
Ergani 
lerinin B 
tertipten 
tılacak. 

Bakır yolu tahvil
tahvili bugün eski 
almıyanlara da sa-

Yunan Hariciye nazırı Bal" 
kanlardaki yeni vaziyeti M. 
Musolini ile görüşmek üzre 
Romaya gidecek. 

---= 
FlYA Ti 5 KURUŞTUR 

Bulgar kralının 
Belgrat ziyareti 

Bulgar Kralı Bori• ile kraliçe 
Joanna'run Bdgnt ziyareti yalnız 
8aıkan mmı.leketlerini değil, Garbi 
Avrupa efki.rı umumiyesini alika· 
dar eden bir hadise mahiyetindedir. 
Filhakika kısa bir müddet zarfında 
ilçüncü defadır ki hu iki Balkan hü
lıiimdarı biribirile gÖrü§mektedirJer. 

Birinci müli.kat, Boria Hazretleri .. 
~İn Avrupa seyahatinden avdet edc;r
ken Belgrat istasyonunda kısa hır 
IÖrÜ§meden ibaret· kalını§tı. Kral A
lexandre Hazretleri Küçük itilafın 
Sinaya'daki konferansından avdet e
derken Vama'ya uğra.mı§ ve ikinci 
defa olarak Boris Hazretlerile gÖrÜ§· 
llıüıtü. Şimdiki görü§me birkaç ay i • 
çindeki mülakatların üçüncüsü oluyor. 
/\ncak ilk defadır !ti bu görüşme res• 
ini bir ziyaret ıeklini alıyor ve Bul • 
te.ristan hükümdarlarile Bulgar Bat· 
.. ekili ve oldukça kalabalık bir heyet, 
'\' ugoılav hiikUmetinin misafiri ola • 
tak kabul ediliyorlar. 

lki hükümdar arasında görüşme 
daima eheıruniyetli bir hadisedir. Bu, 
lıilhassa Yugoslavya ve Bulgaristan 
tibi büyük harpten heri ihtilaf halin· 
de bulunan iki memleket hükümdarı• 
ıun mülakab hakkında doğrudur. 
lferkes biliyor ki Balkan memleketle 
l'i arasmdaki itilif zincirinin ekıik ka 
lan halkası Bulgaristan ile kom§ulan 
lrasmdaki anlaşmadır. Romanya ile 
'\'ugos.Javya oenelerden heri dost ve 
hatta müttefik vazlyetindedirler. Türki· 
)e ile Yunanistan aralarındaki ihti • 
laflan tasfiye etmiıler ve doot olmuı· 
le.rdır. Türkiye • Romanya, Türkiye • 
'\' ııgoalavya miinasebetleri de samimi bir 
-.._fhaya girmİ§tir. Yunanistan da bu 
İlri devlete kar§ı ayni vaziyettedir. Bu 
tartlar altında Bulgaristanın kom§U· 
le.rüe olan münasebeti, diğer Balkan 
llıemleketleri arasındaki münasebetle 
te benzemiyen bir iotisna teşkil edi • 
)or. Yani bu anlaşma ve uzla~ma zin 
eirinin zayıf halkası Bulgaristandır. 
&ulgaristan da Balkan yarnn adaoın 
daki memleketlerin hepaile temas ha 
linde bulunan yegane bir memleket 
olduğundan her Balkan memleketinin 
eheıruniyet verdiği bir halkadır. 

Bulgariıtandan maada diğer Bal • 
kan memleketleri arasındaki müteka
hiJ anlaşmaya mukabil, Bulgaristan • 
l.ı komıuları arasındaki ani aşama • 
lııaz.lığm sebep ve amilleri arasında 
en ehemmiyetlisi Bulgar • Yugoslav 
İhtilafı idi. Bulgaristanm bu Garp 
ltomşusile ta Balkan muharebelerin • 
den beri devam edip gelen ihtilafları 
"ardır. Gerek bu ihtilafların halli ve 
terek Bulgaristan ile Yunanistan ara 
•ındaki meselelerin tasfiyesi için §İm 
diye kadar yapı.lan teşebbüsler müs • 
lıet bir netice vermemiıtir. Türk • Yu
llan itilafının imzaaile başlayan Bal· 
kan devletleri arasındaki yeni tesa • 
lliit devrine kadar Bulgaristan, Bal • 
itan memleketleri arasında çıkacak 
hir tefrikadan istifade etmek sureti
le hedefine varmak ümidini beslemiş 
ti. Türk • Yunan itilafı Balkan mem
leketlerinin hayatında yeni bir çığır 
ıı.çtı: Balkanlardaki vaziyetin istikra· 
tına taraftar olan memleketler ara • 
•ında itilaflar biribirni takip etti. 

Dört taraftan ihata edilen bu kom• 
hinezon kar§ıoında arbk Bulgaristan 
balkanlarda herhangi bir tefrikada •. 
İstifadeyi bekliyemez. Binaenaleyh 
lı:om§U memleketler ile anlaşmak 
llıecburiyetindedir. Esasen bu memle· 
lı:etler biribirile anlaşırken, Bulgaris
tanm me§ru telakki edilebilecek hak
ilarmı inkar etmiş değillerdir. Yuna • 
lliıtan, Nevilly muahedesinin Bulga • 
listana temin ettiği hakları tarumağa 
dün ne kadar hazır ise bugün de o 
derece hazırdır. Yugoslavyaıun da ma
lnıl addıedilebilecek Bulgar emelleri· 
ili ayni hüsnü niyetle tetltik etmeğe 
hazır olduğu Öteden beri maliim bir 
l.eyfiyettir. 

Bize gelince; esaaen Bulgarlarla 
aramızda hiç bir ihtilaf yoktur. yal • 
llız bazı hususi cemiyetlerin faaliyet-

' lerinden ve Bulgaristandaki Türk e
kalliyeti hakkında reva görülen mua
lııeleden şikayetçiyiz kj hesapların 

lıınumi tasfiyesinde bu noktaların da 
halledilmesini bekleriz. Ba§ka mem· 
leketlerdeki Bulgar ekalliyetleri hak 
landa yapılan muameleden ikide bir 
tiki.yet eden Bulgarların kendi mem
leketlerindeki ekalliyetler hakkında 
daha fena muameleleri reva görmeJe
li, kendi davalarını da hayli zayıfla
tan bir vaziyettir. 

Bulgariatanm Balkan yarnn ada • 
•ındaki bu hususi vaziyeti dolayısile· 
dir ki Belgrat miilakatı dünya efkarı 
lıınumiyesini alakadar eden bir hadi
le mahiyetini aldı. Bu ziyaretin, 
\ki memleket arasındaki ihtilfların 
halline bir ba§langıç olması, Her Hal
itan memleketinin samimi arzusunu 
le•kil eder. Çünkü bu Yugoslav • Bul 
tar anlaşması tahakkuk edecek olur
•a, bu da Bulgaristarun diğer komşu
larile anla§maoına bir başlangıç teş • 
lciJ edecektir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Sahip ve Başmuhaniri: Siirt Meb'usu MAHMUT 
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Belgrattaki Yugoslav-Bulgar müzakereleri bitti 
Üç Balkan kralı bu defa 
Sofyada toplanacaklar 

Belgrattaki Yugoslav-Bulgar müzake
releri bitti ve bir tebliğ neşredildi 

Kral Boris Bükreşe de gidecek 

Mecliste bugün reis 
intihap edilecektir 

ANKARA. 13 (Telefonla) - Bütçe 
·~ MaJ:ye encümen 

!erinden müteşekklil 
müşterek encümen 
bugün toplanarak 
münhal olan Divanı 
Muhasebat riyaseti 
ne Divanı Muhase • 
bat dördüncü daire 
r~isi Seyfi ve birin• 
ci daıire rcisl Fruk 
Beyieri namzet gÖ• 
tenniştir. Yarınki 
Meclis heyeti umu
nüye&indle intihap 
yapılacaktır. Seyfi 

SEYFi BE l rleyin reisliğe seçil
mesi muhal<k•:t gibidir. 

Yerli mallan ile süsle nen uitrinlerden birisi 

aüyijk iktısat toplanhsı bu 

ta Y uıgoslavya Kral ve Kraliçesini ziya 
reterinden !istifade ederek Bulgar Baş
vekil ve Hariciye nann M. Muşanof ile 
Yugoslavya Hariciye nazırı M. Yevtiç 
telakkileri esnasında, iki memleke~i ala 
kadar eden meseleleri samimiyetle ve 
tam bir itimat içinde tetlı!i:k etmişler ve 
Balkan milletleri arasınd"a sulh ve anlat 

ma lüzumu hususunda mubabakati ef .. 
kar mevcut olduğunu müşhede eıtrnişler ' 
dir. Nazırlar, iki memleket arasında mü 
temad.iyen İyiJeıen samimi ve dostane 
miinasebat tesis etmek üzere ciddi ve de 
vaınlı tşriki mesai ihtiyacını müıahede 
etmiıler ve bir ticaret muahedesiyle bay 
tari mukavele tanzim etmek, 1ıki millet 
münasebatmı kolaylaştınnak iefın pasa
port muamelelerini basitlqtinn..k ve iki 
memleket arasındald münakalat vasıtala 
nnın inkıaşf ve ıslahı hususlannda mu
tabrk kalmışlardır. lk'i Hariciye nazırı, 
Bulgarisıl:an ve Yugoslavya dbstluk bağ 
!arının Balkan milletleri arasında sul • 
bun idamesinde kıymeti bir yardımcı ol
duğuna ve bunları nanlaşmasmı kolay-

!Bakır yol~istikrazı günUniversitede yapılıyor 

Bulgar "kralı Boris Hz. 
SOFY A, 13 (A.A.) - Umumiyetle 

doğru haberler alan (Zara) gazetesi 
Kral Boris'in M. Muşanofla birlikte ıre 
lecek ayın ilk on beş günü içeri.unde 
Kral Karolu resmen ziyaret etmek üze
re Sinayaya gideceğini istihbar e&yor. 
Yuıroılav Kralı ve Kraliçeai refakatlmn 
de M. Srchkiç ve M. Y evtiç olduğu hal 
de acinci kanun sonunda resmi ıurette 
Sofyaya gidecekler ve Romanya kralı 
da bunlardan 24 saat sonra gene resmen 
Sofyaya vasıl olacal<br. 

Böylece kral Bori•in dloğduğunun yıl 
dönümü olan 30 ikinci kanunda üç Bal 
kan hükümdan Sofyaya toplanmıt bu • 
lunacaklardır. Resmi mahafil bu husushı 
her türlü tefsirden çekinmektedirler. 

Kral Alexandre Hz. nin kabulleri 
BELGRAT, 13 (A.A.) - Kral Alek 

sandr, Kral Boriı'li Bulgar Ba§vekili Mu 
§llDofu ve Yugoslavya Başvekili ile Ha
riciye nazırını kabul etmişlerdir. Müla
katların her biri birer saat' ıürmii§tÜr. 

Resmi tebliğ 
BELGRAT, 13 (A.A.) - Bu sabah 

saat birde matbuata aşağıdaki tebliğ .-e. 
rilmİ§tİr: 

Bulgar Kral. ve Kraliçesinin Belgrat.-

Dün birinci ticaret mahli lnde 
"et 

Yugoslau kralı Alexanılre Hz. 
lqtıracaiğma kanidirler. 

M. Mu,anol'un beyanatı 
BELGRAT 13 (A.A.) - Bulgar 

Başvefoi!i M. Muıanof Belgrat şehri ta
rafmdan Bulgur gazetecileri şerefine ' 

. (Devamı S inci sahifede) 

toplanan 
hôkimleri •• 

lstanbul hukuk ue 

Hususi bir kanun çıkarıl
masına lüzum görülüyor 

Ticaret ve Hukuk mahkemeleri reisleri 
dün mühim bir içtima yaptılar 

ltf aiyenin Adliyeye ihmal ve mesuliyet atfetmeye 
müsait raporu teessür uyandırdı 

Adliye yangını dolayısile sekteye için de bir salon tahsis edilmiıtir. iki 
uğrayan adli faaliyet dünden itibaren mahkemenin kalemleri bir odada ça• 
kısmen teessüs etmiştir. Bu faaliyet lı§acaklan gibi iki mahkemenin mu-
eskiıi gibi m':'n~azam olmamakla be- hakemeleri de 'bir salonda yapılacak 

raber halkın ihtıyacmı mehmaemken tır. Hakimler de gene mahkeme salo 
kar§ı.layıcı vaziyettedir. Mahkemeler nunda oturacaldardır. Çünkü başka 
muvakkaten yerle§tikleri binalarda oda yoktur. Üçüncü cezanın mahke • 
f~aliyet yapmaktadırlar. En fena va me salonu ile kalem odası ayn ayn • 
zıyette olan mahkemeler ceza mah • dır. Ağır cezanın da öyledir. Fakat 
kemeleridir. Bunlar Ta§ mektebin ka üçüncü cManın mahkeme salonun • 
lın ve soğuk duvarları İçerisinde, taş- dan başka yerde soba yoktur •• Bu • 
lar Ü;ıerinde ve sobasız titreyerek ça nun için bütün ceza mahkemelerinin 
lı.şm:'k z.aı:ur~tinde kalmışlardır •. B~, hakimleri muhakeme olmadığı za • 
nncı ve ıkıncı ceza mahkemelennın manlarda ilçüncü cezanın muhakeme 
kalemleri ;çin bir oda, muhakemeleri .(Devamı 5 inci sahifede) 

~ tahvilleri hug~n her Memleketin her tarafında iktısat 
ısteyene satılab1lecek • 
Yüzde beş ~ai~i ve ikramiyeli. E~- haftası heyecanla devam edıyor 

gani bakıryolu ıstıkrazı ( B.) tahvıllerı· 
ron bugüın - evvelce hiç tahvil almamq 
ta olsa - bütün halka satılmasına baş
lanacaktır. 

Dün ak§ama kadar (B.) tertibi tah
villeri yalnız (A) tertibi hamillerine sa
tılmqb. (A.) tertihlj hamillerinin hemen 
hepsi (B.) tahvillerini de alnuşlardır. 

Bütün bankalar halkın tahviUer hak
kında İsledikleri bütün mallıma~a sürat
le cevap verebilmek için içinde tahviller 
hakkında bütün malumat ve izahat bulu· 
nan broşürler neşretmitlerdir. 

Bir çok hususi şirketlerin idare meclis 
!eri birikmiş paralarile tahvil almağa ka· 
rar vermişlerdir. Cümhuriyet Merkez 
Bankası halkın tahvilleri azami sehulet· 
le almalannı temin i~in bir çok tertibat 
almıştır. 

Kaıadenizde fırtına 
şiddetini artırdı 

SiNOP, 13. A.A. - Karadenizde ka• 
rayel rüzgariyle haşlıyan fırtına şiddetini 
artırmaktadır. Vapurlar yollarına müı
külala tdevam ediyorlar. 

İki mebusumuzu 
Kaybettik 

Kütahya mebusu Rasim Beyi kay
bettik. Rasim Bey yirmi günden beri 
Alman hastahanesinde tedavi altın • 
da idi. Kurtulamadı, öldü. Rasim B. 
merhum, orduda Miralaylığa kadar 
yükselmiş mert, mümtaz bir zabit idi. 
Birinci Millet Meclisinden itibaren 
Büyük Millet Meclisinde Cebelibere• 
ket, Bilecik ve en sonra da Kütahya 
mebusu olarak daiına milleti temsil 
etti. Hürriyetin ili.nmda vatanperve -
rane hareketlerde daima ön saflarda 
bulundu. Temiz ahlaklı, •ağlam ka • 
rakterli bir zat idi. Bütün arkadaşları 
tarafından candan sevilirdi. Bilhassa 
iyi bir aile bahaaı idi. 

Rasim Beyin cenazesi dün kaldırıl
mıştır. 

Merhumun cenazesi Taksimdeki Al
man hastanesinden merasimle alınmış, 
vapurla Oaküdara geçirilerek namazı kı· 
lmdıktan sonra Erenköyde Sahrayı Ce
dit aile kabristanına defnolunmu§tur. 

Cenaze merasiminde vali ve belediye . 
reisi Muhittin Bey, lstanbuldaki mebus. 
!ar, askeri, mülki bir çok zeva~ hazır bu
lunmuşlardır. 

* "' * 
Dün de Ordu mebusu Recai Bey 

öldü. Birkaç gün evvel bir ameliyat 

Rasim B. Recai B. 

geçirmiş olan Recai Beyin ölümü, le.en 
dini tanıyanları çok müteessiretti. 
Pek namuski.r, nazik ve _vazifesine 
bağlı bir zat idi. Cenazesinin Ordu'ya 
nakli mukarrerdir. 

Bu iki kıymetli mebusumuzun ölüm 
!erinden çok müteessir olanlar arasın· 
da .. Milliyet" ailesi, merhumların ai
leleri efradına teessür ve taziyetle • 
rini sunar. 

* * * 
Ordu mebusu Recai Beyin cenazesi 

bugün saat üçte Etfal hastanes~nden 
kaldırılarak memleketi olan Orduya gö
türülmek üzere rıhtımdan kalkacak o
tan Gülcemal vapuruna nakledilecektir. 

Bugünkü toplantıda muhtelif nutuklar söylenecek, 
halka broşürler tevzi edilecektir 

Dün Tasarruf ve yerli malı haftasının 
iklinci günü idi. Şehrimizde dün hafta
nın birçok tezahürleri görülmüştür. EV• 
vclki gün vitrinleri tanzim edenriyen bir 
çok ticarethaneler düın yeri; mallanndan 

güzel vitrinler hazırlamışlardır. Vitrin 
müsabakası intihabmı yapacak jüri he

yeti azası bugilnlerde şehirde ayn ayrı 
§ahsan tetkikat yapmaktadırlar. Dün ak 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Operet artislerile beraber 
Yeni operetlerin yeni nağmeleri her

kesin dudaklarında dolaşacak 

Viyana operetinin dilber 
muganniyesi 

Das ist die Liebe die dumme 
Liebe ...• 

Çardaı Füritin operetinin seneler• 
4:tenberi latanhul balkının ku!aldarın• 
da yer tutmuş olan nağmelerini ha
tırladınız, değil mi? Dün Fransız ti
yatrosu kolislerinden başınızı uzatmı§ 
olıaydıruz, senelerce evvel yalnız ls
hınhulu değil, Viyana ve Berlin hal
kını iıgal etmİ§ olan bu eaki fakat 
medeni nağmeleri işitmİ§ olurdunuz. 
M&diı die, Madis die, Madis vom 
chantant nağmeleri Fransız tiyatrosu 
nun kolislerini dolduruyordu. 

Evvelki gün şehrimize gelen Vi
yana operet heyeti dünden itibaren 
provalanna haıladı. Bu akşam ilk o
)'UDUDU verecektir. 

Primadonna Madam Ruska ile gÖ· 
rüımek için prova fa&11asmı bekle
mek lazım geliyordu. 

, Kolisler arasından artistler telB.şlı 
surette girip çıkıyor, bir aralık ya
nnnda bulunan bir dostum, karşnnda 
duran aanşm bir kadını takdim etti. 

- Mm. Lls1 Franck. Subert san· 

(Devamı 2 inci sahifede) 
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=- =-Bütün Türkleri alakadar eden yeni ve tarihi bir roman 

= GONEşiNÔGLU .. 
YAZAN: 

1skender Fahreddin 

Uzun zaman~ beri gazetemiz için hazırlanan hu tefrikada: Tarih
ten evvelki devirlerde Orta Asyada Dicle • Fırat sahillerine göç eden 
Türklerin bu havalide naaıl yaşadıklanm, Garbe doğru nasıl yayıldık-

==- larmı, çok heyecanlı bir sinema filıni seyreder gibi göreceksiniz! 

Eski müuerrihlerin: 

=_ ~?~ve~l!:~~:am:~~~ J!k~ile~~~~ = 
Romanımızın kahramanı da bu akıncı delikanlıdır. Yeni tefrikamız, 

S: timdiye kadar hiç bir aşk ve ihtiraı romanında görülmemi§ yepyeni = 
;;;:: bir gönül oyunu ile başlıyor. Eski insanların ıuunl sevİ§tiklerini, erkek- 52 

=- = !erin dişilere kar§ı nasıl davrandıklarını, yeni kurulan bir medeniye-
~ tin az zamanda nasıl büyüdüğünü ve dünyaya yayıldığını, (Babil ve _ 
EE Ninova) ıehirlerinin ilk defa hangi milletler tarafından tesis edi.ldiğini 

1 .GONE"ŞjN..,··o"v LU = 
- -=__ Tefrikası, muharririn en mühim, en heyecanlı tefrikalarından biri o-

lacaktır. Bu romanı her vatandaş okumalıdır. Çünkü, tarihi, masal ya-= parak halka okutmağa muvaffak olan muharrir, bu eserinde Fırat = 
1§§ boylarında yapılan son hafriyatta elde edilen tarihi vesikalardan İs· 
E tifade etmi§tir. Karilerimizin büyük bir merak ve lezzetle okuyacak-
E !arından emin olduğumuz yeni tefrikamıza yakında başlıyoruz. 

E! BiR MİLLET YARATAN ADAM'ı 
- tannnak için -

~ıııı Yeni tefrikamızı bekleyiniz •.. ıııı rl 
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Türkiyenin yeri, ilerleyici HARiCi HABERLER 
memleketler arasındadır M. MaksimC:S 

Meclis Reisi Kazım Pş. Hz. mühim 
bir nutuk söylediler 

ANKARA, 13. A. A. - B. M. Medi· iyi ve ucuz 
si Reisi ·..e milli iktuat ve tasarruf cemiye Şimdi aenayi siyasetimizde göz öniin-
tı reisi Kazım Pata Hazretleri dördün· de bulunduracağmırz gaye, iyi ve ucuz 
cü tasarruf n yeril malı hafatsı mÜDa• mal yetittirmektir. lıin teknik seviyesi 
sebetile alqam radyoda ıu nutku söyle ileri, idaresi bilgili, muhasebesi aağlam, 
mitlerdir : iıletme tarzı ihtisoılı ve rasyonel fahri 

Vatanılqlar , kalara lüzum vardır. Geri tcLnikli fena 
" Dördüncü tasarruf Ye yerli malı idareli, bilgisiz ve ihthaısız iıliyen fab-

l1aftası" na girdik. Milli iktisat ve talar· rikalann iyi ve ucuz mal yeti.Jtirmenek 
ruf cemiyel!.nin fahri reisi ve yüksek ha bindiği dali kesen gafiller benzeriz. Çün 
mi•i Reisicümhurumuz Gazi Muotafa kü senayümizin baılıca pazan milli pa· 
Kemal Hazretlerine derin aayg>lanmı ramızdır. Milli paramızm alım kabiliye-
tekrar ederek sozl · rime baıhyorwn. tini gözönünde tubmyan sanayi tubeleri 

Geçen yd, ayni g\ın ve yani saatte, si için ergeç bir sürüm buhranı mukaddcr
ze hitaben söylediğim sözleri şöyle bi· dir. Onun için ucuz ve iy' yerli malı bat 
tirmiştim : ııanmız ve ba!bedefımiz olmahdır. 

Gelecek yd ayni gün ve ayni saatte si T cuarrul 
2e daha parlak neticelerle ve ~ büyük Bir kaç sözde milli tasarruf barcketi-
umitlerle hitap eu~C~t.~" ..... ~.. miz lıakmda söyleyeceğim. Memlcketi-
görüliiyor ki aradan ies:en bu yılın ha· mizde para birikdnne hareketi de müs-
diseleri beni bu kanaatimde kon-etlen· bel! bir inkif&f halindedir. 1931 ııenesi 
<lirdi. ıonunda bankalarda .biriken küçük t.uar 

Dünya buhranı ruf1ann yekünii 38 milyon lirayi bul-
Cihan buhranından kurt11lınak için ça· muıtu. Bu mıktar 1932 seneai sonunda 

reler araıtınnak maluadile hemen bütün 40 milyona yülueldi. 1933 seneli IODUA 

devletlerin ittirakile Londnıda toplanan . da bu yekünün ne olacağını bilmiyoruz. 
ik~ısat konf.ansmda baftalarca •üren Fııkat m11h•kk-k olan bir f"Y nrsa ek-
müzakere Ye münaka~ sonra bir ailmeyip artacağıdır, 
kerre daba açıkça anlatıldı ki, cihan Fiyatlann düımesiae, celirlerin nzal· 
buhranı denilen ıey, basit geçici bir ha masına rağmen tasarruf paralannm art• 
dise değil, doğrudan doğruya cihan İk· mas., bize tasarruf terbiyesinin halk a
tisadiyatmdaki bir bünye inkılabının bir ra11Dda gillikçe yayıldıiuu W.t ediyor. 
ifadesidir. Filb•kika milli bankalarımızın kumbara 

Binaenaleyh. menuu bahiı olabile- satqları ~ünden güne yiiluelmektedir. 
cek yeııane ıey buhrana kartı çareler a· F ııkat burada da gayeye VarDllf değiliz, 
raJtırmak değil, yeni tartlara mümkün Burada da daha çok çalıyoamız icap .,. 
olan süratle her memleketin kendisini der. Bankalarda küçük tasarraf hesap
uydurmaaıdır. ' ' larmın senelık artırma mıktannı biç ol-

Bir bünye inkilibı olarak vasıflandır- mazsa 10-12 milyon liraya yülueltmek 
dığımız hadiseyi, bir haksızhim, bir gay kabildir. 

Romaya gidiyor 
M. Musolini ile Balkan 

vaziyetini görüşecek 
ATINA, 13.A.A. - Hükilmete men· 

sup ''Katimerini" gazetesi Yunan harici• 
ye nazın M. Maluimoıun iki Üç güne 
kadar Romaya iiderek M. Mu11olini ile 
görüıcceğini haber veriyor. 

J\yni ga:ıetenin ilaveten yazdığına gö 
re, Y unanist'.an ltalyaya bir dostluk mi· 
sakı ile bağlı olduğundan M. Maksimos· 
un M. Mussolini ile ahiren Balkanlarda 
tezahur eden siyasi faaliyet ve Avrupa· 
nın umumi vaziyeti üzerine görüşmesi 
muhtemeldir. 

İspanyada isyan yeryer 
devam ediyor 

MADRIT, 13. A.A. - ispanyanın her 
tarafında sükun yavaı yavaı ' ·l~t eder 
gib iÖrünmektedir. Bununla ,_ raber ba 
zı yerlerde cebir ve tiddete mü•tenit bir 
takım harekeller yapddığı iÖrülmekte
dit. 

Grenad' da rizli bir bomba deposu or• 
taya çıkarılmıtbr. 

Ponferrata cinnndaki birçok köyler
de çılron iıyan hareketi balanda pek az 
izahat almabilmititr. Bu köylerde birçok 
kimselerin öldüğü söylenmektedir. Va· 
lra mahalline bir tabur izaht ahnabilmit 
tir. Bu köylerde birçok kimselerin öl· 
düğü söylenmektedir. Vaka mahalline 
bir tabur takviye askeri ve üç tayyare• 
lik bir bava filosu gönderilmittir. 

Ellerinde orak, tüfek Ye balta olduğu 
halde Puert-S ıehrine doğru yürü. 
mekte olan ziraat amelesi, yolda askeri 
kuvvel'lerle karfılaflDltlar ve hemen da 
ğılmıılardır. 

Fransa musır 
Davranıyor 

Almanya bu şerait albnda 
müzakerelere girişebilir mi 

P ARiS, 13. A.A. - Havas ajansı bil· 
diriyor : M. Poncet lllrafmdan Fransa 
ile Almanya arasında müzakera açılma· 
sı için M. Hiltcr'e dermeyan olunan mü 
tekaddim kuyudu ihtiraziye şöyle büta
oa edilebilir : 

Fransa ile Almanya aşağıdaki mesele 
!eri yalnız kendi aralarında halledemez• 
ler : -

1.- Eıkali V crsailes muabedesince 
tesbit edilmit olan Sarre meselesi, 

2.- Verıail:cs muahedesi mucibirce 
teşkil olunan bir beynelmilel konfercın• 
sın mcnul olduğu ıilhlmzlanma mesele 
ıi. 

Bütün gazeteler M. Hitler ile l\ıL Pon 
ce~ arasında dün vuku bulan mülakatı 
uzun uzadıya mevzuu bahsetmekte ve 
her biri bu müllikatın mahiyetini keşfe 
çalışmaktadır. 

Hücum kıtaatı muelui 
BERLtı~, 13. A.A. - Volff ajansın· 

dan : Sabah gazetelerinden bir çoğu, 
Fransız elçisinin yeniden bafvckil M. 
Hitler tarafmılan kabul edilmeıi mÜna· 
sebetilo Fransız matbualimm efkarı umu· 
miyeyi tehyiç edecek arzda göserdtiği te 
mayiıllere kartı vaziyet almıtbr. 

Bu gazeteler, bilbasaa mil.iyetçi ıos· 
yalist hücum kıl'alarmın mahiyetini ha· 
kikatta olduğundan baııka bir tekilde 
iÖSetren bazı mutalealan ıiddetli itiraz• 
!arla kartılanuikta, bu kıtalann erkanı 
harp reiıi M. Roehmenin bu yakınlarda 
hücum kıtalan bakında yap~ açık ve 
aarilı tarifi kaydetmektedirler. 

• 
lktısadi. fikir ve terbiye 

Maarif Vekilinin nutku 

~NKARA, 13 (Müliyet) Maarif vekili Hikmet Bey Milli ik-
mat ve Ttuarruf haltcuı münasebetüe bu akşam radyoda mühim bir 
konferans vermif ve iktısat istiklalimizin çok güf,ükJe kazanıldığını 
anlathktan sonra demiftir ki: 

"Bütün fikir ve terbiyeler gibi ilıtuadi fikir ve terbiye de aile ocak· 
larınJa ve ayni zamanda mekteplerde alınır. Bu hususta muallimle· 
rin vazifesi ana ve babalarınki kadar, belki de daha büyüktür.,, 

Halk Bankası haziranda açılıyor 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Halk Bankasının haziranda açılma

sı ve işe başlaması için lktı:ıat ve kfücti liizun gelen h:ızırlıkları ik· 
mal etmek üzere tedbirlerini almıştır. 

Bir çif içi mebus mektep yaptırdı 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Ankaranın çiftçi mebuslarından Tat 

lar koyü halkından Müslihittin B. köyünde nuuralını kendi verarelı 
güzel bir mektep yaptırmı1 ve çocukların ders levcuımını da almış-
tır. 

Ankara valisi ve Maarif müdürü iyi yürekli mebımımu.za bu 
nasebetle bir tqekkür mektubu göndermifierdir. 

Muhtelit encümenin tetkikatı 

mii-

ANKARA, 13 (Telefonla) - Teşküatı escuiye ve adliye encii
men!erinden mürekkep muhtelit encümen bugün Hakkı Tanlı Beyin 
reis:iği altında ikinci içtimaını aktetmiı ve Devlet Şıircuı daavi dai
resi kararlarının meclisçe tetkik ve tadil edilip eclümiyeceğinin ta
yini hakkındaki takrir üzerinde müzakerelerine devam etmiftir. 

Gey vakite kadar devam eden bu içtimada lehte ve aleyhte uzan 
mütalealar serdedilmif ve içtima önümüzdeki talıya talik edümiftir. 

Balkan haberleri 
ri tabüliğin tasfiyesi olarak ta izah ede- Ayda bir lira 
bilir iL. Yalnız bir milyon vatandaı ayda bir 

Vatandllflar, cihan normal bir ilı· biri üstüne birer lira biriktırseler, bir 
tıaat nizamına doğru 11idifi içinde, Tür ydda ı2 mılyon l'oplanabilir. Bu elde edi 
lıiyenüı yeri lıanu:u, yapu:ı '"' iler- lebilir bir neticedir. Hay.U deiildir. Yal
/eyici memleketlerin oraauula bulunu· ruz onuu ge•,...:.leJlllesİ içiıı milletçe, 

Leh Reisicümhuru ve 
Siyonistler 

F ransanın Berlin hükumeti ile k<>nuı· 
makta devar.ı etme!< istemcaiui bir ileri 
admu olarak saymak lizını gelir. Bunun 
la beraber bu konuıma!ann muvaffaki
yet ihtimallerin velev Fransadaki dahili 
vaziye~ itibari!" olsun, ıimdilik şüphe ve 

' tereddütle karıdamakta gerek olur. 
M. Çaldaris müşkilatiçinde 

yor· söz birliği yapmamız lizımdır. 
Bir çok memleketlerde olduğu ııibi, Ayda bir lira biriktirmeden ne çıkar 

tasfiye edilme1e mahküm olan bir ikti- demeyiniz. Bir milyon Türk ayda birer 
sat makinesine değil, yeniden kunılan, lira biriktineler, her yd Ergani. bakır 
geniı inkitaflara namzet bulunan bir ik hattı gibi ba ıimeııdifer yolu yapmak 
tisat bünyesine tesahüp ediyona. kabil olur. 

Milli daııa Ergani tahvill ,ri 
Yerli malı davasını basit maııasile Ye Milli tasarruflan de..letimizin tatbik 

dar bi: zaYiyeden d~jil 4e böyle cihan ellmekte olduğu iktisat ve nafia progranı-
ikl'•sadiyatmuı bugünkü seyı-i içindeki lannm bir an evvel tahakkuk için sefer 
geni~;iğile mutalea edersek, o v•kıt bu ber etmek m :cburuz. lıte bu dütünce 
yeni nizamın tahakkuku uirunda mille· iledir ki, bükiımetimİl: Ergani bakır hat 
tiınize düıen büyül< vazifeyi daha iyi bnın inp.ıı için milli tasamıfumuza da· 
ı.-,·ramıı oluruz. yanarak ite girmiıtir. Geç"" yıl ilk ter· 

".:"erli malı kullanmak danı., ferdi YO · tip saeııa çıkarılan Erpni tahvilleri 
§•hsi ı,; · dava değil, milletimizin cihan halkunızuı ve bankalarmıız1n anlayıılı 
ıcindeki meYki ve !~refi ile sıla ııkrya a• ve candan aliıkaları sayesiade derhal 
fokadar - bayab ve en esaslı bir milli plase edilmitlerdir. Şimcli b.ı tahYillcrin 
~avamızdır. 

ikinci tertibi satılm•hdtır. 
Ona, her Tatandq, canla baıla aanl-

malı, onun manasını ve ehemmiyetini Vatandaflar, tasarrufun en karlı ve 
fUur ve heyecanla anlamalıdır. lleri ve en faydalı feldi bu tahvillerden satm 
medeni millet olmıuıın baılıca nsıflann· almaktır. 
dan biri de sanayi, ziraat ve bütün ikti· Alacağm.ı~ yİnni liralık hisse ııenedinu 
•at ~ubelerinin bir bütünlük Te bir la· yalnız ondolwz lir• v«ll'ft'droiniz. Bir 
mamhk arzetnıesidir • Sanayleıen Tür- defa, bundan yüzde bet bir ürmız ola-
kiye, Türk milletin:n cihan içindeki me cakbr. Sonra aynca de senede yüzde beı 
aut yerini en kısa zamanda almayA az. faiz alac•ksmız Yüzde bet faiz ise ta· 
metmi• olmasının en canlı bir ifadesidir. aanıf paralarma verilen en yüksek faiz 

' haddi da Er-n: Lı_ hatb -'L! müb·un ' Milli iktuat Ye tasarruf cemiyetinin •- ....ır ,...,. 
bir İmar lf• ine L'---• lf• •'-'- .-.:. ol.a--'-memlekel'imizİn her yanmda ferağat .. e _..... .....,. ~ .,.... 

imanla Ç&lıtan ıubeleriniu devamlı tel· ımız. Aynca bu tabYilleria ikramiyesi ol. 
kinleri sayesinde ıükran ve iftih•la siıy duğu da dütünülmelidir. Bu Irada.- bayır 
leyebiliriz ki, yerli malı daYası gittikçe lı, faydalı bir ite İftirak etmenin ayni za 
her vatandqm gönlünü. saran tammana• manda milli bir Tazİfe olduğunu da üık 
sıyla milli bir ü.kümüz olmak yolunda dir buyurursunuz. Mili taaarnıfa riayet 
hızla ilerilemektedir. etmekle memleketimizin muhtaç olduğu 

bir çok itleri daha kı>la7 Ye daha ça· 
Pamuk ıuınayÜ buk yapmak kabil olacaktır. 

13unııa binbir delili vardır. Melda pa Milli kurtuluı hareketimizin zaferi sa· 
muk sıınayilmizin iııkif&Emı göz önüne yesinde kayıtsız, tartsız müsCakil bir 
g•tir•lim : deYlet olarak taazzuv eden Türkiye, mil-

V ARŞOV A, 13. A.A. - Reisicümhur, 
düny• siyonist teşkiladan reisi Solı:olovu 
kabul etmiıtir, Reisicümhur filiatin me
selelerine hususi bir alaka göstenıüıtir. ----

Alman lkhsat nazın 
Londrada 

BERLIN, 13. A.A. - Volff ajansı 
bildiriyor : 

Milli iktisat nazın M. Sclımitt, Lond· 
ra' da yapılacak bir düğünde bulunmak 
üzere lnıiletreye gitmiıtir. 

M. Schmitl"in lnıri!tere'de kalacağı 
birkaç gün zarfında lngili~ siyaset ve 
iktisat alemlerine mensup salahiyet salıi 
bi kimselerle temas haline girecei:i :r.an 
ve tahmin edilebilir. 

Reichstag yangını 
muhakemesi 

BERLlN, 13.A.A. - Volff ajansm· 
dan: 

Reicbstag yangını davasında bUiün 
müdafaalan.n yapılmasına baılanmqbr. 

Yılbaşı yortusundan evvel hükmün 
verilebi!ıneai için müclafaalann bu hafla 
içinde bitirleceği ümit olunuyor. 

lngilterenin Paris sefiri 
P ARİS, 13. A.A. - lngilterenin Pa

ris elçisi Lord Tyrell, Londrad• ifaya da· 
vet edildiği ehemmiyetli ve hususi bir 
vazifeyi yerine ietirerelı: Paı·ise dönmüı 
ve hemen elçilik binasına gitmiıtir. 

M. Beneş Parise gidiyor 
PRAC, 13. A.A. - M. Benes'le refi. 

kası bugün 11,55 te Paris'e hudı:et e
decektlir. 

1923 senesindeki Tiirki7edeki mensu- ti iktisat savaımda da, yine Türk mille· 
cat labrikalarmda iıleyen iğlerin sayısı tinin sonsuz güce dayanarak en kısa bir M. Bullı'tt Moskova'da 
25,000 idi. Bu mıktar on sene içinde ya zamanda n en mükemmel bir tarzda 
ni 1933 cll' 127,000 ne yiikselmifl\r. muvaffak olacaktır. Dördiincii tasarruf MOSKOV A, 13. A.A. - Yeni Ame· 

1923 de Türkiyede 750.000 kilo pa· ve yerli malı haftasına ıriren vatandq- rika sefiri M. Bulitt, M. Kalenine itimat 
muldu men11•cat dokunuyordu. Bu mık· lanmı bu imanla selimlarım. namesini venniıtir. 

tar 1933 Je P.755.000 kiloya fırlaıru~tır· l•••••••••••••••••••••••••••••••Bu büyük ;nkisafa rağmen pamuld., men 
sucat ihtiyacmuzı tcmamen dahilden te 
min edebilmekten uzağı.:. Geçen sene 
pamuklu mensucat ithaliıümız yirmi bu 
çuk milyon lira kıymeti'tde on yedi mil· 
yon kilo idi, Demek ki pamuklu nıensu· 
cat sanayiimizde henüz kendi kendimi· 
ze yedecek bir N:Yiyeye vermİf detiliz_ 
Halbuki pamuklu ekmek kadar hayati 
bir ihtiyaç maddesidir. Bir pamuk mem
leketi olan Türkiyenin pamuklusuau clı· 
§'1rdan satın alması, elcmeiinin buğdayı· 
m dtfardan getinne.l kadar pyri tabii
dir. Bu büyük ihtiyacımı::un bir an eVYel 
temamen dahilden teminini düıüneoı hü
kumetimiz biri Kayseride. biri Nazillide. 
ikisi baıka yerlerde olmak üzre dört bu 
yük pamuklu fabrikası kurmak eltebbii. 
•Üne giripniıtir. Bu fabrikıılıır 1935 ile 
1937 senelerine kadar bir biri atkumdan 
işlemeye batlamıı olacaklardır. O vakit 
İğ mıktan 223 bine ve dokunacak pa
muklu mıltfi.n da yinni milyon kiloya va 
racaktır ki, bu suretle pamuklu istikta. 
liınize ka•utmUf bulunacağız. 

Operet artistlerife beraber 

Türkiyenin pamuklu istildaline kavuş
ması demek, ayni zamanda pamnlı: ye• 
tiştiren köylülerimize bu mabsiilii irin 
garantili bir dahili piyasa yaratmak de
mektir. 

Şeker sanayii 
Şeker sanayiimize de bakalım: ilk ıe· 

ker fabrilı:amız 1926 da kuruld1L O sene• 
ki ıeker istihsalil'mıız 5-6 bin tondu. 
Bu seneki ıeker istibsaliıbmız altmıı 
bin tonu bulacaktır. Şimdi üç ıeker fab 
rikamız ••· Gelecek yıl dördüncüıü de 
kurulacak ye iılemeye baılayacak. B~y
lelikle şeker istiklilimizi de temin etmiş 
olacağız. 

Deri sanayiimb, çimento aanayiimiz, 
ipekli s.."tnayiimiz, l~·iko~n.j sanaviın1v., 
gıda maddeleri aano:ıyümizJ orman sana· 
yiimizde de ayni miiıbet inltifafı müı:ı· 
hede ecliyonız.. 

(Başı 1 inci sahifede) 
ıın bir '\' J)'11.na. guze'!, .oana. Jatanbulu 
çok beğendiğini anlatıyor. 

Madam Franck, bir aralık sahne
de vazifeai ba§ına. giden zevcinin ya
nın kalmıı sİiar&amı dudaklarının a• 
raama yerlqtirdikten tlbnra dedi ki: 

- lıtanbula ilk defa olarak cel
dim. Yirmi dört saattir buradayım •• 
lstanbulu gördüm, gezdim, diyemem, 
fakat lıtanhula aşık oldum diyebili
rim... Ne yazık, ki burada ancak bu 
ayın oonuna kadar kalacağız. Ben 
timdiden kontorat müddetinin temdi· 
dini temenni etmeğe baıladım.. 

Bir tiyatro bulsaydım, kumpan· 
yadan aynl1r, burada kalırdım.,, 

Madam Franck lstanhulun ciizel
Jiğinden uzun uzadıya bahsetti, aon• 
ra verecekleri oyunlan anlath •• Biraz 
aonra sahnede Madam Rıukanın ye
rini almağa davet edilince ben Prima· 
donna ile kartı karırya geldim. 

Sahneden das die Licbe nağmele· 
ri aksederken, biz Madam Ruska ile 
konuıuyoruz. Madam Ruska lstanbu· 
lun yabancısı değildir. Bundan evvel 
iki defa buraya ielmi, Ye muhtelif 
operetlerin tbnsiline ittirak emiıtir. 

lda Ruska bize lstanbula tekrar 
geldiğinden dolayı çok memnun oldu· 
iunu söyliyerek dedi ki: 

- lstanbulu çok değiımit bul
dum .. Hani o, yüzü peçeli kadınlar •• 
Feali erkekler .• Sanki esrarengiz bir 
el onları ortadan kaldırmıı •. 

Türk kadınının kapalı yüzünde bir 
firiıılik vardı •• Fak at ne de olsa mo
dern o]mağa mecbur idiniz, nitekim 
oldunuz ... Ben hatırlıyorum, buraya 
ilk geldiğim zaman Türk kadınları
na mahsuı oyualAr verirdik, tiyatro 

hep peçeli kaclınlarla dolardı .• 
Türkler, her ,eyi asrileftirirken 

kadınların peçesini de hınık•m•zlar· 
dı •• Peçe kalktı. Şarktaki Oriiinali· 
lelerden biri de kayboldu. Bence her 
halde fena olmadı •• 

Ben lstanbulu ötedenberi an-e
rİnL .• Burada hayat var, zevk var, ne
te var.. Yirmi dött aaat zarfında, 
bana. her ıey eakiıi gibi muııU cörün. 
dü •• 

- Viyana, aizin musiki ve operet 
tchrinizde lıtanbul kadar ruhu okf8· 
yan bir tehir değil midir? •. 

Madam lda Ruska, derin bir ah 
üe içini çekti: 

- Ah.. Viyana, o zevk ve neıesini 
kaybetti.. Halkta nqe yok, para 
yok .. O ıimdi, eıki depdebeaini kay· 
betmif, Lllız bir ıebirdir •• 

Eski tiyatrolan hep duruyor. Fa· 
kat; ne tiyatrolarda eski sanat zov· 
kini, ne de halkta eski tatareti bula. 
mazuruz. 

Viyana netesiz, hazin bir ıehir· 
dir. Orası kalkınmak için bir Mus• 
lafa Kemal bekliyor .. O , operet ha· 
yatından bahsederken dedi ki: 

- Viyanada eskisi iibi aylarca 
temsil edilen operetlere teeadüf ede
mezsiniz. Halkı Petinden sürükliyen 
ııakrak piyesler yapılamıyor. BugÜn 
için en yeni "Havai çiçekleri,, ope
retidir. Bu operet, latanbul için de 
bir yenilik olacaktır. 

Çardas Fürstin opereti Viyanada 
elin oynanıyor ve rağbet te görüyor. 
Bunu lıtanbulda da oynayacağız. O· 
nula beraber Fledermauı , Y araıalar 
gibi bazı e•ki operetleri de oynayaca
ğız ..... 

Prova fuılaaı bitmiıti; rejisör Ma· 

Fransız nazırlar meclisinde 
PARIS, 13. A.A. - Havas ajansın· 

dan: Nazırlar mecliıinin dünkü toplan· 
bsı bittikten sonra çıkanlan resmi bir 
tebliğde , meclisin henüz hiçbir karar al· 
madığı açıkça bildiriliyor Ye deniyor ki: 

" Alman hükiimetinin nokl3i nazarı. 
na göre Paris ile Bertin arasmda doğ• 
rudan doğruya konuıulınası !hun gelen 
meseleler hakkında franıanm alacağı va 
ziyet, ancak nazırlar meclisinde yapıla• 
cak yeni bir müzakerede tesbit edilecek 
tir. Hakikatte hiıli tekikat devresinde 
buhnulu7or. Fı-ansa ile Almanya arasın 
da asil müzakere, Berlinde ve dost hü
kiiınelter nezdinde elde edilec:ek malii· 
malın bu gibi konuımalar için lüzumlu 
olan havayı vücuda getirebilecek ınahi· 
yetle olması halinde ~erçekten ~laya. 
bilir ... 

Chaco'da 
Muharebeler 

----
Uruguaylılar gene düş
mana zayiat verdirdiler 

BUENOS AIRES, 13 (A.A.) - As· 
om.,•/,on'dan gelen haberlerde biluı
~ıe göre Paraguay kuvvetleri • 
nın Alihueta'da kazandıkları muzaf • 
feriyet esnaaında Bolivyalılardan al • 
dıklan ganimet b•klnnda ıimdiden 
doğru bir hesap yürütmeğe imkan yok 
tur. 

Bolivyalılardan zaptedilen mitral 1 
yözlerin 500 kadar olduğu tahmin .... 
diliyor. Bu çarpıtma netıc:eainde Bo • 
livyahlarm uğradıktan zayiat, 1.000 
ölü, Paraırelilerin kayıptan 140 Cilü 
ve yaralıdan ibarettir. 

Asomsiyon'da halk, umumiyetle 
tenlik yapmaktadır. 

ASOMPSIYON, 13 (A.A.) - Net 
redilen bir t.O!iğde bildirildiğine iÖ· 
re dördüııcii ve dokuzunca Bolivya 
fırkalarına :yardun için Miralay Pe • 
naranda'.nın kumandıuı altında gön • 
derilen ..Jı:eri kuYVetler P&raie as • 
kerter tarafından ihata eclilınİftİr. Bo 
Jivya kuvvetlerinden 19 zabit Ye 600 
ııefer esir almmıt, ayni zamanda kül· 
liyatlı mikdarda harp levazmıı ele ce 
çirilnllıtir. Miralay P.cnaranda, kaç -
maia mu.-affak olmu.ttur. 

Bir layemut öldü 
PARIS, 13 (A.A.) - Fransız aka. 

demi&i azıumdan M. Camilk Jullian 
dün ölmiqtür. 

Caruille Jullian "College de Frıın· 
ce,, da milli eski eserler tarihi müder· 
risi ve Gaules'ler tarihi adlı eserin 
müellifi olmakla tanmınıttır. 

Yeni bir Milletler cemiyeti 
VAINGTON, 13 (A.A.) - Ec

nebi memleketlerde vazife gören mis
yonerler birliğinin mümeuilleri ye
ni temeller Üzerinde durulacak ve 
Versay muahedesini nazara almıya• 
cak yeni bir milletler cemiyetini ta• 
nımaaını M. Rooseveltten ısrarla iste
mişlerdir. 

Ayni birlik muhaceret hakkında 
ki Anbargonun ıark memleketleri le
hine olarak kaldınlmaamı da talep 
ebniıtir. 

T olstoy'un oğlu öldü 
NEW • HAVEN (Amerikada) 13 

(A.A.) - MCfohur Rus edibi Tolstoy'un 
oğlu Kont llya Tolstoy, 68 yaımda ol· 
duğu halde ölmüıtür. 

dam Ruskayı vazife batına çajırıyor• 
du. Artist elimi sıkarken: 

"Geliniz, görünüz ve sonra bizi 
tenkit ediniz . ., diy.ordu. 

• • • 

Zevahire rağmen nazırlar arasında 
derin ihtilaflar olduğu anlaşılıyor 
ATINA, 13 (Milliyet) - Hükıl. 1 

met azası arasmda ibtili.flar mevcut 
olduğu, Mösyö Çaldarisin bu ıayiala· 
n vakit vakit tekziplerine rağmen, 
doğru gibi görünmektedir. 

ATİNA, 13 (Milliyet) - Harbi
ye nazm Mösyö Kondilis kara kuv· 
vetleri tııhıiıatmm tezyidini istemek· 
tedir. Bütçe darbğmdan maliye n .... 
zareti bu talebi kabul edememiıtir. 

Mesele baıvekilin tahsi takdirine 
havale edilmittir. Maamafih Mösyö 
Kondilis talebin.de tarar etmiı ve ka .. 
bul edilmediği takdirde iotifa edece· 
ğini söylemiıtir. 

ATINA, 13 (Milliyet) - Bazı 
halk fırkası azalan Mösyö Maksimo
sun hükumetten uzaklaıhrılması için 
Mösyö Çaldaria nezdinde tetebbüs· 
te buluntnuflard.r. Sebep oltrak tah· 
si siyaseti ile hükiımet siyaseti üze. 
rinde müeuir olmağa çalışbğı göste
rilmektedir. Fakat asıl sebep Mösyö 
Makaimoıun Mösyö Venizelosla ıılu 
temularda buiunması olduğu aöyle· 
niyor. 

Yunanistan · Arnavutluk 
münasebatı 

ATINA, 13 {Milliyet) - Yuna· 
nistanm Tiran aefirinin Arnavutluk 
hükiimeti nezdinde yapbğı t9§ebbiis
ten sonra, Anıavut hükômetinin ora
daki Yunanlılara k&r11 yapılmakta o
lan baksızlıklan izale için aldığı ted
birler borada gayri kafi addedilmek· 
tedir. iki memleket arasındaki mü· 
nasebetlerde bir aoğukluk vard1r. 

Yunanistanda bir tayyare 
dUştu 

ATINA, 13 (Milliyet) - Dün ie· 
ce Hal.ebe müteveccihen hareket ,... 
den bir Fraıuız tayyaresi yere inme• 
ie mecbnr kalmııbr. Lakin iniı şid
detli olduğundan tayyare parçalan• 
mııtır. lçindeküel'9 bir ft!Y olmamıt• 
tır • 

Belgratta kümes hayvanları 
sergisi 

BELGRAT, 13 (Milliyet) - Bu 
ayın 16 sında beynelmilel kümes hay· 
vanlan sergisi açılacakhr. 

Sergi, kraliçe Mariyanın himaye· 
si altında olup ayın 21 ne kadar de· 
vam edecektir. 

Sergiye, ltalya, Macaristan ve Ro· 
manyadan da bir çok murahhaslar 
geleceklerdir. Bunlar beraberlerin· 
de nümunelik kümes hayvanlarını da 
teıhir etmek üzere cetireceklerdir. 

Buliarlar da kümes hayvanlarile 
güvercin ve taYJanlannı tc§hir etmek 
üzere 20 kafes ile boraya gelecekle· 
rini bildirmİflerdir. 

Bulgaristanda maaş 
SOFY A, 13 (Milliyet) - Maaı· 

Jann tediyesi hakkında Bulgar Mali· 
ye nazın Stefanov demiıtir ki: 

"- Bu ayın 25 - 26 sında top· 
lanıp Sofyada ve dahilde teırinievvel 
maaımm tediye tarihini tesbit edece
ğjz ... 

Bulgar operası geliyor 
SOFYA, 11 (Mililyet) - Bu

rada Al. Kraev'in idaresi altında 
yeni bir opera teşekkül etmittir. 
Bulgar operasının komtu hüku
metlerde de tanınmaSJ için, opera 
tam kadro•u ve musiki heyetile 
Türkiyede de bir turneye çıkacak
tır. 

Yeni opera, Türk ruhuna ye ha. 
yatma göre "Kısmet" isminde bir 
kompositaion da bestelem~tir. 

Bulgaristanın Almanyayı 
yumurta ihracatı 

SOFYA, 13 (Milliyet) - Aın-.,. 
bir mukavele ile Bnlgaristandan 5711400 
kiloiram yumurta alacktır. Almanyaya 
ihraç ~ yumurtaar 53 p-am kadar 
ağmğmda olacaktır. B<!hassa 50 den ela 
ha hafif olmamasına dikkat ed1Jınekte. 
dir. 1 Eylıllden bu ayın dördüne ........ 
Almanya.ya buradan 3,685,011 kilo 79-
murta, yani 785 vagon ihraç edilmitıtir. 

Bir otobüs hendeğe 
devrildi 

YALOVA, 13 (Milliyet) - Suna
dan 23 yolcu ile hareket eden toför 
lsmail Efendinin idaresindeki otobiia 
Yalova civannda bir hendeğe yuvU"
lanmııtır. Yolculardan ekserisi ,.a • 
ralanmıttır• Ben de bllfmıdan aiır m 
rette yaralandım. 

Omıan Scnai 

Demiryollar idaresinin 
acentesi 

ANKARA, 13 (Telefonla) - De
miryollar idaresi halka kolaylık ol· 
mak üzere tehir dahilinde bir mu&• 

jeri acentesi tesis etmeie karar _.,. 
mittir. 

Tokatta bir yangın 
TOKAT, 13 (Milliyet) - Salı _. 

'8IDl saat on aelır:iz raddeledsıde MaJı. 
mulpBfa. mahallesinde Mustafa oğlu MM 
medin erinin alt Irat odasmda oturan 
Hatun Hamın, mangala yemek koyarak 
komıuya ıritmit ve aıçn.yan kıvılcım. 
dan mindener tututarak eYi ateı _.. 
mqtır. Belediye itfaiye# ateıin önüne 
geçmİftİJ'. 

Edirne Halkevinin 
yardım lan 

EDiRNE, 13. A.A. - Edirne Halkevi 
içtimai yardun ıubesi ıon toplantısında 
300 kadar fakir mektep atlebesinin yüz 
elli gün müddetle iaıesini temine kanır 
venniı ve faaliyete geçmiıtir. 

Aydının imar planı 
AYDIN, (Milliyet) - Aydmm is

tirdadından sonra ıehrin planı yaptı
nlmıttı. Belediyenin bu plana göre 
dağıttığı .çaplarda Kadaatro idaresi· 
nin tasarnıf aenetlerine ilitik olarak 
verdiği çaplar arasında bazı farklar 
iÖrüldüğünden T<i bu bıuusta idi dai 
re arasında bir çok ihtilaflar çıkıyor 
ve inıaatın ceri kalınasmı mucip nı. 
duğu gibi, bir çok hatalar da yapılı
yordu. 

Bu mühim mesele hükiimet merke 
zince dikkate almınıt ve Beledi7eler
ce ill§88t ruluatiyeleri verilmeden 
evvel o ar.sanın vaziyetinin Kadaa
tro ve Belediye fen heyetlerince el 
birliğiyle tetkik ve kadaıtro plinlan 
Üzerinden de tesbit edilmesi Dahili
ye Vekatetinden tebliğ olunmuftur. 

Bafrada kar 
BAFRA, (Milliyet) - Kıt birden 

bire geldi. Bir haftadır ki, kar, yaf· 
mur, soğuklar baıladı. Her taraf ba
yaz bir örtü altında yatıyor. 

-
[ 



T as&rruf haftası 
Bana: 
- Tasarruf hakkında sen de 

bir teY söylesene!.. • 
Dediler. Dütündüm. Herkesın 

söylediğini söylesem beyhude. H~r
kesin söylemediğini de ben söyh
Yemem. Şu haloe eskilerin bir iki 
sözlerini biraz değiştirerek yazına• 
ğa mecbur oldum. öu zamanda: 

- Ayağını yorganına göre de
ğil, hiç uzatma ve yorganını kı
&alt ! 

- Eskiden ak akça kara gün 
İçin derlerdi. Akçanın akı karası 
olmaz. Günün de ôyle .•• Saklama
ya bak! 

- Eskiden damlaya damlaya 
göl olurdu. Sen damlatmaya baş
la. Göı olmasa nevmıt oıına ! 1'.0-

va, batta mapaha da dolsa kardır. 
Göt devri çoktan geçti ••• 

- Zenginin parası fukaranın 
çenesini yorarmıf. O zamanlar geç· 
ti. Şimdi zenginlerin parası gene 
zengınJerin çenesıni yoruyor. 1' u
karanın her tarafı yorgun ... 

Gelelim henım tahsi nasihati· 
ıne: Arkadat ! Tasarruf haftasında 
kahve yerine üzüm, fındık sarfet· 
ınekle, lokum yerine incir vermek· 
le &asarruf umdesini temin ettim 
aar.ma ! Uzun lafın kısası üç bet 
kurut bir yere koymaya çalış. Borç· 
lanma! Ödünç para ne ver, ne al ... 
Ve •••• tasarrufu yalnız paraya de
ğil, lafa da tatbik et! )'ani az söy
le çok itil. Zira söz gümüş ise sus
ına albndır •• Her zaman böyledir 
ve böyle olacaktır. 

Mühim haberlerden ... 

Asmaalbnda bir yazıhanede 
çalışan Evkaf cihat kalemi hüıe
fahğından mütekait Hüsnü Beyle 

avukat Rami Bey yolda gidiyor
lar •••.• Birincisi gazetesini açıp o
kuyor •• "Universit'ede Elektro me
kanik tubesi lağvedilmiyecek.,, 

Öteki esniyerek: 

-Yaaaa! iyi ki; okudun! Öy

le merak ediyordum ki •••• Gördün 

ınü gazete okumanın faydasını!. 

P. 1 
ıyango ..• 

Fransada da hükumet bir resmi 

piyango tesis etti. Sabp duruyor. 

Bizde de fU günlerde Tayyare pİ· 
yangoıunun yılbatı biletleri satıl
ınakta .... 

Geçende bir Fransız gazetesi 

bu münasebetle fU fıkrayı yazmış-
b ••. 

"Kadının biri bir piyango bile

ti almak dütüncesile uyuya kal

lllıt ve rüyasında bir çıplak melek 

görnıüf. Zaten melekler hep çıp

lakbr ! Ya memleketleri sıcak, ya 

elbise pahalı ! Her ne ise bu melek 

te çıplakmış ve taşa ölçelim kaba 

etinin her iki tarafında 1 rakamı 
Yazılı imit·• (Olur a, rüya bu!) Ka

dın uyanır uyanmaz hemen piyan

go bileti gitesine kotmul} ve 11 nu

ınaralı bileti aramıf, bin müşkülat· 
la bulmuf ve almıf... Piyango çe

kilmif ve büyük ikramiye 11 nu

ınaraya çıkmamı, ••• Eh?... F 1Jı:ra 
bu kadar mı?. Evet bu kadar. ik

ramiyeyi 101 numara kazanmış .• 

FELEK 

1 BUkSA 1 
-----.;;;...;;..;;....,_ı 

( l ı Bankasından alınan cetvelidir) 

13 Kanunuevvel 1933 
Alqam Fiatları 

lotikrau dohöli 95.25 Tahvilit 
1933 lotwau 97,50 EJ.&.ır;ı. ~ 
S:.rlr: D. 7ollan 2.45 Tram•ay 
Oaitürlt 71,30 Tünel --

~ 
,. il 26,40 R•hb., 17,75 
,. ili 26,70 Anadolu 1 46 •o 

Cümrülc.ler 3 " 111 •;7 
Baidat 9, TS ku po nsuz 
T. aılr.eriye 9,75 Mümeaıı'I 52 60 • 

ESHAM 
1, B~ka•ı Na· 
- 9.75 

" ,. Hamiline 9,85 
tt ., Müeaaia 106 
T ram••J' 44.SO 

Anadolu Hiaıe 27,60 
Sir. Ha7ri1• 15 
Reji 4.07 l·Z 

Telef o,. ' j 
Bom on ti 
Terkoa 
Çinıento 
JttiU.t doy. 
Şar.k Je7 _ 

Balya 
Şark m. acaa 

Çt:K FlATLARJ 
Paris 
Loıııdra 
Nüyork 
>.-lilano 
llrükıel 
A. •ina. 
C@ne•r• 

4.rnate.-dam 
Sof ya 

12.06 f Prai 
694 J Viyana 

73,125 Madrit 
8,975 S.rl(n 

3.39.75 BeJırat 

82.7935 Zloti 
2.44.10 Peıte 
1,17,37 Bükreı 

65.,0€25 Moalco•a 

N U K UT (Sabı) 

Kuruı 

.to f. Fransız 166""1-2 
1 iıterl:n &2 
1 Dolar 135 

20 Liret 223 
'O f. Belçika 117 
20 Drahmi 24 
20 L !•..,içre 818 
2o Le-.a 25.-
21 Kur. C.k. 118 

ı şm •. A•. 
1 Pe:ır:eta 
1 Marlc 
1 Zeloti 

70 Ley 
2f't Dinar 

1 Çernowiç 
1 Alı.n 
1 Meeidi1• 

11.7S 
18,40 

28 
ıı .~o 

17,70 
l.-
ı.as 
2,85 

15.88.50 
4.29 

5.765 
1.97.SO 

34.7475 
4-2083 
3.575 

80.075 
10.94 

X:aruı 

24.50 
16 
49 

24.-
023 

46.-
-.-

9,33 
0,34 
.2.28 
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ŞEHiR 

1:.kaaeıwl 

Ticaret 
Müvazenemiz 
Lehimize on beş milyon 

lira kadar fark var 
I.tatiotik umum müdürlüğünün son 

neşrettiği ticaret müvazenen:üzin bu ıe
nemn 11 ayında ihracat lehine büyük bir 
farkla inki~ etmekte olduğunu gÖ&ter 
mektcdir. 933 senesi 1 ı ayında ihraca • 
tllnız ithalata na:<aran 15 milyon lira • 
dan pe:k az bir tark göstermektcdır ki 
bu netice f;mdiden geçen seneye naza • 
ran daha çok iyi bir derecele bulunul • 
duğunu göatcrmektedir. Son on beı gün 
de .efe ihracatımız ithalata nazaran üç 
milyon lira fazladır. 
Yapılan muvakkat istaisitk hülaaasına 

göre 15 günde ithalal'tmızm 3,299,276 
liralık bir kıymet göstermesine karşı ih
ractunız bunun 2,932,845 lira fazlasile 
6,232,121 lira olmuıtur. 

Bu senenin on buçuk ayına ait rakam
lar bu son rakamlarla birleıtirilince on 
bir aylık ihtalabn 67,479,864 lira ve ih
racbn da 82,269,377 lira olduğu görü
lür ki bu on bir ayda ihracal!.ımız itha
lahmızdan 14,789.513 lira fazladır. 

932 senesinin on bir aylık ithaliıb ise 
77,506,004 ve ihracab da 88,850,014 li
rayı bulmuı ve buna göre ihrRcatımız. it
halatımızı 11,344,010 lira kadar geçmiı· 
itr. 

933 tqrinisani son 15 günündeki baş
bca ithali~ ve ihracat maadeaen BfA.~ .. -
da göıterilmiıtir. 

lTHALAT 
Eıya cinsi 

Her nevi yün iplikler. 
Çay. .. • • • • • 
Pamuk iplikler • • • 

,, mensucat • • 
Demir yolu ve parçalan • 
Demirden kaba mamulat. 
Değirmen, hamur, ıeker 
makinaları • • 
Ağır maden yağları • • 
Sair e§Ya • • • • • • 

İHRACAT 
Eıya cinsi 

Canlı hayvanlar. 
Yumurta •• 
Sair balıklar • 
Bağırsak • • 
Ham deriler. 
Yün •• 
Tiftik • 
Halı 
Hububat • • 

• 

Kuru üzüm. • • 
,, incir • • 

Fındık. 
Tütün • • • • 
Palamut , 
Afyon .. • • • 
Keresl1e • • • , 
Maden kömürü • 
Sair efya 

• 
• 

• 
• 

• • 
• • 

• 

• 

192.RflG 
il,808 
b.ı,•"~ 

437,462 
226,261 

66,989 

105,141 
91,348 

2.012,709 

Lira 

120,147 
101,276 

90,529 
64,239 

129,661 
180,736 
589,592 
177,ll23 
zıo,791 
353,752 
299,806 
775.595 

ı,258,401 
161,414 
ı98,877 

77.860 
106,434 

1,345,088 

Ta han fabrikatörleri toplar ıyor 
Bugün Sanayi birliğinde tahnn fabri

katörleri mühim bir içtima aktedecek
lerdir. lçtima sebep Adana, lzmir gibi şe 
hirlerdeki taban fabrikalarmdan yüzde 
10 muamele vergisi alınmazken lstan· 
balda bulunan taban fabrikaları ti\sir
hane addedilmeyerek muamele vergisi· 
ne tabi l1utulmaktadır. l\'ıuamele ve.rgısi 
kanununda yerli mevaddı iptidaiyeyi iş
leyen taban fabrikalarının muamele ver
gisinden muafiyeti kabul edilmi§ ve bir 
çok vilayetlerde bunu böyle tatbik et
melde bulunmuştur. 

lçl'.mada Türkiye Cümhuriyeti huclut
lan dahilinde bazı vilayetlerde muame
le vergisi alınmazken bazilannda alın
masının tetkiki ve bu hususta lazımge
len makamnta müracaat edilmesi konıı
ıulacaktır. 

Yunan heyeti Ankaraya gitti 
Tüm ye ile Yunanistan arasında ak

tedilecek ticaret muahedesini aıiizake
reye memur Yunan heyeti dün ak§am
trnle Ankaraya gitmiş tir. 

Portakal fiatları düşüyor : 
Portakal fiyatları bu sene gene mev 

Iİm başında olduğumu:& halde dü§Uktür, 
Fiyatlann sukutu devam etmektedir. Ev 
velce 500 • 600 kunışa satılan 64 lük por 
takallar 450 kunışa satnnaktadır. 480 • 
500 kuruşa satılan 80 lik portakallar §İm 
di 420 kunııadır. 400 - 380 kuruta sa
tılan 100 • 150 lik portakal sandıklan 
ise şimdii 350 kuruıaıfır. 

Bu düşüşün baı)ıca sebebi Rusların 
elan alıcı vaiyetine geçemmeleridir. Va
ziyet gitt!:kçe fenalaşmaktadır, Bu se • 
ne de bundan birkaç sene evvel tesadüf 
edilen buhranın görülmesinden korkul
maktadır. 

Yumurta yükseliyor 
Y umurla ihractımız son günlerde iyi 

bir yükselit göstermektedir. Birinci i
ri yumurtalar hafta bqında &andık başı 
na 1, haftasonunda 2 lira yiikselmiıtir. 
Son zamanlarda alıcılarımızın batlıca., 
Almanyadır. Yalnız mevsim K'lbarile yu 
murta tedariki müıJ<iil olılufundan bun
.cfan IOtlJ'a pek te fazla ihracat yapılamı
yacktır. 1 tal yada epeyce yumurtamızı al 
ımı1<tadır. Geçen hafta muhtelif memle., 
ketlere 1600 sandık yumurta ihraç edil 
miıl!jr. 

Mısır'la ticaretimiz gevşeyor 
Mısırla ticari müruuebatımız bu sene 

geçen senelere nazaran gerek ithalat ve 
rekse ihracat itibarile çok zayıflamıştır. 
Esasen geçen sene Mrsrra ihnıclımız Mı 
sırm ithalatının ancak yüzde birmıi tq• 
kil etmekte idi. Şimdi bu nisbette daha 
f'.'2la düşmü§tÜr. Mısırın biu olan itha 

Bütçe zorluğu 
Tamiratı mütemadiyeye 

bile para ayrılamıyor 
Belediye daimi encümeni, dün de 

toplanarak yeni belediye bütçesinin 
masraf kısmının müzakeresine de· 
vaın etmiıtir. 

Bütçedeki açık yüzünden yeni 
mektep inşası için tahsisat konulamı
yacağı anlaıılmııtır. Tenvirat kısmına 
gelince, ayni sebepten sokaklara ye
ni Jamba konulamıyacaktır. 

Nafia kısmında ihale edilen 
1,800,000 liralık yol inJaatı için ba· 
zı vilayet yollan vardır. Bütçede, ta
miratı mütemadiye için bile tahsisat 
ayrılabileceği mü§kül görülmektedir. 

Kadıköyüne tramvay 
Üsküdar tramvayının Kadıköyüne 

temdidi için getirilecek malzeme için 
Alman gnıpilo belediye arasında ha
zırlanan mukavele im.zalanmıı ve la
zım gelen malzeme de ısmarlanmıt
br. Hatbn güzergahı da aynca tes
bit edilmiıtir. 

Hamit Bey iyileşti 
Takriben on heı gündenberi ra

hataız bulunan belediye r-eis muavin .. 
!erinden Hiimit Bey iyiletıniıtir. 

[ki gün daha istirahat edecek ve 
cumartesi gününden itibaren vazife· 
sine: devama ba~lıyacaktır. 

Seyrüsefer işleri 
SeyrÜ sefer işlerinin ialahma. çalı

ııldığı yazılmıştı. 
Mülkiye müfettişleri, umumi tefti

ıatta bulunarak bu hususta hazırı ..... 
dıkları raporu Dahiliye vekB.J.etine 
göndermişlerdir. 

SeyrÜ sefer işleri için Avnıpada 
tetkikatta bulunmakta olan heyetin 
vereceği rapor da nazarı dildı.ate alı
narak seyrÜ sefer işleri laJlzlm edi
lecektir. 

Sürpagop davısı 
Temyizden dönen Sürp Aııop me

zarlığı davası bu ayın 6 sında hukuk 
mahkemesinde görülecektir. 

Adliye yangını yüzünden bu da· 
vanın rüyeti geri kalmııtır. Belediye, 
buna ait evrakı ha:ı:ırlamııtır, dava
nın bir an evvel rüyeti için mahkeme
ye müracaat ebnektedir • 

Sokaklara çöp atanlar 
Sokaklara çöp atan ev sahipleri

nin teabiti ile tecziyeleri için zabıt tu
tulması lüzumu zabıtai belediyeye teb 
liğ edilmiştir. 

Adaların imarı 
Adalan imar komitesi- belediye

ce azami ynrdım. gösterilmesi takar -
riir ebnİftİr. Belediye, adalar için Vi 
yanalı mütehauıı Konnerden'e bir 
proje hazrr.1atmııtır. Bu proje tetkik 
edilmekte ve bu sene adaların su ih· 
tiyacınm tamanıen temini mukarrer 
bulunmıılı:tadır. 

Mahkemelerde 

Pollate 

Kaybolanlar 
Bir fabrikatör daha mı 

kayboldu? 
Aksarayda Bedri Sadık Beyin evin 

de oturan 27 yaıında Sedat Bey iamin 
de bir genç bir haftadan beri kayıp
tır. Sedat Bey geçen çaqamba günü 
evinden çıknnf, bir daha avdet etıne
miıtir. Sedat Bey Ankarada Devlet 
Bankası memurlarmdan iken b&§ağ
rm ile başlayan bir hastalığa tutul -
mu§ ve lstanbula gelmiştir. Sedat Bey 
burada icra dairesinde bir memuriyet 
almıı, fakat bir gün çalışbktan son
ra hastalığı dolayısile istifa etıniştir. 
Sedat Beyin ne olduğu, nereye gittiği 
henüz malUın değildir. ikinci ıube mu 
dürü Demir Bey Sedat Beyin aran • 
makta olduğunu söylemektedir. Dün· 
kü akşam gazetelerinden birisi de bir 
fabrikatörün de dört günden heri or
tadan kaybolduğunu yazmakta, fa • 
kat fabrikatörün ismini ve hüviyetini 
yazmamaktadır. İkinci ıube müdürü 
Demir Bey bu takip hadisesinden ha 
berdar olmadığını söylemektedir. 

Polis müdürünün ziyareti 
Emniyet müdürü Fehmi Bey dün 

akıam geç vakit müddeiumumi Ke • 
nan Beyi ziyaret etıniş ve bir müddet 
görü§mÜştür. 

Gazi'nin İstanbula 
Armağanı 

imzalı fotografları mera
simle yerine asılacak 
Cümhuri.yetimizin onuncu yddönü

mü münasebetile Büyük Reis Gazi haz-
retleri mernleket1n her tarafındaki fırka 
ve halkevleri merkezlerine birer fotoğ
rafilerini. hediye buyurmutları!'r.. Bu me
yanda 1 ıtanbul halkevine hediye huyu. 
rulan fotoğrafi b'inasmm mutena bir ye
rine talik edilmek Üzere çerçeveletilmiş
tir. 

Büyük reisin fotoğrafileri yakında 
merasimle ihzar olunan mahalli mahsu
sa talik edilecek ve bu yeni bir çalıı· 
maya hız yerecektir. 

--o--

Sıhhiye Vekili bugün 
Avrupaya gidiyor 

Mezuneu §elırimizde bulonmaktıı o
lan Sılıhlye vekili R<iik Bey bugün Pa
rise gidecd<tir. 

Rifat Müeyyet Bey 
Şehir meclisi sabık azasından va Ak

§am refilrimi:rin eski sahiiplerinden Ri
fat Müeyyct Bey vefat etmİ§, cenazesi 
dün sabah N işarıtaşmdaki iluımetga!mı
dan merasimle kaldırılarak E renköy aİ· 
le kabrGstaruna defnedilmiştir 

Ağırceza işe haşladı 
Dün ilk muhakeme yapıldı; Ceza 

mahkemelerindeki davalar 
Adliye yangınından sonra ilk mah

keme dün teşekkül etmit ve i.lk muha 
keme dün yapılmıftır. tık olarak te• 
şekkül eden mahkeme heyeti ağır ce
za heyetidir. Mahkeme Aziz Beyin 
riyaaetinde azadan Kemal ve aza mü 
lazimi Murat Beylerle müddeiwnumi 
muavini Nurettin Beyden t"f"kkül 
etmiı, zabıt katipliğini de ağır ceza 
katiplerinden Mehmet Ali Bey ifa et 
miştir. Mübaşir Kadri Efendi Tat 
mektebin ta§ koridorlannda tiz sesi· 
le: 

- Osman Efendi... Oaman Efen • 
diüi ! ... diye haykırmıf, gri pardesülü 
bir adam elindeki ıemaiyeyi kapıdibi
ne bırakarak ve f&pkıumı eline ala • 
rak mahkemeye ginnif, maznunlar i
çin ha:ı:ırlanan bir mektep sırasının 
üzerine oturmuştur. Reis Aziz Beyin 
isticvabı neticeainde Ounan Efendinin 
memuriyet vazifesini auiistima.l et -
mekten suçlu olduğu anlaşılmış, cür
münün derecesi aon af kanunundan 
istifade eder mahiyette olduğundan 
mahkeme heyeti aabıkasının aonılma 
sına karar vermiı ve muhakemesi 28 
kanunuevvele talik edilmiş~ir. 

ikinci mahkeme 
Yan ıımdan sonra ikinci olarak te· 

ıekkül eden mahkeme de üçüncü ce
za mahkemesi olmuftur. Bu malıke • 
me Hikmet Beyin riyasetinde aza Nus 
ret, aı:a müli.ziıni Adil, müddeiumumi 
muavini Nurettin ve zabıt katibi Ap
tullah Beylerden teşekkül etmiıtir. 
ilk olarak 7 mevkuf çıkanlmı§br. 
Bunlar Sütlücede hırsızlık makaadi -
le cephaneliğin kapısını kırarken ya
kalanan Hilmi, Vali konağmm ya • 
mndaki apartımaru soymaktan suçlu 
Hayik, Horhorda rakip olduğu oto • 
mobille Hatice Hanım isminde bir ka 
dını çiğneyerek öldürmekten suçlu 
Ahmet oğlu Mehmet, Alemdar cadde 
ainde Mediha Hanımın evini aoymak
tan suçlu Tevfik oğlu Mahmut, Bü -
yükadada bir kadına taarruz etmek· 
ten suçlu Hüseyin oğlu Süleyman ve 
Mehmet oğlu Süleyman, bir §Oförden 
rü§Vet almaktan suçlu Sabri Efendiler 
dir. Bu maznunlann kaffesinin evrakı 
yanmııtır. Bunun için iddia makamı • 

· al en Nurettin Be maznunla-

1 nn mevkufen muhakemelerine devam 
edilmesini ve yanan doayalarmın yeni 
den ihdası için kendilerinin mevcu • 
den müddeiumumiliğe iade olunmala 
nnı iatemiftir. 

Mahkeme heyeti keyfiyeti tezek
kür ettikten sonra ceza muhakemele
ri usulü kanununun 127 inci madde
sinin birinci fıkrasına tevfikan hakla 
nnda evvelce verilmiş olan tevkif ka 
rarlarmın iıtinladma, evraklannm 
yeniden tanzim ve kanuni muktezala 
nnın ifa edilmesi için de kendilerinin 
DJ.evcuden müddeimnumiliğe tevdi e .. 
dilmelerine karar vermiıtir. 

Diğer mahkemeler 
Üçüncü ceza mahkemesi buD<lan 

ba§ka dün dal~ ... dokuz davaya bak -
mıttır. Bu davaların maznunları ha • 
karetten ıuçlu Cemil ve Rasim, emni 
yeti suiiatimalden auçlu Hadi, darp 
ve hakaretten suçlu Kemal, müzaye
deye fesat kanşbrmaktan suçlu Ha· 
mit Hamdi, dolandıncılıktan suçlu Eı 
ref, Süreyya, Ali Remzi, vazifelerini 
ihmalden suçlu lsmail Hakkı, Ahmet 
Şükrü, Ahmet Remzi, hırsı:olıktan suç 
lu Osman Nuri Efendi1 'rle yalan şa
hadetten suçlu Alek::ldir. Bunlann 
dosyalan yanmamıı ve her birinin ay 
n ayn muhakemeleri yapılmışbr. 
Maznunlann suçlan mahiyeti itibari
le af kanunundan istifade ebnelerini 
icap ettirdiği İçin her biri hakkında 
aabıkalnnın aorulmaaına karar veril • 
mit ve muhakemeleri başka güne bı· 
rakılmıtlır, 

Tahliye isteyenler 
Mevkuf bulunan ve kadına taar • 

ru:ı: ebnekten suçlu olan Numan bin 
Yahya, Hüseyin bin Mustafa, Osman 
oğlu Ahmet ağır ceza mahkemesine 
istida ile müracaat ederek tahliye ta
lebinde bulunmuşlardır. Ağır ceza 
mahkemesi bu miiracaatlan tetkik et 
mektedir. 

Tahtakale yangınını çıkaranlar 
Tahtakalede Mustafapaşa hanın -

da yangın çıkarmaktan suçlu Hayik, 
lbrahim,Davit ve Miıon ile zabıtaya ha· 
karetten suçlu Hayri de dün bir isti
da ile müracaat ederek tahliye tale
binde bulunmuşlardır. Bu müracaatlar 

vııa,..u. 

Muallim 
Maaşları 

Vekalet maaşları nasıl 
verilecek? 

Muallimlerin vekiılet maaşları hak
kındaki karar Vilayete bildirilmiıtir : 

Jlk ve Orta tedrisat muallimlerinin 
terfi ve tecziyeleri hakkındaki kanu
nun bazı maddelerinin tadiline dair o
lan 1880 numaralı kanunun 1 nci mad 
desinde: ''Orta tedrisat muallimlerin· 
den kıdemlerine göre aldıklan maat· 
lara mukabil" "Lise sımflannda ders 
okutanlar haftada azami on beş, di -
ğer orta dereceli aıruf ve mektepler· 
de ders okutanlar haftada azami on 
sekiz ders vermekle mükellef tutulur. 
lar. Ancak bu suretle on het veya on 
sekiz saat ders denıhte etıniı bir mu
allim ihtisasile alakadar azami beş 
saatlik bir ders gnrpu münhal bulun
duğu talıdirde bu grupa aıağıda gös
terilen tarzda ücret mukabilinde ders 
okubnakla mükellef tutulabilir. Bu İ· 
lave dersten İstinkaf etmek esas va
zifeden iatinkaf etıniı sayılmayı mu • 
cip olur. Bu suretle orta tedriaa.t mek 
teplerinde ders deruhte eden mual • 
timlere ve memurlara haftada okuta
cağı her ders saati için ayda dört lira
dan sekiz liraya kadar ücret verilir." 
denildiğine göre mezkiir ücretin ve
rilebilmesi için bile azami bet saatlik 
bir dera gn>punun münhal bulunma
sını vazii kanun §&rt koımuş ve baıka 
hiç bir kayıt ta koymamııbr. Devlet 
memurlanna veki.let edeceklere ve .. 
rilmesi icap eden vekalet maaılannın 
hangi terait albnda ve ne mikdar ve
rileceğini tayin eden 1538 numaralı 
kanunda ise: ''Resmi bir va:ı:ife ifası 
için memuriyet mevkiinden ayrılanla 
nn ve Memurin kanununun 78, 79, 84 
üncü maddelerinde yazılı mezuniyet· 
!eri istimal eyliyenlerin yerlerinde ve
ki.leten vazife görenlere üç aydan zi. 
yade devam eden müddet için ve re
fiki o.!mıyan veyahut ayni daire ve mü 
esseııe içindeki refikleri arasında ih
tisas veya zaman &ebebile vazifesini 
ifa edebilecdt kimse bulunmayan me
murlann m.ezuniyet veya muvakkat 
mezuniyetleri halinde yerl erine hariç 
ten getirilecek vekillere ve birinci fık 
radaki ahval haricinde bir vazifeye ve 
kiılet edenlere ite başladıkları tarih • 
ten itibaren atağıdaki şekilde maaı 
verilir.'' denilmektedir. lıbu maddede 
i- aarih olup hükmü bilümum devlet 
memurlarma pınildir ve muallimleri 
bu madde haricinde addetıneğe im • 
kanı kanuni görülmemiştir. Binaena -
leyh hastalık ftya sair sebeplerle me· 
zun bulunan muallimlerin yerine ha • 
riçten vekil getirilmediği takdirde 
mevcut muallimlerden vekB.J.et edecek 
!ere iıe baıladığı tarihten itibaren ma 
aı verilebilmesinin ancak bir kanun 
vaz'iyle mümkün olabileceğine karar 
verilmiştir. 

"Umumi kadın,, kime denir? 
Fuhu§Ja ve fuhu§ yüzünden bula

tan zührevi hastalıklarla mücadele ni 
zamnamesinin tatbikatı için hazırlık· 
!ara baılanmııtır. Sıhhiye müdürlüğü 
nizamname ve talimatnameyi tetkik 
etmektedir. Nizamnamede umumi ka 
dm şöyle tarif olunmu§tur: "Kendile
rini baıkalannın cinsi zevkine menfa 
at mukabili veya itibari bir surette 
hasretmeyi sanat ittihaz eden ve bu 
suretle müteaddit erkeklerle münaae 
batta bulunanlara umumi kadın deni 
lir." Umumi kadınlar tesçil olunacak· 
!ardır. Umumi kadınlar haftada iki 
defa hususi veya remıi doktora ken
disini muayene ettirmek mecburiye -
tindedir. Birleıme evlerinde de mutla 
ka telefon bulunacakbr. Umumi ka -
dın olduğuna dair vesikası olmayan • 
lar da birlepne yerlerine kabul olu • 
namaz. Birlepne yerlerinde gece ya
tılama:ı:. Talimatnamenin tetkikatı bir 
haftaya kadar biterek tatbikahna ıri
rişilecektir. 

da tetkik edilmektedir. Bugün karara 
raptolunacaktır. 

Sulh ceza mahkemelerinde 
Sultanahmet birinci sulh ce:ı:a mah 

kemesinde dün Miton Hüsnü ve Kara 
bet isminde yankesicilikten maznun 
3 kİ§inin iaticvaplan yapılmq, üçü • 
nün de tevkiflerine karar verilmiştir. 

Sulh hukuk mahkemeleri 
Sulh hukuk mahkemeleri dünden 

itibaren Eminönü kaymakamlığı bina 
amda faaliyete geçmiılerdir. 

Alman hastanesinin bir davası 
Alman haatahanesi tarafından Va 

lantin Sabo isminde bir Macar tücca· 
n aleyhine 230 liralık bir dava açıl
mışbr. iddiaya nazaran bu zat Alm .. n 
hastahnesinden tedavi Ücretini verme 
den çıkmışbr. 

Adliye yangınının mesulleri 
Adliye binasının yanmasından 

maznun ve mesul tutularak tevkif 
edilen odabaıı Mehmet, kapıcı Ah • 
met, vestiyer Etem efendilerin müs ... 
tnntiklik tarafından dün de isticvap
lanna devam edilmiştir. Levazım me
muru Tevfik Bey de maznunen istin
tak hakimliğine sevkedilmiştir. Tev • 
fik Bey hakkındaki tahkikat gayri 
mevkuf olarak yapılmaktadır. Oda • 
batı Mehmet Efendi dün bir İstida ile 
müracaat ederek kefaletle tahliyesi 
talebinde bulunmu§lur. Müacaab tet
kik edilmektedir. Dün şahit olarak 
baro odacısı Ali, ihtisas mahkemeıi o 
dacılan Aziz ve Yusuf Efendiler din
lenmi,lerdir. 

- - -
-lı.rpaii-

Nezaket! 
lstanbul Belediyesi h a lkla temas 

eden memurlarına emir vermiş, a
haliye kar~ı nezaketle, mülayemet
le muamele etmelerini tenbilı et· 
ıniş. 

Köprü parası alındığı devirler
de kırk para için yumruk atan, ka
dın gögüsliyen,. hatta adam di>ı;en 
belediye memurları pek çoktu. 

Şehir için çirkin bir şey olan köp
rü parası kalktı ve çok şükür İstan
bullular da bu işkenceden kurtul
duJar. Gaetelerin müstehcen nesri· 
yat !aptıklan iddiasile mahkem~le
re sevkedildiği sıralarda köprü tah. 
sildarlarının ceza kanununun her 
maddesini harekete geçirecek ne 

1 

müstehcen küfürler, ne galiz ima
larla halkın ar ve haya hislerini pa
ramparça ettiklerini henüz unutma
dık. 

İstanbul halkı kırk para için çok 
ıstırap çekti. Bu yüz kızar tıcı t a hsil 
usulünden bizi kurtardığı için lstan 
buJ halkı Şükrü Kaya Beye he~ za
man teşekkür edecektir. 

1ttanbul Belediyesinin halkla te
mas eden memurlarını terbiye ve 
nezakete davet etmesi ve bu is i 
ciddiyetle takip etmesi de takdi;e 
değer. Belediye bu muamelenin 
her halde aksine şahit olmu~ ki 
memurlarına terbiye ve nezaket 
tavıiye ediyor. 
Yalnız bir nokta var.Bizde sırtına 

bir resmi üniforma geçİrPn beline 
koca bir altı patlar takan heı- me
mur, nedense mintarafillah Zaloğlu 
Rüstem kesiliyor. Hükfunet o ta· 
hancayı sanlı:i vatandaşlarının kafa 
smda patlatsın diye vermiş gibi en 
sünepe memur it batında ve hatta 
hoş zamanlarında yelesi kabarmış 
bir arslan gibi kiikrüyor. 

Sanki halk ve esnaf daima cü
rüm işle.Jneğe amade bir sınıf, me. 
murlar da daiına onların başında 
Azrail gibi durmağa memur bir ta
kun müsellah insanlar. Onlann 
nazarında halk yılmaz, canı çık
maz zararlı bir mahlôk! .• Halkın 
gözünde de memur, (yani halkla 
temas eden memur) daima ceza ya
zan, daima eziyet eden, . daima ha
karet eden bir zalim, 

Bu çirkin ve gayritabii kanaati or 
tadan kaldırmak lazımdır.Bir taraf 
tan halk ve esnaf belediye emirle
rini dinlememek için akla g c lmi
yecek hiylelere sapıyorlar. Bir van
dan belediye memurları bun.lan 
sindirmek için nizam ve kanunun 
fevkinde muamelelere başvuruyor
lar. Kartılıklı bir mücadele, adeta 
hırsız polis, fare, kedi mücadelesı 
aürüp gidiyor. 

Bu hadiselerin emirle, ne2aket 
tavsiyelerile önüne geçilebileceğini 
zannetmiyorum. Mesele bir iclrak 
ve içtimai terbiye meseleaidir. Hal
kın kafasında kanuna karşı hür
met, memurun kafasında vatanda
tına karşı muhabbet ve nezaket id
ı aki yerleşmedikçe bu mücadele de. 
vam edecektir. 

İsviçrede ne sokakta, ne pazar
da bir tek belediye memuruna te
sadüf edemezsiniz. Hatta Parisin 
methur hal'lerinde bile memUJ gö
ze çarpmaz. Fakat belediye nizam
ları sanki her esnafın batında bir 
belediye memuru varmııt gibi har
fi harfine tatbik edilir. Ne biyle, ne 
yalan ne de belediye talimatname
lerine aykın bir hareket. 

Fakat maazallah esnaf ve halk 
bir gün yanılıp ta bu emirlere, ni
zamlara aykırı bir hareketle bu
lundu değil mi. Artık değil yaptı
ğına hatta yapacağına, hatta işine 
ve mesleğine töbe eder. 

Atinada bile süte su katana ilk 
defa bir ay, sonra altı ay it yap
tırmıyor, üçüncüsünde meslekten 
çıkarıyorlar. 

Bizim halkımızı, esnafımızı me
murlarla yuzgöz eden ve bu suretle 
terbiye ve nezaketten, nizama hür· 
metten, vatandaşa saygıdan uzak
lattıran beldi cezaların çok hafif 
olmasıdır zannederim. Çünkü vazi
fesini yapan memura kartı bile 
esnafta laübali bir hareket var. 
Kanunu temsil eden memuru say
mak ve saydırmak çaresini bulmak 
lazımdır. 

Burhan CAHIT 

Cevdet Kerim Bey 
Bir müdci<ıtten beri Ankarada bu

lunan Cümhuriyet.Halk fırkası İstan
bul Vilayet idare heyeti Reisi Cevdet 
Kerim Bey yarm şehrimize avdet ede 
cektir. 

Papalığın Ankara sefiri 
ltalyan sefiri Mösyö Loiacanonun 

ve Ankarada bulunan muhtelif ır/.llet
lere mensup katoFk ailelerin coc.uklru·ı
nın vaftiz merasimini leyi~ için yapı
lacak mera~m.te riyaset etrm.k u.-t re 
Ankaraya gitmiş olan Papalığın Anka· 
ra sefiri Monainiyor Margotti ,eh..W 
ze dCnmüştür. 



Ayrılık senelerindensonra 
Sevgili okuyuculara kavuşmak zevki 

olmasa bu işin derdi çekilmez .• 
Bilmem sevgili okuyucularım ne 1 antrenörün teşviki var.,, 

derler ve ne düşünürler? .. Ben, İzmir der ki: "Ey millet! .. fstan
kendi hesabıma, bir kaç sene ayrı- bullular oyuncularımızı kandırıyor
lıktan sonra gene bu sütunlarda lar.,, 
kendilerile buluştuğuma çok mem- İstanbul der ki: "Yalan! .. iftira.. 

Bizim İzmirli hiç bir futbolcuyu 
kandırdığımız yok! ... ,, 

nunum. 
"Milliyet,,in ilk çıkıt gününden 

batlıyarak tam dört buçuk sen~ 
kendilerile spor sevinç ve dertlerı
mizi döktüğüm okuyucularımı, kısa 
ayrılık senelerinde özlemedim der
sem pek doğru söylemi• olmam. 

Dört buçuk senelik hasbibal se
nelerimizde, zaman zaman okuyu
cularımd.an bir kısmını kızdırdığı
mı, bir kısmını neşlendirdiğimi ve 
belki de bazılarını gücendirdiğimi 
biliyorum. Fakat gene biliyorum ki 
bütün bu okuyucularım, bunları 
müsamaha ile görmütlerdir. Çünkü 
onlar benden daha iyi bilirler ki 
''spor,,un; "spor yazıcılığı,,nın ica
batı budur· Bu, yalnız bizde değil, 
her memlekette böyledir. 

Neden böyledir? .. 
Çünkü spor; içine bir taş atıldık

ça o taşın etrafındaki halkalar git
tikçe ve mütemadiyen genişliyen 
bir mevzudur. Bu mevzua "taş atan 
lar,, ise "sataşanlar,, kadar çoktur. 

Spor havadisleri ve spor tenkit
leri hiç bir suretle diğer havadisle
re ve diğer tenkitlere benzemez. 
Bunların, gittikçe genişliyen mahut 
halkalar gibi, fertlerden başlıya
rak kulüplere, daha sonra tehirlere 
belki de memleketlere, kıt' al ara 
sirayet eden bir şumulü vardır. 

İşte size bir kaç havadis nümune
sı: 

"Sigara fiatleri ucuzlatılacaktır.,, 
"Üniversiteye yeni bir türk 8.li

mi tayin edilmittir.,. 
Yahut: 
"İngiliz Başvekili mühim bir nu

tuk irat etmiştir.,, 
Bu havadisler okunur, ehemmi

yetine göre az çok üstünde durulur, 
görüşülür, geçer gider. Fakat etra
fında dedikodu yapılmaz, yapıla
maz. Yapılırsa bile mahdut bir sa
haya münhasır kalır. 

Halbuki işte faraza size ufak bir 
spor ha vadisi: 

"Vehap sporu terkediyormuf .. ,, 
Bu havadisin, şu dört kelimelik ha
vadisin, Ahmetten Mehmetten ... 
Yani fertlerden başlıyarak Galata
saray, Fenerbahçe, Altay, Karşıya
ka vesaire gibi kulüplere geçen, 
daha sonra bir İstanbul - İzmir 
meselesi haline giriveren genit bir 
dedikodu sahası vardır· Bu dört ke
limeyi herkes kendine göre günler
ce, batta aylarca seve seve, istiye 
istiye tefsir eder. 

Ahmet der ki : " Ben bu itin kün 
hünü biliyorum ama timdi söyliye
mem.,. 

Mehmet der ki: "Vehaptan bir 
mektup aldım, sporu terketmiyor, 
kulüp değittiriyormuş.,, 

Galatasaray der ki: "Muhakkak 
Fenerliler kandırmıştır.,, 

F enerbahçe der ki: "Gene kan
dıracakmıfız. Vehap bize seksen 
kere müracaat etmittir de almamı
şızdır.,, 

Altay der ki: "Bu itin içinde bir 

işte sevgili okuyucularım, bir kaç 
senelik ayrılıktan sonra.· Bir ki,iye 
ait havadisile bin kitinin meşgul ol 
duğu, dört kelimesinden dört ay
lık dedikodu çıkarıldığı muhakkak 
olan bir mevzuun yazıcısı olarak 
gene karşınıza çıkıyorum. 

İfin bu cihetinden memnun de
ğilim, fakat ne yapayım ki çok öz
lediğim sizlere kavuştuğuma mem-
nunum. 

Sadun GALiP 

Resmi müsabakalar 
İstanbul Futbol Heyeti Riyase

tinden: 
15/ 12/ 1933 cuma günü yapıla

cak mıntaka resmi müsabakaları, 
1 - Taksim sahasında: Saha 

komiseri Necmi Bey. 
Vefa - Kumkapı - F enerbahçe B. 

takımları saat 11 de Hakem Basri 
Hey. 

Beylerbeyi - Eyüp A. takımları 
saat 12 de Hakem Retat Bey. 

Vefa - Kumkapı - Fenerbahçe A. 
takımları saat 14,30 da Hakem 
Basri Bey. 

2 - Fenerbahçe sahasında: Sa
ha komiseri Nüzhet Bey. 

Galatasaray - Betiktaf B. takım
ları saat 11 de Hakem Cafer Bey. 

Kasımpaşa • Anadolu A. takım
ları saat 12 de Hakem Rüttü Bey. 

Galatasaray - Beşiktaş A. takım
ları saat 14,30 da Hakem Cafer B. 

3 - Betiktaf Şeref sahasında: 
Saha komiseri Nuri Bey. 

Beylerbeyi - Eyüp B. takımları 
saat 10 da Hakem Adnan Bey. 

Süleymaniye - Fenerbahçe genç
ler takımı saat 11,15 te Hakem Ha
lit Bey. 

Beşiktaş - lstanbulspor gençler 
takımı saat 12 de Hakem Ahmet 
Adem Bey. 

Anadolu - Eyüp gençler takımı 
saat 13,45: te Hakem Halit Bey. 

Güzellik enstitüsü açıldı 
Beyoğlunda istiklal caddeainde 

Galatasaray polis merkezi karşısında 
"Nevin güzellik enatitüaü" iaimli bir 
müeseae açılını§tır. Bu müeaesenin ev 
velki akıam davet edilmit bulunan 
gazetecilerin huzurunda küıat resmi 
yapılmııtır. Almanyada bu iti tabail 
etm.iş bulnncıın SPJ.ıir tiyatrosu artiat
lerinden Rahmi Beyin kardeti Methi 
Bey, ga:tetecuer huzurunda elektrik
li ve diğer aletlerle bir matmazelin 
yüzünde aanatini göstermiş ve cid .. 
den muvaffak olmuıtur. Müesseae 
banyo ve maaaj kıırmlannı asri ve 
fenni tecbizatı muhtevidir, 

---'=<>--

Cephe gerisi 
Burhan Cahil Beyin halk romanla

" a.eriıinden iliıncisj olan "Cephe gerisi,, 
adlı romam nef'ıa bir cilt lıalinde neır.,. 
dilmittir. Burhan Cahit Beylin mümtaz 
üslubu ile yazılan bu eaeri karilerimize 
tavıiye ederiz. 
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Gayri mübadillere 
Yeni tevziat 

-o--

İstihkak sahipleri tevzıat 
nisbetini az buluyorlar 

Dün Ankaradan ıehrimize gelen bir 
haberde hükUmetin gayri mübadiller'm 
istihkaklar.na mukabil kendilerine yüz
de bir nispetinde para, ve yüzde 15 ı:Üa
petinde bono tevziine karar verdiği bil 
dirilmektedir. 

Bu haber henüz resmi bir surette t ... 
yit edilmediği gibi gayri mübadiller ce
miyetinde de bu husuata mal\ımat yok
tur. 

Bununla beraber, bükUm.etin gayri 
mübadillerin vaziyetini nazan dikkate a
larak, kendilerine isı!ihkaıklanna muka
bil para tevziini esas itibarile kabul et
tiği; anla§:ıhyor. Yalnız bundan evvcl, 
tevzi edilecek paranın yüzde iki nispeo 
tinde olac.,/ğı haber verilmiı iken, §İm
di yüzde bir tevziine karar verilmesi gay 
ri mübadilleri sukutu hayale uğratmı!'" 
tir. 

Alakadarlar bu haberden bittabi rnem 
nun olmamı§lardır. Gayri mübadiller bu 
paranın ihtiyaçlarma nispetle hiç meaa
be{mde bulundluğunu, bilhaaaa ekseri
yeti tetlDI eden küçük istihkak sahip
lerinin, bundan hiç bir istifade elde 
ederrliyeceklerini beyan etmektedirler. 

Gayri mübadiller bu itibarla bir kat 
daha hükumetin merhametine ıığmarak 
daha fazla tevziatta bulunmasını İste
mektedirler. 

Bu para, Muhtelit mübadele kom'ı .. 
yonunun lağvı hakkındaki itilafnamenin 
Ankaraıla imzası üzerine , komiayon em
rinde bulunan 62,500 lngiliz lirasından 
hükUmete teaviye edilecek olan yinni 
beş bin lngiliz liraaı ile tevzi edilecek
tir. Bu, bizim para ile 170 - 180 VJD 
Türk liraama baliğ olmaktadır. 

Kazım Pş. Hz. 
Turing Kulübün hami 
reisliğini kabul etti 

Türkiye Turing ve Otomobil klübü 
tarafından B. Millet Meclisi reisi Ka
zun Paıa hazretlerine hilmi reisi"'- tek
lif edilmiıtir. 

Kazım Paııa Hz. bu teklifi kabul et. 
miş ve cemiyet 'İdare heyetine de bir 
mektup yazmıştı.r. Patanın bu mektu
bu şudur: 

"Geçen aene reiıiniz Kocaeli mebu
ıu Reıit Saffet Bey vasıta.aile de bildir
diğ'im veçbile asil Türk milletinin ve es
ki Türk memleketlinin tabii, bedii, 
tarihi, içtimai kuvvetlerini ve e-
serlerini gerek kendimize gerd< 
ecnebilere tanıbnak ve seyahati ... 
ri teşvik ve teshil ederek vatanımıza 
maddi ve manevi menfaatler temin e
den ve ..ı'.alıa büyüklcıırıni temin edecek 
olan Türkiye Turing ve Otomobil klü
bünün faaliyetini cidden tasvip ve tak
dir ed!j.p idare heyetinizin teklifini is'lll 
fen hami reisliğiniz,i kemali menmuni
yetle kabul ve meşkfuo me•ainizin teva
l'isini temenni ederim efendim.,, 

B. M. M. Reisi 
A. Kazım 

Harp malullerinin takvimi 
yoktur 

Harp Malulleri Birliğimden: Harp 
Malulleri Birliği 934 senesi için takvim 
çrkannarnıştrr, ma!Uller namına aab~ yap 

makta oldukları istihbar edilen bazı eş
hasm maluller Birliği namına vuku bu
lacak müracaatlarının kabul buyunılına· 
ması ve bugüne kadar ticari ve mali hiç 
bir teşebbüste bulunmadığımız cihetle 
bu ıekildeki taleplerin dWenmemeoi i
lan olunur. 

Cemiyetlerde 

Tahmil ve Tahliyede .. 
Tahmil ve tabliye cemiyeti yeni 

idare heyeti intihabı dün cemiyetin 
Galatadaki idare merkezinde yapıl • 
mııtır. 

Harp malOlleri birliğinde .. 
Harp Malulleri birliğinin idare he 

yeti içtimıı.mda 2 nci reis Berati Be • 
yin müstafi addile yerine azadan Cu
di ve Katibi umumi Baha Beyin ye -
rine de Enis Beylerin seçilmeleri ya • 
pılmıştır. 

Uç kilo eroin 
Yakalandı 

Balık tenekesinin içinde 
vapura götürülüyordu 

' 
Dün gümrük yolcu salonunda güm ! 

rük muayene memurlarından Hasan 
Tahsin Efendi kurnazca tertip edil • 
mit ve mühim bir eroin kaçakçılığını 
meydana çıkarmııtır. Hasan Tahsin 
Efendi elinde bir balık tenekesi geç -
mekte olan Necati isminde birıni çe
vinniıtir. Ve tenekeyi muayene ctmit 
tir. Tenekenin Üstündeki balık çıka -
rıhnca içinde diğer bir kutuda 3 ki • 
lo 800 gram .. roin çıkmııtır. Bu ero
in bahklann altında komanya teklin
de Rece! Carol vapuruna götürülmek 
le İmİf. ----·----
ll••l'lfte 

İlk mektepler 
Muallimleri 
Oturdukları semtlere göre 

tayin edilecekler 
Gelecek sene, ilk mektep muallim 

leri kadrolarmm, muallimlerin o
turduklan semtler nazarı dikkate a
lınarak tesbiti muvafık görülmÜ§• 
tür. 

Çinden Uç Türk talebe geliyor 
Adana gazetelerinde okunduğu

na göre, Şarki Türkistanda teıekkül 
eden yeni Türk devleti tarafından 
Rifat, Cevdet ve Firdevs Eefendi ia
m inde üç talebe tahsil için memleke
tlınize &'Önderilmişlerdir. 

Kaşgırdan Adanaya kadar gelen 
talebe, Ankaraya giderek yeni devlet 
reisinin mektuplannı makamab i.Ji
yeye takdim edecektir. 

Sınıf geçmek için 
Üniversite Hukuk talebesinden 

üssü mizanı 69 bugçuk numraa tutan 
]ara yarım numara ili.vesile sınıf ge • 
çirilmeleri hakkında Üniveraite rek -
törlüğünün teklifi Maarif vekaletin -
ce muvafık görülmüt ve dün bu bu • 
susta e~ir gelmİ§lİr. 

Avrupada tahsil 
Avrupada tahsile gidecek talebe

den bir kafile bugün şehrimizden ha
reket edecektir. 

Elektromskanik şubasi 
Fen Fakültesi rektörü Ali Yar B. 

Elektro mekanik şubesinin lağvı bak 
kında herhangi bir karar ve tasavvur 
mevcut olmadığını aöylemiıtir. 

Balıkesir lisesi mUdürlUgU 
lstanhul kız lisesi tabiiye muallimi 

Mehmet Emin Bey, Bahkeair lisesi mü 
dürlüğüne tayin edilmiıtir. 

Nisaiye profesörünün dersleri 
Üniversite nisaiye profesörü Her 

Lipmann tarafından dün Hilaliahmer 
haatabakıcıhk mektebinde umumi ma 
biyette bir ders verilmiştir. Profesör 
bugün de Haseki haatahaneainde ba
zı talebenin ihtisas imtihanlanm ya
pacaktır. 

Kadınlar Birliğinde 
meccani dersler 

Kadın Birliği katibi umumiliğinden: 
Ka&m Bl;ı-Jiğinin hannnlara mahsuı olan 
meccani liaan dersleri devam ediyor. 

Fransızca dersini Galatasaray yüksek 
sınıf fran•ızca muallimleri tara~mdan ve
rilmektedir. 

Ders günleri pazar, çarıaınba olup 
saat 4 ten 6 ya kadardır. 

Almanca dersi büyük mekteplerimiz.. 
de almanca ders teclrU etmekte bulunan 
pek muktedir bir Alman muallim tara. 
fından senelerdenberi muvaEfak.ryetle de
vam etmektedir. 

Ders günleri cumartesi, çarşamba aa· 
at dörtten alhya kadardır. 

lngi!izce deni Kollej muaJlimleri.,,. 
den hir Amerikalı muallim hanım tara
fından verilmektedir. 

Derı günleri aah, cumartesi 4 ten 
6 ya kadardır. 

Seıli ve ıesıız sinemanın yarattığı en l:.üyük film 

KİNG-KONG 
nci harikası, akıllara hayret ve dehşet veren filııı 

Tamamen TÜRKÇE olarak bugOn matinelerden itibaren 

iPEK ve ELHAMRA Sinemalarında 
FiYATLARDA ZAM YOKTUR 

Tamamen Fransızca •üshası MELEK Sinemasında 

Bugünkü Program 
ISTANBUL : 

17,30 Gramofon. 
18,15 Selim Sırrı Bey tarafından konferan•. 
18,40 Tas.arruf baklanda konferans. 
18.SO Türkçe Tango, 
19,30 Kemal Niyaıi Be7 ve arkadaılan. 
21 Gramofon. 
21,30 Anadolu Ajansı, Borsa baberi, Saat 

ayarı. 

A · ı K A R A, 1538 m. 
12~ • 13,30: Gramofon. 18: Alaturka saıı:. 

18,45: Viyolonıel konıtıri (Edip B.). 19,20: 
Alaturka aaz. 20: Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A, 1411 m. 
16,45: Pli.k. 17,45: Konferans. 18: Hafif muıi· 
ki. (Caz takımı tarafından.) 18,55: Kö7lü sent 
lerine mahsus neıriyat. 19,05: Konferans. 21,05 
Halk konseri. 22,05: Milsababe. 22,20: Konae· 
rin devamL 23,0S: Dana musikisi. 24,05: Milsa• 1 
babe. - Dana musikisi. 

BUDAPEŞTE,550m. 
17: Gençliğe ait konferan•· 18: Zirai konfe· 
rana. 18,30: Sahibinin sesi pl8.kları. 20,25: Rad· 
yo orkeıtraaı takımının konseri .. 21,30: Aske· 
ri konser. 23,15: Haberler. 23,35: Yaylı alet· 
ler tarafından konser. 24,05: İMRE MAGYARl 
Sigan takımı tarafından S2ıan musiki:oi (Hun· 
ıarya otelinden.) 

V 1 Y A N A, 518 m. 
17: Operet plikları. 17,40: Umumi neıriyat. 
18: Müıababe. 18,25: Çembel çe Viyolonsel 
aletlerile konıer. 19,05: Müsa.babe. 20: Genç 
i.ııkların zam•nınll ait musiki. (Max Schön· 
herr; Lizzi Holxıchuh ; Radyo orkestrası). 21, 
20: Haftanın haber icm•li. 22: Orkestra kon• 
aeri (Rudolf Niliuı; Paul. Conne; Sinfonik la• 
kımr.J 23,20: Haberler. 23,45: Lehar salonun· 
dan naklen akıam konseri .• 

MILANO - TORINO - FLORANSA • 
TRIYESTE : -

18,10 Oda muıikiıi, haberler, pliık, 20,50 
Haberler. pli.k , 21,35 Haberler ,opera tem• 
aili. 

ROMA • NAPOLI - BARI : 
18,05 Müaahabe, t&&'atınili konser, 21,25 Ka

rııık konser, 22,20 K•tlanmıı yaımak isimli 
temsil, 22,50 Konaerin devamı, 23,20 Danı mu .. 
aikiai. 

CEZAi R 363 m, 
23,10 plik, 24 Sark muıilôıi. 
B E L G R T. 430 m. 

18:Muhtelif operet parçalan. 20: Milsababe. 
20,05: Pli.k. 20,15: Konf~ranı. 20,35: Plik. 
21,05: Senfonik orke•tra konseri. (Beetho•en, 
Goto•aç, Duo;rak, Saint - . Saena, Grieg'in •· 
aerlerinden. 23,05: Haberler. - Dana muaildst 

B 0 K R E Ş, 394 m, 
13,05: Borsa • - Pli.k. - Haberler • - Pli.le. 
17,15: Plak. 18,05: Dinico orkeatrasL 19,05: 
Haberler. 19,20: Dinico orkestra11. 20: Ders. 
20,25: Konferans. 20,45: Opel• (plik ile.) 

B R E S L A. U, 32$ m. 
17: Hafif musiki. 18,.35: Pl"\laya zabitinin ıairli 

Hoş vakit geçirmek iıhrsemı 

ARTİSTİK sinemasına 
gidiniz ve ANNY ONDRA'yı 

yrni ve son komedisi 

Matmazel HoFFMANN 
filminde ıeytani cazibes:le daıı• 
edip taıtanni ettiğini gliriinü:ı· 

1 aveten: FOX JOURNAL 

·------(11017) .-_ 

--~------------~ nu aıqaw ::>ıır.y (l:.•Mo.•l>ıo.-ya )d• 
ADALAR ÇIÇEGI 
Filme alınmıı cazip, Neşeli ve 
eğ'enceli operet Musikisi: PAVL 
ABRAHAM'ın Oynıyanlar: IVA't
PETROVİTCH- MARTHA EG 
GERTH ve meşhur tenor HANS 
FIDESSER ilesevimll komik ,_ 

• ERNST VEREBES (11019] 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk ınah• 

kemeıin·den : l 
Kaıım paıada küçük piyale mahalle

sinde zincirli kuyu caddesinde 59 No. ]il 

hanede oturan ipek hamın kızı Eaıiııe 

Aliye hanım akıl hastalığına müptela ol· 

duğundan bacn ile ayni ikametgibta .. 

kin anneai ipek hanımın vilayeti altıJlll 

konulduğu il8.n olunur, (10999) 

1ST ANBUL BELEDiYESİ 
SEHIR TiYATROSU 

Bu akpın 
Saat 21 de 

BEKARLAR 
Yazan L. Fulda 
fakil edenler Na· 

bi M. Kemal 
4 Perde 

Umuma 
ii. 18,SO: Piya.no muaikiıi. 19,10: Zirai müıa· !!lll••••llll!lllllllllllllllll ... !1!!!11111!!1111!1•••-, 
habe. ı9,35: Mü•ahabe. ı9,50: Erte•i ıünün D Ü K T Ü R 
proıramı. 20: Milli neıriyal (Noel zamanına 

malı.auı musiki.) 21: Haberler. 21,10: A•u•hu-· R ki H kkı 
ya i•imli n•triyat. 21,30: "Lielbe, Du Himmel USÇU U a . 
Auf Erden,, isimli muıikili temıil. 23: Haber· 
ler. 23,20: Haberler. 23,45: Gece muaikiıi. Galatasarayda Kanzük eczabaneıı 

ı=- Göz Hekimi 

1 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

:. ................. 9~0!1!!'04' ... 

Dre Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cuma pazardan batkn günlerde aa • 
bahleyin (9 - 11) Beyoğlu • Taksim • 
Altın bakkal No. 2 Telefon 42519. vgle· 
den ıonra (2.30 - 6) lstanbul Divanyo
lu No. 118 Telefon 2239!!.. 

Perşembe günleri aaoaMeyin Beyoğ
lundaki kıtlık ikametgibta fukara mec
canen. 9134 

9006 

karımnda Sahne sokaimda 3 nwn8" 
ralı apartımanda 1 numara. 

..... 1 

Jlilliyct 
Aınn umdeıi " MiLLiYET " tir· 

ABONE 0CRETLER1: 
Türki7e için Hariç için 

L. K. L JC. 
3 aylıiı 4- a-
8 

" 7 50 14 -
12 • 14- 28-

Celen ••rak seri •er.ilme•- Müddeti 
seçen nüıhalar 10 kuruıtur.- Guete •• 
matb.aya ait itler için nıüdiriyete ınil~ 
racaat edilir. Ga.zetemiıı: ilinlarro me•'u~ 
li .·rtini kabul etmeıı:. 

., 
Milliyet'in edebi romanı: 70 bir yol görüyorsanız tenvir ediniz Bu haber bilmiyorum onu neden rım ... Yok, ona hacet yok. Sen dedi. 

rica ederim. bu kadar meşgul etti. üçe çeyrek kala Kadıköy iskelesin- Adanın üç vapuru tenha .. Yuk•• 
... · e "' e Ba,ını salladı: • • de bekle. Ben gelir, seni bulurum. rıda oturduk. 1 

"°';··.,-.·.- K 1 R ( 1 ( l r.. ~ -Hayır. Hayır. Ne munasebet.. Cumaya iki gün var. Yarın per- - Başka bir fey almak lazım Retit Beyin bu Prensese ait i:ıa· 
Yalnız bir nokta var. Bana niçin fembe, Retit Beyin galiba çok işle- mı beyefendi: hat vermesini bekledim. O balla 
daha evvelden haber vermedin? ri var. Bu bahse hiç avdet et~edi, - Bizim kopya kağıtlarından etrafı gösteriyor, Kadıköyünü, fe--, 

' BUR HAN CAHIT - Geçen cuma vakıa böyle bir bense hastalığım zamanında göster bir paket al· nerbabçeyi anlatıyor, oralan hak· 
şey konuşmuştuk. Fakat nitan me- diği tefkati bu sırada esirgemiye- - Emredersiniz efendim. kında tafsilat veriyordu. 

tlnkııip Komanıı selesini hemşiresi bugün telefonla ceğini tahmin ediyordum. Kim bi- - Unutma üçe çeyrek kala! Ada çok uzak, üç iskeleye uğ· 
inanmaz, kırılmaz bir inatla yü- 1 derin çekerek küllerini parmağının haber verdi. Maamafih bunun res- lir belki düşündüğü batka şeyler Ve telefonu kapattı. radıktan sonra sonuncusuna çılı:• 

züme bakıyordu. Hırslanmamk için ucile yere döktü. Yutkundu. Tava- mi olacağını zannetıniyorum. Bel var. Bu Prenseste kim. Yatalak, zen- tık. . 
kendimi güç tutuyordum. Sakin, na, etrafa baktı. Müsterih insan- ki beni bir kaç aile erkanına tanı- Bugün (Narin) le telefonda belki gin Prenses .. Şu Retit Bey böyle Ne zaman Prensesin vekaletill1 

ve enndişesiz ilave ettim : ların taklidini yapar gibi ayak a- tacaklar. Sonra.. yarım saat konuştuk. Cuma günü müşterileri de nereden bulur. Bu yazacağız, ne zaman döneceğiz. l'fia 
- Beni hemtiresi davet etti. Pe- yak üstüne attı, mırıldanır gibi: Ve ilave ettim: bana koca bir demet çiçek hazırla- veki.letten kim bilir ne kadar isti- amafih Retit Bey hesabını bili.r 

derile tanıştırdı ve meseleyi gene - Pek güzel, dedi. Kısmet böyle _Her halde beni böyle bir gün- yacağını, bahçenin bütün çiçekleri- fadesi olacak? adamdır. Böyle itlerde ona güveııı: 
hemşiresile konuttuk. Suat Beyle imit, ne yapalım. de yalnız bırakmıyacağınızı zan- ni koparacağını söyliyordu. itini bilir adam. Fakat böyle lir. Ada daha uzaktan botuma gittı• 
aramızda buna dair hiç bahis geç- Sonra benim vaziyetimi dütün- nederim. Kimsem olmadığını bili- Nihayet perşembe .... Bugün yazı- uzak yerlere gidip makine ile yazı Yetilliklere gömülmüş beıııbe-
medi. müt gibi yüzüme baktı: yorsunuz. hanedeki kitaplarımı götüreceğim.. yazdığım ilk defa vaki oldu. yaz, sivri kuleli, irili ufaklı köşlet .. 

Retit Bey birdenbire israr etınek- - Mes'ut ol da .. Öyle değil mi. Kafasının mütemadiyen itlediği- Odacı Ahmet büyük bir paket tu- Ali Efendiye anlattım. Kat kat bahçeler... Gölgeli, sarı 
ten vaz geçmit gibi zorla gülümse- Sinirli, sinirli güldü: ni hissediyorum. tan bu kitapları apartımana götür- _ Retit Bey bu, dedi. Yılan de- kumlu sahilleri var. 
meğe çalıtarak koltukta doğruldu: - Her şeyden evvel senin saa- Gözleri çok fey düşündüğü za- dü. Jiğinden iş, menfaat çıkarır. Her Kalabalık arasında Reşit Bey bir 

- Ne ise acanım. Demek şimdi detin lazım. Demek Suat Beyi be- manlarda olduğu gibi olduğu yer- Reşit Bey sabahtan çıkmıştı. halde zengin bir prenses olacak. arabaya itaret etti. . 
cuma günü nifan var. ğendin? de bir serçe kafası gibi dönüp du- Tam yemek yiyordum. Telefon Ben Adaya hiç gitmedim. Fakat Bindik. Kopya kağıtlarını, teridı, 

- Zannederim. - İyi bir gence benziyor. Baba- ruyordu. . çaldı. Adadan çok bahsedildiği için me- mürekkebi kaybetmemek için çaıı· 
- Sonra. u, kız kardeti,hepsi iyi kalpli insan _ Evet, evet, dedi. Pekala .. Mü- Retit Bey. rak ta ediyordum. Bu fırsatla Ada- tamla beraber sıkı sıkı tutuyoruı:ı· 
- Ben de onu söyliyecektim. lar. kemmel. .. Cumaya daha iki günü- Konuştuk: yı da görmüt olacağım. Retit Bey arabacıya bir isiıJJ 

Öyle hissediyorum ki nişandan - Öyle olduklarına füphe yok.. müz var değil mi, her fey kolay - Mühim, acele bir İf çıktı Çi- iki buçukta hazırlandım. Kopya söyledi. Fakat hiç işitmediğim bit 
sonra çalışmamı doğru bulmıyacak- Ne ise madem ki karar verilmiş. efendim. çek. Uç vapurile Adaya gideceğiz. kAğıtlarını paket yaptım. ihtiyaten isim. Her halde türkçe değil. Sonu 
lar. Her tey hazırlanmıt bir fey söyle- - Bir emriniz yoksa çıkayım. - Niçin Beyefendi. bir silgi hatta bir küçük şife maki- (kalos) la bitiyor. Diyaskalos ınuı, 

- Ya, demek cumadan sonra mek doğru değil. Tabii, tabii, geç kalma! Çok zengin yatalak bir prensin ne mürekkebi bir kutu da şerit al- galiba. Buranın arabaları da pek 
ayrılıyoruz. - Hayır, siz bana en müşkül Odama geçtim. Yavaf yavaş ha- vekaletnamesini alacağım. Orada dım. 'ık. Tenteli .. Yollar kumlu, teker• 

- Müsaade ederseniz. zamanımda elinizi uzattınız. Beni zırlandım. Çıkıncıya kadar Retit makine varmıt, üç vapurile gidip Retit Bey Benden evvel gelmit, !ekler çıtır çıtır kumları eziyor. YD" 
İnfialini gizlemeğe çalıttığını himaye ettiniz. Babalık ettiniz. E- Beyin odasında dola,tığım buzlu yedi vapurile döneceğiz. Ben yazı- bekliyordu· lun iki tarafında biribirinden güzel 
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MiLLiYET PERŞEMBE 14 KANUNUF.VVEL 19~ 

Macar Başvekilinin 
Hitabesi 

2 kanunuevvel 933 ak§amı saat 22 
de Macaristanın 120 kilovatlık Buda· 
Peıte merkezi merasimle açılmııtı. 
llkönce Macar Başvekili M. Gömböı 
bir nutuk irat ederek radyonun fay
dalarından bahsetmiı ve deıni~tir ki : 

"- Hadyo bir milletin kültürünü 
dünyanın her tarafına nakletmeğe en 
iyi bir vasıta olduğu gibi milletleri bi
ribirine de bağlamakta pek büyük yar· 
dıını dokunur. Bu yüzden eskiden bi· 
ribirlerini hiç tanımayan halklar kar§ı 
karşıya imi§ler gibi sözlerini i§itmek
tedirler. Bilhassa radyo, kitap ve ga· 
2ttelere pek meraklı olınıyanlara çok 
layaalı oıur. Hu gibi kimselere radyo 
hal:hazır ve mazi hakkında her husus· 
ta tenvir eder. ,, 

M. Gömbös'ün konferansını Macar 
Maarif Nazırının bir hitabesi takip et 
tnit, sonra Macar radyoları Müdürü 
M. Bela Havel §Öyle bir hitabede bu
lunmuıtur: 
"- Büyük yeni merkezimiz tama .. 

tnile milletin malıdır. Şirket bunu i
tnal ettinneğe hükıimetimiz tarafın
dan ve milletimizin yardımile memur 
edilmi§tir. Şirket halkın her arzusu
nu yerine getirmeğe amadedir.,, 

Bundan sonra en İyi Macar artist· 
lerinin iştirakile bir konser verilmiı· 
tir. 

Orijinal bir istatistik 
''Wireleas World,, isimli lngiliz mec• 

tnuaıında tuhaf bir istatİitik neticeıi oku 
duk: Buna nazaran lngilterv ·I<; büyük 
radyo dinleyicilerinin yüzde 75 ıi çocuk
lb..·a mahsus neıredilen programı, çocuk· 
farın yüzde 75 nispetindeki dinleyicileri 
de dans musikisi ile büyüklere mahsuı 
<liğer program kısımlarını takip etmekte 
İmişler. ---o-
Süvarilere mahsus aletler 

J\:nerilrnda ıon lıaftalar zarfmda yapı· 
lan ko•••l . la süvarilerin kullanıdığı rad
Yo •letlori k•Jllanılmııtır. Gayet hafif 
&ıklette sııvnri aletleri eğerlere raptedil· 
ıniş ve kulaklıklad jokeylerin kulakların
da takılı İmif. 

--o-

laponların sevdikleri nedir 
ispanyada radyo çok terakki etıniıtir. 

Burada bir mecmua tarafından ne gibi 
bir neıriyattan en çok hoşlanıldığı husu· 
sunda sorulan auaHere gelen cevapların 
taınifinde §U neticeye varılmı~tır. 

1 - Balladlar ile Japon tarihine ait 
hikayeler, 2 - Dramatik ve mizahi neı· 
riyat, 3 - Filmlere ait mavzular. Musİ· 
ki olarak bilhassa milli Japon musikiıi 
tercih edilmektedir. 

1 Amell Bllgller 1 
Galenli aletlerden memnun kalmayan amatörlere bir alet 

Galenli nletlerden memnun kalmı
yan ve ucuz bir alet sahibi olmak iı. ı 
tiyen amatörlere &Östereceğimiz alet 
ile yalnız mahalli meı·kezlerle k&lma· ı 
yıp hava karardıktan sonra 5, 6 kuv· 
velli Avrupa merkezini de bulmak 
mümkün olacaktır. 

- + 
Şekil (1) 

Tabii hoparlör ile değil . Şema ıe
kil ( 1) de görülüyor. Aletin sarfiyatı 

:· 

"~ 

altı ayda. iki cep pilile ayda bir kere 
akümülatör doldurmaktan ibarettir. 
Lamba olarak şimdi piyasada pek U· 

cuza alınabilen bir "bigriy" limbaız 
kullanılır. Aletin imali herkesin mu· 
vaffak olabileceği kadar basittir. Ale

Aletin üat kısmı 

0.08 amperlik bigriy lambaaı. 
2 adet 501) zer santimetrelik minyon 

kondansatör, 
2 cep pili (en yenisinden ve 4, 5 

voltluk). 
Bir küçük akümülatör. 
Bir dört ayaklı lamba için yatak. 
Bir yüksek ohm siliti ( 1 meghom = 

Wg). 
6 duy. 
2 Skala. 
1 500 lük blok kondansatör. 
1 300 ,, ,, ,, 

Bir miktar bakrr montaj teli, isale 
tüp, izole boru (bobin sarmak için \"e 
aletin ön kısmı için) ebonit. 

Aletin monte edileceği kontrplake 
tahtanın hacını ve tellerin ıema muci
bince bağlanııı ıekil 2 de görünüyor. 
Bobin 0.4 milimetrelik emaye izole e
dilmiı bakır tel ile izole mukavvadan 
mamul bobin boruıu Üzerine 40 tur 
ve 3 mil;m•t.·e ara bırakdarak reakt\.. 
on içln tekr.o.r 18 tur daha sarılacalctu 

tin imali için ıu malzeme tedarik edi!- , .._"""' _ _ ;;:..;.., 
melidir: 

Bir ( 4 voltluk akümülatör için) ve 1 Aletin bitmiı olarak görünüıii 

Hususi bir kanun 
1 

çıkarılmasına lüzum görülüyor 
(Başı 1 inci sahifede) · 

aalonunda oturmaktadırlar. Katiple • 
re geline..: onlar ıimdilik bu soluk du
\rarlar ara~tnda titremeğe mahkôm 
bulunmaktadırlar. 

da hukuk ve ticaret mahkemeleri 
dosyalarının yanması vaziyeti görü • 
ıülmÜ§IÜr. Mahkemelerin vaziyetleri
nin düzelmesi ve hakların ziyaa uğ
ramamaaı için bir kanun netrinin lü
zumlu olduğu kanaati tezahür etmit· 
tir. ikinci ticaret mahkemesi reiai 
Turhan Bey bu hususta hazırladığı 
projeyi okumuıtur. Bu projenin tek • 
air edilerek mahkeme reislerine ve 
hakimlere dağıtılması ve reislerin 
bunları okuyarak, mütalealarıru da 
ilave ederek pazar günü yapılacak iç 
timada bu proje etrafında konuıul • 
muı takarrür etmi§tir. Projede ihti
yati tedbir, müruru zaman ve mahke
me harçları meselelerı mevzuu bah .. 
aedilmektedir. Harçları verilmiı da • 
va.lardan yeniden harç alınması ka • 
nunun rolüne uygun bulunmamakta, 

1 fakat harcın verildiğine dair evrak ta 

1 diyor. 200 teneke benzin 15 §er kilo
dan 3000 kilo eder. Y angm geceai 
depoda 3949 kilo benzin vardı. An
cak düıünülmelidir ki, deponun du
varları bir metre kalınlığındadır.,, 

icra daireleri 
Evvelce de yazdrğımız veçhile İc• 

ra daireleri İçin Tophanedeki Sanayi 
ınektebinde 16 oda tahsis edildiğini 
Yazmı§tık. Dün yangından kurtarılan 
evrak yedi çuval içeriainde yeni icra 
dairesine taşırunı9 ve ait olduğu da • 
İrelere tevzi edilerek yerlerine yerlq 
tirilmiıtir. İcra daireleri bugünden 
itibaren faaliyete baılayacaklardır. 

Müddeiumumiliğin tebliği 

Müddeiumumilik el.ün bu hususta 
ıu tebliği neıretmiıtir: 

lıtanbul C. Müddeiumumiliğinden ı 
BilUmum icra daireleriyle icra hi • 

kimliğinin Tophanede eski Askeri Sa 
nayi mektebi binasında 14-12-933 ta 
rihinden itibaren vazifeye baılaya • 
cakları tebliğ olunur. 

Yangın yerinde hafriyat 
Dün de yangın yerinde hafriyat 

yapılamamııtrr. Bunun sebebi henüz 
ankaz yangrnının devam etmekte ol· 
tnaaıdır. E velki akıam ankaz birden 
bire parlayıvermiıtir. Ha.la yangın ye
rinde nöbet bekliyen itfaiye grupu der 
hal yetiımiı ve alevleri güçlükle baa
tırabilmiıtir. Yangın yerinde hafri • 
yat yapmak için duvarlann hedmedil 
ıneaine lüzum görülmektedir. Duvar
lar yıkılmadıkça hafriyat yapılması 
tehlikeli görülmüıtür. • Peyderpey ya 
pılan hafriyatta çıkarılan kasalar bir 
yere toplanarak muhafaza edilmekte 
ve tellerle bağlanrak mühürlenmekte 
dir. Bu kasalar hep birden ve bir he
yet huzurunda açılacaktır. 

Ceza dosyaları tesisi 
Ceza dosyalarının tesisi işi ile c -

hemmiyetle meuul olunmaktadır. Ce 
za mahkemelerinin yanan dosyaları • 
hın numaraları, mevkuflarm hüviyet
leri, cürümlerinin nevileri ve saire teı 
bit edilmiştir. Bunlardan yalnız tev • 
lıtif müzekkerelerinden çıkarılanlar 
beıyüzden fazladır. Aynca mahke • 
rnelerde de bunlann tesbitine çalı§ıl
rnaktadır. Dün her polis merkezine 
ait olan tahkikat ve fezleke numara
llll'ı tesbit edilerek merkezlere gön • 
derilmiştir. Müddeiumumi muavinle • 
tinden Muhlis, Feridun, Ahmet Rem 
'<İ ve Ekrem Beyler de merkezlerde 
bu tahkikat fezlekeleri suretlerinin ia 
tinsahına nezaret edeceklerdir. 

Dünkü içtima 
Dün Ticaret ve Hukuk mahke • 

ll'ıeleri reislerile azaları ve müddeiu
rnuıni Kenan Bey Ticaret odasında 
Ticaret mahkemelerine talısis edilen 
•alanda içtima etmiılcrdir. Bu İçtima 

dosyalar derununda yandığı için ye. 
niden harç alınmadan davaya devam 
kabil olamamaktadır. Bundan baıka 
mahkemelerin gayri fiili bulunduğu 
günlerin müruru zamanı katetmeme
si icap etmektedir. Bunun için de hu
susi bir kanun neıri pek lüzumlu gÖ· 
rülmektedir. · 

Pazar günü yapılacak içtimada 
Turhan Beyin projesi üzerindeki ha
kimlerin mütaleaaı dinlenecek ve İ· 
cap ederse proje üzerinde tadiller ya
pılarak vekalete arzolunacaktır. 

Belediyenin vekalete gönder
diği rapor 

Son adliye Yl\ngını hakkında be
lediye, Dahiliye ~ekaletine bir rapor 
göndennittir. 

Raporda, yangın esnasında itfai
yenin oradaki benzin deposu tutuı· 
masın diye kuvvetlerinden bir kısmı· 
ru buna ayrrdığr ve bu yüzden adli
ye bina.sının tamamen yanmasının ö
nüne geçilemediği yolundaki dediko
dulara cevap verilmektedir. 

Yangın gecesi 64 hortum çalıtmı§, 
bunlardan yalnız ikisi depoyu ıalat
mıştır. itfaiyenin yangın gecesi na• 
sıl çalııtığına dair rapora bir de kro
ki ilave edilmi§tir. 

Bundan ba§ka raporda, belediye
nin 9 mart 932 tarihli bir tezkere i
le adliye binasının çatısında pek çok 
kereste bulunduğunu, eski evrakın 
oradan kaldırılmasına ve kontrol teı
kilitının takviyesine ve odacılara yan 
gın ihtimaline karıı talimler yaptırıl
masına mahalli adliyenin nazarı dik .. 
katini de celbetmiı olduğu kaydedil
mektedir. Raporla b.irlikte bu tezke
renin sureti de gönderilmi§tir. 

Belediye erkanından biri, kendisi
Je gÖrü§en bir muharririmize demi§tir 
ki: 

"- Sultanahmetteki depomuzda 
yalnız benz;n bulunmaz; kırtasiye ve 
eaire de vardır. Kanun, şehir dahi
linde kô.rgir binalarda 200 tenekeye 
kadar benzin buluı1maaına müsaade e 

Adliyede teessür 

Alakadarlan ihmal ile itham e
den bu rapor adliye mahafilinde te
eaaür uyandınnıttır. 

Adliyede en büyük memurdan en 
küçük memura kadar herkes eğer 
yangından kendilerine mes'uliyet le· 
veccüh ederse bu mes'uliyeti fahrile 
tekabbül edeceklerini söylemektedir
ler. 

932 senesinde verilen raporun na• 
zarı dikkate alınmamıı olmasının id· 
dia edilmesine ve bunun veki.lete ve 
alakadarlara arzedilmiı olmasından 
tegafül edilmiı bulunmasına hayret e
dilmektedir. 

Sonra iddia edildiği gibi adliye bi
nasında yangın tertibatının noksan 
olmadığı adliye dairesini bilenlerin 
cümlesi tarafından malfun bir keyfi. 
y~ttir. Ancak yangın alt kattan çık. 
mı§, merdiven yanımı, ne alt katta .. 
ki, ne de üst katlardaki itfa tertiba
tından hiç biriıinin kullanılmasına İm· 
kan bulunamamııtır. 

Bir parça da mes'uliyetten kur
tulmak ve baıkalarını ittiham etmek 
gibi bir emelle yazılmıı olduğu anla
tılan bu rapor biraz mevıimsiz de te• 
li.kki edilmektedir. 

Çünkü bizzat adliye vekaleti ve
kili lstanbula gelmiı, yangın tahki
katını yapmıı, alakadarları dinlemiı 
ve her l"Yi teabit etmiı bulunmakta• 
dır. Bu vaziyet karıısında ıebrimiz 
adliye erkanını rapora karıı söz söy
lemeği zait addetmektedirler. 

Btıronun faaliyeti 

Adliye yangınında yanan dosya
ların yeniden teıkili için laznn gelen 
eaaalan tesbit etmek Üzere baro tara
fından tqkil edilen dört müzahir he
yet raporlarını kraınen hazırlamı§lar· 
dır. 

Bu müzahir heyetler dün heyeti u
mumiye halinde baro reisi Halil Hil
mi Beyin riyasetinde toplanmı§tır. Bu 
İçtimada icra itlerine ve doıyalarınm 
sureti teıkiline dair olan rapor müza· 
kere edilmiıtir. 

Bu raporun 2 inci ve 3 Üncü mad .. 
deleri diğer hukuk ve ticaret i§lerile 
meıgul ol.ın müzahir heyetlerin me· 
saisi ile alakadar olduğundan bunla· 
nn müzakeresi hukuk ve tjcaret ra
porlarının müzakeresine talik edil
di. Diğer maddelerden bazıları ay
nen, bazılan da tadilatla kabul edil
di. 

Bugün, ve müteakip günlerde hu
kuk, ticaret ve ceza İ§lerile me§gul O• 

lan müzahir heyetlerin hazırladıkları 
raporlar müzakere edilecektir. 

~Wf?i!ClBf;utll1i!ll;:l'!!~Bl 
Trenlerde radyo Sovyet Rusyada radyo 

Y akmda motörle iıliyen Bata trenleri
ne radyo tesisatı yapılarak seyyahlara 
mükemmel hoparlörlerle konserler dinle
tile,·ektir. 

Munih merkezi gayri faal 
Yeni değitiklikler yapılmakta olan 

Münib merkezi bir haftadan beri çalı§· 
mamaktadır. Bir ay sonra batlaınası muh 
temeldir. 

Macaristanda yeni tir merkeez 
Macariıtanın Szekesfeherv:ır tehrinde 

kısa dalgalı bir posta yapılmasına ba§lan 
mıştır. !tareti "H. A. T.,, olacaktır. 

Almanya ile Japonya arasında 

Bu senenin ağustos ayında Sovyet 
Rusyada a§ağrda gösterilen merkezler 
çalıımakta idiler: 500 kilovatlık bir 
merke1', 4 tane 100 kilovatlık, bir ta• 
ne 50 kilovatlık, bir 40 kilovatlık, bir 
36 kilovatlık, bir 30 kilovatlık, bir 25 
kilovatlık, bir yirmi ve müteaddit 10 
ar kilovatlık merkezler imal edilmit
ti. Merkezlerin mecmuu 1440 kilo
vattan a~ğı değildir. Bir rivayete ğö
re §İmdi de 1200 kilovat kudretinde 
ve dünyanın en kuvvetli merkezi ola
cak bir merkezin gene Rusyada İma· 
line baılanılacakmı§. 

lrlandada bir hadise 
/ngı.1tere Kralı Geor11 Nod ırünü saat 

lrlandadn bir futbol maçına dair safa· 17 de (/•tanbul aaatile) Londra rad· 
hat stadyomdan nakledilmekte iken bir- "k f d b • h "t b d~ b 15 tetrisani günü Almanya ile Japon· yosu mı ro onun a ır ı a e • u • 

ya arasında radyo ile ilk defa reımi bir den bire neşriyat durmuı ve ufak bir gÜ• lunacak. Nefriyat kr,sa dalgalı DaıJen• 
g;>< üşme lmuttur. Bu günde Avrupa sa· rültüden sonra gene halitabiiye avdet e- try merkezi tarafından diinyanın her 
atile saat 18.30 da kısa dalgalı Königı· derek bir hatip söze başlamııtır. Hatip tarafından ifİtilebilecehtir. 
vuste'thausen merkezinden Almanyadaki mevkuf bulunan miliyetperverlerin ser.. --................ ._ ... _._ ........... ___ ._. 
Japon Sefiri Tokio kısa dalgalı merke· best bırakılmasına dair nümayişkarane bir yerden keserek kendi aletini raptet• 
zinden de Tokio Alman Sefiri birer hita· bir konferanı vermiı. Hitabe tamamile mek suretile batka bir yerden konferao-
bede bulunmuıtur. Her iki tarafın söz- bitmeden iıin farkına varılarak ne§riyat d 

h af sını vermiıtir. Athlone merkezin e vu-ı !eri mükemmel olarak iıitilmiıtir. Sözler- kesilmiş İse de ıöylenen ıözler er tar • 
den ıonra iki milletin milli marılan te- tan i~itilmit ve ağızdan ağıza dolaımlftır• kubulan bu hadiıe heyecan uyandırmı .. 
rcnnüm edilıniıtir. Hatip nakil kablosunu merkeze yakın tır. ........ FRAN Z .. "[Ei-1 ............ A .............. R ............. -...... R ............. A ................ D ............. y ............... O ............. b ................ A .................................... .. 

So!<lan aağa: Cumarteai (16-12-933) akşamı Viyana radyosunda kendi eaer 
"" iftirak edecek Richard Ta uber, Wanda Achsel, Ade!e Kern, 

Za:ıı&.lırurı:da yaıayan en me,hur 
operet bestekarlanndan biri de Ma· 
car bestekarlarından Franz Lehar'dır. 

Lehar'ın operetlerinin fazla cazip 
bir ahenkte o1masından mu:naileyhin 
operetleri dünyanın her tarafında •ık 
aık çalınmakta ve besteleri popüler 
olduğundan musikiden az anlıyanlar 
tarafından da aeve seve dinlenmekte
dir. Franz Lehar ömrünün çoğunu 
memleketi ile pek takdir edildiği Vi
yanada geçirir. Memleketine yakın o

lan Viyanada' da operet kralının dö
şelı bır evi v.ırdır. Ekseriyetle yazıla· 

rı bir bahçeyi andıran Budapefte ıeh
rinde, kııları da musikisini pek beğe• 
nen Viyanalıların yanında geçirir. 

Bıı mevsimde Lehar Viyanada bu
lunduğundan Avusturya telsiz telefon 
tirketi tarafından Viyana radyosunda 
kendi eserlerinden mürekkep bir rad
yo popurisi ha7.rrlamasını rica ebniı
tir. Lehar bunu kabul ederek Viya
nanın ~n yüksek a.anatkirları ve Ri
chard Tauber'in de iıtirakile münte
hap bir program hazırlamıştır. Mevsİ· 
mimizin en güzel programlarından 
biri olacak bu programa Tauber'den 
maada ayni ayarda muganni ve mu-

lerini idare edecek olan Fran:ır; Lehar 
E rnst T autenhayn 

ganniyelerden Wanda Achsel, Adele 
Kem ve Emst Tautenhayn dahildir
ler. Musiki takımı olarak Viyana Sen
fonik heyeti intihap edilmiıtir. Ayni 
programda Viyana operasının korosu 
(heyeti) de hazır bulunacaktır. Bu 
münasebetle bu programa İ§tirak edea 
artistlerin fotoğrafilerini dercediyo
ruz. Viyana radyosunda 16. 12. 933 
cumartesi akıamı saat 21 de verilecek 
ve Budapc§te merkezi tarafından da 
nakledilecek olan bu güzel Lehar po
purisini dinlemelerini karilerimize ta't 
siye ederiz. 

Üç Ba1kaıı Kralı Tasarruf haftası devam ediyor 
(Başı 1 inci sahifede) 

rilen ziyafette ıu nutku söyleınittir: 
- Yugoslavya hükümdarlarını ziya 

ret etmek ve ayni :zıamanda Yugoslavya 
hükumetirlin mümeısillerile telakkı«le 
bulunmak Üzere Bulgar hükümdarlnn 
ile beraber buraya geldim. Elim hatıra 
)arı silmek ve iki kardet millet arasın· 
da yeni itimat ve dostluk münasebetle
ri teılis etmek için geldik. Hükıimetl&
rin i~ini kolaylaştırmak için çalı§mak 
ve yard:m etmek gazetecJere terettüp 
eder. iki memleket ara11ndaki münaae
batın İyilepne9Jııe yardım ettiğimden 
dolayı bilhassa bahtiyarnn. Muharebede 
kudretft olan bizler sulh lehinde müca
dele etmek için icap eden kuvvetleri de 
bulacağız. 

M. Mu§anof aözlerin'ı. bitirirken nik 
bin olduğunu ve daha iyi günlerin ~
mckte gecikıniyeceğ(ne kani bulunduğu 
nu söylemiştir. 

Ziyaretleri filiytıt ttıkip etmeli 
BUKREŞ, 13 (A.A.) - Romanya ga 

zetecileri Belgrad'da yapılmakta olan mü 
kalunelerin dıemmiyeôni kaydetmekte 
ve bu ziyartin halli ett"ığ; müsait İnti • 
baı tebarüz ettirmekte4r. Univerıul ga 
zeteai, Kral Biris'in Belgrad ziyareti • 
nin küçük itilaf efkarı umuııityeaince ger 
ginliğ<in izalesine doğru bir merhale ola 
rak kartrlandığmı ve bu ııerginliğİn iza 
le~yle Bakanlarda kat'i anlatmanın ha 
ııl olacğını Y8ZnW<tadır. Kral Boris'in 
;kinci kanunda Romanya kralı Carola 
yapa.cağı ziyaret Bulgariıtanın konıtu· 
lariyle anla§mak ve bütün ihtilaflan hal 
)etmek hususundaki fikrini gösterecek
tir. Fakat bütün bu ziyareteri filiyatın 
tak'ip etmesi ve anlqma arzusunu teyit 
etmeıi laznndır. Aksi takd:rde ilerisi i
çin hiç bir faydası olınıyan ibr nezaket 
ziyaretinden !ibaret kalır. Küçük itilaf 
tarafından Bulgaristana kar§ı gÖ8terilen 
hüsnü ır..yetten sonra, Bulgaristanın bu 
hüsnü niyeti anlamasr ve }.,.ha) filiyata 
geçmesi icap eder. 

Belgrat gazeteleri ne yazıyor? · 
BELGRAD, 13 (A.A.) - Yugoslav 

ya matbuatı Bulgar kralının ziyaretin • 
den hararetle bahsetme4ctedlr. Sloveneta 
gazetesi, Kral Aleksandrm ara4ki kör
düğümü çözmek içıin kat'i bir hattı ha
reket itihaz ebniı olduğunu ehemmiyet
le kaydettikten sonra diyor ki: 

- Bulgar ve Y ugoalavya hükümdar
ları milletleri namına bu gün çok &Sil 
bir iı görmckted;rfer. Bu, yalnız iki mil 
~etin mukareneti değ 11, fakat ayni za • 
manda Balkan sulhü.nin kat'i olarak tar 
sini eaeıll olacaktır. Balkan devletlerinin 
milletler arasıda mukarenet tesisi yolun 
daki azimkar hattı hareketleri ve sulbü 
temin hususundak' temayüiler; ile bütün 
Avrupaya misa olabU..Ceklerl.i zaman gel 
miştir." 

Kral Pierre'in kabrine çelenk 
BELGRAD, 13 (A.A.) - Dün Bul

gar ve Yugoslavya hükümdarl~rr meç
hul askerin kabrini ziyaret ettikten son 

- (Başı 1 inci sahifede) 
fR1ll MeD,na Avni hanım tararmdan bir 
konferans verilmiıtir. Bu aktam da raclo
yoda müderris Hakkı Nezihi Bey tara
fından bir konferans verilecektir. Haf. 
tanın muhtelif günlerinde Veı.ı:J Bey • 
fer tarafından Ankarn radyosunda irat 
edilen nutuklarm lstanbul radyosu ta
rafından da naklen neırine çalııılmakta
dır. Bugün lktısat ve Ticaret mektebi 
tarafından tertip edilen iktısat günü ya 
pdacaktır. Bu iktısadi toplanıı saat 14 
te baılıyacaktır. 

Toplantıda müıloerrU Zühtü Bey ve 
diğer müderrisler tarafından konferans
lar verilecek talebe tarafından hitabeler 
irat edilecektir. Yüksek lktısat mekte• 
bi talebesi bu iktısat ve ta.aarruf hare
ketiımzin IDM1ll ve ıümulünü gösteren 
içinde gnlfikler bulunan bir broıür hazır 
lamııtır. 

Bu brOfÜrler bugün halka tevzi e
dilecektir. Milli lktısat ve Tasarruf Ce
miyetinin hazırladığı bez Iavhalar ıeh· 
rlin muhtelif yerlerine asılmııtır. 

Bugün fındık ve kaysı gunu 
Yurttaı 
Bugün ve bu gece fındık ve kayı11 

gün ve geceaidir. Bunlar yüksek yur
dumuzun kuvvetli yemi§leridri. Ço • 
luk çocuğuna bunlardan l>ugün mut
laka al ve ye . Kahve; çay yerine kah 
veciden, gazinocudan bunları iste ve 
ye. 

Milli lktısat ıJe Tasarruf 
Cemiyeti 

28 inci ilkmektepte .. 
lktısat ve Tasarruf haftası dolayı. 

sile Koca Muatafapaıa Halk frrkası 
semt ocağı tarafından yann akıam 
yinni sekizinci ilk mektepte konser 
ve muallim Hasene Hanım tarafın • 
dan bir konferans verilecektir. 

Vilayetlerde tasarruf haftası 
MERSiN, 12. A.A. - Tasarruf hafta. 

sının ba§laması dolayisiyle bugün sabah
leyin büyük bir halk kalabalığı gümrük 
meydanı önünde tezahürat yapmı' ha· 
tipler tarafından tasaruf hafası ve milll 
iktisat mevzulan üzerinde bitabeier sÖy· 
lenınİ§, tasaruf cemiyeti tarafından ti
caret meketbi salonlarında hazırlanan 
yerli mallar sergisi açılmııtır. Bu akşam 
tasaruf cemiyeti tarafından halkevi sa
lonunda bir yemiıli danı tertip edilmiı 
tir. Bütün kahvelerde halka yerli ycmit 

ra Kral Piere'in kabrine bir çelenk koy 
mu§'lur •• Müteakıben Oplenats sarayın
da öğle yemeği yertilıniş ve saat 14 te 
Bulgar ve Yugoslavya hükumdarlan 
Belgrada dlönmütlerdir. Bütün güzergilh 
Bulgar ve Yugoslav bayraklariyle dona 
tılınıştı. Halk ıniıafireri tiddetle alkıı
lamı§lardır. Bütün bu merasim esnasın
da Bulgar Başvekili ile Yugoslavya Ha 
riciye nazırı hükümdarlara refakat et • 
mi lerd!lr. 

1 lcr verilmektedir • 
DENiZLi, 12. A.A. - Bugün büyüle 

bir yerli malları sergisi açılmııtır. Ser• 
giye uzak ve yakın yerlerden bir çok 
müesse•eler iıtirak etıniılerdir. Sergi a• 
çılmadan evvel halkevi bandosu istiklal 
ve Cümhuriyet marılarmı çalmıı bun
dan sonra iktisat ve tasarruf cemiyeti 
reis ve mülloakiben vali Fuat Bey iktiaa 
t!i ilerleme yalarını anlatan birer nutuk 
söylemiılerdir. Havanın yağmurlu olma• 
sına rağmen bir çok halk ıergiyi ziyaret 
etmektedir. 

ÇANKIRI, 12. A.A. - iktisat ve ta• 
sarruf cemiyeti tarafından t'ertip olu· 
nan parasız ıinemaya toplanan ve çoğu 
köylü olan halka yerli malları hakkında 
konferanslar verildi. Sinema göıterildi. 
Ş"brin muhtelif pazar yerlerinde yerli 
malan ıergileri açıldı. Perıembe günün 
de reımi geçit yapılacaktır. 

ELAZIZ, 12. A.A. - Bugün tasar• 
ruf hafataı münaıebetiyle ticaret ve sa• 
nayi odası aalonunda bir yerli mallan 
sergiı açıldı. Açılma merasim çok atn• 
lı oldu. iktisat ve tasarruf mevzuu Ü· 
zerinde konferanalar verildi. Bütün halle 
tasarruf haftaıını alaka ile karıılaınıf" 
tır. 

SAMSUN, 12. A.A. - lktisat ve ta• 
saruf hafatsı bu akıam Halkevinde Sam 
sun valisinin bir hitabesiyle açrldı. Halle 
evi musiki ıubeıi gençleri tarafından bir 
çok parçalar çalındı. Bütün odalar ve 
salonları kamilen dolduran halka üzüm, 
fındık, incir tevzi edildi. 

SiNOP, 13. A.A. - Milli iktisat ve 
tasarruf hafta11 Sinop'da ve mülhaka
tında bu hafta için yapılan geniı bir 
programla baılamııtır. Kahvelerde, ev
lerde çay kahve kaldırılmıt yerlerine me) 
valarrınız kulanılmağa baılarunııtır. Bu 
gece Halkevinde ilk temıil ve yer yer 
hitabeler konferanslar verilmiıtir. 

ZONGULDAK, 12. A.A. - iktisat 
ve tasarruf haftasının yıldönümü fevka 
iade tezahüral1a eta'it olundu. Halk ve 
mektepler evlerinde iktisat ve tasaruf 
levhalariyle Cümhuriyet meydanında top 
landı. Fırka reis vekili avukat Bekir Sıt 
kı Bey bir nutuk aöyliyerek bu hafcanın 
maksat ve gayelerini anlattı. Vali tara• 
fından yerli mallar sergisinin açılma res 
mi yapıldı, Sergide burada yapılan kon 
serve ve ıepet baston ve saire bin teıit 
yerli malı teıhir olundu. 

EDiRNE, 13 (A.A.) - ŞehMrnizde 
tasarruf ve yerli mallar haftası hararet
le kutluanmaktadır. 

ÇANAK.KALE., 13 (Milliyet) - Ye• 
li mallar sergisi Halkevi salonunda açıl• 
lı. Yann Ziraat Bankasında kumbara • 
boşaltma ve kumbara alma ıııeresimi ya 
pılacaktır, 
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Abonelerin dikkatine 
İstanbul Belediyesi Sular idaresinden: 
Kış gelli: Souk, au saıt!erini dondurur. Bunun tamiri güç, 

ııasrafı fazla ve abonelere aittir, Muhterem abonelerlm'zin saat-
l·rini .:ıonm•kt•n korumalarını ehemmiyetle dileri:r. (6877) 

• • • .. ·' 1 1 • • .. '; ~ _, • ~ 

HıLALİAHMER 1ST ANBUL MERKEZiNDEN: 
Etya piyango bilet liateai şu beler ve merkezimizde bulundufu 

gibi numaralarına eşya isabet edenlerin merkezimize müracaat eyleme 
leri ve keşide tarihinden itibaren 90 gün zarfında iatenilmiyen ikra
miyelerin teberrü addedileceği ilan olunur. (10806) 9324 

Hukuk Fakültesinde konferans 
lstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dekanlığından: 
Jüstiyen kanunlarının tanziminin, yıl dönümü müna 

sebetile 16-12-933 cumartesi günü sat 17 de Fakülte Pro 
fesörlerinden Mösyö Richar d Honig tarafından Fakülte
nin bir numaralı dersane.sind e "Hukuk ilminin inkişafı ba
kımından Hukuk tarihinde 1 stanbul'un ehemmiyeti 11 mev 
zulu b!r konferans verilecektir. Arzu buyurulanların gelme 
leri. (6868) 

Yük!'ek Mühendis Mektebi 
Mübayaa Komisyonundan: 

1 750 kilo Tavuk 
750 ,, Hindi 

2 560 11 Tereyağı 
3 - 1500 11 Manna

lat " kayısı, erik, 
Ayva 11 

ihale Tarihi )aati 
19-12-933 14 

15 

,, 15,30 

Mektep için lüzumu olan yukarıda cins ve müfredatı 
yazılı iaşe mevaddı aleni münakasaya konulmuştur • Münaka
ıası hizalarında muharrer tarih ve saatlerde yapdacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek ve münakasaya iştirak etmek 
üzere teminatlarile beraber koınisyona müracaatları ilan olu-
nur. (6510) 9038 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

10752 kilo Yaş Sebze: Açık münakasası : 6 Kanunusani 
1934 cumartesi günü saat 14 te. 

30 Ton Benzin : Kapalı z arfla münakasası : 6 Kanunu 
sani 1934 cumartesi günü sa at 15 te. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için lüzum olan iki kalem 
eşyanın münakasaları hizala rmdaki gün ve saatlerde yapı-

lacağından şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve 
mezkôr malzemeyi itaya tali p olacakların da münakasa 
gün ve saatlerinde Kasımpaşa da Deniz Levazım satmalma 
koınisyonuna müracaatları. (6859) 

Müjde! AÇILDI Müjde! 

inhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım. Satım Komisvonu illnlan. 

Pazarlıkla (200) adet selvi fidanı satın alınacak
tır. Taliplerin şartnameyi gÖ rdükten sonra pazarlığa işti
rak etmek üzere yiizde 7,5 te ıninatlarile birlikte 20-12-933 
çarşamba günü saat 14 te Galata' da Alım Satun Komisyo
nuna müracaatları. (6809) 

-

SÜTÇÜLER 
ESNAFINA 

J stanbul Ticaret! Müdürlüiünden : 

Jotanhul süt müstahsili ve sütçüler 

cemiyeti idare heyetinin senelik intiba· 

bı 16-12-933 cumartesi günü sMt 11 

den 15 e kadar Babçekapıda dördüncü 

Vakıf han ikinci katta 31 numaralı da
İrei mabsusada yapılacaiı alikadulara 
ilin olunur. ( 10959) 

Milliyet'in romanı: 88 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

IST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 

MERSiN SOR'AT POTSASI 
BOLJ!:NT vapuru 15 Kanun

evel Cuma günü saat 10 da kal
karak (lzmir, Antalya, Menin, 
ve Payas) a gidecek dönütte bu 
iskelelerle beraber Alanya, Kül
lük ve Çanakkaleye uğraya-
r.aktır. ··----------· 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da sinema yıldızlannın romanı 

Yazan: VICKl BAUM Terc=ıe: KAMRAN ŞEı"llF 
Herkes mütehayyir çehrelerini 

a>onkaya çevirdiler. 
Donka: 
- Evet, diye devam etti. 
O sırada, Eisenlobr kadının göz

bebeklerinin yırtıcı bir hayvanda ol
duğu gibi uzadığını farketti. 

- Evet, hiç bir ıey yapamaz. Da· 
ha fenası var. Şimdiye kadar bun
dan bahsetmemiıtim. Rita ağlıya· 
maz. 

Moresko'nun bunu söyleyiıi pek 
acayipti. Bunu bir §Cye, derin ve a
ğıza alınmaz bir ıerefsizlik gibi söy
lemitti. 

Masanın etrafında baılnr bilaihti 
yar birbirine yaklaf!ı. 

Donka kısık ve müstehzi bir söz
le: 

- Evet, ağlıyamaz, diye tekrar 
ediyordu. inanmazsanız Granit'e so
runuz. Onun hatınndadır. "Cehen
nem yolu" i11111indeki filmde beraber 
oynamııtık. Rita Mara ile ben.... O, 
o zaman edebi Broadweuy'in · müm. 
hız bir aktirisi idi. Anlayonnısm, yiık 
sek kiiltür aahibi bir aktiris ... Granit 
te beni, en aıağıdan bir derece yük
sek bir müzikholden yeni çıkarmııtı. 
Bir sahnede Rita Mara'nın ağlaması 
icap etti. Bir türlü ağlıyamadı. Ne ka 
dar gnyret etti ise de gene ağlıyama 
dı. Ağlıyamadıkça da inadı artıyor· 
du. Gözüne bir türlü gliserin •Ürdür
miyordu. Sinema aktörlerinin klise• 
rinli gözyaşları hakkında, bilmem ne 
rede, tuhaf bir fıkra okumuımuş. Bu 
gün İnsanı ağlatmak için §U maliim 

MiLLiYET PERŞEMBE 14 KANUNUEVVFl 1933 

1 3 üncü KOLORDU İLANLARI 1 
'--------------~--Bursa Askeri SA. AL. KO. 

dan: 
Bursa Merkez kıt' at ve mü

essesatile Mudanya Bandır
madaki kıt'at ihtiyacı için ka
palı zarfla 20,600 kilo . sabun 
münakasaya konmuştur. iha
lesi 16-11-933 cumartesi günü 
saat 13 tedir. Taliplerin şart
nameyi görmek için her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinden evVel teklif 
ve teıninat mektuplariyle Bur· 
sada Fırka SA. AL. KO. na 
müracaatları. (3404) (6473) 

9079 
••• 

ınisyonuna müracaatları. 
(6698) (513) 9189 

••• 
Çatalca müstahkem mevki 

ihtiyacı için açık münakasa i -
le 6,000 kilo sabun satın ah -
nacaktır. ihalesi 26-12-933 
salı günü saat 14 tedir. Talip
leriİı şartnameyi görmek üze
re her gün ve münakasaya iş
tirak İçin de o gün ve vaktin
den evvel teıninatlariyle Fın
dıklıda Üçüncü kolordu satm
alma koınisyonuna müracaat -
ları. (6695) (511) 
9816 

Çorlu Askeri Satınalma Ko- 1 
misyonundan : 1 Üniversıte ta ıebesi 

Çorludaki kıt' at ihtiyacı i- I 
çin 8,000 kilo ve T ekirdağm
daki kıt'at ihtiyacı için de 
10,000 kilo sabun açık müna
kasa ile alınacaktır. İhalesi 
19-12-933 salı günü saat 14 te 
dir. Taliplerin şartnameyi gör 
rnt:k veya almak için her gün 
ve münakasaya iştirak için de 
o gün ve vaktinden evvel te
ıninatlariyle Çorluda Askeri Sa 
tınalma Koınisyonuna müra
caatları. (3397) (6420) 

.. .. . 9082 1 
M. M. V. Satmalma Komis 1 

1 
yonundan: 

Hava ihtiyacı için pazarlık
la 41 kalem fotoğraf malzeme 
si satın alınacaktır. İhalesi 
8-1-934 pazartesi günü saat 
10,30 dadır. Taliplerin liste 
ve ııartnameyi görmek Üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak i
çin de o gün ve vaktinde mu
vakkat teıninatlarile birlikte 
Ankarada M. M. V. Satınalma 
Komisyor>un:t müracaatları. 

·- (3425) (6852) 9423 
• * * 

Çatalca Müstahkem mevki 
ihtiyacı için açık münakasa ile 
2,500 kilo zeytin yağı satın a
lınacaktır. ihalesi 26-12-933 
salı günü saat 15 tediT. Talip
lerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya İşti -
rak için de o gün ve vaktinde 
teminatlarile Fındıklıda Üçün 
cü Kolordu satmalma koınis -
yonuna müracaatları. 
(6696) (510) 9187 .... 

K. O. ve 1. F. ihtiyacı İçin 
46,000 kilo sabun kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. 1 -
halesi 26-12-933 salı günü sa 
at 14,30 dadır. Taliplerin ev -
saf ve şartnameyi görmek üze 
re her gün ve münakasaya iş
tirak için de o gün ve vaktin
de teklif ve teminat mektupla
rile Fındıklıda Üçüncü Kolor
du Satınalma koınisyonuna 
müracaatları. (6697) (512) 

9188 
• • • 

K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 
28,500 kilo zeytinyağı kapa -
lı zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 26-12-933 salı gii
nü saat 15,30 dadır. Taliple -
rin evsaf ve şartnameyi gör -
mek üzere her gÜn ve münaka 
saya iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve teıni 
nat mektuplarile Fındıklıda Ü 
çüncü Kolordu Satmalma ko-

zmltıyı icat etmiılcr... Hani onunla 
İnsanın gözlerine üfliyorlar. O zaman 
böyle §eyler de yoktu. Herkes iti gü
cü bırakıp Rita Mara ağlasın diye 
bekledi ... Hatırladın mı, Granit? Her 
çareye baı vurdular. Hiç bir fey pa
ra etmedi. Bir türlü ağlıyamadı gitti. 
lıte o böyle kalp bir kadındır. Yedi 
dolarlık bir fİgÜrantın bile yaptığını 
yapamaz. Elinden hiç bir teY gelmez. 
Haua•iyet desen, baasas değildir.- ze 
ki. desen, zeki değildir. Gözünden i
ki damla Y•t çıkarabilmek için ne a• 
zaptı, görseniz ... Kabiliyetsizlik, anlı 
yor musunuz, kabiliyetsizlik... Haya
tımda çok çirkin ıeyler gördüm. Fa• 
kat bu kadar münasebetsiz ... bu dere 
ce müstekreh bir ıey daha görme
dim ... nihayet Granit'in sabn tüken
di. Öyle değil mi, Granit, sabnn tü
ken medi mi? ... Soğanlı, bayır turup
lu, amonyaklı bir kokteyl yapıp bur
nuna dayadı. 

Küçük pis köpeklere dayadıkları 
gibi ... Onun üzerinde büyük Rita Ma 
ra lütfen bir kaç damla gözyaşınt dök
tü. işte onun mahiyeti ... Bundan bah
setmemiıtim. Söylemeğe utanıyor-· 

ve 

Asri lisanlar 
Asri diJleri öğrenmelerini 
kolaylaJtırmak maksadile 

BERLİTZ Mektebi 
mlldüriyeti; Fransızca, İngilizce 
ve Almancs beher kurs 12 
talebeden ibaret olmak ilzere 
ve talebe baştnıı ayda 3 lira
lık bir ücret mukabilinde 6 ay
lık kuralar açmaktadır. Bu kurs
lara ancak hüviyet cüzdanla
nnı ibraz eden talebe kayde
dilebilecektir. 
Kayıt mnddeti 1 ili 15 K. evvel 
~e--o:Ylu 373 t.rı.-ıu caddA•' 1 

(10808,- ı 

dum. Kendime yakııbramıyordum. 
lıte o, böyle bir kabiliyetsiz, hayasız, 
kendini beğenınit bir köpektir. Şim. 
di de o Oliver'in yanında, ben de bu
rada ... Sizin uğursuz filminizi bitire
ceğim diye uğraııp duruyorum. Ku
zum Blackeley ne oldu? Yani biraz 
daha beklersem çıldıracağım •.. 

Birden bire sustu, gözlerini lamba 
!arın ötesine, sahnenin karanlık cibe 
tine dikti. 

Kırmızı ııığın altında telefon çalı
yordu. Herkea gözünü o tarafa çevir 
di. Sanki herkes telefona yaklaımak 
tan korkuyor gibiydi. 

Nihayet Doktor Erbracber kablo
lara takılarak oraya, telefonun yanı· 
na kadar gitti. 

Telefon kulaklığı elinde olduğu 
halde projektörlerin aydınlattığı gu
rupa doğru döndü: 

- New-York... dedi. Mac Ole
hen ... Demin a"l"z bir ıayia çıkmı§. 
Fakat bala yaşıyormuş... kendini hiç 
kaybetmemiş ... 

- Hala yaşıyor mu? ... Daha ev
vel ölmüı miydi?. 

Bu saçma suali sorarken Donka' .. 

-
• 
ıste 

Ağrıları ve soOur elgonl~ın• geçirecek 
bir ilaç isterken, dalma bu sözleri ha• 
l ı rlayınız: AlacaQınız mal, hekiki olmalı, 

İsrarla eASPİR • 
..-='ô2.'.ve 20 kom prımeııtc :\mDal ftjla roa ouıunur 

Ambıılajlarda ve kompri· 
Me1erin üzerinde GJ ·-•' 
markası n ı n mutlaka ı...-· 
b ulunmas ı na dik- "°"_.,._,, 
kat ediniz 1 

10653 

TiCARET iŞLERi UMUM M 1 ÜRL0(i0NDEN : 
30 ikinci Tqrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmit olaıı 

ecnebi tirketlerinden Amerika tabiiyetli (Amerikan Ekspres Kompani lnkorpo• 
retit • Tbe American Express Company lncorporetit) ıirketi bu kere miira• 
caatla Türkiyedeki faaliyetine nihayet verdiğini bildirmiıtir. MezkUr ıirketle 
alakası bulunanların Şirkete ve icabında J stanbul mm takası Ticaret 
Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(10992) 28-11-933 

nın acayip bir tarzda gülümseyiıi gö 
..Ulecek bir ıeydi. 

Tam bu sırada Blackley sahneye 
geldi. Bilintizam yüzünü daha soluk 
bir renge boyamııtı. 
Muğber bir tavırla : 

- lıte geldim, dedi. Şaka devam 
edebilir. .. . . 

Oliver Dent Donka Moresko'nun 
New-Yorka muvaseletinden iki saat 
evvel öldü. 

Son günden bir evvelki günü ken
dini bilerek geçirdi. Donka'nın gele
ceğine katiyyen kani olduğu için tam 
bir emniyet ve sevinç içinde idi. 

Donka'nın bindiği tayyare üç de· 
fa benzin almak için yere indi; üç se 
ferinde de kadın Oliver'e telefon et· 
ti; her üç seferinde de Oliver kendini 
biliyordu ve telefona cevap verdi. 
Son günü, hiç ağnsı yoktu, kendini 
de pek iyi bilmiyordu! Mutlak karan 
lığa doğru giden bir alacakaranlık. 
Elleri en sonra öldü; fakat nihayet 
onlar da sükute katlandılar. 

Gazeteler Madam Moresko'nun 
geliıini ve Rita Mara ile tesadüfünü 

bütün Woilatiyle yazdılar. Kliniği~ 
önüne büyük bir kalabalık birikınittl 
Sokak fotoğraf makinesi almıyordu 1 
fotbğrafçılar halkın resmini, sineıtl~ 
cılar da fotoğrafçıların resmini, clı 
ğer bir takım fotoğrafçılar da sine· 
macrların resimlerini çekiyorlardı. 

Madam Morosko alelade bir takfl 
ile geldiği için hiç kimse onun oldu· 
ğunu keşfetmedi. 

Gazetecileı· kadının seyahat kol• 
tümü giymediğini ve yorgun olduğu· 
nu yazdılar. Yere indiği zaman, Oliver 

yüzünü görüp te korkmasın diy~ yü• 
züne kırmızılık sürmek gibi aafdili· 
ne bir arzuya kapılmııtı. Kırmızı ya
nakları soluk çehresi üzerine gülünç 
bir tarzda yapıımııtı. Bir kaç kiti yol 
da kendisini selamladılar; selamlarıt1 

yanlar da oldu. Tam kliniğin merdi• 
venine çıkarken kapı açıldı ve Rita 
Mara çıktı; tertibat yolunda ve mu• 
vaffakiyet mükemmeldi. Rita Mara 
siyahlar giymitti; bindiği otomobil 
de siyahtı; batta küçük fapkaıı~ 
biçimi bile, her ne hikmetse, ona bır 
dul kadın hali vermi~i. 

(Bitmedi) 



MiLLİYET PERŞEMBE 14 KANUNUEVVF.t 1933 ( 

İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyen~ ıatdmaktadır. 
Fiatlarmıız eskisi gibidir. Yani 1stanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarmuzda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin ilosu 3 ,1s Sandı~a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuro~tnr. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon ba§ma lira i dirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapdacak ıipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Oepodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesıbına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az be§ vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına be§ 
lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: lstanbul'da Bahçekapıd Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi: İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 9)16 

• 
Emlak ve Eytam, iş, Sümer, Osmanlı ve Ziraat Bankalarından: 

Geliri tamamen Ergani Demiryolunun inpama tahsis olunan ikramiyeli o/o 5 faizli 1933 iatilırazmın 4.000.000,- liralık ikinci kıımmı tetkil eden 
(8) tertibi tahvillerinin kayıt muamelelerine 9 Kanunuevvel 1933 de ~!anacak 11 Kanunusani 1934 de nihayet Yerilecektir. 

Bu istikrazın (A) tertibi bamilJerinin, sahibi bulundukları tahvillerin (8) tertibine, iştiraklerini temin edebilmek üzere 9 Kinunuenelden 13 
Ki\nunuevvel akşamına kadarki ilk bet gün bu kabil itti.rak taleplerine tahıiı edilmittir• 

Bu müddet zarfında (A) tertibi hamilleri tahriUerini evvelce aldıkları Bankalara ibraz ile ayni numa rah tahvilin (8) tertibi tahvillerini talep ede
bilecektir. 

14 Kanunuevvel 1933 tarihinden itibar en satıJlar umuma serbesçe yapılacaktır. 
Beheri 20 lira itibari kıymetteki (8) tertibi tahvillerin fii ihracı (A) tertibi kayıt muamelesi ile (B) tertibi kayıt tarihi arasındaki müddetin 

faizi nazarı itibara alınarak 19, 70 lira olarak tesbit edilmittir. 
Yeni tahviller 19,70 liranın def'aten ve petinen tediyesi fartile r,ahlır. Ancak halkımızın bu istikraza i9tiraklerini temin edebilmek üzere Bankalar 

atağıdaki şartlar dairesinde teshilat göstermeğe amadedirler. 
1.- Petinen bet lira tediye edilmek 9a rtile kayda i9tirak olunabilecektir. 
2.- Tahvil bedelJerinin bakiyesini te9 kil eden on bet lira üç ay ve üç taksitte tahsil olunacaktır.Bu 11Uretle tahvillere fii ihracına nazaran otuz kurut 

fazla tediye edilmiş buJunacaktrr,ki bu da Bankaların bu muameleden dolayı alacakları faizi te,kil edecektir. (6623) 9114 

~Eskişehi eker Fahri as 
Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

Fiatlarımız: Fabrikada teslim şartiyle sandıkta .küp şekerin 
kilosu 40, çuvalda kristal toz şekerin kilosu 37 l<uruştur. 

Fabrika deposundan itibaren bütün mesarif ve sigorta ve mes'uliyet münhasiren müşteriye aittir. Nakliye 
fabrikamızca yapılabilir. Gönderilecek mal fabrika taı·afından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Bedelin 
yüzde yirmi beşi siparişle peşinen ve mütebaki yüzde yetmiş beşi ile mesarif hamule senedi mukabilinde 
ödenmek üzere siparişler derhal gönderilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyaridir. 

En az beş vagon veya daha faza mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 

ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 

ı..MUderrıs Dr. Hasit Tahsin~ ! 

1 
Cumartesi, p•7.arteSi. ça:şanba. sut 2 ·.l 
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K 1dıköy l:lovramyerı sokak No. 23 

----·--- ( !0997) ~ 
MÜZAYEDE iLE SATIŞ 

Mecburi satıı 

Mükemmel eıya, nefia tablo, biblolar 
'-'C saire Birinci kinunuo 15 inci cuma 
l'Ünü oabah saat 10 da Beyoğlunda .t.a· 

mer Hal'un mahallesinde İngiliz sefaret 
hanesi arkaamda Aslaıa sokağında Kau• 
çı apartım.arun 4 numarall ua.reaıı1ue 

mevcut bilcümle nefis ve müzeyen cıya 
Jar, kıymetli tablolar, biblolar, heykeller 
ve gümütlii eıyalar miiu.yede ıuretile 

satılacaktır. Dokuz parçadan mürekk"i> 
vitrinli ve bronz qlemeli l'ayet mukem 
ınel yemek oda takımı, yüzleri yunlu 
kadifeden, kut füyü yastıklı pomye ka
na;>e takımı perdelerile, 6 parçadan mü
rekkep asri nefis yatak oda tak.mı, yüz
leri ltalya kadifesi 9 parça Luyi XVI sa 
lon takanı, ııümüı çatal bıçak takmıı, el 
ile pentür itlemeli l'ranıız mamulatı ll 1 
parça tabak takmıı 12 parçadan mürek· 
kep kristal bakara tualeC talamları,İmza· 
lı bronz heykeller , Çin ve Şam vazoları, 
albatre elektrik avizeler, bronz ve altın 
işlemeli buhurdan, oniks konsol aaatı, e
maye ıalamandra ve kalorifer, kütü
pane, kolon, kanape, portmanto, 
gayet güzel biblolar, beyaz ema· 
ye furunlu hava l'BZ ocağı, yeıil islorlar 
ıezlong, aynalı dolap, 2 adet like karyo 
lalar, meşhur artiıt]er eıeri yağlı ve su 
boya tabloiar, mutfak etyalan vo sair 
lüzumlu bir çok qya'ar. (Cari H. Hint
ze) Markalı mükemmel Alınan piyanosu 
oymalı büyük !toy, 3 pedal ve çaprast tel 
li eaki Tebriz ve F erahan halıları "Ve ıe
cadeler. Pey ıürenlerden 100 de 25 te
minat ahnır. 

DEVREDiLECEK iHTiRA BERATI 

" Kur,un kalemler " hakkındaki ih· 
tira için lktioat Vekaleti Sanai Umum 
Müdürlüğünden iı~ihoal edilmit olan 21 
Kinunsaru 1930 tarih ve 1003 numaralı 

ihtira beral•nm iht:va ettiği hukukun 
bu lcerre ttara devir veya icara verilece 
ifi teklif edi.lm..ı.te o"d~ğuntltn bu liu

ıusta fazla malıimat edinmek iıteyen ze· 
vahn lı•anbulda. Bahçekapuda Taı Ha· 
nmda 43-48 numaralarda kain vekili 
H. W. Stock efendiye müracaat etme-

EVKAF MÜDIRlYETI İLANLARI 

Eyüp'te Düğmeciler m ahallesinde Düğmeciler cadde 
sinde eski 14 yeni 24 No. lu hanenin mahlul olan 1/ 3 hisse 
sinin (36) lira (26) 1..-uruş bedelle lüzumu tefevvüzü ma
hallesi vasıtasile hissedarlara tebliğ edilmiş ve hissedar 
lardan Mehmet Rasim efendi veresesi talip olmuş isede di
ğer sülüsü hisse mutasarrıfı Hayriye hanım veresesinin i
kametgahı meçhul olduğu anlaşıldığından tarihi ilandan iti 
haren üç ay zarfında bizzat ve ya bilvasıta vakıf mahluller 
kalemine müracaat vuku bul madığı takdirde haklarının is
kat edilerek mahlul hissenin talip olan hissedarlarına satı 
lacağı ilan olunur. (6864) 

Kıymeti 
Muhammeneai 

Lira K. 
500 00 Üsküdar' da k aradavutpaşa mahallesinde 

Karacaahmet caddesinde eski - 165, 167 
yeni- 159 N o. lu elyevm yekdiğerine mak 
lup eski -- 16 5, 167 No, lu dükkandan an· 
cak 167 No. lu dükkanın 576 - hisse itibari
le 288 - hisse si. 

41 67 Hasköy' de Ah düsselam mahallesinde Suyol 
cu sokağında 12, 14 No. lu evvelce dükkanı 
müştemil han enin 1-6 hissesi. 

Y ukardaki emlak sat ılmak üzere dört hafta müd
detle ilana konmuştur. lhal esi kanunusaninin 8 inci Pa
zartesi i!ÜDÜ saat 15 tedir. Taliplerin pey akc.:elerile bera· 
ber Mahlul~t kalemine ınür acaatlan. (6762) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Tıp talebe yurdu İçin lüzumu olan (530) çift iskar
pin ile akliye ve asabiye hasta nesine lüzumu olan (750) a
det yün fanela nümuneleri v eçhile ve 19-12-933 sah günü 
saat 14 te oazarlıkla satına lınacaktır. İsteklilerin müra· 
caatları. (6875) 

\ DEVLET DEMlRYOl.LARI İDARESİ tLANLARI 1 
İdaremize ait bir tarak makinesi ile iki çamur dubau 

31-12-933 nazar günü saat 15 te bilmüzayede satılacaktır. 
Şartname tedarik etmek ve izahat almak isteyenlerin 

Haydarpaşa işletme Müfettişliğine müracaatları. (6801) 

Kuleli Lisesi içm alınacak 
olan 2450 çift tire çoraba ale
ni münakasasmda verilen fiat 
pahalı görüldüğünden 17·12-
933 Pazar günü saat 15 te pa 
zarlıkla alınacaktır. Taliple
rin belli saatinde teminatb.rile 
Merkez Kumandanlığı Satın 
alma Komisyonuna gelmeleri. 
(665) (6853) 

*** 
Kuleli lisesi için alınacak o· 

]an 3451 adet yün fanileye ve
rilen fiat pahalı görülerek 
J 7·12-933 pazar günü saat 
14 te pazarlıkla alınacaktır. 
Taliplerin belli saatinde temi
natları ile Merkez Kuman
lığı Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (666) (6854) 

*** 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıtaat ve müessesal ih
tiyacı için üç bin çeki odun 
7-1-934 pazar günü saat 14 
te kaoah zarfla satın alınacak
tır. Şartnamesini görecekle 
rin her gün ve münakasasma 
gireceklerin belli gün ve saatin 
den evvel teklif mektuplarını 
Tophanede Merkez Kuman· 
danlığı Satmalına Komisyonu· 
na vermeleri. (674) (6874) 

* * * 
Harbiye Mektebi ihtiyacı i 

cin alınacak olan 287500 kilo 
~unun beher çekisi 280 ku· 
ruşta talibi üstündedir. Daha 
aşağı talibi varsa 16-12-933 
cumartesi giinü saat 14 te Mer 
kez Kumandanhğı Satmalma 
Komisyonunda hazır bulun· 

7 

Harbiye Mektebi ihtiyacı İ· 
çin alınacak olan 12,000 kilo 
Bulgur 9 kuruş 86 santimde 
talibi üstündedir. Daha aşağı 
talip olanların 16-12-933 cu
martesi günü saat 15 te Mer 
kez Kumandanlığı Satmal 
ma Komisyonunda hazır bulu 
namaları. (671) (6870) 

ı.: •• 

Harbiye Mektebi ihtiyacı i
çin alınacak olan 12,000 kilo 
nohut 10 kuruşta talibi üstiin· 
dedir. Daha aşağı talibi varsa 
16-12-933 cumartesi gunu 
saat 16 da Merkez Kumandan 
lığı satmalma Komisyonun
da hazır bulunmaları. (672) 
(6871) 

••• 
Merkez KumandanLğma 

merbut kıt'at ve müessesat ih
tiyacı İçin alITTacak olan 
31,000 kilo bulgurun beher ki 
losu 9 kuı·uş 74 santimde talibi 
üstündedir. Daha aşağı talibi 
varsa 16-12-933 cumartesi 
günü saat 15,30 da Merkez 
Kumandanlığı Satmalma Ko 
misyonunda hazır bulunamala 
rı . (673) (6873) 

• • • 
Harbiye ve merbuti mektep· 

ler ihtiyacı ıçın 35,000 
kilo kuru fasulyanm münaka
ı.ası 16-12-933 cumartesi gii
nü saat 14,30 da yapılacaktır. 
Taliplerin her gün şartname 
ve evsafını görmek üzere belli 
gün ve saatinde Komisyonda 
hazır bulunmaları. (6462) 

(585) 9077 
• • • 

Merkez Kumnadanlığına 
bağlı askeri mektepler ihtiya· 

UenizyoJJarı 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzado 

Han Tel. 22740 

Bartın yolu 
BURSA vapunı 14 Birin

ci Kanun PERŞEMBE 19 
da Sirkeci rıhbmmdan kal

kacak. Giditte .Akçqehir, E
reğli, Zonguldak, Barbn, A
masra, Kurucqile, Cide'ye. Dö
nütte Kurucqile, Amura'ya 
uğramıyacaktrr. (6831) 9404 

KARADENiZ 
Sür'at yolu 

GOLCEMAL vapuru 14 Bi
rinci Ki.nun PERŞEI\fBE 
20 de Galata rıhtımından kal
kacak. Giditte lnebolu, Samsun 
Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, 
Hopa'ya. Dönütte bunlara ila
veten Pazar, Pulatane'ye uğra
yacaktır. (6832) 9401 

Karadeniz yolu 
VAT AN vapunı 16 Birinci 
Kanun CUMARTESi 20 de 
Galata Rıhbmından kalkncak 
gidi,te İnebolu, Sinop, Samsun, 
Gireaon, Trabzon, Rize, Hopa' 
ya. Dönütte bunlara ilaveten 
Pazar, Sürmene. Fatsa, Onye'ye 
uğrayacaktı~ (6879) 

İmroz yolu 
UGUR vapuru 15 Birinci Ka
nun CUMA 15 de Galata rıh
bmından kalkacak gidişte Ge
libolu, Lapseki, Çanakkale, 
lmroza. Dönütte bunlara ilave
ten Şarköy'e uğrayacaktır. 
(6878) .................... 

cı için 2500 kilo bulama, 2500 
kilo taban helvaaı 1500 kilo 
kaşar peyniri 1250 kilo pastır
ma ayrı ayrı şartnımıeforle 

18-12-933 pazartesi günü ı-:aat 
15 ten 16 ya kadar pazarlıkla 
satın alınacaktır. Taliplerin 
belli gün ve saatte Merkez K u 
mandanlığı Satınalma Komiı 
yonuna müracaatları. (669) 
(6857) 

• • • 
Harbiye Mektebi ve merbu. 

ti mektepler ihtiyacı için 5000 
kilo mercimeğin münakasası 
16-12-933 cumartesi günü 
saat 14 te icra edilecektir. Ta· 
liplerin şartname ve evsafını 
görmek üzere ve belli saatinde 
Merkez K. Satmalma Komis
yonunda hazır bulunmalan 

(6463) (586) 9078 
4 • • 

Kuleli Lisesi talebeleri ih
tiyacı için 957 takını pijama 
23-12-933 cumartesi günü 
saat 15 le açık münakasa ile 
satm alınacaktır. Şartname ve 
nümunesini göreceklerin her 
gün ve pazarlığın gireceklerin 
belli saatinde Merkez K. Satın 
alma Komisyonunda hazır bu
lunmaları. (6614) (632) 

9106 . .... 
Harbiye ve merbutu mek

tepler ihtiyacı için 8000 kilo 
zeytin yağı aleni münakasa i
le satın alınacaktır. Münaka
sası 23-12-933 tarihinde cu
martesi günü saat 14 te yapı 
lacaktır. Taliplerin evsaf ve şe 
raiti öğrenmek üzere her giin 
belli gün ve saatinde de Ko· 
misyonda hnzır bulunmaları. 
(f::HS) (628) 9107 



t ı 
MlLLlYET PERŞEMBE 14 KANUNUF:VVF.L 1933 

İkramiyeli0 
/ 0 5 faizli '.' 

"B,, tertibine ait ilin 
Maliye Vekaletinden: Tenzilitı 

14-1-1933 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince ha 
sılı F evzipaşa Diyarıbekir demir :w>lunun şefkatli istasyo
nundan sonra olan kısmının inşasına tahsis edilmek üzere 
yapılacak 12.000.000- liralık istikrazmm 4.000.000-
liralık ikinci kısmını teşkil eden B. tertibinin kayıt muame
lesine 9 Kanunuevvel 1933 de başlanılacak ve 11-1-934 akşa
mı bitecektir. 

1 - Bu istikrazm B. tertibi de beheri yirmişer liralık i
tibari kıymette hamiline muharrer tahvillerle yapılacaktır. 

2 - B. tertibinin tahvilleri birden 200.000 ne kadar o· 
lan numaraları taşıyacaktır. 

3 - Bu itibarla tam tahvil (60) lira itibari kıymetinde 
olduğundan her tertibe ait yİrmi liralık tahvil tam tahvilin 
üçte birini temsil eder ve ikramiyelere de o nisbette iştirak 
hakkını verir. 

4 - Bu istikrazm A. tertibi hamillerinin sahibi bulun 
dukları tahvillerinin B. tertibine iştiraklarmı temin edebil
mek üzere 9 Kanunuevvel 1933 de n 13 Kanunuevvel l 933 
tarihine kadar ki ilk beş günlük müddet bu kabil iştirak talep 
lerine tahsis olunmuştur. 

Bu müddet zarfında A. tertibi hamilleri tahvillerini, 
evvelce tahvil aldıkları bankalara ibraz ile aynı numaralı tah 
vilin B. tertibi tahvilini talep edebileceklerdir • 

14 Kanunuevvel 1933 tarihinden itibaren satışlar 
umuma serbestçe yapılacaktır. 

5 - Bu defa kayıt muamelesine başlanılan B. tertibine 
ait tahvilleri nihraç fiatı ilk kuponun tam olarak tediyesini te 
minen, 19,70 lira olarak tesbit edilmiştir. Yani yirmi liralık 
bir tahvil bu müddet zarfında on dokuz lira yetmiş kuruşa sa
tılacaktır. 

6 - İstikrazm faizi % 5 dir. Bunun İçin her tehvil bir 
lira kıymetinde yirmi kuponu taşıyacaktır. 

7 - Faizden başka senede iki def!\ 16 - Nisan - ve 
16 T cşriruevvel tarihlerinde eyapılacak keşidelerde kazanan 
numaralara aşağıda yazılı ikramiyeler tevzi olunur. 

Türk Lirası Yekiin 
Adet Beheri Türk Lirası 

1 30.000 30.000 
1 15.000 15.0000 
3 3.000 9.000 
6 909 5.454 

289 120 34.680 

300 94.134 

": uka~da. yazılı mıktarlar tam tahvil ÜZe1'İnden hesap 
ve tesbıt edilmış olup numarasına ikramiye isabet edecek ter
tiplerden her birine üçte biri tevzi edilecektir. 

Altı ayda bir yapılacak keşideler neticesinde tevzi e
~lece~ i~bu ikr~ye mıktarhrmm ne suretle hesap ve tes
bıt e~~ o~dugu ayrı'::' Br.oşiir halinde yapılan neşriyatla i
zah edilmiştır. Bu Broşurlerın kayıt muamelesini yapan ban
kalardan talep edilmesi. 

8- Faiz ve ikramiyeler bu İstikrazm temamen itfa
sına kadar her türlü resim ve vergilerden muaftır. 

9 - Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve müesseseler 
ce hususi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede münaka 
sa ve mükavelelerde teminat olarak itibari kıymetl~ri üzerin
den başabaş kab~l ~edilir:. Bundan başka hazinece satılmış ve 
satılacak olan Milli Emla1* bedellerinin ödenmesinde de ba
şa baş alınır. 

Kayıt muamelatı: 
10 -. Ka>:ıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez 

Bankası ile Ziraat, .tş, Osmanlı,Emlak ve Sümer Bankaları 
mn merkez ve şubelen tarafın dan her tarafta icra edilecektir. 
Bu bankalardan başka İstanbul' da Amerikan Ekspres,Doyçe 
bank Doyçe Oryant bank, Banko di Ro 
ma, Felemenk Bahri &efit, Selanik bankası 
f!a!lka Komerçiyale İtalyana, S. S. C. 1. ticareti H~-
rıcıye bankası, Banko Franko Aziyatik bankalarile İzmir 
S~msun. ve Mersindeki diğer bankalar tarafından da icra e
dilecektır. 

. . . l 1 - Bu defa yapılacak B. tertibine ait kayıt muame 
lesı ıçm on dokuz lira yetmiş kuruşun tediyesi mukabilinde 
~karıda yazılı bankalar tarafından tahvillerin asılları ye
rme geçmek üzere yine hamiline muharrer yirmi liralık mu
vakkat makbuz verilecektir. 
. 12 - Muvakkat makbuzların asıllarile ne zaman de-
ğiştirileceği ayrıca ilan edilecektir. (6660) 9l63 

Türkiye Ziraat 
Bankası lıtanbul Şubesinden: 

16 kanunuevvel 933 tarihinden itibaren Bankamızın kişele i 
adi glinle~d~ bila fasıla saat ondan an altıya, pazar gllnle;i 
ondan on ıkıye kadar muhterem müşterilerimizin emrine açık 
bu1unc:'urulacaktır. [6860] 

-~~~~~----·-----~ Kulekapı Maliye Tahsil Şubesinden: 
. Boi~ marka açık bir ot omobil ve bir çok otomobil ak

sa1!1ıylt; alat ve edevatı 18-12 -933 tarihinde satılacağından 
taliplerın Kulekapı Tahsil Baş Memurluğuna müracaatla 
rı. (6825) 

9401 

Sumer Bank 

erli r 
Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası 

münaseb~tile 0
/ o 10 tenzilat 

Paz 

kaçırmama 

• • 
ıç n 

koşuyor 
fsta,.bul: Bahçekapı cad ieıi m B ~yo~l u: istiklal cad :fesi il Ankara: Çocuksarayı caddesi 11 Samsun: Bankalar caddesi 

'----------------------------------------------
Istanbul Ziraat Bankasından: 

Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hi11e1l Emlak Hisseye göre mu· 
No. No.sı hammen kıymeti 
861 (lıtanbul Tahtakale) Rüstemı>aşa Uzun çarıı Kagir mağaza Qıtü iki kat odalar Tamamı 298 5000 T. L 
862 BakırklSy Zeytinlik Hacı Hasan Bahçe ve taş odalar 1/2 7-9-11-13 S70 ,, 
863 Buyükada Karan:il Karanfil Kıamen kagir ahşap hane 72238/190080 31 723 ,. 
864 Galata Arap camii Perşembepaıarı Kagir mağaza llstü oda Tamamı 56 4000 ., 
774 ArnavutklSy Aroavut&6y Yenimahalle Ahşap hane 1/4 81 113 ,, 
775 ,, 11 D,,e Baraka 112 66 100 

" 118 ., ,. Ayanofrl Ahfap hane 4/7 78 571 
11 

780 11 ,, Harem: yn Ahıap dükkAn ve araa 116 1-1 334 ,, 
782 Yeniköy Ayan'kola Köybaşı Kagir dükkan ve bahçe 451120 244 450 ., 
Yıızde yedi buçuk pey akçeleri!• ihale bedelleri nakden veya gayrlmObıodil bonoıile ISdenmek !here yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller

den 774-775-778-780-782 sıra No.lılar temdiden diğerleri re.en açık arttırma auretile ntııa çıkanlmııtır. Kat'ı ihaleleri 25/12/933 perşem e 
günü nat 15 tedir. Müzayedeye iıtirak edecekler yevmi mezkflrda aaat on dlSrt buçuğa kadar pey akçelerini yabr•aları lazımdır. Şartname 
Bankamız kapısına asılmı,tır. Senei hafiye verg:isile b~lediye resimleri müşteriye aittir. [6830] 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
Geliri tamamen Ergani Demir yolunun inşasına tahsis olunan ikramiyeli o/o 5 faizli 1933 istikrazmm 4.000.000 -

liralık ikinci kısmını teşkil eden (B) tertibi tahvillerinin kayıt muamelesine 9 Kanunuevvel 1933 de başlanacak l 1 Ka
nunusani l 934 de nihayet verilecektir. 

Bu İstikrazın A. tertibi hamillerinin, (B) tertibinden aym numaraları alabilmek için, 9 Kanunuevvel 1933 tari
hinden 13 Kanunuevvel 1933 akşamına kadar evvelce (A) tertibi tahvillerini hangi bankalardan almışlar ise yine o 
bankalara müracaat etmeleri lazımdır. 

14 Kanunevvel 1933 tarihinden 11Kanunusani1934 tarihine kadar olan müddet zarfındaki satışlar umuma tahsis 
olunmuştur. 

Beheri yirmi lira itibari kıymetteki (B) tertibi tahvillerin on dokuz lira fii ihracına müterakim kupon olarak yet
miş kuruş zam olunmuştur. Bu suretle yeni tertip tahviller ondokuz lira yetmiş kuruş üzerinden satdacaktır. 

Bu tertibe iştirak edilebilmesi, beheri yirmi liralık tahvil için berveçhi peşin 19,70 lira verilmesine ve mukabilin
de Maliye Vekili ile Cümhuriyet Merkez Bankasının selahiyettar imzalarım taşıyan muvakkat makbuzun alınmasına 
mütevakkıftır. 

Kayıt muameleleri bankamız dahi dahil olduğu halde Emlak ve Eytam, İş Osmanlı, Sümer, Ziraat Bankalarının 
Türkiyede ki bilumum şubelerile İstanbul ve İzmirdeki diğer bankalar tarafından yapılacaktır. 

Emlak ve Eytam, İş, Osmanlı, Sümer, Ziraat Bankaları şubeleri beher tahvil için (5) lirası peşin alınmak müte-
bakisi üç ay ve uç taksitte tahsil olunmak üzere taksitli satış teshilatı göstereceklerdir. (6626) 

ANADOLU 
• 

Türk, Sigorta Şirketi 
4 Cncil Vakıf Han fatanbul 

Ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye t, Bankası tarafından teıkll olunmuıtur, İdare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurları kamllen Türklerden mürekke!) yegane Türk Sigorta Şirke· 
tidir. Tlirkiyenin her. faı·afında (200) ü ge~eıı acentalarınuı hepsi Türktür. Tür· 
kiyenin en mühim milesseselerinln vebanll:alannıı:ı sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarmı en iyi şeraitlıı yapar. Hasar vukuunca zararları sür'at ve kolaylıklı ödıır. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

Bu akıam saat 21,30 te 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Viyana Operet Heyetinin ilk temsili 
olarak Paul Abraham'ın en ıon opereti 
Fleur de Havai. Yarınki Cuma günii ma 
tinede Fleur de Havai. Cuma ak§amJ 
Çardal. Cumartesi akıamı Au Payı du 
sourire. Yerlerin fiatlan: Koltuklar 125-
150-200. Balkon 125· 100 localar 600-800 
kuruıl'ur. 

~~~~~~~~-

Si vaı asliye mahkemesinden : 
Sivas nümune hastahanesi Rönl'ken mü 
tehassısı muhl'erern Bey ile karıoı Ma• 
clame lda aralarındaki evlilik rabitasının 
boıanmaya inkılabına 23-11-933 tarihin 
de karar verilmiş olduğundan it bu hük 
mün kcspi katiyet etmesi için kanuni 
müddeti olan 15 gün hitam bulmasile 
katiyet halini alacağına binaen gazete ile 
ilan edilerek tarihi ilarundan itibaren 
15 gün zarfında alakadaranın itirazi vu• 
ku bulmadığı takdirde kespi katiyet et• 
mit olacağı ilan olunur, (11001) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET. 


