıfbr. Ev
velden ilan ve davet edildikleri i
çin Türkiyenin en namlı ve güçlü 
pehlivanları gelip kartıl-.tılar · 
Uç dört bin aeyirci huzurund~. çok 
büyük bir alaka uyandıran gure .. 
lerin neticesinde batpehlivanhğı 
Tekirdağlı Hüseyin kazandı. ikin 
cilik Arif pehlivanda kalmıttır. 
Bat altını çoban Mahmut kazan
dı. Bunlardan maada orta. ve ~es
teye bir çok pehlivanlar gürettıler 
Edremite çok heyecanlı bi~ . ap~r 
günü ya,attılar. Akfam ıçın bır 

serbest güre, tertip etmit~: Bat 
pehlivanların hepsi buna ıtti~~ e
decektir. Neticeleri ayrıca bıldıre
ceğlz. 

Bir haydut öldürüldü 
ŞARKJŞLA, (Milliyet) - ~ 

klfla kasabasına tibi Gümrük na· 
hiyesinden Şeyh Ali oğlu Mehmet 
namında bir ,ahıs yirmi kitilik jan 
darına milfrezeaile vnlru bulan bir 
müsademede maktul dütnJÜftür· 

Yakalanan ıakiler 
ERZiNCAN, 3 - A:ıılı etkı· 

yalanndan lbrahim ile bet ar
kadatı müaelllh oldukları halde 
Jandarma kuvvetlerimiz tarafın· 
dan ele geçirllmi9tir. 

Bunlardan batka gene azılı 
haydutlardan Yumf oğlu Mu .. 
ve Ali de yakalanmıttır. 

Çanakkalede bayram 
ÇANAKKALE (Milliyet) .. -

Elizizde 
Havalar 

ELAZlZ (Milliyet) - H.~;~-
lar ısınmaya batladı ve bu un 
halk paltolarını attılar. Halkı~ 
büyük bir kısmı yakın köyle~del? 
bağlarına tatınmışlardı~. Çıftçı· 
ter bu seneki mahsullerın geçen 
senelere nisbetle daha fazla olaca 
ğını söylemektedirler· 

Yeni adlar 
Uzunköprüden bildiriliyor: -

Gazimahmutbey ilkmektebi dör
d .. ncü sınıf talebeleri 1&41dıkları 
A~apça isimleri bırakarak t:ürkçe 
. . l almı~lardır Talebenın ye. 
ısım er T • "ö D . Ö 
ni aldıkları isimler z ~mır' . ~ 
Can, Gök Han, Oğuz Çetin, Atila, 
Selçuk, Gökçen, Kaya, Yıldız, Al
tan Oğulcay, Alp Aalan, Suna, Y~~ 
dırım, Kubilay" dir. Talebeler .n~ 
fus dairesine müracaatla yenı ı· 
simlerini kaydettirmiye de tqeb
büs etmiflerdir. 

Sam•unda tetkikat 
lnhisarlarda tetkikatta bulunmakta ': 

1 telıa.sı11lardan M. Kuprzevski, an mu .. rmelc " e, bu-
t ütün fabrikalannı go. uzer 

.. Samsun' a gide<:ektır. 
guHn •• >-L'J bulunan tütün mütebas-

eye~ wuu h .. 
uaı M. Craggı iki güne kadar ıe nmıze 
gelecektir. 

ZA YI _ 309 doğumlu Rmhiye aoker

lik şubeoinden tebdilen aldıiım bir lot'a 

aokeri tezkeremi zayi ettim. Yeni.ini P 

karacağım cihetle e.ı.isinin hükmü yok

tur. O ıküdar' da Hil~iyeti Milliye cad 

desinde 23 No la clükl4nda Tütüncü '"' 

kuru kahveci Nuri (1508) 

lıtanbuJ ı; inci iaa meınunuğundanı 
Mahcu.s ye oablmaıı kararlqtmlıuı 

" Kapel " markalı müıtamel bir yazı 
makinuı 12~ bu'ilıine miioadlf çar
fAll"ba pnü saat 12 den ib'baren Sirke
cide eski düyÜn!I umumiye sokağında 4 
No. lu .-ğazanın önünde 2. inci açık IU' 

tırma Ue .hl.calmclan milıte.-11erin 

yevm ..-e ... ti mıeddirde mahallinde ha

zır bulunacak ııımıunı görmeleri ilan o
lunur. (1488) 

ZA Yl - Sultan Ahmet Askerlik ıube
ıinden aldığım aslıoeri vesikam ile nli
fas tezkeremi kaybettim, Yenileri alına 
cajınclaıı hilkmii :rolıtur. 311 tevellütlll 
lhrahlm Pata othı Kemalettin (1817) 

Be,lktat 2 İnci hukuk m.ıdremesin
cleıı ; 

Akıl lıaatabı- miipbıll ..m-ından 
dolayi bacriJe badi.ine .... tayini ... 
taıılıul C. MM W ıwımllliJncı- lıilcliri
len Ortalıilycle Ca.ftt .p maball.,.iade 
Amca Bey aokalmda 9 No. lu hanecle 
mllldm mütelralt mira1aJ Sllleyınan otlu 
0-n ı..,... ayni h•ıwte mllldm laıma 
N azlre lıannnm .,...ı t..yln edllın1' olcla
lu .W..daranca ...ıtlm ........ ıı ..... ;. 
llln olunur. (lll20) 

Şehrimiz Türk GUdl Spor Klubü 
tarafından Kurban Bayramı için 
çok güzel bir spo:r ve temata pro-
gramı hazırlamıftır. Üsküdar icra ~uğunclan: 

Türk Gücli Spor Klilbünüıı tem· Bir borçt.a dolayi mahcwı ye pal1ly& 

ail kolu Bayramın ikinci günü gi- ....-llıneoi mukarrer 4 adet ı.a-ı>e 12 

ceıi Belediyemizin böytilı: gayret: sandalye iki .., küpü bir adet 12 ııözlll 
)er sarf ile vücude getirdili Y enı dolap ve Mire 9 4 933 taribü. müsadif 
Sinemada "Besime Rauf" Hanı· pazar ııüııü saat 9 .., lO na lııad ... ıc. 

1 - Meclisi idare raporu ile Mura
kıp raporunun kıraati, 

2 _ 1932 sene.i hesabatının ta•diki, 
mezkür sene netayicine dair Meclisi lcla 
renin teklifi lıakk:ıncla ittihazı karar ve 
Meclisi ( dare azasının tebriyei zimmeti. 

3 _ Mecliıi 1 darenin tecdidi, 

4 _ Meclisi idare tarafından ıeçilen 
azaların kabulleri, 

5 - Meclisi idareye ita olunacak hak 
la huzur mikdarının tayini, 

6 - 1933 senei muamelesi için bir 
murakıp tayini ve Ücretinin tespiti, 

7 - Şirketin idarei umumiyesinin ted 
vin ile mükellef Meclisi idaı·e azalarile 
müdire verilecek iicret1erin tespiti için 
Mecliıi 1 dareye oelahiyet itaoı, 

8 - Gerek tah•- kendi namlarile 
ve gerek sair tirketlerin Meclisi !dar. 
aza11 yahut müdin stfatile tirketle akdi 
muamele husuıunda Meclisi idare azala 
rma müsaade itası, 

Ticaret kanunu ve nizamnamei dahili 
ahkimmca itf>u ikinci içtimada temsil e 
dilen mikdan ne olursa olsun, icra edi
ı~cek müzakerat muteber olacal<tır. 
0502) lrtanbul, 3 NU..n 1933 

lıtanbul dördüncü icra memurlaiun
dan: 

Ttmamma elli dokuz bin ikiyü yir· 
mi kunıı kıymet takdir edilen Kw:lnİn
cukta yeni yolda yeni S : 5 eski 7 : 9 

numaralı içinde kuyuau hulunoın üç hin 
dokuz yÜz kırk sekiz B1'1m terbllnde ve 
iskeleye yakın arsa mevkii müzayedeye 
konulduğundan 15-4-933 tvibinde f'll"l· 
namesi diYanbaneye talik edilerek 7 -5-
933 tarihine nriioadif pazar ııünll ... t 
14 t .. 16 ya kadar İstanbul dördüncü 
icr;& dairesinde açık artmna suretile sa

tılacaktır. Arbrmaya ~tirak için yüzde 
7 6 teminat akçaaı alınır milterakiın v .... ' . . 
gi belediye vakıf icareol nriltlenye aıt-
tir, 929 tarihli icra kanununun 119 cu 
maddesine tevfikan baldan tapu alcille. 
rUe sabit olauyan ipotekli alacalddar i
le eliler alalıııdaranın ,.. irtifak hakkı sa 
hiplerinin bu baklaruu ,.. huıusi faiz ve 
rnaaarlfe dair olan lcldlalıınnı ilan tari
hinden itilıuwı yirmi ııiin içinde wrala 
mlblıit<ılerile lıildirmelerl lirnndıır Uul 
halde baklan tapu sldllerile oalıılt obni
yanlar aatq beclelirıln payla-undan 
hariç blırlar alllmdulann ifba ...tdei 
Jaı.mıiye ahHmıı. ııöre ........_ -
lert - daha ...... -1funat isteyenlerin 
933-Zl7 c1o.7a n.........ne memuılyetbnl 
:ae m&ı On dan l1ln olvnur. (1498) 

Betilrtat J inci hukuk ...... hılık-•m
clen : 

Armavutlröyüacle eepbnl•r oolıaiında 
40 No. lu lıanmhı miikim iken alal baa
t•lıida mal61 '"' Şlfli Fnııaa baafaha. 
nesinde tahb tedavide lııııhm.n Yuv
oilu Sava ohncliye Anıavutköyünde 
Sekpanlar ııobiında 28 No. lu banecle 
mukim binci.; Y org; efencfuıin valİ 
tayin eclilınit oldup .W..daranca ma
ilim olmak ilsa-e ilin olunur. (1619) 

ADANA 
\.'apuru -6 Nisan 

p ER Ş EM B E
14 günü Ga1ata rıhtunından saat tam 

da hareketle dojrı.ı 

i Z M 1 R'e 
ve pazar günleri lzmir'den saat 14,30 
da hareketle lstanbul'a avdet edet· 
Tafsilat için Galata, Gümrük kart•· 
•ında Site Fransez Han No. 12 yazı
hanesine müracaat. Tel. 41041. 

(1177)---•ısso 

~-----------~ SEYRlSEFAlN 
- tıZ. Mnkn aceata: GaJata KöprG.batr B. 23 

Şube A. Sirkeci Mühürdar :ud• H. 2,314°' 

.:.tz-M'""'f,...R---M-E_R_S..,..İN--~P::".O::".S:=T Asl 
"ANAFARTA,. 7-4-933 cuma 
saat 10 da idare nhhmından. 

lmıir - Mersin p09taları 1 
Niun 933 den itibaren ber 
hafta cuma günleri kalkacak 
gidişte Çanakkale, fzmir, Çet· 
me, Kuıad&11, Ktıllük, Bociı;ını• 
Marmaris, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Ka., Finike, Antalya, 
Alanya iskelelerine uğrayarak 
Menine gidecek ,.e dlinüşte 
ayni iıkelelerle beraber T qucu 
Anamor' a nğrayarak pazarteıi 
sabahı lıtaııbul'a dönecektir. 

1575 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

!&arı• .. müeuir deva SERVOlN 
haplıındır. Depoıu, 1 stanbulda Sirkeci· 
de Ali Rıza Mni<ez eczanMidir. Tat· 
raya 150 koruı -ta ile ııönclerilir. iv 
ınlr'de lrgat pazanndaki, Tramcm'clo 
Y..; Ferah eczanelerinde bulunur. 

(1422) 

lsw.lıul ll ilndi icra -.ırluğandan• 
Tamamını 800 lira loya.t takdir olu· 

nan yeni kapıda katip kasım mahallel.İJ' 
de M....U. caddesinde eski 119 yeni 121 
nuıwah dlıM.inın dörtte iiç hiaıerne 

yine tıunamms 400 lira kıymet takdir ' 
lunan Fatihte Kinn&ab uwhall ... inde ' 
mirhanı oolmğmda eski 16 yeni 14 nıı· 
maralı dilWnın dörtte üç hiaaeai açık 

' utbıwwwta komalmuıtur. 311-4-933 tari ı 
hinde I&' ıı .. eri dinnhaneye talik ~· 
dilenılr lo-a-933 tarihine müoadif çar· 
pmlıa .... - 14 - 18 ,.. kadar ı .. 
tanhul ilçe.eti icra m-urlulunda açılı 

arttnam suretile •trlal"llrbr. Arttırmr 
.,. lfllnılr lcln ylbde 'J lemİ•t aJrç.,.I 
alınır. Mlltenllim ....... ıı.ı.aı,. ..... 
mu. valal ıa.-ı 'et boa -· 
........... J"'IL .... oım.,,.... ... ..., .. 
alo ' ld rla dlfer aJilıaclaıt.nn 'H Jrd
fü hoılı:lu aelıip~.Wa bn baldamu .,. 
hu....ıle fala ,.. -.arife clıılr olan iddis 
lannı llb tarflıh.ıleıı itilıanoı 20 P ı 
arfmdıı 99nlı:ı miiılıitel.ıle bildi.-ı- i 
leri 1bımc1ır. ADI halde baldan tapı 
ıicillile aalılt olmayanlar 18.bJ ....W!nh> 
paylapnumclan hariç kalırlar. Alakadar 1 

bınn 1424 numaralı icra ,.. lflu ..,_ 
nunun 119 uncu u.ddeslne tevfi1ıı: hare 
ket etmeleri Jüzumıı Ye daha fazla ma
lılmat almalı: isteyenlerin 931-17 numa• 
ra ile memurlyyetlmize müracaatları ;. 
lin olunur. (1513) 

mın Amcabey vodvilini temsU e- clilrl!y yel cleilımmıi azi7iye mddeal fR • d 
il NoJu fanın önılindıo açık arttırma su- ş· k ı· H yrıye en· decektir. Bayramın ÜÇÜDdi gün • tile oablacıığınclan talip olanların Yemıi ır e 1 a . .. . • . . 1 Gelibolu idman Yurdu birinci ta· mezkllrda mahalllaıle hazır bolunacalı: 

kımile Türk GücU birinci t~ı memura müracaat eylemeleri ilin olu- - Bayramın üçüncü Cuma günu eyyamı adiye tarifeıı 
arasında Çimenlik Stadında bır nur. (1518) tatbik edileceği ilan olunur. (1494) 

Yerli Mallar Pazarı 
futbol maçı yapılacaktır. .:_~~=~=:_ _____ _:_ __ ~~=======~:.:=:...=:==...:....-.:....... ____ ~wlllllllllll' 

1 

1 

Bütün bayramlıklarınızı en ucuz, en güzel, 
ve en sailam olarak tedarik edebilirsiniz 

yegane mağazadır 

BAHÇEKAPI şubesi 
Muhterem müşterilerine kolaylık olmak Üzere 

Bu aksam 9 a kadar acıktır <1546> 

1 il 

• 
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Hi-i...ALIAHMER 
GAZETESi 

Bayramda Yalnız 
H 1 L A L 1 A HM E R gazetesi çıkar. 

HiWiahmer Cemi,-eti : lotaıobul Bür_.cı- : 
Uiinhımm için en kunetli netir vaoıtası HiWWuner sueteeidlr. 

llanlarmlZI yalnn: Hilalialımer ıazetMine veriniz. Hiliıli•h- pzetal 
htanbul'da değil. Türkiyenin her t....,...da .,.ı.eı.-imiıı YUıtuile Abl
mııktadır. llinlarına, hem ınÜ-•enİu ve han de Hililiab- c.niy• 
lİl•e menfaat temia edecektir. 

ilanlarınızı: l 
lotanbul'da: Yeni poetahane ............ HililWuner Sab, bü._na. T .. 

lelonı ZZ653. 1 
latanbal'da Ankara caddeoinde flanedık Türk Limitet Şirketine telefoa ; 

20095 veriniz. Son ..rufecle 30 -dan evelki iki saı.ifede 40 lnanıt- 1 

tur. 

(1353) 

KAPPS 
1S61 

Almaa kitapçt, Alman kitapları -
uc:ıız aatar, Beyoğlu, lotildil aıdde. 
ti 390, hyeç ııefareti '-tumda. 

(1347) 

Eliziz Belediyesinden: 
Yüksek Mimarlık rnekt ebinden veya Mühendis mekte

bi Mimari ıubeainden mezun ve tecrübeli bir mimara ihtiya
emuz vardır. Ayda iki yib: lira ücret vereceğiz. Talip olanla
rın diplomalarile Ehliyet vesi kalannm muaaddak birer suret 
ferini acele El.iziz belediye rirasetine göndenneleri. (1505) 

3 üncü kolordu 
ilanları 

2. Sv. Fırkası ihtiyacı için 
kapalı zarfla 90 ton un müna
kasaya konmuştur. İhalesi 1 O 
Nisan 933 pazartesi gÜnÜ sa
at 11 dedir. Taliplerin şartna
mesini görmek Üzere her gün 
ve münakasaya İştirak için 
mezkur gün ve saatte 557 lira 
teminatlarile birlikte Fındıklı 
da 3 K. O. Sa. Al. komisyonu
na müracaatları. (56) (1189) 

1504 

* * * 1. F. ihtiyacı için kapalı 
zarfla alınacak 230,000 kilo 
una teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden pazarlıkla a
lınacaktır. İhalesi 10 Nisan 

Aslan ve Eslôhiaar Müttehit 
Çimento ve Su Kireci 

Fabrikaları 
Anonim Şirketinden: 

iLAN 
Adan ve Eıkihisar Müttehit Çimento 

ve su Kireci Fabrikaları Anonim Şirke
tinin nizamnamei dalıilioinin 14 ve 28 ve 
38 inci maddelerinin tadili huouılıırını 

müzakere ehnek iizre 26 Mart 933 tari
hinde fevka.lade surette içtimaa davet o 
lunao bi11ıedaran heyeti umumiyeainde 
Ticaret kanununun muaddel 386 ıncı 
mııddeıinin iotilzam eylediği oioabı . elue 
riyet hiııd olmadığından tirketi mezkU
te hi"edarları zirde münderiç ayni rüz 
nameyi müzakere eylemek üzre 26 Ni
.. n 933 tarihine müoadif çar§'llDba gü
nıi aaat 16 te Galatada Agopyan Hanm
da Şirket merkezinde ikinci bir fevkala
de içtima davet olunurlar. 

Rüznamei müzakerat : 
Dahili nizamnamenin 14 üncü madde

sinin RfBğlda yazıldığı gibi tadili : 

, ,...133 pazartesi günü saat 11,30 
..,dadrr. Taliplerin şartnamesi

nıı- ni görmek üzere her gün ve pa 
açık, zarlığa iıttirak için o gün vak
tari tinden evvel Fındıklıda K. O. 
"k e· ı Sa. Al. komisyonuna müra-
~; caatlarr. (65) (1360) 

1529 
açılı 

" Şirketin umur ve masalihi heyeti u 
munaiye tarafından mensup ve üçten do
kuza kadar azadan mürekkep bir Mec
lisi 1 dareye ihale olunur. 

Meclisi l dare azalık müddeti üç &e

nedir. Her sene kıdem itiberile bunlann 
sülüsü tecdit oiunur ." 

Dahili niıamnamenin 28 inci maddesi· 
.,;n atıığıda yazıldığı ı<ibi tadili· 

İ st. Mr. Kumandanlığı 1 
Satınalma lrom. ilioları 

Harp Akademisi suvari bö
lükleri hayvanatını çayırlat
mak için K8.htıuıe veya Silah
tarağada 45 dönüm çayır ki· 
ralanacaktır. Pazarlığı 10-4-
933 pazartesi günü saat 10 
da Merkez Kumandanlığı aa
tınalma komisyonunda Yapıla 
c:aktır. Taliplerin muayyen 
vaktinde komisyonda bulun 

· ınaları (594) (1470) 
1631 

• 
~· 

' 

Maltepe Askeri lisesi için 4 
tekerlekli iki su fıçıh su araba
sı 10-4-933 pazartesi günü sa 
at 14 te pazarlıkla satın alma 
caktrr. İsteklilerin şartname
.sini görmek İçin her gün ve 
'Pazarlığa girişeceklerin belli 
1raktinde komisyonda hazır 
~ulurunaları. (595) (1471) 

1632 

t s~anbal ikinct tica~·et ınahkemeıin
dcn: l•tanbulda Büy\ik çarşıda fuı!ı>ak
cılar caddesinde 119 No. da manifatu
~acı Vcy• 1 ŞİM•İ B. in müekkili Muıta 
fa Hikmet B. den sahn aldığı mal bede
line mukabil t;1.nz:lm ve imza eylediği 
l27 lira 5 kuruş borcunu 1·2-933 tarihin 
de tediye edeceğini nahk bulunan 3-10-
932 taı-ihJi en,re ınuharrer .senet zayi 
<>ldJğundan İptali hamili Mustafa Hik
llıet B. vekili Avukat Esat Orhan B. ta· 
t._frndan talep cdiliiiğinden ınezkür em
t-e n1uharrer senet her kitnin yedinde i
•e 45 gün zaıfında "1ahkemeye ibraz 
tdilmesi ve 11k,i taktirde mezkür sene
din iptaline lmrar verileceği ticaret ka
tl:ttnunun 636 cı maddesine tevfkan itiin 
~h.ınur. 

1546 '. 

" Davetnameler yevmi İçtiınadan llia
kal on beş gtin evel gazetelet·l~ ilan kılt
nacaktır.tt 

Dahil! nizamnacnenin 38 inci maddut
nin 8.fainla yazdd.rğı l(ibi tadil : 

" Şirketin temettüatı safiyeyi >çne

viyeoinden: evveliı bili istisna rugselenn 
climlesiııe ilk temettü. olarak bedeli te
diye edilmi,, sermaye yüzde altı itaoına 
kifayet edecek meblağ san.iyen ihtiyat 
akçesini l"fkİI etmek üzre teınettuatr 
mezburenin yüzde onu ifraz olunduktan 
sonra baki kalan k11mı ıureti atiyedeki, 

l - Yüzde be~i meclisi idare azala
rına 

2 - Yüz: de onu ınüeısfe biı•ıefm _. .. 
babına 

l - Yüzde oekaenbeti bi"e ..,..,,.ıaı, 
aabO.na tevzi olunur. 

Ticaret kanunun 385 inci maddesi m.ü 
cibince hioaedarlardan lıir hi11eoi olanın 
da itbu miizıokereye iftinlr. ve rey ita et 
mebo baldo •arılsr. Ve birden :ı:iyade 
hi11elc:" olan zev..tm ..,yleri hisseleri 
niop<tınde tezayüt eder. 

Mınkiir içtiınada- hazır buluıunak ;... 
teyen .zevat Ticaret ka1111nun 371 inci 
maddeıi mucıl>İnce İçtima tarihinden lia ' 
kal 6ir hafta eve) hiuderini Galata' da 
Doyçe Oryent Bank giıelerine tevdi et
melidirler. Diğer bankalara tevdi olunan 
hiue •enedatı mukabilinde mezk~r ban 
kalardan alınan makı>uzlar heyeti Umu

mİyeye dahil olmak üzre Doyçe Oryent 
Banka te .. diat mahiyetinde olmak wn·e 
m"2kliı· hankaca kabul olunacaktır. 

(1376) 
1 stanbul. 27 Mart 1933 

Meclisi idare 

~~~~~~~~~~..:.~60!. 

~-·DOKTOR 

HORHOR U I\J t 
Hor gün ak§aına kadar haıtalarını 
Eminönü Valide kıraathanesi yanın· 
daki muayenehanesinde tedavi eder. 

--Tel. 2,4131 (1356) _ _. 
1638 

Ha•• m6aait olcluta takdirde 

Zümrüt Yalova Kaplıcaları 
Otel ve lolıantalan 

ltapw •l•• .. lııetlle açılır: kluaacaktv. 

Gedikpaşada Jandarma 
Sahnalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer o tuz bin ili otuz beş bin metre 
yazlık haki yerli pamuk kumaıın kapalı zarf münakasası 9 
Nisan 933 pazar günü saat 16 da yapılacağından taliplerin 
§lll'tname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasaya 
gİnnek için ilk teminat ve tekli.fnamelerile beraber mezkiır 
günde muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. 

(1150) 1501 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundanı 

Sabn almmaaı mukarrer beş bin ili yedi bin bet yüz met 
re latlık elbiselik yerli yün kumaım kapalı zarf münakasaSI 
9 Nisan 933 pazar günü saat on dörtte yapılacağından ta
liplerin prtname ve nümuneyi görmek üzere her gÜn ve mü
nakasaya girmek için ilk teminat ve teklifnamelerile beraber 
mezkiir günde muayyen saate kadar komisyonumuza müra
caatları. (1151) 1502 

HER GÜN GAZETE 
OKUYOR MUSUNUZ? 

Toplara, t.yyarclere zehirli gaz neşreden l;ombJlara 
karı• milletler her gün korunmak çareleı i ar .arken Tıp alim
leri de liboratuvannda Belsoğukluğu v~ Frengi afetine kar.şı 
ilmi mDcadeleye ge;miıler ve n!hayct profesör MEÇNIKOF 
Profilıxiu'i icat ctm:ıtir. Bu eayede cihan geoçl'jii 

PROFILAXIN kullanınız. (1176) 
mlUhi, bir afetten kurtulmuştur. Blltlln itimatla yalnız 1 

DAKiK ZIYA Mcınecı• ki çocuklara 
çok kıynı etli ve sıhhi 

ilk } e irılecek 
lir gıdadır. 

1541 

lstanbul Gümı-ür<leri Muhafaza 
Ba~müdürlüğ ~· nden: 

1 - Müdiriyetimi.zdeki den iz vasıtalan icin 14 adet kücük 
bot pazarlıkla yaptırılacaktır. · -

2 - Pazarlık 4-4-933 tarihine ra&tbyan sah günü saat 14 
te Başmüdiriyetimizdeki satm ahna komisyonunda ya;:nlacak
tır. 

3 - İstekliler 69 liralık iğreti güvenmelerile komisyona gel 
sinler. 

4 -Şartname ve resim Başmüd.riyet aatmalnıa komisyo-
1630 nundadır. (1469) 

1 
fgtanbul Beiediy<eui i' ;-ut· a .. ı l 

·-------
Beher metro murabbarna 10 lira kıymet konulan Aksa

ray _Yangın yerinde Koskada 16,28 metro murabbaı Belediye 
malı arsa satılmak üzere açık müzayedeye konulmuştur. Ta
lip olanlar şartnamesini görmek üzere her gün Levaznn mü
dürlüğüne, müzayedeye girmek için de 12,5 liralık teminat 
makbuz veya mektubu ile 27 - 4-933 perşembe günü saat on 
be§e kadar Daimi encümene müracaat etmelidirler. (1502) 

Istanbul Tramvay. Şi!keti 
Hissedarlarına iLAN 

1 Nisan 1933 tarihinden itibaren : 
ıstanbulda: Tramvay Şirketi ile Osmanlı Bankası giıele

rinde ve Brükselde: "Societe Financier~ de Transport~ et 
d'Entreprises lndustrielles " de 
1932 Hesap-senesine ait 19 ve 20 nwnaralı temettü hissesi ku 
ponlan tediye olunurken m~kôr mileaseseler tarafından seh 
mİn yeni itib· ·' kıymetini gösterir bir damga hiue aenedinin 
üzerine basılacağı Tramvay Şirketi Hissedarlarına bildirilir. 

Binaenaleyh hamiller kuponlar ile birlikte hisse senet
lerini de tediye müeneıeleri gişelerine ibraz etmelidirler. 

İstanbul, 30 Mart 1933 
Müdiriyet 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~-

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara'cla Yüksek ve Baytar mektepleri civarında İn 

şa edilmekte bulunan talebe pansiyonu, Rektörlük binası, 
Teşrih, Teşrihi Marazi, Zootekni Enstitüleri ve Süthane ve 
Şaraphane binaların1n kalorifer tesisatı yinni bir gÜn müd
detle kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

Mezkii.r tesisatın münakasa evrakı elli lira mukabilin
de Vekalette Yüksek Mektep ve Enstitiiler Bürosu Müdürlü
ğünden alınacaktır. Taliplerin münakasa şartnamesinde ya-

' zılan vesikalarla ve kendi tekliflerinin yüzde yedi buçuk nis
betinde muvakkat teminatlarile birlikte ihale günü olan 26-4· 
933 tarihine müsadif çarşamba giinü saat 15 te Vekalette mü 
racaatları ilan olunur. (1494) 

Teminat olarak nakit, çek kabul olunmaz. 

1 

Bu yeni ambalaj, tabletlerin ha· 
kikiliği hak.kı.nda teminat teşkil 
eder ve sızı kıymeti olmayan 
başka mamulat almaktan korur. 

olmasından dolavı 

2 tabletlik renı "spırin 
paketlerin4 tercıh &dinıı:. 

AS PİR İN 20 ve 2 taoıetıık amııaıajlar •cına .. 
+ter yerde ouıunur 

------------ ~3511 

Evkaf müdirlyeti ilanları 1 
İliln tarihi İhale tarihi 

28Mart 933 17 Nisan 933 
Lira 
2437 

K. 
74 812,58 arşın mikdarmda bulunan Beykoz' da 

Yalıköyü'nde Çayır caddesinde 34 No. lı ha-
mam arsasının tıunamı. 

2814 00 1500 arşın mikdarmda bulunan Osküdar'da 
Muratreis mahallesinde Silahtarağa bahçesi so 
kagmda 87-95 No. h on odalı bir bap hanenin 
tamamı. 

1700 00 42arşın mikdarında bulunan KüçükPazar'da 
Hocahayrettin mahallesinde Ayazma cadde
sinde eski 635 yeni 229 No. b arsanın tamamı. 

180 00 90 metre terbiinde Sultanahmet'te Güngör-
mez mahallesinde Tavukhane sokağında atik 

1 No. lı hane elyevm arsanın tamamı . 
814 00 407 arşın mikdarmda Topkapı'da Bayazıtağa 

mahallesinde Kilise sokağında eski 6 yeni 1 O 
No. lı arsanın tamamı. 

650 00 l 7 metro terbiinde bulunan T ahtakale ' de Rüs 
tempaşa mahallesinde Papasoğlu sokağında es
ki ve yeni 12 No. h dükkanın taır.amı. 

225 00 Hekimoğlu Ali paşa civarında Muslahaddın 
camiinin etraf muhafaza dıvarlarile temel tas 
l~rı ve musluk ve mezar taşlan hariç olmak şa; 
tile yalnız beden dıvarlarile çatısının enkazı. 

504 60 100,92 arşın mikdarında bulunan Şehzadeba-
şı'nda Balabanağa mahallesinde eski Zincirli
kuyu yeni Harikzedeler sokağında eski 13 No. 

lı hane arsasının tamamı. 
233 76 188,76 metro terbiinde bulunan Üsküdar'da 

Selimiye mahallesinde Dıvardibi sokağında 22 
-24 No. lı Selimiye camii şerifi hitabetine mes
ruta arsa ile üzerindeki barakanın tamaını. . 

1565 00 Şehremaneti civarında Binbirdirek mahallesin
de Aczahane ve Fazlıpaşa sokağında eski 28 
No. lı arsadan müfrez 156,5 metro murabbam~ 
da olan 2 harita No. lı arsa. 

450 00 Üsküdar'da Sinanpaşa mahallesinde Karanti 
na sokağında 8'No. h bir bap hanenin tamamı. 

190 00 Yedikule'de Hacıevhat camii hariminde bir ve 
iki satıhlı harap ve maili inhidam tekke odaları
nın ittisalindeki muhafaza dıvarlarile temel taş 
ları, hariç olmak üzere enkazı. 

1769 28 Fatih'te Hacıferhat mahallesinde lrfanzade 
aokaimda 2 ve 4 No. larla murakkam bahceli 
hanelerle müştemilatından bulunan bostan-ve 
aairenin icareteyinli muayyen mahallinin ta
mamı. 

460 00 46 metro murabbaında bulunan Galata'da Be
reketzade maha1lesinde Bereketzade camii seri 
rifi müezzin meş rutahane araaamm tamamı. · 

Yukanda yazdı olan emlak 28 Mart 933 tarihin 
den itibaren satılmak için yirmi gün müddetle ilana konmuş 
tur. 

ihalesi Nisanın 17 ci pazartesi gÜnü saat 15 tedir. Ta
liplerin İstanbul Evkaf Müdüriyeti binasında Mahlii.lat Kale 
mine muracaatarı. (1348) 

~-~-..:..~_:...~~~~~~~~~~~~ 

Askeri Fabrikalar 
Sigorta Sandığından: 

~- Temini istikbal sandığından muhassea eytam ve era
mil maaşı olanların maaş beratları ve cüzdanlan ve ber hayat 
bulunduklarına dair yoklama ilmühaberlerile beraber ala
kaları katedilmek üzere Nisanın onuncu pazartesi on ikinci 
çarşamba on beşinci cumartesi, mütekaitlerin on yedinci pa
zartesi on dokuzuncu çarşamba yirmi ikinci cumartesi yirmi 
dördüncü pazartesi yirmi altıncı carsamba günleri Balarkö· 
yünde Barut fabrikasında müteş;kkfı hey'e-te müracaatları 

(1434) 153 

Süt 
ve!"en 

Cl.nnetere Fosfat ıSar alt Hül&sası Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir (1341) 



~ .... ı Muallimlerin 

Konyalı Vehbi Hoc~·· 
Millet Meclisi kanun yapmalı mı? 

Peygamberlere sövenleri •• 
Anlıma, 1921- ı 

Türkiye Büyük Millet Mecliainde 
çok entereaan &İmalar, çok dikka
te tayan tahsiyetler vardır. Konya 
meb'usu Vehbi Hoca; bunlar ara-
11nda tetkike değer bir simadır. 
Mutaassıp görünmemek, sanki di
ni ihmal etmektir. Onun için aa
nklı, sarıksız her hoca buna itina 
eder. 

Vehbi Hoca, taassup zümreainin 
ba, tacıdır. Fikirlerini, kanaatle
rini kürsüden celadetle müdafaa 
eder. 

Bazı hocalar; hakikatte görün
dükleri kadar mutaassıp değildir
ler. Sarıklarını istismar için böy
le görünürler. Bunlar arasında 
Konyalı hoca bir istisna tetkil eder. 
O; dütündüğü ve İnandığı feyleri 
söyler. inandığı teyler arasında 
medeniyet denilen nesnenin hiçliği 
vardır! Bu zat; medeniyete, tekni
ğe fiıebil~lah dütmandır. 

' Vehbi Hocanın; büyük bir elue-
riyetle reis vekili İntihap edildiği 
gün kollarını sallıya sallıya bir 
kürsüye geliti, kendisini intihap e
denlere teşekkürlerini ifadeden 
sonra: (BismiJlahirrabmanirra
him) diye riyaset vazifesine bir 
başlaması var ki, o levhaya dikkat 
edenler; hocanın metrebi, mesleği 
h~kkmda hükümlerini vermitler
dır: Her •ey feriat için 1 

lf lf 

. C?eçenlerde Celil Nuri Bey tet
kılatı esasiyeden, dalıilt nizamna
menin lüzumundan bahsediyordu. 
Hoca Vehbi Efendi söze kanfb: 

- "Benim burada anlamadığım 
fey; bu meclisin kanun yapmağa 
kalkmasıdır!,, dedi. Onun üzerine 
Celal Nuri: 

"A . -:- . man hocam, meclisin en 
b~rı.ncı vazifesi kanun yapmaktır 1,, 
dıyı~ce, muhterem Konya meb'u
au •ıddetle cevap verdi: 

"K - anun, kanun. • Fakat bi-
zim kanunumuz vardır kanunu • . . ' 
.rasımız vardır: Kanuna lUihi/ • 

Hocanın fikrine göre Kur'anda 
·her fCY vardır. Devletin bütün it
lerini Kur'anın ahk&mma uydur
mak lii.zımdır. Avrupadan alınan 
kanunlar, bir nevi bid' attir 1 

\ ~ . . 
. ~üyük Millet Meclisi Rela Ve

kılı Hoca Vehbi Efendi b 0 
....,,_ 

Ş ,. v k ' ır .. ~ 
~r ı~e e ili de oldu. Şer'iye Ve-

kaletı; Konyalı hocanın elinde bu-

lunduğu müddetçe, medreselerin 
de yüzü güldü. Maatteessüf, med
reseler bugünlerde aaker kaçak· 
larımn sığıntı yeri olmuttur. Mü
derristen bir vesika alan, soluğu 
medresede alıyor, cephe hizme
tinden kurtuluyor. Şer' iye büt
çesi haricinde her vekiletin büt
çesine yumruk sıkan, tasarruf 
meselesinde hısset derecesi
ne giden Hoca Vehbi Efendi, 
feriatçilere kartı pek cömert bu
lunuyordu. Hatta bundan dolayı 
kendisinden bir de istizah yapıl
mıftı. Muhterem Şer'iye Vekili 
İstizaha cevap verirken elinde bir 
liste bulunuyordu: "Ne olmuf san
ki?. Muradiye camii imamına (te
pe tepe) elli kuraf, Konyadaki 
filan müderris efendiye (tepe t• 
pe) yirmi bel/ kuruf .zam yaphm. 
Bunu da mı ı;ok görüyorsunuz?" 
zemininde sözler söylemif, mecli
sin yeniden itimadını almıftı. Bü
yük Millet Meclisi Hiikfııneti, Sul
tan Hamidin medrese politikasını 
idame ediyor. 

lf lf .. 

Enbiyayi ~am bazeratma ale
nen fazahab lisaııiyede bulunan
lara dair bir takrir var. Müzakere 
açılıyor.,. Vehbi Hoca kürsüde
dir: 

- "Bu mesele nazarı fer'de , 
11ayet miihimdir. Biz Enblyayi .d· 

zam Hazerahnın kutsiyet ve ulvi
yet/erini layık olduğu kadar tak
dir edemeyiz. Şeriat, fiddetle o
nun ceumnı vermi,tir. Müslüman
lar, esasen günah i,Iiyeceklerse 
günah ı;oktur. Bu gibi günaha, 
Müslüman olanlar cür'et edemez
ler. Cür'et edenleri de Müalüman 
addetmeyiz. (Bravo hoca elendi 
se.rleri) Fakat madem ki mevzuu
bahis oldu. Buna ait ceza t~dit 
edüir. Uı; seneden dokuz seneye 
kadar ceza konursa bu hususta ih
timam edilmif olur.,, 

Vehbi Hoca, peygamberlere sö
ven bir Müslümanın dokuz sene 
hapse mahkfun edilmesinde ada
let görüyor, isabet buluyor! 

MiLLiCi ,. 
Yurtdaı! 

Yerli malmdan tatma. 

Milli lktısat ve Tcuarrul 
Cemiyeti 

.......................... 

Ankara SİNEMALARI 
• n1 811 ·aece 

Darülbedayi heyeti teınaili • 
tarafından yeaa 

BLÖF 
Komedi 3 perde 

C&ndiiz 

Şahane Menekıeler 
llbeten dibtya haberleri 

• 

811 gece Kulüp 
Sinemacılık aleminde en büyük bir 

töhret sahibi olan methur komik 

Harold Lloyd'in 
Franuzca taheaeri 

Lui sinemacı 
B&ftan sonuna kadar Defe .., kahka. 

ha dolu, mevıimin en gülünç filmi 

Seyahati 
Balıkesir ve Edremit 
muallimleri Ankarada 

ANKARA, 3 ( Telefonla ) -
Bayram tatilinden istifade ederek 
Ankarayı ziyarete karar veren Ba 
lıkesir ve Edremit mualliınleri bu 
sabah trenle tehrimize gelmitler
dir. Misafirleri iıtasyonda Anka. 
ra Maarif müdürlüğü ilk tedrisat 
müfettişlerinden Hüseyin ~v~i.~e 
yin reisliği altında ve yedı kıtılık 
bir heyet kartılamıttır. Gelen mu
allimler Balıkesir Maarif müdürü 
Vasıf Beyin riyasetindedirler. Ge
lenler içinde Balıkesir orta ~e~
tep müdür muavini ve Balık~sır ı: 
le Ayvalık ilk tedrisat müfettıtlerı 
de vardır. 34 kitiden ibaret olan 
misafirlerin 31 i ilk mektep mual
limidir. Ve bunların 12 si hanım 
muallimdir. Misafirler Gazi Terbi 
ye enstitüsüne inmitlerdir. ~ugün 
öğleden sonra Halk fırkası bınası
nı, it ve Ziraat Barıkalarını gez. 
mitler ve vekalete giderek. mek~ep 
müzesini ziyaret etmitlerdır · Muze 
de kendilerine çocuk terbiyesi hak 
kında bir film gösterilmiştir. Maa
rif vekili muallimler tarafından 
seçilen bir heyeti kabul ederek 
kendilerile görütmüttilr. 

Fevzi Pata Hz. nln 
bir mektubu 

ANKARA, 3 A.A. - J:lüyük er: 
kanı harbiye reisi Mütır . F evzı 
Paşa Hazretleri Himayeı . Etfal 
Cemiyeti tarafından netredılecek 
olan Çocuk Haftası kitabına fU 
mektubu göndermitlerdir: 

"Cemiyetinizin Türk çoc~la? 
için yaptığı büyük hizmetl~rı daı
ma takdir ve tükranla takip ede
rim. Bir millet çocuklarına bakım 
derecesine göre mevki kazanı~. 
Çocuk meselesinin memleket mu
dafaaamda birinci derecede eheın 
miyeti vermek memleketimizin is
tikbalini temin için yapmağa mec
bur olduğumuz vazifelerin en bü
yüklerinden biridir." 

Söz derleme itleri 
ANKARA, 3 ( Telefonla ) -

Vilayet söz derleme heyeti Maarif 
müdürü Rahmi Beyin reisliği al
tında toplanmıtbr. Bu toplantı<la 
Rahmi Bey söz derleme itleri fa· 
aliyeti hakkında mufassal malu· 
mat vermittir. 

Nişanlanma 
ANKARA, 3 ( Telefonla ) 

Kayseri meb'usu Retit Beyin kızı 
it Bankası memurlarından Bedia 
Hanımla Ziraat enstitüsü bat asis
tanı Dr. Vamık Bey nitanlanınıt· 
tır. Nitan merasiminde lktısat ve 
ve Ziraat vekilleri, fırka umum ka 
tibi, Ankara valisi ve bazı meb'ua
lar bulunmutlardır. 

VERNER 
Ankaranın 

f'R /üklf 
TUVALET 

aalonu 

Bankalar 
caddeıi 

Tel: 3240 

Ankarapalaı 
Tel: 3400 

1494 

1 Ankarada radyo salgını 1 K?yiüyü 
Hıma ye 

Makinesi olanlar evlerinde, olmayanlar da 
Kontuvar mağaza•ının 

üstündeki Oparlörün önünden ayrılmıyorlar 

, 

1 
,..J 

d l · h lk "Hakimiydi Milliye" meydanında birikir, ha1JC1dia, Ankara a gece en a k d" l 
onaer rn er 

ANKARA, 1 (Milliyet~.-. Maarif 
Vekaleti altındaki ura dukkanlarda, 
bir Kontuvar elektrik maiazası var
dır. Bunu Ankarada bilıniyen, tam· 
nııyan kalmadı. Çünkü bu mağaza
nm damındaki hoparlör öğle demez, 
alqam demez bilmem kaç beygir kuv
vetindeki ııeaile her gün bar bar bağı
nr Ankara, lıtanbul, yahut ecnebi 
radyolannm aealerini bize bir kaç de
fa büyülterek nakleder. 

Radyo ba,Jadığı vakit bu mağaza· 
nm önünden zor geçilir, camekinm Ö
nünde yahut orta yerde yüzlerce kiti 
ayak Üzeri mızıka dinler, keyif çatar. 
Bunlar batta yağmura bile aldırmaz 
ıemaiyeaini açan gelir .. 

"' lf lf 

Son zamanlarda Ankarada hangi e
ve gitııeniz behemehal bir rad'l'o ma
kinuı görürsünüz. Bu salgın burada 
o kadar dal budak saldı ki Avrupıı 
ıribi Glr apartıman, yfthut ev tutarken 
civarda radyolu komşu bulunup bulun· 
madığı birind derecede tetkik edile
cek mesele oldu. 

Hemen münhaarran radyo işile ui}
raşan Y•~ıı3.ne m.ağaza bu KontuvaT e
lektriktir, burası Pbilips satar. 7aten 
Ankaradl\ m evcut makinaların dört te 
üçü de hu markadır. ikinci derecede 
elde mevcut markalar Telefunken· 
)erdir ki bunlan da Telgaz'm aatı§ 
mağazaaı sabyor. Son zamanlarda 
fotoğTaf Kenan Beyin de Mende ma· 
kinalanru satbğrnı görüyoruz. 

lıte Ankaradaki radyo baatalığmı 
yaymıya uiraıanlar bunlardır ve en 
ba,ta, en kuvvetliai de Kontuvar ma
ğazasıdır. 

Dün kocaman hoparlörü bir Rum
ba havuı çalarken Kontuvardan İçe
ri girdim. Niyetim mağaza sahibi 
Fuat Münilr'le bir kaç kelime konut· 
maktı. Ben onun nefesinden samlı, 
yahut yorgun zamanlanmda daima ia
tif ade ederim. 

Fuat ta, bizim gibi Kalil beladan 
kalma biridir. Bazan ihtiyarlar gibi 
eıki kelimeleri llyle yerinde kullanııı, 
o kadar zarif hikaye anlatışı vardır 
ki bu hallerile o, radyo makinasmdan 
daha meraklı bir alettir. 

MÜ4terilerle m"fguldü. Gene bir 
makina satmak için konuıuyordu. iti 
tezgahtarlanna bırakınıyan ve itırü· 
zar b ir patron olan Fuat beni görün
ce fÖyle yukarıdan, gözlüklerinin Ü.. 

tünden bir bakb: 
- Merhaba canım. 
- Merhaba Fuat . • 
Bir taraftan müfterilerle konutu· 

yordu. Telefon zırladı, Fuat koştu; 
- Anladım efendim, iatediğiniz 

lambalardan piyaıada kalmamıştır, 
fabrikamıza ısmarladık, pek yakında 
selecek. Mahaza geçerken diikkl
na uğrayınız bir bakalnn .. 

Mikrofonu bıraktı, gene mü,terile
rile meıgul olmafa başladı. Fakat te
lefon bırakır mı? Nedenae .onun tele
fonu biç durmazı 

- latanbul radyosunun baılıunuı
na henüz on dakika var .• 

Kab müıterilere, kalı telefona kota-

rak dert anlata anlata, nihayet bof 
kalabildi; 

- Kuzum kardeıim, dedim, ıu rad· 
yolar için bir teY yazsak. Ama ııen 
aöyleııen • • 

- Ne aöyliyonıun yahu, aıraaı mı 
ıimdi, görüyoraun ki binbir kifiye dert 
anlatmak var, bele fU telefona •. Val
lahi canım, öyle zamanlarım oluyor 
ki keenne çatlamak itten deiil. Gece 

Philips'in AnkaTa mlime .. illiği ICon· 
tuuar ekktrik . . 

yanama kadar çalıtbğnnı bilirsin. 
Tam yatmıınn, henüz içim dalını§. 
ZD'1T, bir telefon. Makinayı açanın, 
bir &M; 

_Kuzum Amerika kaçta baılar? .• 
Sanki ben radyo muvakkitiyİm. Bu 

benim itim mi Allahını aever.en? .. 
Nezaketen cevap veririz. Bu, Tann
nın l'eceai, ama her gece mi her g~ 
tekerrür eder. Bu kadar olaa gene ıü: 
kür. Ba,ka neler de neler. . . Yem 
bir makina almıt ne kadar zevat var
sa ilk haftalarda bin bir teferrüatı 
bin bir defa telefone ederek benden 
aorarlar .• ..... 

Gene telefon çaldı, gene cevap ve
riyor; 

_ Peki beyim peki .. Y ann sabah 
bizim Necdetle görüşünüz ... 

Necdet Kontuvann en faal tekniai
yeni, bu mağazanın batbca rüknüdür. 

Fuat gene bana anlatmafa b&1ladı; 
- Buraya ilk defa radyo Türk O

cağına gelmiıti. Ocak o zaman Mu
aevi maballeaindeydi. Şimdi Maarif 
Vekaletinin elektrik mütebaaaıaı olan 
mühendis Ratit Bey o zaman Ocağın 
da mütebaaaıaı idi. O ilk radyo batın· 
da sorulan ıualler ve göıterilen hay· 
retler büyilk bir romana mevzudur. 
Bunu ha,ka bir zaman anlatırım. Son
ra bu it büyüdü büyildü, biz de çalıt· 
tık bugiinkü vaziyeti buldu. 

Delilik kaç nevidir bilmem ama, 
sen radyo illetini de bu delilikler ye
kilnuna ilave et. Bu illet aksi taraftan 
bana da sirayet etti. Bir gün beni h· 

Yumurta ve .at •atılll 
kooperatifi •• 

ANKARA, 3 ( Telefonla ) -
Halkevi köycülük tubesi köylüyü 
himaye etmek makıadile yumur~ 
ve süt sabm kooperatifi tetkil edil 
mesi için tetebbüste bulunmuttur: 
Bu kooperatif dahili &abf itlerin• 
düzeltmek ve köylünün malını 
yok bahasına satmaaının önüne 
geçmek gayesini temine çalıtacak· 
tır. 

R•!cep Bey Ankarada 
ANKARA, 3 (Telefonla) -

Fırka umumi katibi Recep Bey bu 
aabah geldi. Birçok zevat tarafın· 
dan kartılandı. 

--o--
Norveç sefiri 

ANKARA, 3 A. A. - Norveç 
sefiri M. Bentzon bu aktam ıne· 
zunen memleketine gitmektedir. 
Mumaileyh burada bulunmadığı 
esnada sefaret katibi M. Hansen 
maslahatgüzar sıfatile vekalet e· 
decektir. 

Çocuklara bedava 
• sınema 

ANKARA, 3 A.A. - lstanbul: 
dairi ipekçi Kardetler Himayeı 
Etfalın Çocuk Haftasının içinde 
lzmirde Elhamra, lstanbulda Me· 
lek ve Elhamra ainemalannı mec 
ca~en çocuklara tahsia etmit, ~O: 
kuz tane terbiye ve fen filmını 
Himayei Etfal emrine vermİftir. ---
Keçi örendeki 
Anakucağında 

ANKARA, 3 A. A. - Himayei 
Etfal Cemiyeti bazı bayırseve~ 
zatlerin yardımıyla Keçiörendeki 
Anakucağında bir tenis kortu yap 
mıt ve bu kordu bugünden itiba• 
ren arzu edenlerin istifadesine aç· 

mıfbr. 
Korttan beher saat için on bet 

kuruf alınacaktır. Arzu edenler 
bir gün evvel telefonla Anakuca• 
ğma haber verdikleri takdirde 
hem kur kendileri için hazırlana• 
cak ve hem de yine arzu edenlere 
ücreti mukabilinde yemek verile
cektir. Güzel bir yolla Ankara>:• 
bağlı bulunan Keçiörende te11>;ı:ı 
bir hava içinde tenis oynamak ır 
teyenler ayni zamanda yetim ÇO' 
cuklara yardım etmi.t olacakla,.. 
dır. 

marbaneye doğru trene bindirilirke11 
lataıyonda görüraen biç ta tına 1 • • 

- Fuat, dedim. Sende bunun kİIJI 
bilir ne tuhaf hikayeleri vardır. BO 
ifin aen muhakkak karikatür tarafla• 
nnı notetmişsindir. Söyle de tunlarl 
bir aeri yapalım .• 

_ Sırau var, dedi. Fakat bir taraf• 
tan da hem itile metııul oluyor, beııt 
de komııuyordu; 

- Hakikaten ne)er de neler . • Ya· 
bu biz; anot bataryaaına kordeladaıı 
fiyonga yapanlar bile gördük •• 

ı>:;.m edecekti. Fakat içeri bir kaq 
sat girdi.. 

- Baıka ır\ln canım, bafka ,,;:~ . • 
Bir milaait zamanımda hem konutut", 
hem de ırülütürüa .• 

Fuat İ§ adamıdır. Hakllı:aten bugÜll 
iti varken onu aöyletıney:I ben de md"' 

vafık görmedim. Dükkandan çıkar 
ken arkamdanı 

- Gel ha 1 Unutma. • Mevzu çoll 
enteresandır. Nelerim var, bilsen .,_. 
lerim? •• 

Diye bağıryorda. 
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