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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

İtalya ile 
4ramız nasıl? Kazanc Liyihası 

Son günlerde ortalığı bir kay
rı ~endite) sardı: Sanki bir harp 
"hlikeai kapmıuı çalıyor 1 Kulak
'-ıı_ kula&a fııddanan, aç~ 
~ıga söylenen sözler araımda il· 
tleriınizi gerecek kadar yalan
ho Yar. Hele ltalya ile aramızm 

Kazanç vergisinde ne 
gibi tadilat yapılacak 

ıllldup yolunda öyle uydur-
1 ~ var iri, bunlara inanmak 
lçın çok bilgiıiz, çok aaf olmak 
terektir. 
h ltalya ile Türkiye milnaaebab 
.lkkında ortaya ıinai ıinıi ablan 
~'Yetleri açık açık söylemek da
d doğru olacak. Bunları tc)ylece 

Fırka grup idare heyeti münaka
şa edilecek esaslan hazırladı 

erleyebiliriz ı 
~ .._ "Mussolini, AvrupaJan, 
~Clrt&adıın ümidini keamİf .. Her 
~ ttrtan ltalya niilunına Tür
/ l>ede yer anyor ve iatİyonnUf ... 
~Yanlar, Anadoluya cuker çı
~ala lıı:=rlamyorlarmif .. 
1 rcııı.a buna raz:ı olmUf .. Anado
~l'lıın bafına çullanmak için ltal
~ lnfktrhyonnuf ... ita/ya fimdi
ı '" bir kaç bin muhacir Anado-. 
~ ltınlarına çıkarmıf. Anadolu kı 
;ı:,;ında batan bir ltalyan vapu
lı a pelı çolı zabitler llaTmtf .. 
1ıqQfYanın bütün bu hazırlıklarına 
"1 rft bizim hülıiimet le bof dur
) "Yormuf.. Aalıeri yoklamalar 
~PtlıyormUJ. Cümhurreiaimizin, 

' d;<f"ekilimizin Alıden~ kıytlann- ŞEREF B. HASAN FEHMi B. ŞAKlR B. 
Q/q lq •on seyahatleri bu hazırlık- ANKARA, 15 (Telefonla) - Cüm 

•- ıılôkadannıf. Nerede ise harp buriyet Halk farkaaı ırrupu umumi he 
""f/ıJlacalımlf/" yeti yann meclia içtimamı müteakıp 
>., a .. Ütün bu riTayetJere akıllı, toplanacaktır. Grup idare heyeti bu 
·~ 1 bakıl içtimada milzakenııi mukarrer ka-
lıı celi adam gözi e ınca aanç nrıriai liyihaaa ilzerinde buırün 

Bütçe encibnenlnce layihadaki iıtiına 
lar meyanında bazı lüzumlu iıtiına
lar, •ergi niabetleri, beyannameye ti
bi mükellefler, beyanname tanzimi. 
serbeıt meılek erbabından alınacak 
v ... ai ile menkul laymetlerin nrciye 
tabi tutulmaıı mevzulan yannki mü
zakereye eaaı t91kil edecektir. Eıki 
kanun mucibince tekaüt, dul ve yetim 
maatı alanlann kazanç Yerıriainden 
iıtiına edilmeaine taraftarlar pek çok 
tur. Y ann hrlı:a heyeti umumiyeıinde 
Yarılacak kararlara SÖN llyihe ÜZ .. 
rinde lazım ırelen tadilat yapılacak ve 
layiha bu yeni teklile ileride Meclis 
heyeti umamiyeaine .....Uecektir. 

~ 1-r bir yerleri olmadıfı kolaylık tetkikatta bulunmuıtur. idare heyeti 
~ lllılllfı1ır. Ne yazık ki, buna toplantıamda layihayı uvelce tetkik 
d ll:t:er şeylere inananlar, bu yüz- etmİf bulunan encümenlerden Maliye 

6 eıı kendilerini ve bafkalarmı lkbaat ve Biltçe encümenler reialeri 
... ~1eııler, bu rivayetlerin kimin ta- Muatafa Şenıf, Şakir ve Haıan Fehmi 
·• ı d beyler bulunmuılardır.. Grup idare 
~ hıı an çıkarıldığını, - makAt. heyeti yarın umumi heyetçe itiraz olu
Ilı •lk arasına yayıldığını bil- nacak ve münakata edilecek olan e
l.eder, Bizim asıl büyük dü9man- -.lan teabit etmİftİr. Bu esaılarm 
~z, havamızı bu suretle bu- batmda prenıipler yer tubnaktadar. 

leh~ıran, halkımızm içine harp 1-----------------~~-----
lı likesi heyecanını aokarak ça
~l'lıe.sından alrkoyanlardrr. Yok
~ b~ İtalyaıılan dost biliyor -
~~'11 dostluk muamelesi görüyo-

kı .. ili .b ... lı iki büyük sebep var 
~ T urkıye ile ltalya arasında 

rp olmak ihtimalini çürütüyor: 
t '-;- Türkiyenin ba,Iı batın• kuv
et1ı, kudretli bir devlet olması. 
~ - Milletler arasındaki mÜ· 
~- ehetlerin, dünya hallerinin 
~le bir tecavüze müsait bulun

Türk ve Yunan Balkan hey etleri a=n teıyi edilirken .. 

j l:ıa.11. 
di ~erçek, Türkiye, tarihinde tim
~ kadar olmadığı derecede 
lııp etli bir devlettir. Türk 
let{a.kla.rı; artık büyük dev
~! ere ihtiras, iatili yeri 
t '?ı•ı Gazi idaresi; o devri çok 
llıe.rılerde bıraktı. Bu saatte Türk 
, •iletinin Cümhuriyet orduları-
•ııı d • il ) a mı, ıanmı saygı e anına-

),~ bir millet kalmadı. . B~ndan 
;"'ka. bütün dünya, ateft dınme
~n ııtınalı, titrek bir haata gibi 
~ 11 ll<:ııı içinde çırpınıp duruyor. 
~;r .. rnemleket kendine göre türlü 
~lu ~e~birler alıyor, korunına 
l\ıı elerını a~yor. Hiç kimse y~
h._rndan emın bulunmuyor.Bugün 
~'la.yan ıiyaal ve iktısadi ıiıtem
~re günden güne emniyet azalı
~ ~r. Harici buhranlardan batka 
li~1rnehml~et dahili buhran ve ih
~ . te dıdı altında Y"tJYOr. Böy
de bı~ hava "'~ haleti ruhiye için
de ~ım var ~1: neticesi bilinmez 
!\kıl, fakat ıyı dü•ünülünce ko
~~~•kla bulunacak olan bir hava 
"'"Una ablmak iıteıin ! 

l,ti !\aldı ki, İtalya ile mUnaaebet
~iz, yalnız normal değil, pek 
l'1t. llıldir. Bu samimiyetin her 
Si ıt tezah!lrlerini görüyoruz. 
~-~}'or Muuolini'nin kendiai; 
it lltk dostluğuna verdiği kıymet
ı,11 llıülhem olarak memleketimi
ti "'e Büyük Gazimize kartı ıev
lıı-•e lllyguını göıtermekte hiç bir 
~~t kaçırmıyor. Cenevrede ve 
1~1 11 beynelmilel meselelerde 
1 "ı ile b be .. "d''ğü' muz" u·· q'tk era r yuru u 
l~d eı görüyor. Umumi meaele
~e _,e kendini gösteren bu görüt 
'•ıııı a.kı? birliği iki memleket ara
til:ıi 11. hıç bir ihtilaf brrakmadığı 
~İrilı dostluklarımızı da her gün 

il· daha kuvvetlendiriyor. 
d~tı ~:Ze: "Ate9 bulunmayan yer
~111-, Uman çıkar mı?" diyenler 
~i, bor. Şunu unutmamak gerek 
fı;;tı Ugünün propaganda usulleri 
~. a. da · k' · · En · • 'l\ç ım an vermıttır: ıg-

\ıı l'a.kl~n ve iftiralar, yaldızlı 
•e lınde, en büyük bir haki-

Heyetler ükreşe gitti 
Yunan murahhas heyeti reisi 

Vali Beyle neler konuştu? 
lıten menedilecek küçük san'atlar erbabı hak
kında Yunanlılarla müzakereler cereyan ediyor 

Bükre9'te toplanacak olan 3 lan Haaan, Ruşen E,ref ve Retit 
üncü Balkan Konferanaı konseyi- Saffet B. !er dün sabah Romania 
ne ittirak edecek Türk murahhas- (Devamı 6 mcı ııahifede) 

... 

Istanbulun iki deresi 
Kurbagalı temizleniyor, Kasımpaşa 
deresine ne zaman sıra gelecek? 

Cevclet Kerim ve Galip Bahtiyar B. !er 

İstanbul umumi meclisi dün sa
at 14,5 da birinci reiı vekili Sa
dettin Ferit Beyin riyaseti alhnda 
toplandı. 

Evvela konservatuvar binası 

kat olarak yutturulabiliyor. Bü
tün marifet, yaldızların içindeki 
zehiri görecek, sezecek kadar u
yanık bulunmaktadır. 

Geçenki bir yazımızda söyledi
ğimiz gibi her feyİn ba,ı; maddi 
ve manevi kudretimizi daima can
i• ve ayakta tutabilmektir. Eğer 
biz bir taraftan daima kuvvetli, 

yapılması için biltçeye yeni bir 
madde ilaveıi hakkındaki makarn 
tezkeresi okundu. Tezkere bütçe 
encümenine havale edildi. 

Vazife haricinde çalıfaD bele
diye memurlarına fazla mesai i
çin fazla ücret verilmeıi kabul e
dildi. 

Şehre giren tiftiklerden reıim 
alınmamaıı hakkındaki birçok im 
zalı istida reddedildi. 

Francala ve ekmeklik unların 
evsafı, zabıtayı belediye talimat
narneaine yanlıt geçtiğinder>, bu 

maddenin yeniden tanzimini tek
lif için makamdan izahat alınma-
11na karar verildi. 

Beyoğlu haıtahanesinde 40 li
(Dcvamı 6 ancı ııahifcde) 

öbür taraftan da dostluklarımız. 
da daima vefalı olursak yalnız 
İtalyanın dostluğunu tutmakla 
kalmayız. Bize dü9man geçinen
ler varsa onların da ıevgi ve say
gısını mutlaka kendimize doğru 
çekeriz. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Bugün 
On altı 
Mart/ 

Bupn 16 mart.. 13 .,.ne evvel 
buırün, 1331 yılında, latanbul en 
kara ve acı 11ünlerincl en birini ya
f'U'Uffı. 16 mart 1331 aabahı lfÖ:&· 

!erini açan bütün lstanbullular, ıeh 
ri itilôl kuvvetlerinin füen if11ali al
tında ııördüler. Bu acı manaara bü
tün Türklüjün kalbinde bir yara bı 
rakmııh. 

(DeYamı 6 mcı -hifede} 

Ankara da facia 
Bir deli karısını asa

rak öldürdü 

Pollslerl11 çarpıştı, 9 kişiyi 
yaraladı, kendi dt1 lJldil 

ANKARA, 15 (Telefonla) - Bu 
aktam aaat 18 raddelerinde Koyunpa.. 
zarında Poyracı mahalleıinde feci 
bir cinayet olmuf ve bir deli evinde 
kan11ru tavana .-rai< öldürdükten 
sonra aokata fırlamıt. yolda tesadüf 
ettiği 9 kitiyi yaralamıf ve yetifen po
lisler tarafından müsademe neticesin 
de öldüriilmüttür. Hadi~ evveli ta
banca aealerile duyulmuf ve ıealerin 
reldifi tarafa koıan polisler Elmada
tı çeımeıi meydaıuncla bir elinde ta
banca, diğer elinde kama raıt ıreldiği 
ne saldıran deli Mehmetle kal'fılapnıf 
b.rchr. 

Polislerle çarplfma 
Vaziyetin vehanıetini anlayan polia 

(DCYamı 6 mcı aahifede) 

Harp akademisi 
Meclise iki kanun 
layihası verildi 

ANKARA, ıs (Telefonla) - Hü
kfunet ordu zabitan heyetinin terfiine 
aii"kammua .14 üncü ve 16 mcı mad
deJerinin defittirilme•İ hakkında Mil 
let Mecliıine iki kanun layihası tevdi 
etmittir. Bu lıir.yiheların ihtiva ettiği 
hükümlere ıröre harp akademisini mu 
vaffakıyetle bitirenler 3 zümreye ay
nlacaklardar. Kıdemler buna ıröre ev
rilecektir. Bu aynlıı diplomalara ay
nen ıreçirilecektir. Erkanı harbiye sta 
jma birinci dl!l"ece aynlanlar, ikinci 
derecede ayrılanlar, aynlnuyan, fa
kat erkanı harbiyeye yardımcı vazi
felerde kullanılmağa elverişli olanlar 
üç zümreyi tetkil edecektir. Her üç 
zümreye aeçilenler birer aene tahail 
kıdemi alacaklardır. Birinci ve ikinci 
zümreye ıeçilenler kıt'a ve erkim 
harbiye ıtajma tabi tutulacaklardır. 
Bunlardan iki aene içinde kıt'ada ve 
erkanı harbiye vazifelerinde ehliyet 
1öıterenok liJakatleri .ıaadik edilenle-

(Devamı 6 mcr sahifede) 

Barodaki 
İstifa 
istifa en samimi hare
ket telakki ediliyor 
Baro mecliai inzibat reia..,.. azalan

nm yeniden İntihap edilecek olan reiı 
ve azalann kendi
lerine bir çalııma 
zemini hazırlama
lanna Yakit barak 
mak için vuku bu
lan iatifalan etra• 
fındaki mübahaa&
lar devanı etmekte 
dir. Kenan Ömer 
Bey r•zetemizde 
dün İntitar eden 
mütaleaamda re -
len heyetin ıriden 
heyetin Yazlfeaİ· 
nl tamamlayacağı • 
nr ve müddetinin 
ayni intihap devre 

H. HiLMi B. ainde hitam bula-
cağmı aöylemişti. 

Diğer avukatlar bu mütaleada değil
lerdir. Bütün avultatlarm noktai na
zanna röre toptan istifa.eden inzibat 
mecliainin yerine intihap edilen mec
liain kanuni müddeti olan 2 seneyi 
ikmal etmesi lazımdır. Yalnız münfe
rit iıtifalarda intihap edilen azanm 
veya reisin azalık ve reislik arfatr mec 
liain müddetinin hitamı ile hitam bu
lur. Bu kayıt devre orlaamda bRtlan 
başa yeniden İntihap .. dilen inzibat 
mecliaine tamil değildir. Baro reiai Ha 
lil Hilmi Bey " gene dün ırazetemizde 
intite.r eden b 'Yanahnda avukatlar a
raaında bu İstifa etrafmdaki muhte
lif tefsirleri nihayete erdirmi~tir. Bü
tün avukatlar Baro inzibat mecliıinin 
istifası irin ~erdettiği sebepleri aamiıni 
bulmaktadırlar. 

Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 
• 

Umumi Nqriyat ve Yazı Mildürü 
ETEM iZZET 

üzakere Ediliyor 
Dil anketi 

Biz de edip, şair ve ro
mancılardan soruyoruz 
ilk cevabı A. Hamit B. den aldık 
Dil ank~n• verilen cevapların, bu 

lunan .Öz; karıılıklannın araınnda ,... 
ir ve ediplerimizin, tanınmıı roman
cı, muharrir ve aanatkô:rlarıma.ın İm· 
z;alarına rculamıyoruz;. Biz; bu •kaili 
tfÖrerek tamnmıı z;atlan anketteki ka 
limelere ltarıılık bulmağa davet edi
yoruıs. Bunun için de bir anket açtık. 
Bu(fÜn ilk olaralı Büyük ,airimi:& Ab
dülhak Hamit Beyin cevabını koyu· 
yoruıs: 

Sairi azam ne diyor? 
"Canlı bir yılclınm bu; yırtıcı lırıf ... 
Gökte 10ktur eliyor, inifle yokuı .. 
Dojaa bir çığ olur onun befi(i, 
ôlae bir clai baııncladır kemıği ... 
Bakı1ından da belli yırtıcılık, 
Ve onun var ffsinde bir acılık/ 
Neye bilmem, o hem ele korkuluclrır• 
Kanlı bir kuı, fakat bu kuf uludur!' 

Bir kartalı anlatan bu aatırlar han
gi genç tairin? Eğer elinize "Yaban· 
cı doatlar" adlı bir kitap ıreçmemitM 
içinde tek arapça •e acemce aöz ol
mıyan bu tiir parçaamm, 80 yafmı 
geçkin olan en büyük ıairimizin öz 
mala oldufuna inanamazsınız. 

Abdülhak Hamille dün yarım saat 
batbata kaldım. Ve anladım ki Ha
mit, açılan yeni çıfırm hiç te yaban
cıu detildir. Himidin bana anlattık• 

Anketimiu ilk ceoabı veren fOİrİ 
cı_,,, Abdülhak Hamit B. 

lanru yazıyorum: 
- Ben bu "Yabancı doatlar" ı ya

zalı 12 yıl oluyor. Y a,ım müaait olaa 
açılan dil seferberlifinde seve seve bir 
nefer ribi çalı~ırdım. Diyeceksiniz ki ı 
"Müstairakı matemz;ede seyyarı ha-

rabat 

Sinci liste 
ANKARA, 15. A. A. - T. D. T. 

Cemiyetinden verilmİftİr: 

1-EB'AT 
2-EBEDl 
3-ECEL 
4-E C 1 R 
5-EClR-ECR-
6-ECNEBI 
7-ECRAM 
8 - E C Z A - Türlü 

manalariyle • 
9 - E D A T -Gramer -

10-EDEP 
11-EDEBIYAT 
12-EZELl 

Liıtelerde çıkan kelimel ... den ma
nalan birden fazla olanların her ma
nası için ayn ı.a,..ıiıldar ileri ıürül&

bilir, 

Münajrakı ••yl&bı aiye"6ünu ceha
let'' 

Mıaralan yazan aen defi! misin 7 
EYel benim. Fakat temb n pü
rüzaüz türkçe dilinin her devirde haa 
retinl çekenler araamda ben yok muy 
dum ~orounuz? En beienditim 
mıaralardan biri de Yaktile fU idi: 

"Piir ıtr haYiyı kilyu Yahıet" ı 
lnaanm her befendiği teYi aevnıe

ıi lazım ırelme:ıı. Bunlan dün de, bu
ıriln de hatta yann da hetenenler bu
lunabilir.. Fakat tiirkçe olınamalan 
aevilmelerine mlnidir. 

Abdülhak Hamit Beye dört ırün
lük anketin ba,hca kelimelerini ara-
ladım: I 

- Meoeli "Baht" a ne diyecefiz? 
Himit Bey, hemen k.al'fılıfuıı bul

du: 
- Almyazıaı .. 
"Baia" için biraz tereddüde düştü: 

- Ona da öt'.irü desek olur mu acaba? 
Ciliye "yapmacık, cimite (donuk) 

canip'• yan, cahile bilriıiz dedikten 
sonra dünkü anketin kelimelerinin 
kartılıklannı arattırdı; ve itte bir lua 
mı için bulduğu kartılıkları 

Çehre - yüz.. Çemen - çayır, dait- ' 
dağa - ırüriiltil, patırdı .. dehıet - ür

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Ankara 28 Ni.an 1920 1 

Mecliıin açılma meraıiminin 
tafıilab tudur: 

23 niıan günü meb'uzlar, dev
let memurları Ye halk Hacı Bay
ram Veli camisinde toplandılar. 
Cuma namazı kılındı. Sonra ön
de (Libyei saadet) ve (Sancağı 
şerif) olduiu halde ülema ve 
teyhler tekbir ve tehlillerle Mil
let Meclisi binaaına geldiler. Mec
liıin kapııında dualar okundu, 
kurbanlar keıildi. Sakalı 9erif ile 
Sancağı terif, riyaset kürsüsünün 
ilıtüne kondu. Hatim ve Bubarii 
terif blavetinin son kııımlan da 
ikmal edildi. Sonra en ya,lı meb'
uı olarak Sinop meb'uau Şerif B. 
riyaıet makamına geçti. 

Meclis reiıliği intihap ile ola
cak ... Muıtafa Kemal Pqa; vazi
yete hakim olmak için mutlaka 
reiı olmağa karar Termi9.. Acaba 
umumi temayül patanın lehinde 
mi? İıtanbul i9galinden, aon tec
rübe ve hadiselerden aonra bun
dan füphe edilmemek lazımdır. 
Fakat tahrikata, ifıadata o kadar 
müsait olan bir muhitte yalnız ih
timale, ümide bel bağlamak ol
maz. Mecliıte öyle adamlar var 
ki, Muıtafa Kemalin en yakın 
doıtları gibi geçinirler; fakat ri
yasete gelmesini istemezler. 

Mustafa Kemal Paşa, lstanbul
da toplanan mecliste kendiıinin 
reiı intihap ettirilmeıini bilhassa 
Rauf Bey gibi bazı arkadaşların
dan tarar ile istemİftİ. O, İıtan· 
bula gitmek, riyaset vazifesini 
bilfiil yapmak fikrinde değildi. 
Fakat bu mecliıin bqma er geç 

bir kaza ıeleceğinden emindi, 
böyle bir vaziyette milli meclisin 
reiıi sıfatile Orta Anadoluda hür 
ve müıtakil kalmayı, mecliıin re
iıi ııfatile rneclia namına bazı ha
reket ve tetebbüslerde bulunma
yı dü9ünüyordu. Onun bu tavıiye
ıini ne Rauf Bey, ne de batkaları 
yerine ıetirmediler. Onun reis
liği için çalıtmadılar. Bilikiı, 
"Mustafa Kernalin riyaseti; mem
lekette olsun, i9gal ordusu ve 
müttefikler muhitinde olıun fena 
teıir yapar" diye bu teklifi ileri 
ıüreceklerin de cesaretlerini kır
dılar. 

Sıvaa kongresi riyaset intiha
bında da buna benzer entrikalar 
çevrilmemi9 miydi? Fakat Anka
rada hava biraz değitmite ben
ziyor. Bundan batka paf&; eskiıi 
gibi entrikalara meydan vermiye
cek ıurette daima hadiselere te
kaddilm etmesini biliyor. itte mec 
liıin ittifakile Büyük Millet Mec
lisine reiı aeçildi. .... 

lıtanbulda Salih Pqa hüku
metinin Harbiye nazrrhğında bu
lunan Fevzi Pata (Mütilr Fevzi 
Pata Hazretleri) bugün Ankara
ya geldi. lıtaıyonda meraıimle 
kartılandı. Gebze meb'uıu aıfati
le meclise iltihak etti. latanbu
lun işgali, İfgal kuvvetlerinin va
ziyet ve faaliyetleri hakkında 
meclise çok kıymetli, uzun uzadı
ya izahat verdi. . .. . 

iki gündür, Mustafa Kemal 
Pap yalnız meclisin politikasını 

(l.Utlen ecılıifeyi ,eviriniz;) 
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1 •~iht tefrika: 127 

93felô.ketleri velgnatief 
Abdülhamit tam İgnatirf'in 1 

istediği yola girmişti 
"Çakirlerine kalına R~anm ~t'i 

tekliflerine ve lngilterenıo onun uze
rine ne battkette bulunacaima riluf 
olmazdan evvel İgnatief'in Berun 
Maılabatgüzarımız va11taıile tebliğ 
eylediği suretin ( ı) icra olunmamaaı 
ehem ve elzemdir.'' 

Yolunda bir aözle lıtanbulun efki
nnı bulandırmııtı. 

İgnatief, Berlinde iki - luftl'o 
laıtrrmıftı: Biri, harp zuhurunda Al
manyanın bitaraf kalaca;., Fransa
nm k.ımıldamamaama nezaret edece
ii, AYWturyayı da - ileride müka
fatını almak üzere - durduracağı 
idi. Diğeri de, harpten içtinap için 
Rusya elinden geleni yaptığı takdirde 
lngilterenin tek bqma muharebeye -
giriıemiyeceği nokta11 idi. Berlinden 
Parüe giden lgnatief orada da hem 
Fransız vükelasile, hem de Londra
dan gelen Şovalof ile görüıtil.. Türki· 
yeye yapılacak yeni teklifleri karar
la~tırdı. Almanyarun nasihatleri, ln
giltcrcnin gayretleri ile aacari hadde 
indirilen bu teklifler Londrada dev
letler araamda müıterek bir protokol 
teldine konuldu. 

Tarihte "Londra Protokolü" adını 
alan bu veıikada, eVTela devletlerin 
aralarındaki ittifakı muhafaza ile 
Türkiyede Hıriıtiyanlarm halinin ula· 
hı ve Bosna - Hersekle Bulgariıtanda 
Türkiyenin kendi kalııl eylediği 11la
hatın icrası arzuıunda bulunduklannı 
IÖylemektedirler. Devletler Sırbistan
la olan müaalehayı senet ittihaz ve 
Karadağ ile bir müoaleha inikadıru 
temenni ile ordu ... unun hazari hale 
getirilmesini ve ıslahatın icraıını tav• 
siye ettiklerini, Türkiyenin vaatleri
nin icrasma sefir ve konao1oı1an ma· 
rifelile nezaret ederek bu dela da ü
mitleri kesilirse o zaman ne yapmak 
lazımgeleceğini bir daha müzakere 
hakkını muhafaza eyl.,.ektedirler. 

Böylece itidale doğru dönen Avru• 
pa tekliflerinin artık daha fazla mü
nakaşaya tahammülü kalmamqken, 
Mitat Paşayı huduttan dıtanya çıka· 
ran, Ziya Pa"'yı Suriyeye, Süleyman 
Paşayı Herseğe rönderen, Meclisi 
Meb'uoanı açmakla beraber, meb'us
ları faşırtacak kadar heyecan göste• 
ren Abdülhamit Hükümetl, bütün 
bütün terıı bir hareket ihtiyar etti. Ha· 
riciye Müsteıan Aleksandr Efendiye 
yazdın!an (2) bir cevapname ile pro
tokolü reddetti. 

••• 
Abdülhamit, korktnfu adamlann 

d~ündüklerinin tersini yapmakla 
kendi iyiliğine hizmet etmiı olacat•• 
nı zannediyordu. Mitat P&f&, kendi
ine Avrupa tekliflerini azami de-

recede tadil ettirerek kabul fikrinde 
olduğunu söylemişti. Süleyman Pa· 
ıa Rusya ile muharebe tehlikeli ola· 
caı;ını iddia etmişti. Bunlann aöyle
diklerini mutlaka kendi aleyhine bir 
?'akoada atfeden vehham padiıah, 
ı nadına muharebeye doğru gidiyor
d.u.. Ye:ıi sadrazam Etem Pata. sele
f ı~ın ugradığı cezayı dÜfünerek, pa
d~ahm yoluna akmayı borç biliyor
du. Seraaker Redif Pata ile Damat 
Pv~nhmut ve İngiliz Sait Patalar (ya. 
nı saray kamarillası) ise padiıahı mu 
harebeye aevkediyorlardı, 

- Halkm arzuıu Moakof!a muba 
rebe Üzerinedir. Herkes bu uğurd~ 
malını, canını fedaya haztrdrr. Bunun 
onü~e l'.eçilemez. Devlet ıulha ve fe. 
dakarlığa meyledene halk "padişah 
korktu da Moakofa bizi teslim etti" 
der. Abdülaziz merhumun da İgna. 
tief'e za~ıf_ daV1"an~aımdan dolayı 
halkm gozunden düştüfü malUındur, 
M-.azallah bu halde ballan yeniden 
Sultan Murat taraftarlıtı kabanv 
Halbuki efendimizin millet hukuk~: 
nu müdafaada muıir ve Moıkofa mu. 
halif olmaoı halka kendilerini aevdir-

idare ile kalmıyor. Ankaranm bir 
~kiya bukınına uğramama.ar 
için de tertibat almağa, tedbirler 
dü'ünmeğe mecbur oluyor. Teh
likeli bir vaziyet içindeyiz. Civar
larda bazı etkıya çeteleri var. 
Bazı kıyam ve iıyan emareleri 
var. Tahrikat& kapılan bir takım 
cahil halk; paditaha ve hilafet 
merkezine kal"fı iıyan mı yapa· 
caklar, diye Ankarayı tehdide yel
teniyor. Maatteeaıüf küçük bir 
iıyan hareketini kartılayacak ka· 
dar Ankarada kuvvet yok... An
kara üzerine yapılacak bir bal
kın hareketi; meclisteki harare· 
ti ıöndürebilir, maneviyatı ıaraa
bilir. Çünkü Ankaraya gelen meb' 
uslar arasında umumi vaziyeti 
henüz kavramamıt olanları var. 
Onun için Mustafa Kemal Pata; 
Millet kürsüsünde, hatta hafi cel
şede Kuvvayı milliye ordularile 
yedi devlete kar•ı geleceğini ifa
de ve iddia ederken, ayni zaman
da Ankaraya yapılacak böyle bir 

baskını nasıl kartılayacağını da 
dü~ünüyor ve tedbir arıyor. 
Mustafa Kemal; kumandanların, 
devlet ve hükumet reislerinin her 
şeyden evvel iyi bir psikolog ol· 
malan lüzumuna kani olan bir 
teftir ! 

MiLLiCi 

menin yegi.ne çareıidir. Bu fınatı 
kaçırmamalıdır. 

Diyorlardı . 
- Devletimizin bugün altı yüz bin 

aıkeri var. Rusya iki cephede yalnız 
dört yüz bin asker topladı. Silahımız 
da vardır. Galebe halinde fail Ye töh
retiniz büyüyecektir. 

Gibi sözlerle ceoaretlenen Abdül
hamit, tam lgnatief'in istediği yola 
cirmifti. 

Mitat Patanın teb'idinden aonra, 
artık Millet Meclisi açılmaz di 
ya çıkan rivayetleri tekzip i
çin, yeni Sadaret hattmda Ka• 
nunu Eoasiden bol bol b• ·b
aeden, Etem Pataya tebliğler yazdı
ran Abdülhamit, ı877 martmm 7 •i· 
ne diif- ı294 RebiüleYYeli.nin 2 İn· 
ci pazarteai günü kendi aarayında 
ayan ve meb'uoan mecliılerini açmış, 
meb'uaan riy&1etine de Ahmet Vefik 
Paıayı getirmitti. 

Fakat zavallı meb'uılar da boyu
na yapılan tahrikler önünde şaşalı· 
yorlardı. Meşrutiyet usulleri hakkm· 
da hiç bir teY bilmeyen vükela, Kara· 
dağm taleplerini kabinece bir kara• 
ra bağtllll'Uldan meb•uaan mecJiıine 
arz ile fikir sonnağa kalkııtıklan gi· 
bi, l.ondra protokolu reddiyeıini de 
meb'usan ye i.yan meclislerine arz 
ile taıvip istediler. Böylece icra kuv
ntile teıri kuvvetinin vazifesini bi
ribirine kanıt...dılar ve millet mecli
sini bir istişare heyeti gibi kullanma· 
ğa kalktılar. 

Abdülhamit, batkitip Sait Paşa
ya bir layiha yazdırarak, muharebe
yi hemen ilan ettirecek yegane tedbi· 
ri vükelisına öğretti. Bu tedbir, Ru,.. 
yadan aıker toplamaımm sebebini 
sormak ve askerini dağıtmaaıru iste
mekti. Vükela paditah bendeliğine a • 
lı,kıo olmalarma rağmen böyle açık 
bir meydan okumaya cesaret edeme
diler. Ukin protokol gelince: 

- İstanbul konferan11 kararlan· 
nm reddi bir şey yapmadı; bu da 
yapmaz. 

Zannma düşerek onu reddetmek· 
ten geri dunnadtlar. 

Saray kamarillaat, padiphı bu 
defa da maliye müzayakasile tazyike 
kalkıtbı 

- Ordular silah altında durdukça 
masrafımız artıyor. Arbk bu ağır or
dularla daha fazla beklenemez. He
men ne olacakoa olmalı! 

D ... eğe batladılar. 
Heyecan içinde olan halk, Sır,, 

muzafferiyetleri.nin hatrraai1e ceaa .. 
retlenmitti. Bu hamiyyet galeyanile 
Rusyayı da yeneriz sanıyordu. Sera .. 
kerin, Damat Mahmut ve İngiliz Sait 
Paşalann eür'etkir tavı~lan d" bu 
zannı kuvvttlendiriyor, halla galeya
na getiriyordu. Son bir tedbir ol arnk 
Haricive na2m Saff•t Pa•"' P P• - ·~ 
burga bir elçi izarıuru bir daha teklif 
edettk vükelanın ekaeriyetine ka bul 
ettirdiği halde, sadrazam Etem, se
rasker Redif ve Tophane Müşürü 
Damat Mahmut p ,. .. ıar, padi aha 
b'lnu d,. reddettirdiler. 
Protckolun reddi.lgnatiel"in yıllardan. 

br.ri ha2rrladığı neticeyi vücuda getirdi: 
Roıya. Türkiyeye harp ilin ritl. Aıva
cla ve Avrunacla ordular biribirile boğuı 
mağa baıladı ..• 

(Devaıru var) -------(1) Ne garip! Kendiaine de Şova-
loPun ayni tekliFte bulunJu;funu u
nutmut f('İbi Jauranarak lstanbulca 
du;mu fÜol,efi eörülen lpatir:Pin adı
nı ileri sürüyor f 

(2) Bunun da bir Rum olma" gö
u çarpacak bir feydir. Hariciye Na
zı? SaFfet Pafa bu ceoabı beienme
mtf, fakat uükela bunun gönılerilrrıe
•lnde ..,...,. etmiftir. 

Fırka idare heyetinin 
kararları 

ANKARA 15 A.A. - C. H Fır 
kası umumi idare heyeti b~gün 
toplandı. F ll'kayı al&kaland 
türlü meseleler konutularak ıran 

• K 1• • mer-
'!n• ~e ı, Şıbin Karahiaar Vi. 
!ayet ıdare heyetlerile Mersinin 
Tarsus kazası ve Trabzon vil' t 
kaz~an. idare .heyeti reiılikleı;r:in 
yenı aeçılmelen tetkik Ye tasdik 
dildi. e-

Kırklareli fırka Yaziyet;nin ye
rinde tetkiki kararl8'tll'ıldı. --Londrada 1. e firimize 

ziyafet 
LONDRA, ıs. A. A. - Londradald, 

yalan ve orta prk cemiyeti tarafından 
ı 4 Mart salı gecesi Londra büyük elçi
miz ıerefine 250 kiıilik bir ziyafet ve
rilmittir. Ziyafette muhtelif devletler bü 
yük ve orta elçileriyle hariciye nezareti 
erkanı ve Londranın yükaek aosyetesine 
mensup zevat hazır bulunmuttur. 

Ziyaftte cemiyetin reisi, Mebuı ve ay 
ni zamanda ıimdiki hükUmet erkanın· 
dan bulunan Sir Emest Bennett riyaset 
etmit. reiıicürnhurumuz hazretleriyle bü 
Yll"°k Britanya krah t...mn~ kadeh kaJ. 
dırdtlctan sonra Sir Bennett tarafmdan 
memleketbniz ile Gazi Hazretleri hak· 
kmda çok ıitayiıkftr bir nutuk irat edil 
mis ve büyük cicimiz tarafından da 
m\ikabelede bolunulmu,tu• 

MlLLIYET PERŞEMBE 16 .MART 1933 
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HARİCİ HABERLER ı1ro11.,;;:~ 
TERKOS I 

Protesto ettiler 
Fransızlara göre mua
hede ihlal edilmiftir 

Mac Donald ne yapacak? Kat'i mukaveleyi Nafıa 
vekili imzalayacak 
ANKARA, 15 (Tele/onla) - !" 

tanbul Türk Anonim Su ıirketi irrıtıyll 
zı ile tesisatın aatın alınmasına Jaıt. 
Nafia vekaleti 11e latanbal belediy::. 
le firket murahhası arasında muv 
kat olarak im;zalanan mukaoelenin to 
dili hakkındaki layiha üzerinde /er~ 
11ekillm bazı ilaoeler yapmıı ve l~rı· 
hayı Mecfiae arzetmi,tir. Bu lôyıho 
mucibince muka11elenamenin kat'i olo 
rak imzası salô/ıiyeti Nalia vekilin• 
verilmektedir. Terkoa 11ölü cioarındll' 
dekooil hattı telerrüatile beraber /I' 
tanbul belediye•İne bırakdmaktadlf.· 
T erkoa gölünüıa tQfarak yaphiı tahrl' 
battan dolayı EvkaF idaresi ıirket k" 
leyhine açtığı davadan rxn:geçec•.' 
cerek ,trkef, 11erek belediyeden hı~ 
bir ta%ntinat utiyecektir. Şirkete 11tr1 
lecek şenelik taksitlerin tediyeaine ~ 
lediye hoabına taluil edeceii resilfl 
keairlerinden alakoymak fQJ'tile hükİI 
met namına Maliye vekaleti kelalıl 
edecektir. 

BERLlN, S. A. A. - Hava• muha
birinden: 

Silahsızlanma konferansının bugün 
Fransız sefiri ·M. François Poncet, 

dün hariciye nazm M. Von Neurath'i 
ziyaret etmiıtir. Sefirin ziyareti sebebi, 
Hitler hücum kıt'alarının Sarre topra
pda kain Kehl' deki kışla>'.' itrıı;l et: 
melerini protesto etmek ve yıne ~ıtlercı 
ler tarafından Kehl köprüsü üzennde çı 
lmnlınıt olan badi.eyi takip eden ve bu 
hadiseden çıkan kargatalığın Fransa -
Almanya münasebetlerini bozm~ ~ehli
kealni göstermekte olmasından tikiyet 
etmektir. 

Milli tqekki.iller 
BERLlN, ıs. A. A. - Volff ııiaıuın 

dan : Reiıicümbur Hind!'nbourg,. Al
manyadaki milli kuvvetlerın yemden 
canlanma hareketile müsellah kuvvetler 
araımda çok sıkı bir bağlıl·k. oldu~nu 
ııöstermek idn Alman a•ken bayragtn• 
da bazı değiıiklikler yapılması hakkında 
bir ernirn.-"lme çıkannıştır. 

Bu emirnameye röre Alman aıken 
bavrağmın direğine yakın üst köşeain
delıi ıivah - lnnruzı - san müatatil kal
dmlacaktır. Bu suretle yeni a•keri bay 
rak siyah • beyaz • kırmızı ola~ ve or
tasmda bir de demir haç reomı buluM
caktrr. 

Diğer bavraklar da bu yeni ıekle gö
re değiştirilecektir. 

Cenevrede kapılar kapanırsa 
BERLlN, ıs. A. A. - . ~~~u a:ansı 

mul:abirindcn : Crnnen bır'i 1!'1 taraft•r
lannın dü•üncelerini yayan Boersen Zei 
tunP.: • Silahlar. bırakma ~onferanaı ıu 
ya düştüi{ü takdirde V er•a•!l~s muahe
denamesinin Almanyanm sıli.blanına11-
na dair olan ahkamı, Ahnanyanın a~lı..,. 
lik nokta11nda.n müıavat~ ~.e emnı:ır;.te 
olan hilıkt mucibince, hukiirnden dut· 
müt olacaktır. " demektedir. 

Dançigte de Alman bayrağı 
v ARŞOV A, ıs. A. A. - Dün aaat 

ı3 to Dantzig'delıi ~n konaol.?ı~ 
konsoloshane binesına Hıtler 1ti~g~ •· 
le imperatorluk bayrağı"! çek nmıtir. 

Bu münuobetle münıaileyh, kon~los 
ha11e önüne toplannut olan halka bir n11 
tuk aöylem.iıtir. 
İmpenıtorluk bayraj'ı tıarPten evvel

ki alınan oatvetini temsil etmekte, Hit. 
ler bayrafl ise, yeni nMlin kuvvetini 
göstermektedir. 

Bu meraıimde ReichataJ d.ı:ndan 
M Foenter'in kumandası altın Dan 
ızic Hitler tetkilitı ela bıau" bulunmuı
lur. Konsoloatan sonra söZ alan M. F ,._ 
rest..,, fÖyle demiıtir: • 

Bu imperatorluk bayrağı, Dııntzicde 
miUi bir alman binasına çtkile.i'. illı. bay 
raktır Pek yalanda daha birçoklarm.m • • ed • 
çekildiğin göreceğimizi üınıt erm>o 

Komi.inut meb'uslara maaf yok 
BERLlN, ıs . A. A. - Volff ajan11 

bildiriyor: 
Gazetelerde gôriilen bazı haberlere !fÖ 

re Prusya diyet mecliaindeki konıü~ll 
mebuslara mebusluk tahsiaatı verilıniYO 
ceği gibi hüviyet varakalan:ve d~ry~l 
lannda ıeyrüıefer vesikalari da verilmi· 
vecektir. 
· Avuıturyanın temayülü 

VIY ANA, ıs .A. A. - Saat ı4 te bü 
yük Alınan fırkasma m~nıup b~r~Ç .m."" 
bus, içtima dir•:ı.Jonundaki rntvkilenııı ıı
gal etınitlcr · 

Soayal • demckrat hizbi, biraz sonra 
içeri cirmİJtir. Parlamentoya birçok _po
lislerle ıivil memurları cirerek muza· 
kerat aalonu civannda yer alnuılardır. 
Polis gazetecilerin içeri ginnelerine ma
ni olmuttur. 

Saat ı4,40 da polis mebuıların ııin'>e
ıine müman-t etmiıtir. 

Ahali parlamento etrafında top\anmlt 
tır. Parlamento methalinde ağız kavga• 
!arı olmuıtur. 

Voli Aianstnın teblili 
ViYANA, ıs. A. A. - Saat ı4,SS te 

M. Slerner, riyaset künüaünden değil 
hatiplere mahsus kürsiden bir nutuk 
aöylemeğe ba§\ryarak cebenin içtiına& 
davetinin hukuk noktai nazarmdan ~
nuni olduğunu tekrar etmiftİr. M~
leyb, bunun için temyiz mablt.mnM•~ 
müracaat edeceiini aöyleıniıtir. M~· 
leyb, tekrıır içtima davet tarihini ıeabit 
etmeden celseyi tatil etmiıtir. Mebuslar, 
" yafUtn cümburiyet" kahrolsun. h~· 
kiirnıdıırcılvl~ dip batırarak çekiln>if" 
terdir. 

BERLIN, tS. A. A. - Volf ajansı 
bildiriyor: 

Franoarun Bertin elçisi M. François
Boncet dün haridye nezaretine celınit, 
Ren eyaletinde askerlikten tecrit edilen 
mmt•kanm gÜya ukerler tarafından it
gal edilmeai -selesi dolavııiyle bir te
,ebbüste bulunmnttur. M. Poncet bu id· 
diumı müdafa için V enailles muahede
ıinin 43 üncü maddesini ileri aümıüştür. 

Alman hükümeti almeya kendiıine 
tMc:bur göıterdi~ bütün tedbirlerde 
düzenliiin ve hİTÜtln bozulamasmdan 
ba,ka ~İT maksat cözetmerMktedir. HÜ· 
ki\metin aıkttlikten tecrit edilen mmta
kada aldıiı nziyet de bu tedbirler a
ra11ncla yer bulmaktadır. 

•o,._ __ 

Chacoda nıuharebe 
ASS<?MPTION, ıs A.A. _ 
Harbıye nezaretinin bir tebli

ği, üçüncü Bolivya ftrkasınm T o
ledo - Corraleı mıntakasmda uğ
ramıf olduğu hezimetin bir fela
ket teklini almıt olduğunu bildir
mektedir. 

yarın akıbeti anlaşılıyor 
CENEVRE, ıs.A.A.- Havas muha- 1 

birinden: M. Mac Donald'm silahları bı
rakma konferanııru kurtannek ve Al
manların İtalyanlan, mukabilinde emni
yet teminatı olmakıızm harp levazııru i
le ordu mevcutlanrun eksiltilmesi tektin 
de hakiki silah bırakma teldifleri kartı· 
smda bulundurmak taaavvurunda oldu
ğu evvelki cündenberi herkesin malumu 
dur. 

lngiliz bafvekilinin dütüncesini ne 
suretle ifade edeceği ve bir takım itiraz 
lan ve bilha11a Fran11zlann itirazlanru 
hesaba katıp katmıyacağı bilinmemekle 
beraber dün öğleden ıonra mümailey. 
bin düşüncelerini bir nutuk teklinde ve 
binaenaleyh her tarafta a!Pıler hasıl &o 
decek tarzda ifade edeceği ve bu nutku 
ya umumi komisyonun veya siyasi ko
misyonun C""~1 ..... :-.ı ..., L- -ein "Yeya yarın 
ııövliyeceği öğrenilmiıtir. 

Bu nutuk ile h<'raoeı yazılı bir takım 
t•kVfler tevdi edilmesi ihtimali var· 
dır. Fakat vaziyet oldukça ııkıcıdır ve 
M. Mac Donald'ın mesuliyetlPri takıim 
etınrk iıtemeai d~ bunun delilidir. Mü
maileyhin dün M. Dalaılier'nin Cenev
reye f'Plmesi için israr etmiı olduğu '?! 
lenmrktl'dir. Ancak Fransrz bıo•vra;li, 
cevabını bilahare vereceğini bildinnit· 
tir. 

M. Mac Donald, dün ltalva murahha
ıunı iki defa kabul Ptmi~tir. ltalvan mu· 
rahhaoının Başvl'!<iôletler arasında diolo 
ma~i yolu 11e görü•mel--r yao1lmak üze
re konferansın tehir edilmesini istiyece
ği pizlememi,tir. 

Dahe geçen hafta ltalva hükumeti 
bf'r türlü tf'hir dütünceaini ıidcletle red
detmekte olma•ma na>'•r~n hirdenbire 
vnkua f!"elmit olan b" d"*i,iklik nazan i
tihıtre almrr<a, tlalyanlann rl i ıfer bir 
t•k•m m.,...l~ketlerin ve tereddüt irinıle 
bulunan Almanyan•n namma söz sövl&o 
mel<te olduğuna bükmetınek İcap eder. 

lnhlsarlarda 

Müteha11•1slar Tekir
dağına gittiler 

lnhisarlarda yapdaca!t ıaliı.hat 
hakkında tetkikatta bulunmakta 
olan Amerikalı mütehaasıs heyet, 
Tekirdağmda bulunan tarap fab

rika11m görmek üzere dün aabah 
Tekirdağma gitmitlerdir. 

Bandırma icra 
memurluğu 

Hukuk mektebi mezunlanndan 

Ruhi Bey Bandırma icra memur· 

luğuna tayin edilmiftir. 

Poliste nakiller 
Muhtelif polis merkezleri ko

miser, muavin ve polisleri arasın
da bazı nakiller ve tebeddüller 

Ya(l~mıttır. 

Amerikanın ela konferansın tehirine 
taraftar olduğu haberi her ne kadar doğ 
ru değilse de ba§ka bir takım işlerle met 
cul olan Amerikanın Cenevre konferan-
11run kısılmıı bir lemba haline cetirilme 
ıini memnuniyetle kar,ılamaamın İtalya 
nın vaziyetini bir derece kuvvetlendir
meai ve M. Mac Donald'ın vazifesini 
mütkillettirmesi muhtemeldir. 

Macar Hariciye nazırı da geliyor 
ROMA, ıs (A.A.) - Macar Hari· 

ciye Nazın M. Ranya, dün a"""" Ro 
maya celmiıtir. 

Roma mülakatı 

LONDRA, ıs (A.A.) - Reuter a
janaınm aldığı maliımata röre M. 
Mac Donald'in M. Munolini ile da
nıtmak için ı8 Martta Romaya cit
mesi çok muhtemeldir. 

M. Mak Donald'ın porjui 
CENEVRE ıs (A.A.) - Havaı 

ajansı mümenilinin aldığı ma!Uınata 
göre M. Mac Donald'in konferansa 
teklif edeceği muk,vele projesi em• 
niyet ve selamet itinde yalnız Briand 
• Kellog mioakına ve silaha müracaat 
edilmesi hakkındaki memnuniyete da 
yanacak, İngiltere, Fransa ve ltalya 
arasında Akdeniz hakkında bir mi· 
aak yapılmaııua dair hiç bir imada 
bulunmıyacaktır. 

Silahlan azaltına itinde M. Mak
donalt'ın - evvelce M •. Hoover tara• 
fmdan da ileri sürüldüğü üzere - en 
ziyade ordu mevcutlarının yüzde 3S 
nisbetinde azaltılmaomı teklif edece
ği, bazı taarruz ıilablarmın kontenja 
ne tabi tutulması için bir takım kaide 
ler ortaya süreceği ve Avrupa ordu· 
larmdan aıkeri tayyareciliğin kaldı· 
rılımasını istiyeceği aöylenmektedir. 

MUtııterrlk habıırlıır 

Ermeni Patriki aleyhine bir 
dava 

Patrikhane parınaklıldanrun boyatıl
ınası için, Patrikhane heyeti hisabiyesi 
reisi tarafından kendiıine verilen emnı 
müman .. t edenk kendisini vazifeoinden 
menetmiı olması iddiaoile bir ermeni bo
yacı tarafından tazminat tahıili baklan
da Patrik Efendiye icnı marifetile öde
me emri tebliğ ettirilmittir. 
Ermeni hastahanesi filimde 
Y edikule Ermeni bHtahanesinin dıı 

•e iç laarmlart ameliyat ..tonu, haata ko 
vu ları, timarhane inamı ve diğer pavi
yonlan tamamile filme ahnmıya batla
mışbr. Bu filimler ecnebi memleketle
rinde hastahane menfaatine para toplı
yabilmek İçin proııaranda va11tası ola
Tllk gösterilecektir. 

---«O»,---
~{ll V!le1'tırf e 1 metro kar 

KA YSERI, IS A.A. - Oç gün
denberi fasılaınz bir surette yağan 
kar bu~n dindi Kar tabakasının 
kalınlığı bir metreyi geçmi,tir. 

Ziraat vekilinden sorit~ 
ANKARA, 15 (Tele/onla) - Kol' 

ya meb'aau Halil Bey Ziraat 11ekilİI'' 
den bir takrirle ıu •uali aormuıtıJf' 

"Konya 011aaı mlama membaı old~ 
Y eni1ehir gölü ffl1İyesinin barajdafl 
aşaiı Jüımeainden Jolayı 9 aydan ~~ 
ri 011aya •u alntamıyor. Ooa ue bı~ 
netice vilôyet dahilindeki genİf b~ 
sahanın ziraat "" hayuanah için bil 
aFet olan bu 11a:ııiyet kartmnda Zird' 
at Vekaleti hala ne düıünüyor." 

Bugün mecliste görii' 
ıülecek işler 

ANKARA, 15 (Tele/onla) - l'_d" 
rın Medi.te tekaüt kanununun 62 il" 
ci madde.inin teF•iri hakkındaki .~· 
cümen mazbataları,düyunu umunıi1' 
bütçesine leokalô.de tahmat konu~ 
••na 11e bazı vekôlet bütçelerinde rrıJ~ 
nakale ve awkeri ıı'.ira kanununda ta,' 
lô.t yapılmaaına dair lôyihalar görü~ 
lecektir.Usulüne uyfun olarak tan$• 
edilmediii için mahalline iade olunııfl 
Çanakkale meb'usu Ahmet Ceoat BJr 
yin yeniden ha:ııırlanan mazbata.ı 4 

Mecli# 11elmiftir. Bu mazbata nı.snd' 
meye alırunlfhr •• 

Sıhhiye tayinleri 
ANKARA, 15 (Telelonla) - RIP 

Sıhhiye müdürü Dr. lamail Hakkı 6· 
vektil•t emrin• alınmııtır. Malatya 1ıa 
kumet tabibi Hikmet Bey Malatf 
Sıhhiye müdürlüfüne tayin edilrrıil'. 
tir •• Ankara beleJiyal Sıhhat müd~ 
rü /brahim Bey Amaaya Sılılıi;/e tfl" 

dürlüfüne tayin edilmiftir, 

Vagon-il tirketi müdii' 
rü aleyhinde takibat 

ANKARA, 15 (Tt!lt!lonla) - 't'~ 
taklı Vagon ıirketi müdürü M. Yan.il' 
hakkında Türklüğü tahkir maddeıt~ 
den kanuni takibat yapılabilmui içjJI 
Millet Meclisinden müııaade irterrt•I' 
tir. Meclu riyafftİ takibat yapdmaı' 
nı münaaip BÖrmü,tür. 

İzmir vapurunda kati 
IZMIR, 15 (Milliyet) lzmir uaP" 

ME LE ET 

runda bugÜn bir kaz;a almuftUr. V~ 
pur tim.ana 8'İreTken ütün kaz.attfll1 

kapağı tazyikten açılmrf ue lra.zarl ~ 
nında bulunan tayfalardan Ali ,JJ'~ 
dünün muhtelif yerlerinclr:n yanıt'ıf 
fır. Yaralı tedaoi t!dilmek üzere haP' 
haneye kalclınlmııhr. 

Kıskançlık 
Trabzonda bir adam 

karısını öldürdü 
TRABZON 13 - Evvelki gün 

büyük Samaruk köyünde feci bir 
cinayet olmuttur. 

Cinayetin kıskançlık yüzünden 
çıktığı anlatdmıttır. Cinayet .ı>Y· 
le olmUftur: 
- Samarukaanın Minaslı mahal

lesinde Zalim oğlu Muradın karı
sı Aliye Hanım odun almak üzere 
gitmittir. Kansının hali kendisin
de kıskançlık uyandıran Murat i
ki arkad-.ı ile kadının vücudunu 
ortadan kaldırmağa karar vermit
tir. 

3 adam Aliyenin arkaı-;;;d~r
mana gidiyorlar. Murat kanımın 
üzerine abhyor. Ormanda biri ağ
zının çinden diğeri de burnunun 
üzerinden giren iki kurtunla ka
dın öldürülüyor. 

Aliye Hanımın b-.ka bir a• 
damla ali.kadar olduğu anlatılnııt 
tır. 

---«O•---
Adana Halkevinde 

ADANA 13 - Halkevinde ko
miteler intihaplan hararetle de
vam ediyor. Oç tubenin i~re he
yetleri seçildi. Halkımız halkevİ· 
ne büyük bir ali.ka göstermekte
dir. 

Samsunda okuyanlar 
SAMSUN 12 - Bu sene mil

let mekteplerinden 2618 vatan
dat vesika aldı. Fahriyyen den 
verdikleri için Vilayetçe takdir e
dilen hocaların adları Vekalete 
yazıldı. • 

• 
iki idam 

Trabzon ağır ceza 
mahkemesinde karar 

TRABZON, 13 - Trabzon a
ğır ceza mahkemesi Galip ve Şük 
rü isminde iki kişinin idamına ka
rar vermittir. Bunlardan Şükrü 
Tirebolunun Günyen köyünde Hü 
aeyin çavutun evini basmıf, eşya· 
ıını çalmıt, Hüseyin çavutu öldür 
müt. ve kızının ırzına geçmittir. 
Şükrü bu itleri arkadatı Galiple 
beraber yapmıttır. 

Bundan sonra iki haydut bir 

çok yol kesme vakalarında eli.ba

tılık etmitlerdir. Nihayet ikisi de 

yakalanarak Tirebolu hapiıhane
ıine ablmıtlardır. Fakat buradan 
duvarları delerek bir gece bir çok 

mabkUmlarla beraber kaçm19lar. 
dır. Bunların diğer arkadatları 
yirmi yediter sene bapse mahkUnı 
olmutlardır. -

---co,,_--
-~, 

Samsun Hilaliahmeri 
SAMSUN, 13 - Hilaliahmer 

Vilayet kongresi bu gece vali Mus 

tafa Arif Beyin reisliği altında 
toplandı. Bütçe üzerinde hararet
li münakatalar oldu. İçinde mü
nevver hammlarm da bulunduğu 
bir idare heyeti seçildi. 

Tarla payı 
TOKAT, 11 - Madaı köyün

den Şaban oğullarından Bekir oğ
lu Mustafa bir tarla taksiminden 
dolayı kardatları lbrahim ve Os
manı büyük bir saldırma ile vücu
dunun muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralamı,tır. 

Bir •İgorta memurıı . 
IZMIR, 15 (Milliyet) - DanuP 1~ 

gortaaı fUbr.i memurlanndan Dafl4 
11iç mnlnde biri ,irketin iki bin IJtlT 
aını alarak kaçmııtır. 

Mi ilet mektepleri . 
JZMIR, 15 (Milliyet) - Şehrirfl~ 

millet mekteplerinden 3000 kifi Y"' 
den ,alıaJetnam• almıftır. 

Plastıras 
lstanbulda 

Son dalciluula aldılunı• lıot- 1.. 
re Ceneral Plaatirwu lııtanbula ıı•ı!-J 
tir.. Y alnıs nerede olduiu heni.la 1' 
li olnıaRUfftr, 

Ceneral Pla•tıraa iç~ 
af kanunu 

AT/NA, 15 (Hwıusi) - c .... -1, 
Plaahraa ve arkaJQflan hakh""':# 
yakında bir Al Kanunu pkarılııı:I" 
aöylenmektedir. u 

KonJilu Harbiye Ne:ııaretini ,.. 
bul etmif ue bugün yemin etmiftir,;-1 

---== 
Kom,u memleketlerde 

Seyahat 
Kolaylığı 

Yunan demiryollarııı~1 

tenzilAt yapıldı ~ 
Yunan Turizm Ofisi tarafmdan ıl 

olan müracaat üzerine ve Balkan . d"", 1 
leri ara11ndaki münesebatm ink•ı-* ·,• 

·· ef v 
çin Yunan Devlet Demiryo":"':"'. ıı;.,ıç 
de seyahat eden aagari 25 lıi•ilik 1,,rı be, izci, MuRllim, Münevver grtıP.ı;ıl• 
Tiyatro heyetlerine yüzde SO t~0 ~· 
tarife tatbikine Yunan Hükıimetıııc 
rar verilıniıtir. ıte• 

Bu tenzilattan istifade için grufurİPJ 
•il'in merkez idaresi Türkiye ":<111 ft' 
klübünde bulunan Balkan !~~;.ın'11ı• 
dera~yonunun şah2'detnameAını 
lunması icRp ehncktedir. 

' 



Ekonomi. 

Deri fiatları pahalı 
Dün odada dericiler ve ayakka. 

bıcılar bir toplantı yaptılar 
l21nİr kunduracılar birliği lkbsat V &- zalmı,br. 930 da 272,000 kilo taTUk o-

kiletine müracaatla deri fiatlerinin çok lan Yunaniıtan 932 de ancak 14,000 ki-
Yiiksek olmıuından tiki.yet etmiJti. lo tavuk olmuıtur. 

Hakikaten yerli deriler -ımıli~ 
ınüıtehlik aleyhine oldukça büyük: bir 
f.,.k huıule gelmektedir. İktisat Vekile
li bu meaelenin ehemmiyetle tetkikini 
lıtanbul Ticaret müdürlüğüne ve Oda
Ya bildinni,tir. Dün Odada bunun iç:"> 
dericilerin ve ayakabıcıların ittire.kile 
bir toplanb yapılmııtır. Bu toplanb da 
her iki tarafın noktai nazarlan anlqd
ıruşbr. Buradaki ayakkabıcıların istek: 
leri de İzmirdekilerin aynidir. Oda bu ıa 
tekleri İkbaat Vekaletine bildirecektir. 

İpek gibi iplik 
Son Londra aergiıinde Mr. Ailen na

tııında İngiliz" i lik fabrikatörlerinden p .. lik 
biri pamuktan yapbğı bir nevı ıp ve 
lıumaıı tefhir etmiıti. Bu iplik ve ku
ına,lar pamuktan yapdmasına rağmen 
o.ynen ipek evsafını arzediyordu. Tica
ret Odası mahallinden getirttiği nümu
neler ve malümat üzerinde bu meseleyi 
ehemmiyetle tetkik etmektedir. 

Dolar 
Dün boraada Dolar evelki günkü ilk 

hızını kaybederek muamele görmüı va 
düıük fiatler alnuıbr. Dün boraada Do
lar 47.68.30 1-2 de açılnut ve 47,70 ele 
kapannu,br. 

Mali melıafilde elin Dolara pek emni
Yetlo bakılmamaktadır. 

Franaada muafiyetler 
Fransız parlamentosu yeni bir komi•· 

Yon te,kil etmiıtir. Bu komiıyon tica
ret, sanayi ve ziraat için ıimdiye kadar 
Verilen muafiyetleri milli iktisadi ahen
ke göre teapit ve tanzim itile vazifelen
dirilmiıtir. 

Bilhassa aon ıenelerde dünya iktisadi 
bııhrarunın tümullenmeai her memleketi 
ınubtelif veailel... ve ıuretlerle aanayi, 
ticaret ve aanayi için muafiyetler ver-

' ıneğe ıevk ve icbar etmlttir. Bu vaziyet, 
>onunda öyle bu hale gelmittir ki, ikti
oadi ahenki bozacak kadar ileri gitmiı
tir. 

Japonyada tahdidat 
Japonya da nihayet ithalab tahdit yo

lunda lıuı tetbirler alrnağa batlaımfbr. 
Japonya tahdidatı ithalit faturalannı 

•ıkı bir kontrola tabi tutmakla yapmak
t.ıdır. 

'ticaret oduı bu tahdide ait ,artlan 
ıetirtmiıtir. 

llrtıaat Vekaleti 
müşavirliği 

ihracat oflıi raportörlerinden .. t>ık 
iktisat Veületi kalmni .-Iı•u• müdürü 
haluk Bey lktıaat V eüteti müşavirliği
ne tayin eclilmiıtir. Tayin emri dün Ha
luk Beye tebliğ edilmiştir. 

llalük Bey kıymetli genç iktisatçda
rtnıızdandır. 

Y unanİstana gönderilen 
kasaplık hayvanlar 

Yunaniıtanın hay•an ihracab aene
den seneye ve aüratle az.almaktadır. 
P.femltketimiz Yunanistanın en birinci 
kasaplık hayvan ithaliı.tçısı olduğu için, 
hundan hayli mutazarrrr olmaktayiz. 

1930 da Yunanistana ithal edilen ko
Yun ve keçi mıktan 1.143.000 baştı. Bu 
ıniktar 1931 de 1,5 milyona .. e 932 d 
650,000 bata inmiıtir. 
Yunaniıtanın tavuk ithalitı da çok a-

1 BORSA 1 
(it Bo.nkaımdan alrnan cetveldir) 

15 MART 1933 
Akıam Fiatları 

••tikrazlar 
lıbk.raa., dab·r 96 

t Tahvilit 
,, .- Elektrik 

Şark • Jollar1 6 1-; Tramvay 
D. Muvabhide 6J~SO 
Gümrükl•r S,75 Tünel ,... 
Saydi mahi 7.- Rıht•m 
Bajdat t l.'15 Anadolu 1 
T . aıkeriy• 7,75 ili 
ttrnir Belediy• Mü .. 
İıtikt'aZJ 99 111•••ill 

ESHAM -

1,. Ba. Nama 10,15 : Bornonti 
., ,. Hamilin• 11,- Terlıı:oa 
u " "1eııiı 1 ' 0 

-

~Ü!ork 47,70 
eJı 4,10 

Çimento Ar. 
ittihat dey. 
Şark dey. 
Balya ~ ı . • !ıariya 15 " 

T raın•ay 54,50 Şark m. ecae 
Urnuı•11 Siaort11ı ıı.- Telefon 

ÇEK FİATLARI 
p.,_ia 
Lon.drn 
Pfü1orlt 
Milano 
RnHı.sel 

Ati na 
Cene•re 
Sofi.a 
A.ınaterdam 

J2,06 f Prai 
725 1-·1 ;: Viyana 

47,10 f Madrit 

9,249 l Berlin 

i
v •••••• 

82,79 Pe1te 
2,44,28 Bükre4 

66.21) Bel ı::rat 
1,17,50 Mc.o ako•a 

NUKUT (Saht) 

Kurut j 
20. --

1 t , Fra.n$1Z 171,-
•11t"!rlin 732 

~ Dol•r 0.47.70 
~O Liret 207 ,-
20 f · Belçika 117.-

0rahnıi 23,-
~ İ. laviçre 820.--

Lon 26.- • 

2 1 Florin 85 ı 
1 ICu,. Ç•k 122'.= f 

1 Şilin, Ay. 
1 Pa:r:eta 
1 Mark 
1 Zefoti 
t Penaa 

20 Ley 
10 Dinar 

1 Ç•rno•eç 
ı Altm 
l J\.lecidiye 

B nknot 

ta.-
43,tııS 

.U,40 

111.50 

24.-
:n,_ 
ıı,_ 

26,..._ 
1,70 
2.50 
2.85 

ı..._ 

11133 
4,31 
5t62 

J,98,80 

4,22.50 
3,93 

80,03 
35,o:I 
10,87 

Kurq 

27,-
17,
so.-
24,-
33,-
23,
ss.-

9,37 
34.-
2-

F mdık ihracabmız 
~. 

ihracat Ofio.i baflıca fmdık ihraç ia
kelerimizin mevsim baıı olan ağustos 
ortaımdan şubat 1933 nihayetine kadar 
fındık sevkiyat miktar ve kıymetlerini 
tespit etmiştir. 

Giresun, Trabzon ve Ordu ticaret da
larından alınan malumata istinaden ba
zırlanını§ olan iıtatiıtiğe nazaran bu 
müddet zarfındaki iıkecl itibarile ihra
cabmız qağıda göıterilmİ§tİr: 
1 ıkele Ton Kıymet 

iç Kab. Lira 

Gireaun 
Trabzon 
Ordu 

Yekiin: 

4.624 
5.950 
2.003 

13.177 

1.343 
335 
98 

1.776 

1.654.955 
1.902.154 

729.798 

4.286.907 

Bu iıkelelerin yukarda gösterilen ib
racatlan IDll.hreç memleketler itibarile 
fÖylerdir: 

Almanya 
Amerika (U. S. ' 
Avusturya 
Belçika 
Bulgariıtan 
Danimarka 
Filistin 
Fransa 
Holanda 
lngiltere 
ineç 
1 ~v:çre 
ltalya 
Lehistan 
Muır 
Romanya 
Suriye 
D. M. 

Yekiin: 

1.390.102 
259.593 

3.480 
44.354 

2.436 
16.876 

4.285 
514.275 
122.803 
313.329 

6.981 
2.AAl 

1.401.555 
3.949 

143.279 
20.583 
29.829 
5.027 

4.286.907 

iç fındık ihraç ettiğmı.İz memleketle
rin batında ltalva. Almanya ve Fransa 
gelmektedir. Kabuklu fındık mahrec;leri 
ioe ehemmiyet ııraaile Muır, ltalya ve 
Suriyedir. Ancak ftıılyaya r,öıterilen ih
racat Triveste ıar;kiJe mPrke-zi Avrupa 
ve Amerikaya yapılan sevkiyatı i.,..-et et 
mektedir. 

Şark tütünleri konferans'.l 
ATINA, 15. A. A. - Cenevredeki 

Şark tütünleri konferansına gitmekte o
lan Türk, Bulgar, ve Yunan murabbns
lan Cenevreyc gitmeden eve! hatlı hare
ketlerini tayja etmek üzre dün akıam 
iktisat nazın M.. Pesmazoğlu'nun riya
setinde toplan1J1I§lardır. 

Pariıı borsasında 
PARİS, 15. A. A. - Saat 11 de kam

biyo fiatlan: 
lr.:ıiliz linısr, 87,43, dolar 22,27 han

ıız frangı. 
Saat 11,45 te, lngiliz lirası, 87,60, do

lar, 25,22. 

Üzüm ve incir 
IZMİR, 15. A. A. - Ticaret Odası, ü 

züm ve incirlerle muhtelif mahsullerimi
zin ticari vaziyetine iair tanzim ettiği 
bir • aporn cörc mevsim ba1langıcmdan 
9 Ma1t 1933 tarihine kadar lzmir borıa
aında 48 milyon 96 bin 337 kilo üzüm ve 
15 milyon 384 bin 520 kilo incir satıl
rr.ışbr. 

Menim başlangıcından 6 Mart 1933 
tnrihine kadar İzmir limanından yaban
cı memleketlere 50,381,668 kilo üzüm ve 
24.837,364 kilo incir scvkolurumıttur. 

1 hracat mev.iıni ba§langıcı olan bir 
temmuz 1932 tarihinden 6 Mart 1933 ta 
rihinc kadar lzmir limanından yabancı 
memleketlere gönderilen muhtelif mah-
•ullerin miktan tudur: . 

16.485,730 kilo tütün, 79,857 kilo, af
y~n,18,940.278 kilo palamut, 13,148,670 
kılo ı>ahunut hüliı.oası, 3,959,451 kilo 
meyan kökü, 444,366 kilo zeytin yağı, 
6.509,450 kilo arpa, 7,316,107 kilo bak 
larlır. 

---~· ·----
Gar gişesinde 
Yapılan •uiistimal 
15,000 liradan fazla 
Şark ı?ne~~iferleri Sir~eci gan gi-

§eıinde bır muddetten berı yapılan ıu
iiıtimal tahkikab neticeleDJDİftir. Ya
pılan tahkikat ıuiiatinıalin zannedildi 
ğinden büyük: olduğu neticesini ver
miftir. Suiiatimal Sirkeci İstasyonu bi
rinci Ye ikinci mevki gitelerindedir. Ya
pılan teftit neticeıinde 15,000 liralık 
abonman kamelerile bir miktar Para
nın zayi olduğu görülmüıtür. Şirket 
~unun üzerine lazım gelen takibatın 
ıorau için Adliyeye nıüracata etmİJ 
ve bu cihetten mes'ul olan memuru da 
itten menetmİ§tir. 

«O»---

Muhiddin Necatl'nln 
yıldönümü 

Geçen ıene martın on dokuzuncu 
günü vefat eden Müstakil Re .. am ve 
Heykeltra§lar Birliği müeasialerinden 
Muhittin Necatinin hatırasını taziz i
çin önümüzdeki 19 mart pazar günü 
saat beşte Halkevi Güzel Sanatlar tu· 
besi merkezi olan Alayköskünde res
samlar bir toplantı yapacaklardır. 
Muhittin Necatiyi ve oanatini sevenle 
rin pazar günü Alaykötkünü teşrifle
ri rica olunmaktadır. 

MlLLIYET 

Maarifte 

Lise hadisesi 
Müdür 8. e göre ha
dise izam edilmiştir 
Dünkü ~ümhuriyet gazetesi lıtan

bul liaesinde fran11zca muallimi Ah
met Tevfik Beyle aon sınıf talebeai a
rasında bir mesele çıkbğını, bu yüz
den muallimin iatifa ettiğini yazıyor
du. Dün mektep müdürü Celal B. bi
ze fU izahab verdi: 

- Cümhuriyet gazeteıi hadiaeyi 
izam etmiştir. Mesele her zaman, her 
mektepte olan teYlerdendir. Muallim. 
talebe çalışmadığı için tikayetçidir. 
Nihayet muallim muztar k11lmış ve is• 
tifa ebniıtir. Ben de çalıımıyan tale
beyi tekdir ettim. Hadjse yoktur ki 
Vekalete bir rapor göndereyim. Yal
nız muallimin istifanamesini gönder .. 
dim. 

Konya lisesi mezunları 

Konya li.seıinden yetişenler birliği 
adile bir birlik lrurulacakbr. Bunun 
için 17 mart cuma günü aaat dokuzda 
Halkevinde bir toplanb yapılacakbr. 
Konya IUeıi mezun ve muallimlerinin 
bu içtimaa gelmeleri rica ediliyor. 

Fen fakültesi talebe kongresi 
Darülfünun Fen fakültesinin Tale

be cemiyeti •endik ikinci kongresini dün 
aaat on dörtte Muallimler birliği bina
aında akdetmiıtir. Kongre reiıiliğine 
fakülte elektrik tubesinden Naci, ka
tipliklere de makine elektrik şubesin
den Ali Sıtkı beylerle Tabliye tubo
ainden Nezihe H. intihap edildi. Mü
teakıben kiıtibi umumi Sait Bey eıki 
heyeti idarenin senelik planço rapo
runu okudu. Rapor ve plançoya iıza
dan bir çoklan tiddetle itiraz etti
ler. Bu mey11nda cemiyet varidabnm 
tezyidi ve talebe arasındaki teaanü
dün temini .de mevzuu bahaoldu. Mü
nakaşalara nihayet verilerek ruzna
menin üçüncü maddesindeki nizanı• 
namenin tadili meselesine geçildi. Bu 
husuıta birçok fikir dermeyan edildi 
iıc de, neticede riyasetin münavebe İ· 
le değil, daimi olarak bir tahısta kal 
ması ve her zümreden ikişer aza inti
habı kabul edildi. intihap neticeıinde 
riyasete Fakülte elektrik tubeıinden 
Naci, azalıklara. da makine ~ubeıİn· 
den Fikret, Tabiiye şubeıinden Ne
zihe, Suat, Riyaziye ıubeainden Niznn 
ve Can, fizik kimya ~ubesinden Ke
mal ve lbrnhim bey ve hanımlar inti
hap edildi. Sonra eski heyeti idare
nin hes .. batını tetkik için be, kişilik 
bir teflit heyeti seçildi ve aza tarafm 
dan intihap edilen yeni idare heyeti
ne muvaffakıyet temenni edilenk 
kongrı;ye nihayet verildi. 

«=»·-----
Beledlyede 

1 Çocuk bahçeleri -
Yeni bahçelerin yer
leri tesbit edilecek 
Şehrin muhtelif semtlerinde tesis e

dilecek çocuk bahçelerinin yerleri yakın 
da belediyece tesbit edilecektir. Maama 
fib bazı bahçelerin yeri timdiden tayin 
edilmittir. Çocuk bahçeleri teıiaabna ni 
bayct bir aya kadar ba§lanacaktır. 

Çocuklann toza, çamura batmadan 
bahçeye girmelerinin temini için bu hah 
celere müntebi sokakların tamiri de mü 
,:,aıip görülmektedir. Bu ıene yeniden 
!&mir ve inta edilecek cadde ve aokakla
nn basında bu <0k111dar bulunmaktadır. 

Hisse kimin ? 
Elektrik şirketi, kilovat batına aldığı 

paranın muayyen bir kıamnu, mukayele 
mucibir:ce, belediyeye vermektedir. 

Kıırtal belediyesi, Kartaldaki çimento 
fabrika11nın elektrik oarfiyab bedelin
c!en behdiyeyc düıen hiuenin kendi•ine 
verilmesi için ı.e,ebbüılerde bulunmu,, 
·daimi encümen meaeleyi tetkik ederek 
ş;rketin merkezi lıtanbulda olduğu için 
mevcut mukavele ve '8-rtnameye göre 
bu hissenin lstanbul belediyesine ait ol
dujfuna karar vermiştir. 

Bu karara rağmen Kartal belediyesi 
mahkemeye müraeat ederek hi11enin ken 
diıine verilmeıi için bir dava açmıtbr. 

Acele olmayan mübayaat 
Belediyenin geçen aeneden Ye bu se

neden kalnu§ iki yüz bin lirayi müteca
viz bir borcu vardır. Belediye aene so
nunda bu borcu ödemek mecburiyetinde 
olduğundan azami derecede taoarruf ya 
pun ·ını emir ve tamim etmiştir. Bu
nun için pek acele olanlar müıteana ola
rak her türlü mübayulara nihayet veril 
mi,tir. Bu tamimde tasarrufa riayet edil 
medjği takdirde belediyenin mali vaziye 
tinin vahim olacağı da kaydedilmekte
dir. 

Seyrüsefer itleri 
Polis albncı ıube müdürü Faik Beyin 

aeyrüsefer i,leri için tetkikatta bulun
m11k üzere Viyanaya gibnesi tekarrür 
ebnİfti. Bu huıuı için 3 bin lira tahıi
ıat bütçeye konmuttur. 

«O»---

Resim sergisi 
Halkevi güzel aanatlar tubesinden : 
Halk evi gittel sanatlar tubeainin re

sim, heykel, mimari, tezyini - aylık ser
gisi Alay kö;künde açdınııtır. Sergi Ni
san 15 şe kadar her gün aaat 10-16 ye 
kadar açıkbr. Dühuliye yoktur. 

• 

Kaçarke• 
Tutuldu 

Adliye'da bir flra• 
teıebbü&ü 

Dün Adliyede bir kaçma teteltlıüıü 
hadiaeıi olmU§tur. Kaçmıya lefehbüa 
eden adam Pollak isminde bir Polon
yabdır. Bu adam 15 • 20 gün evvel 
bir sahte paaapo'1:ala tehrimize gel
mit ve zabıta tarafından yakalanmıt
br. O zaman zabıta bu adamın hüv
viyetini teıbit için Polonya sefantha
nesine müracaat etmit, fakat aefa· 
rethane bu adamın Polonya tabiiyetin 
de olmadığını bildirmiıtir •• Pollak bu 
vaziyet kar111mda Adliyeye verilmit, 
Adliyede de gayri mevkuf muhakeme 
.edilmek Üzere serbest bırakılmışbr. 
Pollak aerbeıt kalınca Beyoğlunda bir 
İtalyanl11 tanıtmış ve bu ltalyanı alda 
tarak elindeki paaaportu almış, o pa
saportun reamini koparbp kendi res
mini yapııtırmıt, gene bir sahte pasa 
port tanzim edilmiştir. Fakat bu pa
saportu iıtimale meydan bulmadan 
tekrar yakalnmıt ve dün gene nıevcu
den adliyeye tevdi edilmittir •. Pollak 
isticvabı için Kapıalbnda beklerken 
100 numaraya gitmek ihtiyacım hia
setmiş ve bir jandarmayla ağırceza 
koridorundaki helalara gitmiş, jan
darma kapmın önünde beklemiı, Pol
lak içeri girmitı kapıyı kilitlemiıtir. 
Jandarma dı§anda bekliye dursun 
Pollak içeride apteshanenin zeminin
den 1 metro yüksek olan pencere
o.inden dıtan çıkını' ve burayı çeviren 
damlalığın üzerinde bir keçi çevikli
ğile yürümiye batlanıııtır. Bu çok teh 
likeli cambazlığı ilk evvel ağırceza ka 
lemi penceresinden mübaıir Arif efen 
di görmüı, kalemdeki memurlara: 

- Alt .• A! .• adama bakın nerede 
yürüyor diye hayretle haykırmııtır, 

Bu eınada bir memur: 
- Sakın mevkuflu olmasın, aa

kın kaçmıya teıebbüs etmeain ... diye 
endite izhar edince mübqir Arif Ef. 
apteıthaneye kopn111 ve hala kapının 
ÖnÜnde içerideki mevcutlunun çılana-
11nı bet.ıiyen jandarmaya: 

- Adam kaçıyor ... demiıtir. 
Bunun üzerine jandanna diğer pen 

cereye koflllUf ve mevcutluya Ralene 
rek geri dönmesini ihtar etmiıtir. Kaç 
mıya t....,bbüı eden adam bir taraf
tan ailiıhm, bir taraftan da gözleri ka 
rararak düımenin tehlikesi ka11111n
da f&tmDJf ve reri dönmü,, bu lehli-' 
keli yolu tekrar yürüyerek çıkbfı 
pence.:radeb içeri ainnit ve kapıaltı
na götürülmüttür. Ba kaçma te,..bbü 
sünü yapan adam istintak hakimi ta
rafmdan tevkif edilmiştir. 

Cemiyetler 
-

• 

Vilayette 

Tarihi kağıtlar 
Muhakeme kararına 

itiraz edildi 
Sultanahmetteki tarihi ki.ğıt 

mahzeninden aatılan ve Bulgaris 
tana götürüldükten sonra geri ge
tirtilen tarihi vesikalar iti yeni 
bir safhadadır. 

Bu tarihi kağıtların aatılmaaı i
tinde mes'ullerin meydana çıka
rılmaaı için dosya Devlet Şurası
na verilmifti. 

Devlet Şuraaı bu işte alakadar 
olan memurların muhakeme edil
melerini karar albna almıştır. 

Alakadarlar bu karara itiraz et 
mişlerdir. Dosyalan Devlet Şura
sına gönderilmiştir. 

İskan işleri 

Haziranda iski.n daireleri kal
dmlacakbr. Bunun için iskan dai
resinde bütün dosyalar gözden 
geçirilmektedir. 

Milli mülkler 

Milli mülklere ait dosyalar dü
zeltilmektedir. Bunlar parça par
ça sahlığa çıkarılmaktadır. 

Satışları kolaylaştırmak 

Gayri mübadillere bonoları kar
tılığı olarak mukabilinde satılığa 
çıkarılmakta olan mülklerin pü
rüzlerini ayırmak için Defterdar 
Mustafa Beyin reisliğinde bir ko
misyon toplanmıştı. Bu komisyo
nun da ayırdığı bir heyet tapu i
daresinde çahtmaktadır. 

---«O»--
Poliste 

Bir kötk yandı 
Kadıköyünde Veznedar Halit Be

yin köıkünden evvelki gece yangın 
çıkmış ve köşk tamamen yanm.ııbr .. 
Kötkün ve eşyasının 15 er bin liraya 
ıigortalı olduğu anlaıılmııhr. Tahki
kata devam edilmektedir. 

• Çenıelköyünde Halk caddeain
de Melek H. ın 23 No. lı yalısı evladı 
maneviyeai Elif umindeki kızm pen
cereden ııokai11 döktüğü kül içinde 
kalmtt aletin teairile tututmuı ve ya
lı kıamen yandığı halde ateı söndürül 
müştür. 

Esnaf nasıl çalışıyor? 
Cemiyetlerin aldığı yeni şekil 
f av dalarını göstermeğe başladı 
Esnaf cemiyetleri, yeni bir fa

aliyet devresine girmitlerdir. Her 
cemiyet idare heyeti, esnaf mura
kaba heyeti tefi Kadri B. in gös
terdiği yol ve murakabaaı içinde 
mesleki inki?flarına ait çareleri 
aramıyn b-.lamı9lardır. 

Dün bir muharririmiz, neler yap 
makta olduklarını öğrenmek üze
re muhtelif esnaf cemiyetleri reis 
ve katibi uınumilerile gÖriifIDÜŞ
tür. 

Otelciler cemiyetinde 

Otelciler, yeni kazanç vergisi 
layihasının kendilerine ait kısmın
dan müteessir olacaklarını iddia 
etmektedirler. Bu hususta cemiyet 
)erine müracaat etmitlerdir. Su
nun üzerine hükumet merkezinde 
lazım gelen tetebbüslerde bulun
mak üzere evvelki gün Ankara'
ya bir heyet gönderıni,lerdir. Ce
miyet, timdi bu ifi takip ediyor. 

Otomobilcüer cemiyetinde 

Otomobilciler c~miyeti, eınaf 
için hayırlı bir karar ittihaz et
miştir. Cemiyetin tesbit ettiğine 
ı;:öre, Belediyenin emri veçhile 
üst kıumları koyu neftiye ve ça
murlukları siyaha boyanması li.
zıın gelen otomobillerin miktarı 
437 dir. Cemiyet, bu 437 otomo
bil sahibinin heray it Bankasına 
beşer lira yatırmalarını temin et
mittir. Bu paralar sene sonuna 
kadar birikecek ve bununla ·oto
mobiller boyatılacaktır. Cemiyet, 
otomobillerin en ucuz fiatla bo
yanmasını temin için de boyacı
larla temaslara giri1mit bulunu
yor. 

Müskirat iinıilleri cemiyetinde 

Müskirat amilleri cemiyetinde 
evvelki gün yeni idare heyeti inti
habatı yapılmıt ve eski heyet İp
ka edilmittir. Heyet, yeni bir hız
la meıleki itlerle ittigale karar 

vermiştir. 
Hamallar cemiyetinde 

Hamallar cemiyeti, esnaf için 
bir müddet evvel bir teavün san
dığı tesis etmiştir. Bu sandığın 
sermayesi kısa zamanda 1700 li-. 
rayı bulmuttur. Cemiyet, sermaye 
:.!)()() lirayı bulunca haatalanacak 
esnafın hastahanelerdeki tedavi 
masraflarını bu sandıktan verme
ğe muhtaç ve İfsiz kalacak ea
nafa naklen yardım etmeğe karar 
vermiştir. 

Sütçüler Cemiyetinı\? 

Sütçüler cemiyeti, ihtiyaçtan 
fazla ve cemiyette kayıtsız seyyar 
satıcılardan tiki.yet etmektedir. 
Cemiyet, Belediye nezdinde, ayak 
aatıcısı ıütçülerin tahdidi için ye
niden tetebbüate bulunmuttur. i
dare heyeti s.zası "ıüt satıcıları 
mahdut olsun, fakat hilesiz süt 
satılsın diyorlar ve hileıiz ıüt 
satılabilmesini, satıcıların tahdi
dile mümkün görüyorlar. 

Sucular cemiyetinde 

Sucular cemiyeti, hileli su a

tanlardan mütteki bulunmakta
dır. lki damacana iyi suya on da
macana çeşme suyu karıttırarak 
bardağı 40 paraya satanların me
n'i ve su satıcılarının ııkı bir kon
trol& ti.bi tutulması için Belediye
ye müracaat etmittir. 

Murakaba heyetinin bir kararı 

Esnaf Mürakaba heyeti reisi 
Kadri B. in verdiği malfimata gö
re, bütün esnaf cemiyetleri namı
na muhtelif hastahanelerde mü
teaddit odaların daimi surette ki
ralanınası tekarrür etnıit gibidir. 
Bu odalarda kaçar yatak varsa 
ücretleri, cemiyetler tarafından 
müştereken tesviye edilecek, bu 
yataklar meccanen tedavi edile
cek hasta esnafa tahsis ettirilecek 
tir. 
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Bir memleket davası 
Fen ve san'at mekteplerimiZ 

her yıl memlekete yüzlerce uya
nık genç veriyor. 

Mühendis mektebi, Güzel san. 
atlar akademiıinin mimari 9ube
leri, Darülfünunun fen fakültesi 
bugünün ihtiyacına göre bir çok 
genç yetiştiriyor. Bu gençler ha
yata ümit ve hevesle atılıvorJ,.r. 
Fakat serbest meslekte tutunmak 
için zahmet çekiyorlar. \.uıı .. u 
memleketin iktıaadi bünyesi bey
nelmilel buhran neticesi eski be
reketini kaybetınittir. Hayata atı
lan gençler it bulmakta mütküla
ta uğruyorlar. 

Mektepten çıkan, hatta sitajı
nı yapan bir mimar, bir mühen
dis, bir fen müntesibi eli böğrün
de bekliyor ve cebindeki yaldızlı 
diplomanın ona hiç bir yardımı 
olmadığım görüyor. Çünkü husu
si itlerde ehliyetsiz, diplomasız 
fakat tecrübeli ve pitkin bir ta
kım kalfa, ustab8'ı güruhunun 
tiddetli rekabetine maruz kaldı
ğı gibi resmi itlerde de yine dip
olmasız, iktidarsız fakat emektar 
ve amelimanda bir takım vazife 
erbabının istihzalı bakıtlarile kar 
tıla,ıyor. 

Ve hayat yolunda önünü ke
sen bu iki taraflı rekabetin kar,ı
sında taze ve tecrübesiz gencin 
cesareti kırılıyor. Dahiliye veka
leti bir kanun ile nahiye müdür
lerine kadar bütün resmi vazife
lerin Mektebi mülkiye ve Hukuk 
mezunlarına ait olduğunu kabul 
etmek suretile bu mekteplerin ye
ti.tirdiği gençlere hem kendileri 
için, hem memleket için feyizli bir 
yol açmıştır. 

Tıp fakültesi zaten mezunları
nı derhal tavzif eden bir nizama 
tabidir. 

Mimar, mühendis ve fen müte
haaısı olarak yetiten rrençleri
miz için de bir kanun hazırlamak 
hem onların hem memleketin is
tifadesi için lazımdır. 

Bugün devlet müesseseelı inde, 
belediye tubelerinde bir çok fen 
heyetleri vardır. Ve bunları le.kil 
eden emektarların çoğu ya fen
le alakası olmayan kalem yeti,tir
meıi emektarlar yahut batka mes
leklerde ömrünü çürütüp telcnüt 
olduktan sonra bir yolunu bula· 
rak bu vazifelere yerleten bahti
yarlardır. 

Genç cümhuriyet makinesini 
~letebilecek eller mütehassıs ve 
salahiyettar eller olmalıdır. 

Binaenaleyh Millet meclisirıin 
böyle fenni vazifeleri mutlaka 
fen mektepleri mezunla~ına has· 
redecek bir kanun hazırlama~ı •e. 
gerek hükiinıet ve gerek belediye 
daireelrinde bulunan fen ve san'
at tubelerindeki alaylı emektar
ların yerlerini fen ve san'at mek
teplerimizin yeti9tirdiği gençlere 
vermesi lazım gelir. Bu bir hatır 
ve gönül meselesi değil bir mem
leket davasıdır. 

Burhan CAHlT 
tlllltllttl ... _t_•tt-ttllllHMtlllllllltllltlllN ... 

Mübadelede 

Tali komisyon 
Evelce verilen karar 
muclbince lağvedildi 

lıtanbul'daki tali Mübr.delo 
komisyonu, evvelce verilen karar 
mucibince, dünden itibaren liiğve
dilmi9tir. Tali Komisyondaki Tür~ 
ve Yunan murahhasları aali vazi- · 
feleri olan Muhtelit Mübadele 
Komisyondaki mütavirliklere alın 
mıtlardır. 

---CO»•---

Hapishanede tüpheH 
bir ölüm 

İstanbul hapisanesinde bir fÜp
heli ölüm vak'ası olmuttur. 

Bundan bir kaç gün evvel hapi 
aane de sirkattan 2 sene hapse 
mahkum olan Ali oğlu Murat 
mahkilmlardan biriyle kavga et
mİf, mahkiinı da Ali oğlu Mura
dın başına bir çivi ile vurarak ya
ralamıthr. 

Ali oğlu Muradın bu yaraıı bir 
kaç gün aonra kapanm19, fakat 
dün bu adam tetanostan ölmü•
tür. 

Tetanosa bu adamın kafasında 
çivi ile açılan yaranın sebep oldu
ğu anlatılmaktadır. ölen mahku
mun cesedi morga nakledilmit
tir. Yaralıyan ve binnetice ölüme 
sebebiyet Yeren malıkfım hakkın
da da takibata ba.lanımıtır. 
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~t ıı~ıty~t 
Asrın umdesi " M 1 L L 1 Y E T " tir. 

16 MART 1933 
idarehane : Ankara caddeıi, 100 No. 

Telvaf adreıi : lıt. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Ba,mubarrir ve Müdür : 24318 
Yazı itleri Müdürlüiü : 24319 
idare •• Matbaa : 24310 

ABONE OCRETLERl : 

3 ayhiı 
6 • 

12 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14-
28-

Gelen evrak ıeri ••rilmu...-- Müddeti 
geçen nüıhalar 10 kuruttu.r.-- Gu:ete •• 
ınatbaaya ait iıler İç.İn müdiriyete mü
racaat edilir. Gu:etemi2 iliınla.nn mff'u
liyetini kabul etmes. 

BUGONKO HAVA 
Ye,ilköy Aıkeri R•Ml mvkezin.deıa al

dıiımız malUmata ıöre busü.n ha'Ta açık 
'YO ıak.in olara.k de•am edecektir. 

15-3-933 tarihinde ha•a ta.z7iki 768 
milimetre, en fula ıtca.khlc, 9, en ıu: 2 
derecede idi. 

ltELEK~ 
Çok dikkat edilecek 
Bir mesele! 

Gazeteler, askeri haberleri yaza 
mazlar; memleketin yüksek men
f aatlerile alakadardır diye. Siyaai 
bahisleri uluorta didikleyemezler, 
memleket menfaatinin hilafına 
bir tey olur diye ... Zabıta vukuatı
nı izinsiz yazamazlar, halk mana
sız tethit edilmesin diye.. Hatta 
İntihar vak'alarını yazamazlar, 
ne 'mit kimseler kendilerini öldür 
mesinler diye •.. 

Bütün bu mülahazalarla yaza
madığımız feylerden batka bir tey 
var ki; gözümüze pek m,tiği yok
tur: Biz, hiç önünü ardını dütün
meden talebe vak'alarını gözüka
palı yazarız... Dün de bunlardan 
birini bir sabah arkadaşımızda o
kudum. Bir mektepte talebe ile 
muallim arasında bir hadise ol
mus, hoca istifa etmİf falan filan .• 

Mekteplerde araııra talebe kiline 
)erinde görülen hareket ve hadi
selerin haklı veya hak.11z ol
duğunu bile tetkik etmeden gözü. 
kapalı olarak gazeteye geçirmek, 
bütün bir neslin tahsil hayabnda 
sekteler yapacak kadar müessir o
labilir. Bu gibi haberler nevedil
diği, vak'alar fayİ olduğu zaman 
muallimlik otoritesinin zorluklar
la temin edilebildiğini yakından 
bilmek fırsatına malik oldu§um 
için hatırlatmak iıtiyorum. Tale
be itlerini, muallim ve talebe mü
nasebetlerini de tıpkı askeri bir ha 
ber netrinde göaterdi~iz titizlik 
le ölçerek yazmamız llzımdır. Ak 
ai halde teıiri dütünülmeden ya
zılan iki aabr bir ldlme gencin tah 
ıil çağında tatsızlık çıkmasma ve 
terbiye mesaisinin verimini eksilt. 
meye bir sebep olabilir. 

Nedir o, bilL. 
Birisi ötekine aoruyorı ~r 
- Sana bir bilmece aoracatım, 

bakalım bilebilecek misin?. 
-Sor!. 

- Mimarlıktan, reaimden, tarih 
ten, antikadan, ticaretten, ııergi
d~n, seyahatten, tiyatrodan, muai
kıden, çakar •• Nedir 0 bil! •• 

- Yenir mi, yenmez mi 7. 
- Ne yenir, ne yutulur •• 
- Bildim, bildim. •• 

F ~at alt tarafını ititemedlm. 
Ka~ılerden bunun kim veya ne ol
dugunu bulan ve bildiren olursa 
memnun olurum. 

FELEK ••• 
Talebeden M. S. Beye 
Mektubunuzu aldan. Mahkeme 

kararlarının matbuatta münakaşa 
11 kan~en memnudur. Hürmetler 
efend1m. F. 

ı'IHl/ifiel'in edebi romanı: 50 

Hlk3ya 

Arkadaşlar 
Leyli. tüccardan Mehmet Zarifi Be 

yin kızıdır. Babası zengin olduğu için 
ona iyi bir terbiye vennifti. Birııün 
Şi,;lide tanıdıklarından bir ailenin ça
yından dönüyorlardı. Otomobilde Ley 
la açıldı: 

- Bey baba, dedi, biliyor mıuun 
buııün ne oldu? Ferit Remzi açıkça 
itirafta bulundu, beni iıtiyor. O kadar 
tevkii ve derinden aöylüyordu ki ben 
de muvafakat ettim. 

Mehmet Zarifi Beyı 
- Kızım, dedi, ben de bu ite ha

yır demem. Sen iyi terbiye gÖrmÜJ bir 
kızaın. Ailenin .erveti var. Onun için 
bir koca intihabmda ne kadar iddialı 
olaan, hakkındır. 

- Babacığım, Ferit Remzi de ter
biyesi yerinde bir çocuktur. Bir defa 
maden mühendiıidir. iyi istikbali var. 

- Fakat çok genç değil mi?. 
- O yirmi alb Yaımda, ben yirmi.. 
Leyli.nın anneai aö:ııe kanştı: 
- Böyle bir maluadı varsa, evveli. 

gelip bize danıımalı değil miydi? 
- Ob, anneciğim, sen de ne kadar 

eaki kafayla dÜ§ünüyoraun. Arbk o 
eaki uıuller kaldı mı ya? Ferit Remzi 
beni aeviyor, bunu açıkça aöyledi. 

- Sen de onu aeriyor muaun 7. 
- Madem ki muvafakat ettim. 
- Evet, Ferit Remz~ vaziyeti 

fena değil.. Aileainin nam.ıuuna da di
yecek yok. Fakat kendisi.. 

- Oh, babacıfım, kendisinde ne 
var ki.., Hırsız değil, katil değil •.• 

- Kızan ben onu söylemek isteme
dim. Yalnız biraz çapkınca İmi§ diyor 
lar. 

- Öyle amma babacığım, timdiye 
kadar serbest ve beki.r bir adamdı, 
onun için çapkınlık ettiğini söyledi. 
Fakat ıimdiden aonra öyle mi ya? 

Ley lanın anneai içini çekti: 
- Ah, zamane gençleri, dedi, al

mak istediği kıza çapkmlıklannı an
latıyor. Bu nasıl it? 

- Anneciğim, bana çapkmlık.larını 
anlatmadı. "Bekarlık hayatımı göme 
ceğim, olup biten bir feY duyarsan, 
senden aakl«mak istemediğim için aöy 
lüyorum." dedi. Bu kadar açık sözlü
lük ve aamimiyet fena bir teY mi? 
Mürailik mi etain? "Ben timdiye ka
dar melek gibi oturdum" dese, ne een 
inanının, ne ben. 

Otombil evin önllnde durdu. Muha
...ere de orada kaldı. Fakat ertesi gün 
tekrar baıladı. Nihayet kan koca Ley 
IAyi Ferit Remziye Yermep muvafa
kat ettiler. 

N11&n, düğün, ayn bir ..... izdivaç 
hayatının ilk tatlı günleri •. 

Bu tatlı gilnler böyle üç oene geçtt 
Fakat üç sene sonra saadet ufkunda 
ilk seyrek bulutlar belirdi. Bu bulut,. 
lar yaTaf yavaı büyüdill•, karardı
lar. Genç kadm bütün fÜpheleri1M 
nı.fmen, koc:a11nm kendisini aldattıfı
na İnanamıyordu. Kavga ve kürültü
,.a sevmediği için bidayette, her teyİ 
aeaalz bir ızhrap çukuruna ıömdll. 
Y aTq yaTq daha fazlaaına taham,. 
miil edemiyeceğini anlayınca, sahne
ler batladı. Fakat öyle gilrültülü, pa
tırtılı sahneler değil •• Leyla zahiri bir 
hiddet göatermiyerek, kocaama aada
kauizliğinden bahsederek serzenlıler 
de bulunuyordu. Ferit Remzi bidayet 
te becerikalzce inklrlarda bulundu. 
Sonunda al dilemek için itiraf etmek 
mecburiyetinde kaldı. Koe&11nı çok 
aenn LeylA daima milııamalıakardı, 
affetti. Bu aahned- aonra birkaç haf 
ta Ferit Remzi gene model denilebile· 
cek bir koca olmuıtu.. Fakat ilk fır
satta kendlalne kulak .,. • .._. giizel bir 
kadınla luu-Jılaımca, hemen gene yol 
dan çıkıvermitti. Leyla nihayet kat'I 
karannı verdi Te bu karannı o gece 
kocasma ai!ylediı 

- Ferit, dedi, bugiln altı sene var 
ki, evli bulunuyoruz. Üç aeııeden faz
la zamandır, tanıdığım, tanmıadığnn 
kadınlarla beni aldatıyoraun. Arbk 
daha fazlaama tahammül edemem. 

- Kancığnn, ...... yem.İn ederim 
ki. .• 

- Ben yemin iatemİyorum. Sen ka 
rma aadık bir koca olamazsm. Senin
ı., evlenmekle hat.l etıniıim. Sen de 
iyi bir koca olabileceğini zannetmek
le hata etıniııin. Sen hercaimeırep, 
heveılne düıkün, ı.hdm aTlamaktan 
haz duyan bir erkekıin. Belki bana 
üç sene aadık kaldın. Bu kadarı 1&11& 

fazla geldi. Eskiden çok atırap çeki
yordum, fakat timdi hiç.. E nt, aana 
kartı içimde büyük bir muhabbet var. 
Fakat izdivaç hayatımızda oynanan 
bu komedi ne aana yakııır, ne bana. .. 
Onun için açıkça kararımı aöylüyo
runı, aenden boıanacağım. 

- Botanacak mum? Ne diyoraun 

MAKEDONYA 
- Bizi yalnız bırakın! 
Neferler derhal gözden siliniverdi. 

ler. O zaman zabit entarili adamı kol
larmdan tuttu, yüzünü •tığa çevirdi: 

- Ali. . Naaıl oluyor da •ana bu-
rada rastgeliyonım? 

Entarili adam, Lepiska'nm i.tığı, 
Hacı Saffet Beyle Nuri Ağanın orta
ğı kaçakçı Alinin ta kendisiydi. Kur
ıunu yiyip yardan atağı yuvarlanın
ca orada bayılıp kalmıı, gözünü açtı
ğı zaman kendini bu evde bulmllftu. 
Hummalar içinde aayıklıyarak gün
lerce bu yatakta kalmıt ve ona hep 
bu güzel Bulgar kızı bakmıftı. Hiç 
tanımadığı bu kız ilkin onu ürküt
müştü. Kimdi? Neydi? Bu dağ batın
da yapyalnız ne yapıyordu? Bütün 
bu suallere bir cevap bulabilmek için 

l(tn, Politika v• Kan.. 

~~~!Jifi ı Nizamettln Nazif 
4 ' ,, 4 o ,, '''''" 

günlerce kafumı yonnut ve bulama. 
yınca baımı alıp gitmek iıtemiıti. 
Lakin güzel Bulgar kızı onu tatlı IÖz· 
lerie alakoymUf; 

.. - ~astaam.. yolda giderken ölilr
aun. lyıleı, sonra gideraiıı..." demiı; 
ve bir gün başucuna dolu bir mavzer 
•sarak aülilmsemitti. 

I 
"- Eğer bana i~at etmiyonan, 

a ıana bir aili.h •. 
Sonra günler ı--iı Al" • ·ı . 

f k b
. -...- , ı ıyı eıJDJf, 

a alt cakn~ ır türlü Bulgar kızından 
ayrı ma ıstememiıti. Artık her gün 
bi~, başka bahane buluyor; Lubinakaı 

- Nasılsın?" dedikçe kah hasta
landığından, kah dermansız kaldığın
dan demvuruyordu. Açıkçaaı kıza a
bayı yakmı§tı. 
, Onun dalgın dalım dola1111a11ndan 
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( Askeri bahi•ler ) 
Asker gözü ile A vrupaya bir bakış 

1 
"Cenevre" de cSil&hlan azaltma> 

"kavga kaynaklannı kal~ıı:ma'', 
okavga edenleri banttınna> gıbı, çok 
yükaek ve çok inaanca yollar a• 
randığı, fakat bir türlü _çıkar yol. bu
lunamadığı ıu aırada, bır yandaki _bu 
tatlı ve avutucu düıünce veya aoz
lerle, öte yandaki acı ,,., uy&l':~~cı 
çarpıımalan önümüze koyup dUJun
mek, bizim için de faydaaız olmıya-
caktır .• 
(U~k doğu) da (Çin) ve (Mançu· 

ri) ellerinde bir yıldan ~.kopmakta 
olan kıyametin iniltilerını; (Uzak 
batı) da (Kible) (1) Amerikasında ay
lanlan beri biteviye ıiiregelmekte o
lan dört ülke arasındaki, boğUflll&· 
ları~ çığlıklarını, şimdilik bir Y'.~a bı
rakalan da, fU burnumuzun dıbınde
ki Avrupanm (Büyük kavga sonu) 

Leyla? . . tın 
- Evet, öyle! Ve hiç ıtıraz ~ ~· 

Bu senin için olduğu kadar benım ı
çin de zaruri bir hale girdi. Be~ ke~
di :zevkime göre, ıztırapsız, ~k~ hır 
hayat yaıamak istiyorum. ~vliy~, .. fa 
kat kocam beni aldatıyor, dıye duşun
mek, beni öldürüyor. Sen de ser.~e~t 
kalır iatediğini yaparsın. Şunu aoylı. 
yey;,;. ki, boşanırsak, büsbütün aynl
mıf olmayız. Dost kala!~, ne z~~n 
canın iıterae beni görmege gelıra.ın. 
Hiç olmazaa bu suretle izzeti nefsine 
dokunacak de<'6kodular olmaz. Artık 
aana kartı ne atkım var, ne ~~s~ançh .. 
ğnn .. Bundan sonra karın degılım, ar
kadaıınım. 

Bir ıükı'.ıt fuılaaı oldu. Nihayet Fe-
rit dedi ki: 

_ Belki de sen haklmn .. Arkadaı 
kalırsak, ihtimal \aha iyi ol:ır-~~a aı
ra seni ziyarete !imek benım ıçın ne 
zevkli şey.. . . 

1
• ,_ 

Bu program tatbik edıldı. !a adan 
sonra, apartımanı tasfiye ettıl':r. Leı:
liı babasına ait bir eve yerleştJ. Fent 
te bir apartananın alt katını tut~u: 
Haftada iki defa eaki karısı Leylayı 
ziyarete gidiyordu .. Saatlerce konuşu 
yorlar, araaıra birlikte lok~taya, 
bara, tiyratroya gidiyorlardı. B~yle ar 
kadat halinde evlilikten daha ıyi an
laııyorlardı. Ferit huTardalık ma~e
ralanru artık aaklamağa lüzum ıor. 
meden anlatıyordu. Vakıa bidayette 
bu, güç olmuttu, fakat sonradan alış
mıtlardı. Hatta P erit araaıra akıl da 
danıtıyordu. . .. . 

Dört sene böyle geçti. Bırıun Fent 
geldiği zaman dedi kiı 

- Leyli, bugün senden m~ bir 
akıl danııacaion. Biliyoraun kı ba
tımdan ne ıreçerae hepsini anlatıyo
rum,. Ben artık bu derbeder bekar
lık hayatmdan bıktım. Şiiyle bir yu
va, b&Jını koyacak, dinleyecei Iilr ku 
cak i.tiyorum. Açıkçaaı tekrar evlen
mek iatiyonım .. Bir kadm tanıyorum. 
Onu aen de tanırsın. Acaba bu kadın• 
la... 8 

Leylanın yüzü birden bire d!'ğitti .• 
Çehresinin bütün hatlan gerildi: 

- Ferit, dedi, 1&D& bir teY aöyliye 
cetlm, ama dikkat et. Eğer tekrar ev· 
leninen, vallahi kannı öldürürüm. 
• Ferit yerindeıı 11çradı: 

- Aman Leyi&, ikimlsln harekatı· 
mızda ""rbeat kalmll!Dl.Zı sen isteme• . 
mit miydin 7 ı 

- Tekrar eTlenemezıin. latedifin 
kadınla gez, to:ıı, eğlen, wnUruında hl 
le değil. Fakat b&fka bir kadmm ko
caaı olmana dünyada tahammül ede· 
mem. Sen benimle bile yaıayamadın. 
Evet, arkadaıız. Ben bu arkadaılıkla 
iktifa ediyorum. Evleninen, bu arka• 
datlığanız kaybolur. lmklnı yok eT• 

lenemezaln F eriL. 
Ferit Remzi Leyl&nm kat'! kararını 

vermit olduğunu a.nlamııtı. Tehdidi· 
ni ika edeceğine ıüphe yoktu. Fakat 
hakikaten evlenip artık sakin bir ha· 
yatı arzu ettiği için, §Öyle bir teklifte 
bulundu: 

- O halde tekrar nlenellm Leyla? 
Leyi! zahlrf bir aeriııç ve zafer ala

imi göatermeden: 
- Eğer isteraen, peki 1 dedi. 

giditine bakalım: 
Ne "yenen", ne .yenilen> kümele

rin hemen hiç birinin rahat yüzü ırör
düğü ~ok •• Hepsi birer iğneli fıçı i
çinde ... kıvranıp duruyorlar ••• Bu ne
den böyledir?. 

Eııiz bir " yenme'' nin -.erdiği sar
hoıluk ve taıkınlık içinde "yenen" 
küıne diplomatlannm yanlıt bir se
ziı, §aşı bir görüıle Avrupa harituı 
Üzerinde yaptıkları aakat değiıiklikler
den, yenilenlere yükletilen taıınmaz 
ağırlıklardan. .. 

Bunu iyice kavrayabilmemiz için 
Avrupanın kavga sonu haritaam ,öyle 
bir bakıvermek yetişir: 

llk bakışta "yenen" kümenin, ken 
disi, biribirine yumruk aıkan iki (uç)a 
aynldığı göze çarpar: 

Bir uçta Franaa. •. Ötekinde ltalya ... 
Acaba bu niçin böyle oldu? 

- Franaa, kavga aonu (muahede) 
leri ile yapılan değiıikliklere el do
kundurmamak ve Avrupada elde et
tiği üıtünlüğü elden kaçırmamak 
için elden geleni yaparken, ltalya da, 
kavgasonu talanından kendine dü§<!
ni azın11yarak hem daha çok pay 
iıtediği, hem de Franaanm Avrupa
da ve Akdenizde ltalyadan üstün yer 
almasını çekemediği için .. 

• * * 
"Yenen" kümenin en büyüklerin .. 

den ikiai, böyle biribirine kartı çalnn 
aatan böbürlenen birer kurum alın
ca, b~nlar arasında, kendilerinden 
ya, daha küçük, kara ve hava ordu
ları daha az olan veya (muahede) 
lerl'" eli kolu bağlanmış bulunan öte
ki (devlet) leri de kendilerine çevir
mek ve böylece üstünlüğü kazanmak 
yanşı batlıyor .. 

Bir yandan, Franaa; (İtalya) ile 
(Almanya) nın yer yüzü için, (ba
rıı) için, korkunç birer ülke olduğu
nu; öteyanda. ltalya dahi, Franaa
run tutumunun insanlığı günün birin
de alete sokacak kadar kötü bir tu
tum bulunduğunu herkese inandır
mak yolunu tutuyorlar .• 

Bu çarpııma karıısmda kalan di
ğer küçük devletlerden, yenen kü
meden olup ta öteden beri Fransa
nın tutumunu güdenler, daha çok 
Franıaya aokuluyorlar .. Yenilen kü
meden olanlar da, ltalyanm tuttuğu 
yol kendilerinin de kurtulma11na yar
dnn edeceğini umarak ltalyaya ya
D&§ıyorlar. Ve Fransa ile arkadaıla
nnın karııama dikiliyorlar .• 

Böylece, her iki uçta birer gnıp be
liriyor: 

a - PoHtika ibreleri, öteden beri 
(Fransa) ya dönük olanları 

(Belçika), (Yugoslavya), (Ro
manya), (Çekoslovakya) ve (Leh;.. 
tan) gibi büyük kavgaaonunun büyü
tüp yarattıklan,.. 

b - Politika ibreleri, aon iki üç 
yıldan beri, ltalyaya dönük olanlar 
da: (Almanya), (Avusturya), (Ma
caristan), (Bulgariat· " ) gibi 

0

büyük 
kavgaaonunun küçi. ,( lp, kııkıvrak 
b~ğ~~dıklan ... Şu kadar ki, bunlar, 
Buyuk kavgadan önce olduğu gibi 
belli b&flı yaaalarla biribirine bağ
lanmıı, ne bir (ittifakı müselles) ya
ni ÜçÜzbirJe,me ve ne de bir üçüz 
uyut- yani (itilifr müselles) ka
rakterinde defildirler... Fakat güttük
leri politikalara, ve Avrupn politika
llDda ara 11ra patlak veren anlata· 
mamazlıklarda, her devlet politlka
ımın hemen bunalıverdiği yanlara 
bakınca, bugünkü Avrupa ülkeleri
nin böyle iki grupa aynldığını aez
ıneınek elden gelmez,. •• 

• • • 
Şimdi bu gruplann da her birine 

girmiı görünenlerin, durut ve gldit
lerini birer birer gözden geçirelim ve 
ilk önce A-anaa kümesinde görünen
lerden baılıyalımı 

YugNlavya 
(Avusturya), (Macaristan) dan 

kopanlıp (Eski Sırbistan) a eklenmiı 
olan birer parça ile alacalı bir bohça
ya çevrilip ıenifletilmiı.. Baıka tür
lü bir sözle, Çe§İtll içkilerle tıka ba-

Bu akşam : GLORYA SİNEMASINDA -C- il 
GİZLi 

KUVVETLER 
(CASUS ŞEBEKESİ) 

.Vluganniye MABEL ve El caaualannın oyna
dıkları rolleri ifıa eden muhtqem fibn. 

Londra'run havadan bombardımanı - Scage
rak deniz muharebesi - T ahtelbahirlere karşı 

mücadele. 
FOX Jumal'de : ltalya kralı M11ır'da, Rooae

velt'e kartı auikast, Atlantik'de Sabih ada 
vesaire... -sa doldurulmuı, için için. kaynayan 

büyük bir kazana döndürüimuş i4 1 
milyonluk uydurma melez bir ülke ..• 
Dııtan gelecekten daha çok, içinden 1 

patlak verebilecek bir kanııklıkla 
parçalanmaktan korkup titreyen bir 
monarıi .. 

Romanya: 
(Macaristan) ın eski Romanya ül

kesi kadar büyük bir parçası ile, 
(Bulgariatan) m (Dobrucası) ile, 
(Rusya) nın Besarabya11 ile §işiril
miı; (Göde) leştirilmiı. (2) O da 
Yugoolavya gibi bir kazanda kayna
yamıyacak, ülküleri, kültürleri, dille- j 
ri, dilekleri başka başka kümelerden I 
bir araya getirilmiş, 18 milyonluk bir 
monaqi.. Sonra dıtmdan, (Doğu) 
dan, (Batı) dan ve (Kıble) den 
gelebilecek fırtınalara karp koyamı
yacak kadar basta... Sıtma nöbetleri 
içinde kıvranmakta ... 

Çekoslovakya: 
Bu da, eski (Avusturya ve Maca

riatan) m, eski (Almanya) ve (Rus- 1 

ya) nın birer parçasının bir araya ge
tirilmeai ile zorla yaratılmak istcn
miı, 14 milyonluk yeni doğmuı bir ül • 
ke .. 

Fakat henüz çocukluk çağını biti
rip delikanlılık çağına basamamıı .. 

Sonra dışında da, her yanı, birer 
parçasına dit bileyen korkunç istek
lerle çevrilmiı olduğu için çok sıkın-

tı içinde... ı 
• • • 

lıte önceleri, (Macaristan) ile 
(Avusturya) nm ve (Avusturya) ile j 
de Almanyanın birleşmesini, önle
mek için, Franaanın öğüdü ile anla
tarak bir kaç yıl önce( Küçük itili.f)ı 
kuran üç (devlet) in duruıu, ve gi
dişi böyledir. 

Polonya'ya gelince: 
Bu da, eaki (Almanya), (Avustur

ya ve Macaristan), ve en çok (Rus
ya) ülkelerinin büyük birer parça
aından birleştirilerek eaki ( Lehia
tan) in yerine kurulmuş, 32 milyon
luk yepyeni bir ülke.. Bu Çekoslo
vakyadan elbet daha gürbüz, daha 
olgun ... epeyce geliımit bir delikan
lı ... Fakat, (Batı) dan da, (Doğu) 
dan da rahatı yok .. Korku içinde ... 

• * • 
1ta1ya kümesine &irmit görünenle

re relince: 
Başta Almanya olduğu halde, A

vuaturyalılar, Macarlar, Bulgarlar, 
büyük kavgasonu, kendilerine zorla 
imzalatılan haksız (muahede) !erle 
ellerini, kollarmı baflıyan zincirleri 
kopanp atmak, kendi varlıklarından 
koparılan parçalara bir dakika önce 
kavuşmak hasretile yanıp tutuşmak 
tadırlar .. Ve güçlerinin yettiği kadar ! 
bu uğurda çalışmaktadırlar... Hatta 
bunlar arasında Almanya, yıllardan 
beri ufraşa ufrata en sonra uailihlan 
ma" yolunda, ilk adım olarak öteki 
devletlerle atba,ı beraberliiU elde et
mit bulunmakta.. 

Bu, "Venıaillea" yaaasmın aakat
lığmı, onu zorla lmzalatanlann bile 
artık kabul ettiklerini gösteren ilk iz
dir .. 

Peki, Avrupadaki bu gidiıin sonu 
nereye varacak 1 

Gelecek yaznnızda bu sorguya ce
vap vermeğe çalııacağız. 

Y eıllköy: A. R. 
~~~---
(1) Kıble bu kelime Anadoluda 

(cenup) yerine çok kullanılır .• Cenup 
rü:ı:gciruıa (kıble esiyor) derler .• Ben 
de onu (Cenup) yerinde kullandım. 

(2) Göde =Garbi Anadoluda halk 
dilinde, kamı vücudünün diğer ya-fe
rine nisbetle fazla fİf olan inaana de
nir. Göde Ahmet gibi .. 

Dabiıi sahneleri lstaobul' c a 

İpekfilm stüdyosunda, harici 

sahneleri Y unaniıtao' da yapılan 

ilk Rumca ıözlü, şarkılı 

.Fena Yol 
Rejisör: ERTUGRUL 

MUHSiN 

Filmi, Bugün 

MELEK 
Sinemasında 

Buğlin ELHAMRA 
ıinemasında 

Eğlenceli, varyeteli numeroları 
zevkli şarkıları ile nefis bir 

operet olan 

Telefoncu 
KIZ 

Herkesi neoe ile aaracakbr. 

Mümeaailleri : 

Magda Schnelder 
Trude Berliner 

-
- Müddet _ _:

f[temdit edildi I 
Müracaat eden binlerce halkın 

arzusunu yerine getirdik 

Karım Beni 
Aldatırsa · 

Bir kaç gün daha 
temdit olundu. 

ALEMDAR'da devam 
:!diyor. 
•Matineler: 2-4-6 iece 8,lS-10• 

Gülhane müsamereleri ı 

Gülhane 933 ııeneıi bbbt mO

aamerelerinin birinciıine 19 Mart 

pazar günü saat beşte bqlanacak 
tır. 

u~!!!~b~D Y O RK .f~5;~:. Werner Kraus 
>-İlaveten: Radyo halihazır dünya havadisleri. Telefon40690 

gözlerinin bakqmdan, arasıra atetini 
anlamak bahaneaile elini alnma değ
dinneainden, hlaaetıniıti ki kı:ıı da ken 
dislne kartı pek likayı: değildL Faka t 
bir türlü açılamıycır, aevgisini aöyle
mekten çekiniyordu. 

Llıbinska onu ölümden kurtarmıı· 
tı. Bu muhakkaktı. Böyle olmasaydı 
bile dağ b&fmda yapayalnız oturan 
bir lmııa kartı erkekçe, mertçe hare• 
ket etmek gerekti. Eier bir ,ehirda, 
hatıl Uç eTIİ bir köyde bulunmuı ol
aalardı, göfıünil gere gere; 

-:- Seni aeviyorum. • Seni çok, ama 
pek çok istiyonım •. - diyebilecek
ti -

Fakat burada, fU bir buçuk odanın 
içinde iyileıir iyileımez aşktan bah
ııetmeğe utanıyordu. Geceleri, bir in 
evvel aabah olaun da onu göreyim di
Y~ ~etin doğuıunu bekliyorı gÜn• 
duzlerı ancak öi(leden sonra, bitap 
kendinden geçebiliyordu. 

Lepiska'yı da, "Küçük Paris" 1 de 
ölen arkadatlarmı ve kendlalnden 
dört gözle bir haı.- bekliyen ortak
larını da, her teYİ, dünyayı bile unut
muıtu. 

- Ali. • Hift. • Sa.na aöylüyorum 
canım( Naaıl oluyor da aen burada 
bulunuyonun? 

Aliden cevap çıkmıyordu. Gözleri
ni ateıi küllenen ocafa daldırmıı du
ruyordu. Zabit onu tartaklıyarak; 

- Canım aöyleaene. . - dedi -
Sen Manaahr hapiahaneainde deiiil 
miydin? 

- ..... 
- Kaçtın mı yoka? 
-Evet ağabey •• 

Zabit bir kenarda duran kmk bir 
lıkemleyi altma çekerek oturdu. O 
zaman ikinci fenerin Jf'ğı birden mü
lbim Fehim'in çatık kaılı, gergin.,,. 
zayıf yanaklı yüzüne TUrdu. 

Hayreti Kaçakçı Ali mülbim Fe
hfmin kardllfiydi ha •• 

lki kardet bir müddet dik dik ba
kııtılar, sonra Fehim; 

- Sen kendini beninı yerime koy 
da bu iti hallet bakayım. . - diya 
homurdandı - Bir kardet ki, hem 
tütün kaçakç11ıdır, hem hapishane 
kaçkınıdır. 

Gece yarısı etkiyaya . yataklık ~ 
den bir evi baaıyonun, bır de ne ıo
rüyorsun? Bu kardet elinde mavzer 
karJına dikiliveriyor .. t:;im ~~r . ki bu 
kardeı idadi mektebını bıtırmıı ve 
Selanik hukukunun ikinci aınıfına kadar 
okuyabilmittir. = Ce~a·p. v~raene? • Ne auauyor
aun 7 

Ali büyük bir sükunetle; 
- Hiç bir teY yapmam .. - dedi -

Çünkü düıünebilirim ki böyle bir kar
det biraz hayatı anlamıı aayılır. E
ğer kaçakçılık yapıyona, manınm 
ki bu doğru bir hareketir. 

- Maıallah .. Demek kaçakçılık 
namuslu adamların gÖğüılerini gere 
gere uğraıabilecekleri işlerdendir. 

- Elbette .. Rejinin iliğimizi kemi
flmlzl aümürmesine göz yumacak de
ğiliz yL .. Ecnebiler aç kurt gibi ü
zerimize kolculannı aaldırtıyorlar, 
Niçin Halkın elindeki tütünü yok pa
ha11na almak için değil mi 1 Onlar 
meıru bir hırsızlık yapıyorlar; Bizse 
gayri mqru bir kahramanlık. 

- Reji hiikümete para veriyor. 

- Daha fena ya •• Desene ki istib• 
dadı da o yaıatıyor. 

- Ya hapishaneden niçin kaçtın 7 
- Eğer ellerimi kana boyamı§ bir 

katil veya her hangi bir kimaeye bir 
fenalığı dokunmuı bir sefil olsaydDJlı 
boynumu büker, cezamı bitirinceye 
kadar hapishanede kalabilirdim. fa• 
kat Abdülhamidin nazırlarma para 
yedirerek halkı aoyan reji ile boğlW 
mak bir şereftir. Bu şerefi bilenler, 
hıraızlar arasında hapaedilmeğe ta• 
hammül edemezler. 

Büyük bir talakatla konuıuyordıı; 
Sesi gittikçe yükselmiıti. O derecede 1" 
dışanda.n bu muhavereye kulak misa' 
firi olan çavuı bir an endiıeye diit 
müı ve kapıdan kafaaını uzatara 
dikiz etmİfti. 

Ali kimbilir daha neler aöyleY""' 
cekti. Fakat birden bire austu. Çii11" 

kü ağabeyisinin Liibinskaya yiyecelı 
gibi gözlerini diktiğini görmüıtü. fll"' 
him Bey artık onu dinlemiyordu. Cll"' 
ketinin düğmelerini acele acele çö~""' 
rek, dörde bükülmüt bir kağıt çıkal" 
dı. Arasında küçük bir fotoğraf var-

(Devamı vat) 
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HAFTADA BiR }Beşiktaş - Galatasaray 
Bu glditle 

Geçen hafta elime geçen bir 
•por mecmuasmda fU garip hava
diai okudumr 

Yarın her iki takım lik maçlarını~ 
ikinci kısmı için karşılaşıyorlar 
İki hafta ıüren bir dinlenme 

devresinden sonra tekrar lik maç
larına batlıyoruz. 

"Oto gazetesi ltalyada yapıla
cak beynelmilel futbol müsabaka
larına Türkiyenin de iftirak ede
ceğini yazıyor.'' 

Gördünüz mü aziz okuyucula
rım· 1934 aeneıinde ltalyada ya-

' Pılacak futbol fa1J1piyonluğuna 
dahil olduğumuzu Franaada çıkan 
bir gazeteden öğreniyoruz. Ne 
tuhaf ve ne acı de~ mi? 

Galiba bu giditle, yakın bir is
tikbalde mecmua ve gazeteleri
ınizde .~ kabil havadislere raat 
geleceğizı 

Karilerimize müjde 

- "Miroir des apara" mecmu
asının yazdığına göre; önüınllz. 
deki hafta Taksim atadyomunda 
Galataaaray - F enerbahçe mtiaa. 
baka11 yapılacaktır. 

- Match mecmuası, Ttirldye 
futbol federasyonunun Kahtane
de, her türlü konforu haYI mükem 
ınel bir ıtad İnf& ettireceğini bil
diriyor. 

- Çlnde çıkan bir apor gazete
ıi, bir ay aonra İstanbul - İzmir 
ınuhtelitlerinin kartılatacafnu ya
tıyor. 

- Şiınall kutuptan gelen bir 
ıpor mecmuasının bildirdi~ine 
göreı kıymetli aür'atçimiz Semih, 
100 metre Türkiye rekorunu 10 
1/ 5 e lndirmiftir. vesaire. 

Bu devreye batlamadan evvel 
geçen devrenin ufak bir bilançosu 
nu çizmeği muvafık bulduk. Ge
çen devrede birinci kümeye dahil 
yedi kulüpte rakiplerile çarpıfmıt 
lar ve fU suretle netice almı9lardı. 
F enerhahçe, Betikl&f, İstanbul
spor, Vefa - Kumkapı, Beykoz, 
Süleymaniye, Galatasaray. 

Bu denenin en harükullde hi.
diaesi senelerden beri birinciliği, 
rakibl Fenerbahçe takımı ile pay. 
latan Galataaaray takumnm; bıı 
gün küme sonuncusu bulunması
dır. Galataaaray daha devre bida. 
yetinde mağlQp olmağa batll\Dllf 
ve bu ıürmüt aitmittir. Nihayet 
aon kartılattığı ezeli rakibi Fener
bahçeden de 5 tane yeyince küme 
aonunculuğuna kadar düfmüttür. 
O zamanda yazdığumz gibi San 
kırmızılıların Fenerbahçeden hig 
bir zaman bet gol yediği vaki de
ğildi. Bu Galatasaray tarihine ka
ra harflerle yazılacak bir hadise
dir. Çünkü Galataaaraylılar bu
günkü kadar feci bir hale dilfme
mitlerdlr. 
Yarın oynanacak maça gelinceı 
Cuma günü Sarı kırmızılılarm 

kazanmak ihtimali hemen hemen 
hit yok gibidir. 

Bunun da bir kaç sebebi vardır. 
Galata~aylılar bu devrede ge
çen devredekinden daha fazla 
bir panik geçireceklerdir, çünkü 
artık hatlarında en fena bir za
man&a bulunmut olan Muslihleri 
yoktur. 

Aziz okuyuculanm; tayet yu
karıdaki çefİt havadislerle kartı
la,ıraanız, hiç hayret etmeyiniz. 
Spor ve ıporcularımı:za kartı gös
terdiğimiz alaka11zlığm bizi bu 
neviden bir çok acı akıbetlerle 
kıutılD.ftıracağı muhakkaktır. Bir 
kaç sene evvel Amerikaya giden, 
Mülayim pehlivanın bugün nerde 
olduğu, neler yapbAı ve hatt& ha
l-atta bulunup bulunmadıAı kaçı- • 

Mualih onlara kaptanı umu
milikten batka bir de dadılık yap
bğı halde gene yaranamadı ve 

Galatasarag kaptanı Nihat B. 

neticede çari1 maçar çekilmek za. 
ruretinde kaldı. Bu iatifa çok kuv
vetle tahmin ediyoruz ki Galata
sarayı ikinci kümeye bile düfi.ire
bilecektir. 

Be,iktap gelince: 
Birinci devrenin ilk zamanla

nnı çok iyi geçiren bu ekip aonla
ra doğru bir az kuvvetten düter 
gibi alduyıa da kötü bir halde de
ğildi. Bu devreye de ayni tevkle 
ba,larsa ikinciliği garantiler ka
naatindeyiz. 

Maçın ne olabileceğine gelin
ce; biz tek cilmle ile tunu söyleye
biliyoruz: Be9ikt., iyi bir sayı 
farkile galip gelecektir. 

llıızın malQmudur? r.-~----~ ..................... .....,,.....~r;----.ı::-~--------..,...,,....,....,....,....,,.,..--:!:'t, 
Çok değil, biraz, bir tutam, bir 

Parça alô.ka, sporumuza musallat 
olan tehlikeleri bertaraf etmeye 
kafi gelecektir. Ha gayret arka
datlar; fU iti el birliğiyle hallede
lim. Spor ve ıporcularımızla met
gul olalım. Onu ve onlan layık 
olduktan mevkie ulattırmak için 
ÇaJı,alım. 

Sporda da Kübizm 
Klüp, atad, piat isimleri gibi 

•pora teallQk eden kelimelerin 
Yalnız rumuzlan yazılması, ade
ta son aenelerin moda11 oldu. 

Bu yüzden, okuduğumuz bir 
Çok ıpor yazı ve havadislerinin 
ınanasmı anlayamıyor, hatta bun
ların bir spor havadiıi mi, yoksa 
bir kimya muadelesi mi oldu~nu 
bile kolaylıkla tefrik edemiyoruz. 

Evvelsi gün elime Almanyada 
~ıkan bir spor mecmuası geçti ... 
ilk sahifede üç satırlık bir yazı na
zarı dikkatimi celbetti. Okudum: 

"W. S. T. sahasında oynanan 
P. O. Y- S. G. D maçı beraberlik 
le neticelendi. Oyun çok sert cere-

yan etmit ve P. O. Y. klübü tribün l lll!ııılilaıı-~:;.;;..~:.;;_.......,;.'""'-~~-&Ü~L, .. Q;~._..!s~fiılL~..:J 
leri izdiham hasebiyle kısmen göç ,-
tnüttür.'' 

"G 
kl

eçen pazar F.N.Y.N. - M.T. 
iki dllnga şampiyonu oe bir sabık şampiyona ganyana: 

Faris, C:artomet, lı:ome Godard ~· . üp boka takımları B.T.W. B. 
rıngınde ~artılattılar. Neticede 1 ---~ ,.._._........, 

F.N.Y.N. lıler 3 e kartı 5 puanla 
galip geldiler. 

Bir diğeri: 
"Pazar günü F. M. N. _ L. t. 

C. maçını idare eden H. 1. K. klüp 
ten Her W. Jung dün vefat etmit
tir. v. s. 

Medeniyetin demirden elleri 
~iinyanın dört bucağını sarınca 
~dem oğlu miskinliği ele aldı. Ke
lınıelerde iktısat yapan müessis, 
bir kaç harf fazla yazmağa üte
~en muharrir, ortaya öyle gülünç 
0~le kübik fah eser isim ve hava
dısler atıyor ki; ainirlerine azami 
te~ec~de hakim olan centilmen
i er.ı çıleden çıkarır, en soğuk kan
ı ınsanları deli divane eder. 

h· Bu da kübizm modasının tuhaf 
ır cilvesi olsa gerek. 

F. H. ----·-··----
Geçen haftaki 
llUnıP.cemlz 
ole Geçen haftaki spor sahifemizde 
"ı ıı:nıcularımıza takdim ettiğimiz bil 
"-dcede "maçlarda son sözü söyliyen 
~ kanı" cümlesi bir tertip hatası ola-
' (Macarlarda son sözü söyliyen 

Ailen Avusturyalı Jaekmana ait olan sa!'} kol katdırma rBko
runu 9 K. 500 grama çıkardı. llesmlml:ı bunu gnster/ygr 

adam) şeklinde çıkmı§lr. Karilennıiz 
den aldığnnız cevaplard:ı bu kmm 
- tabii olarak - yanlış yazılmıştı. Biz 
ancak bu cümleyi yanlı§ yu:an, fakat 
diğerlerini tamamen h:ılleden kariler 
ara11nda kur'a çektik. Birinciliği in-

kılap lisesi sekizinci sınıftan Feridun 
Fahri Bey, ikinciliği: Şehzadebaşı, 
Fevziye caddesinde Erol Şakir Bey 
kazanmıtktır .. Bu okuyucularımız bu 
gün saat 6 • 7 aruı matbaamıza gelip 
davetiyeleri alabilirler. 

Kozeluh 
I Çıldırdı 

'·~--~-A_•_k_a_rr __ t_a_b_ıı_o_a_t ____ --ıl 
•• Oıküdar Askerlik Şubeai Reuili
gınden: 

l - Askere göndermek iti başlaya
cağından ihtiyat yoklamalar ikinci bir 
bildirite kadar yapılmıyacaktır.. Dı
ıarlardaki ihtiyatların yoklama için 
gönderdikleri mektuplar kabul ve di
lekleri yapılır. 

ıınımnnımuımııınuııııınuıııunın 

Milli takım 
Anketi 

Bulgariatan ile yapacağımız 
milli maç yaklatmaktadır. 

ıf -------. 

2 - Çağnlacak ve gönderilecek 
325, 326 doğumlu sağlam, sakat pi
yadelerle 327, 328 li jandarma, deruz 
efradının itlerini anlamak Üzere her 
haftıuım pazartesi , çarıarJ.ba günle
ri ıubeye gelmeleri. 

Milli maçlar her hangi bir 
tetekkülün maçı olmayıp camıa
mn maçıdır. Binaenaleyh burada 
ıöz milletindir. Biz de karilerimi
ze bu tarzda bir anket hazırladık. 

Bu ankete ittirak edebilmek i
çin F ederaayonun çıkaracağı mil
li takun kadroıunu bir yanlıt ile 
bulabilmektir. Karilerimlz dütü.,
dlikleri en muvafık kadroyu tes
bit edecekler ve, anket kuponunu 
da raptederek muvazzah adresleri 
rile beraber: (Milliyet Spor mu
harrirliğine) yollayacaklardır. Biz 
bu cevaplan bize gelme aırasile 1 
apor aahifelerimizde nesredeceğiz. 

1 
Federasyonunu teabit edeceği ta- 1 
kım ilan edilince bir yanlıt ile bu 

1 
takımı aeçmit olan okuyucularımız j 
araaında kura çekeceğiz ve birin
ci, ikinci, üçüncü çıkan karileri
mizi illn edeceğiz. Bu zevat bize 
tekrar bir mektupla müracaat e
derek hangi maçın davetiyeleri 
istediklerini bildirecekler, bizde 
birinciye ittediği maçın üç, iki~- ı' 
ciye iki, üçüncüye de bir daveti
yesini iatenilen maçtan iki gün ev
•el taahhütlü mektup teklinde ken 
di adreslerine yollayacağı:&. Bu su
retle biz de milli takımı en iyi tah 
min etmit olan üç kariimizl tanı
yacağız. 

Milli takummızm varlığı için 
çok faydalı ve yerinde olan bu 
yardımı ihmal etmeylniıı ve mut
laka 

İştirak ediniz 
nmınııııınnmınmnmııuumm 

latanbul Futbol Heyetindenı 
17-3-1933 cuma günü yapılacak 

maçları 
Tahrim atculındo 
Vefa. K.K. - fstanbulspor B. talmn 

lan saat 12,30. Hakem izzet B., Bey
koz - Topkapı 2 inci küıne ... ı 14,15 
hakem ~im Turgut B. 

'ef K.Kapı - lat.Spor 1 inci ta-
lomlar aaat 16 hakem. 

F enerbcılı~ Standında: 
GıJatasaray - Beşiktaf B. takımla

" aaat 12,30 hakem 
Altmordu - Hilll 2 inci küme aaat 

14,15 hakem Mehmet R"fllt Bey. 
Galatasaray - Be,iktq 1 inci talmn 

lar saat 16 hakem Sait Sal&hattln 8. 
Gençler: 
Beıiktaı - Süleyınaniye aaat 1 O ha

kem Mehmet R"fllt Bey. 

• • • 
Voleybol ve Buketbol heyetinden: 
17-3-933 cuma günü Galataaaray 

lokalinde yapılacak Voleybol ve Bu 
ektbol maçlar: 

Baıketbol. 
Fenerbahçe - lıtanbulııor, aaat 16 

hakem Naili Bey. 
Voleybol: 

lstanbulspor - Süleymanlye saat 17 
hakem Ali Rıdvan B. Hilal - Fenerbah 
çe saat 17,30 Tabir B. Kuonpqa - E
yüp saat 18 hakem Ali Rıdvan Bey. 
Galatasaray - Vefa-kumkapı 18,30 
hakem Ali Rıdvan Bey. 

---«O»---

Avrupada futbol 
lngilterede - kupa ve lik maç

larına devam edilmektedir. İngil
tere kupaaı dömifinali maçına 
Eeverton ve Mancheater City takı 
mlan kalmıttır. Lik maçlarında 
Arsenal ilerdeki mevkiini muha
faza etmektedir. 

Çekoslovakya - lik maçlarına 
devam edilmektedir. Kuvvetli 
klüoler galip gelmektedir. 

İtalyada - Bu haftaki lik maç. 
ları çok sıkı olmaeına rağmen 
taanif cetvelini deiittirecek dere
cede mühim bir netice yoktur. 1-
talya tampiyonasında Juventuı 31 
puan ile batta gelmektedir. 

Avusturyada - Bu haftanın 
maçları serapa sürprizle doludur. 
Admira Austira, Raplt gibi batta 
gelen klüpler mağlup edilmifler
dir. Bu kuvettli klüplerln yenilme
si Vienna'nın vaziyetini tahkim 
etmektedir. Tasnifte Vienna 19 
puanla hafı muhafaza etmektedir. 

Anket Kupona 
isim:------
Adres:------

Senelerden beri dünya profea
yonel teniı tamPiyonluğunu mu
hafaza eden Kozeluh çıldmnıt 
ve bmarhaneye kaldırılmıfb. 

Methur Çekoslovakyalı tenis
çi ıon günler zarfında gayritabii 
bir hayat sürmeğe bqll\Dllf, 
çok aevdiği tenisi bırakmıtb• 

Doktorlar sabık pmpiyonun 
bu illetten zor kurtulacağını söy
lüyorlar. Bu feci h&diae Çekos
lovak ve hatta bütün dünya spor 
muhitinde büyük bir teeasür u
yandırIDlfbr. ·=··----
Macaristan: 2 
Holanda: 1 

Amsterdam, 5 Mart 1933-Ma
caristan Holanda milli futbol ta
kımları (30) bin seyirci önünde 
Amsterdam ıtadyomunda kartı
latmıtlardır. Oyunu Macarlar 
yalnız bir sayı farkla galip bitir
melerine rağmen hakim bir oyun 
oynamağa muvaffak olamamıt
lardır. Bu maçta Macarların hü
cum hatb çok zayıf bir mevcudiyet 
göstermittir. Yalnız merkez mua
vin Saroasy ve iki müdafi oyunun 
bütün merkezi sıkletini Üzerlerin
de lafımıtlar ve Holandalılarm 
galip gelmesine mani olmutlardır. 

Oyunun ilk golunu devrenin 28 
inci dakikaaında Holandalılar 
Vaden Bruck'un ayağile kazandı
lar. Macarlar buna 38 inci dakıka
kada Bihanny vaaıtasile yapbkla
rı golle mukabele edebildiler. Ma
carlar galibiyet gollerini ikinci 
partinin 28 inci dakikasında yap
mıtlardır. Bu golu Macar merkez 
muhacimi Talekey atmıttır. Oyu
nu me9hur hakem Langenus fav
kal&de bir tekilde idare etmi,tir. 

---<>-

F. 1. F. A. n1n yeni 
bir ~mri 

Beynelmilel Futbol federasyonu 
kendisine mensup federasyonlara 
gönderdiği bir mektupla Beynel
milele mensup federaıyonların 
Beynelmilele mensup olmayan ta 
lmnlarla maç yapmalan huıuıu
nun kat'iyen memnu olduğunu 
tekrar hahrlatmıfhr. 

---<>-

Avusturya - Belçika 
Lehistan - Belçika 
iki memleket federuyouu ara

aında oynamnası takarrür eden 
Belçika - A vuaturya milli maçı 11 
haziran 1933 tarihinde Vlyanada 
yapılacaktır. Belçikalılar bu maç
tan evvel 4 haziranda Vart0vada 
Lehiıtan milli takimile de kartıla
tacaklardır. --o--

Fran••Z oyuncuları 
memnun değil!. 

Son Avusturya -Fransa maçın
dan sonra F ranaız oyuncularına 
federasyon tarafından biner frank 
verildiğini gezetelerde okuyan 
Fransız milli takımından bir çok 
oyuncular bu haberin doğru olma-

3 - Teırin çağrnlıımda iki defa 
da bedel verenlerden ikinciaini venni
yenlerin bir hafta içinde vermeleri, 
vermezlerse kanunun buyruğu yapıla 
cağı; bunlar da nlaanda gönderilecek 
tir. 

4 - Bu sönderiliıte bedel verecek 
!erde toplanma gününe kadar gelip 
bedel itlerini bafarmalan. 

5 - 316, 325 doğumlu kısa haklı
lardan ılmdi:re kadar gönderilnıiyen
lerle 326 lı ehliyetnamesizler ve 325 
li Yüluek ehll:retnameliler de busün
lerde ebliyebıamelerile beraber gel
meleri. 

6-329 lulann ilk yoklamasına baı
lanmadı, ne vakit baılanılacağı bildi 
rilecetldr. Bu doğumdan mektepte o
lanlar okuduklarma dair hüccet ka
kıtlarnu temmuz ayı içinde askerlik 
kurultayına setirmeleri ilk yoklama 
da getirmelerine lüzum yoktur. Yal
nız hallerini bildirmeleri. 

Davet 
1. Fırka Aaerlik Daireai Reialiğin

f den: 
1 - Nlaan 933 celbinde bir buçuk 

1 aeneliklerden 325 ve 326 doğumlular 
Te bunlarla muayeneye tabi olanlar 
ile 316 ı 324 bekayuı. 

2 - Jandarma ve Muzika sınıfın
dan 326; 327 ve kafi selmediği au
rette 928 doğumlular da celp ve sevk 
olunacaktır. Bu sınıfların 316 : 327 
bekayaaı da kezalik aevkolunacaklar 
dır. 

3 - Yanni içtima 12 Niaan 933 
tür. Bedeli nakdi nrecekler l l Nial\ll 
933 alqamma kadar bedel paralannı 
ıubeleri Tuıtaaile Maliyeye tealim 
ebnelerf. 1 

4 - Gerek bu celpte ve gerekae da ' 
ha ..,,elk:i celpte bedeli nakdi veren
'"" 1 Mayıa 933 tıe kıtada bulunmak 
lizere 25 Nlaan 933 tarihinde şubede 
bulunmalan ve bu tarihte gelnıiyen 
bedelciler hakkında Askerlik mükel
lefiyet) kanununun l 06 ıncı maddesi
nin ceza kıamı tatbik olunacağı ilan 
olunur. 

1 Is ve İsçi 1 
MilliJ1Ct bu mtundo İf ve ifçi üti
ycnlere tavcıuut ediyor. lı ve ifçi 
İatİyenler bir mektupla lı büro
muza miiracoat etmelidirler. 

fı isteyenler 
Yübek Ticaret mektebi mtzunu, 

ticarethane, fabrikalarda muhaaiplik 
etmek iatiyor. Franaızca, rumca ve 
Muaevl liaaıuna itinadır. latanbul, Ka 
dirıra, Doğramacı Emin çıkmazı, No. 
1 lamall Aalan 

• • • 
Mükemmel franaızca bilen bir ha

nım iayet müsait ııeraitle fraıuızca 
ders vermek iatiyor. lateyenlerin Mil
liyette J. A. nmıuzuna mliracaatlan. 

Ben öldürmedim 
kokain 

Ededi neslin en kuvvetli ve mümtaz 
romancııı Aka Gündüz yeni bir eaer 
neırettlı "Ben öldürmedim - Kokain" 

Akanın bu eseri diğer eaerleri ka
dar orijinal, belki de o•lardan daha 
üstündür. Ateıin bir zekilnın, kuvvet
li bir ıröriitün, canlı bir üslubun, derin 
bir aezitin yarattığı bu eser Sühulet 
kütüphanesi tarafından güzel ve itina 
lı bir tarzda neırolunmuıtur. Karile
rim.ize tavıiye ederiz. 

Türkçe - Almanca 
yeni hlğat 

Muharrir ve Alman liaeai muallim
lerinden Zeki Cemal Beyin uzun bir 
çalıtma ile hazırladığı ( türkçeden al
mancaya yeni lugat) kitabı Kanaat 
kütüphaneai tarafından tab' ve netre
dilmittir. Türk liaarunın bugünkü ya
zı Ye koDUfma tarzına cöre hazırfan
mı§ olan lugatte ayrıca yerulik yapıl
mıı Te türkler için almanca gramer 
ve alınanlar için türkçe sramer de 
ilave edilnıittir. Bilbu•" tercüme yap
mak iatiyenlere çok/'g~.ı:el bir rehber 
olan bu yeni lugati okuyucularımıza 
taYıİye ederiz. 

Seınavi ihtiru ) 

Kıymeti i ve def erli roman muhar
rirlerimizden Raif Necdet Bey yeni 
bir roman nqretti: "Semavi ihtiraı" 
muharririnin kuvvetli bir eseri olan 
bu yeni romanı "Türk Neıriyat yur
du" temiır Te süze! bir cilt halinde 
basmııbr. Tavsiye ederiz. 

dığıru aöylemektedirler, 
Federasyonun verdiği meblağ 

hin frank değil yalnız üçer yüz 
frank imit. Oyuncular bu meblağı 
~ok az görüyorlar ve federaayonun 
;'..dakasına muhtaç olmadıklarını 
söylemektedirler. Gazetelere göre 
hakikaten federasyon bu itte bir 
az haksızdır. Çünkü federasyon 
bu maçta 600,000 frank hasilat 
yapmı,br. 
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Birinci Sahifeden Geçen Y azdar 
Dil anketi 
(Başı ı inci sahifede) 

Jrilntü. 
Ben sordum: 
- Ya dahinin karşılığı Beyefendi? 
Güldü: 
- Ona da ''vahi" der geçeriz ... Bi

raz dil§ündükten r.onra: 
- Dahinin türkçe karşılığı olarak 

bilmem alabilir miyiz? Bir "Zeyrek" 
aözÜ ... ardır. Kökü türkçe olduğu hal
de oonradan acemlettirmiıler. 

Sıra çelenk sözüne gelince Hamit 
Bey durakladı: · 

- Çelenk halia türkçedir! 
- Nasıl olur Beyefendi? 
- Bir kere acemce olmadığı mu-

hakkak ... lranda bu kadar seneler bu 
lunc:!Uğum halde bu sözü bir Acemin 
ağzındna işitmedim. 
Rüvitı< şair, Beyanki Jüıatma da 

bakarak:: 
- it le, dedi, Beyanki'de çelenk i

çin türkçedir diyor. 
Abdülhak Hamit Beye gö'l'e yeni 

Türk dilinin kurulutu işinde büyük 
küçük herkes yer ve vazife almalıdır. 

Lusiyen Hf. araııra konutmalanmı
r:a giriyor: 

- Aman ne kadar gÜzel olacak ... 
Beyefendi, düşünün bir kere ... Bade
hu .. ne çirkin bir Sublim Porte liaaru .. 
Ne fena bir koku vardı bazı kelime
lerde ... 

Ve sonra hoşuna giden türkçe mu 
tarlan ı...,e seve tekrarlıyor: 

- Öğrenmek.. beğenmek, sezin
mek, İmrenmek.. ne zenginliktir bu 
cannn. 

Abdülhak Hamit Bey gülümsedi: 
- imrenmenin mesela frantızcada 

karşılığı yoktur. 
Ben aynlmak için müaaade isteyin. 

ce ayağa kalkh: • 
.. - ~i~ ~er zaman bana bir feyler 
aoyletınınız .• 

Fakat bu sefer beni karıttırmaaa-
ru:z •• 

Büyük şair bu iıtefini yerine ıeti
remeyeceğimi görünce aiiliimaecliı 

- Anlatıldı, dedi, ne kadar çabala 
sam elinizden kurtulaauyacağun. 

Ve aözünü şöyle tamamladı: 
- Eğer mutlaka yazacabanız fU· 

nu da yazın: Gazinin yolundayız. 'çün 
kü bütün yollar onun yoluna çıkarl .. 

M. Salôlıaddin 

Karşılıklar 
4 üncü liıteye kartılık 

Çehre - yilz, ıurat · türkçele§UIİ§tir. 
Çelenk - başlık. 
Çemen - yqilot, yqillik, çim. 
D~ -:- itmcgücü, öteyeitme. 
D~daga - gürültü • pa!JrtJ. 
Daırc - tekerlek, konak, ev, tef. 

DDebdehebe -(•) ptafat, gözkaına~tırma. 
şet - ürkme kOI' kma 

(*) Kamuıtaki .. 'mü~• 
doğru d<i,iklir · " fU ta laf ata bakın~ 
ıınelı: 9u gozkamattıno aiiae parfaklıp 
bakınız demektir, 

Sii~yeı Şefilı 
••• 

1 - Çare: İyi etme, iyil .. tinne 
2 - Çehre: Yüz, surat. · 
3 - Çelenk: Bu kelime az türlı:çeclir 

Çelenk talmıak, Çelenk vermek 
4 - Ç-: Yeşil ot, yqillik. 
5 - J_>afia: Koğucu, atıcı, ıilrilcü, iti.

CL 

6 - Dağdağa: Gürültü, patırtı, (Dağ
dağasız - gürültüıüz, pat.-tı
sız) gibi. 

7 - D&bi: Yüksek dügünceli ve bil
gili _ileri~ iyi .~•zen ve iyi gören. 

8 - Daır: İçın, donen (Buna dair 
söylenen sözler. Bunun için söy
lenen ıözler. Dair mana itibarile 

dönen ise de bizim kullandıVmız Dairin 
karıılıfı içindir. 

9 - Daire: Çevre, Çevlrilı:, Çevrinti. 
10 - Dava: Sorak, ııonık, aoruş. 
11 - Debdebe: Alay. 
12 - Dehıet : Korku verme, parmak 

l!IIrtma. 
Seyriıelainden: Halit Ziya. 

••• Çare: Yardım, dert gideren; yol, ko-
laylık (çaresiz - gerek). 

Çehre: Yüz, surat; dargınlık. 
Çelenk : Serguç, tuğ. 
Ç-.ı: Yeşillik, çimen. 
Dafi&: İtim, itici, aavan. 
Daidafa: Sıkıntı. 
Düıi: Yüksek kafalı ; kurnaz. 
Dair: Dönücü, ilişen (miltaalllk), için. 
Daire: Büyük konak; konak blllllğll, 

tekerlek, değirmi, yuvarlak; me
mur yeri; tef. 

Dan: Ayak direme (inat); dofnıyu 
dileme. 

Delıdebe: Patırdı, gUrilltU, glleteıiş, 
ııatafat; bllyilldllk. 

Dehfet: Korkunçluk, llrkünçlllk. 
Kumkapı Fransız Erkek mektebi 

Türkçe muallimi Rll&'Jp Tevfik 

••• 
Eski listelerin 
Mukabilleri 

Adap: Utangaçlıklar, Sılı:ılgaıılıklar 
Uılululı:Jar. " Adap, erkin_ y~ı, 
İz. 

Merin: Beğenti, Öfllnttl, Peh peb," 
Yaradan: Canaferln: Can yara. 
dan. 

ı\fet: Çatla, Çatak, Kerkunç, Üzün
tü, Korku " Kıyan: Afeti cm:ı, Ca
na kıyan." Güzeller güzeli, Gölo
çen. 

Agih: Bilgiç, Anlayı§lı, Uyanık, 
Görgülü. 

Abeng: Uygun, Uygunluk, Düzen, 
Düzgünlük " 1rlama (Teganni), 
İrlayış, Çalgı, Çağırtı. 

Alayi~: Pekçe gösteriş, Şatafat. 
Alet: Avadanlık, (Ak, Ek: Ilıcak: Bl-

' · . ·"'. . . VT :' """.. ' -~ .. .t;- • ·:: •. ~ . . . 

Bugün 
On allı 
Mart! 

(Başı 1 inci sahifede) 

lıtanbul aokaklarında ecnebi de,,_ 
letlere menıup askerlerin mahmuz rıe 
atnalı ıesleri ifitiliyordu, O gün, daha 
yataklannda uyuyan 18 hahı·aman 
Türk neferi, &<ıbahleyin, fecirle bera
ber, Şehzadebaıındaki karakolda i~
gal kuııııetleri tarafından namerdane 
bir ıekilde §ehit edilmifti. /atanbul ııe 
Türk bu kara günü hiç bir ııakit unut
mıyacaktır. Her aene olduğu gibi, bu 
sene de, 16 mart İfgal gÜnünde fehit 
edilen kahraman askerlerimiz için E
yüp ıehitliğinde büyük bir ihtilal ya
pılacaktır. Merasime mektepler, aake
ri kıt'lar, Darülfünun gençliği, içti
mai, mesleki bütün teıekküller ııe 
halk iftirak edecektir. Şehrimizde bu
lunan 8 . M. Medw a"ası da merasi
me daııet edilmiftir. Merasime ifli
rak edecekleri hususi bir ııopur Köp
rüden Eyübe götürecektir. Vapur K· 

at 13 te i.ıkeleden kalkacak, merasim 
Eyüp ıehitliğinde Kat 14 te ba§lıya
caklır. Merasime Müftü efendinin o
kuyacağı türkçe bir dua ııe fatiha ile 
baılanacaktır. Bundan sonra Halkeııi 
.,., fırka namına bir zat, ıehir namına 
mecli.s aMJ&ından gıuetema umumi 
neıriyat müdürü Etem lzut 8. ve 
gençlik namına da M. T. talebe birli
ğinden bir talebe birer nutuk irat e
deceklerdir. Sonra :wbit kumanda
sında bir mülre:u asker haııaya üç el 
ateı edecektir .,., daha aonra geçit ru 
mi yapılacaktır. Şehitlerin rnhuna it
hal edilmeı. için Eyüp camiinde bir 
de meıılüt okunaca1<tır. latanbul umu
mi meclİ•İ bugÜn bütçe müzakeratı 
için içtima etmeı. mecburiyetinde ol
duğundan bütün aza ihtilable buluna 
mıyacakhr. Mecliai tem.sil etmek üze
re merasimde Nakiye H., Etem lzut 
~ Ahmet Halim Beyler bulunacaklar 
dır. 

çen Alet. Kürek - Küreyen il
let. Kasnak -= Kasan filet. Ulak 
Vasıta mukabili). 

Aman: Sığınma, Güvenme, İnanma 
Yalvanş, Yalva:rtı . 

Amir: Buyuran, Buyurgan, Ba9buğ, 
buğ, İlbaşı. 

Asayiı: Dinlenig, Koruntu, Kollan
ma, İnantı (Eminlik mukabili? 

Aıude: Dinlenmiş, Durgun, Sesaız. § 
Yangelen. 

Ati: Gelecek. İleri, Ön, A§ağı, Alt. 
Sonra. 

Ayin: Şenlik, Düğün, Sevinç Görenek 
Gidiş. 

Ayine-Ayna: Gözgü, Görümgeç, Ba-
kanak. . 

Azade: Kurtulmuş, El etek çelı:mif, 

Başlanmıg. .. d .. I'"'" inhisarlar Bana Bapnu ur .... -
Mamulat ıubeai amiri 

Safiyüttin 

* * * 1 - Cadde: Genişyol 
2 - c.hil: Bilimsiz, bilgisiz. 
3 - Caiz: yapılabilen. 
4 - Cali: yapmacık, uydurma 
5 - Camit: Panuk. 
6 - Canip: Yan. 
7 - Caaua: Kötllgözliyen. 
8 - Cazibe: Tatbçekiı. 
9 - Cazip: sevimli, sevil gen. 
10 - Cebir: Zorlamak, zoraçekmek. 
11 - Celihe: Alm, yllzü§tll. 

An karada facia 
(Başı ı inci sahifede) 

ler hemen tabancalarını çekerek Meh. 
mede teslim olmasmı aöylemitlerdir. 
Mehmet bu davete tabanca&ile alet et 
me!de cevap vermesile müsademe baı 
lanutbr. V c nihayet beynine isabet 
eden bir kurıunla Mehmet yere Yll· 
var1anarak ölmüıtür. Zabıta imirleri 
ve adliye erkanı bir taraftan vak'a ma 
hallin tahkikata başlarken diğer la· 
raftan da yollara serilmiş olan yara
lılar toplanmış, hastahaneye_ sevkolun 
muılardır. ilk it olara k deh Mehme
din evinin kapısı çalınmııtır. Açı.ima. 
ymca eve bitişik ve deli Mehmedın .. sa 
bibi bulundum bir erkanı harp yuz
ba•ısının aile~ile beraber otrd u :Iu eve 
mÜracaat olunmuttur. Bu evden deli 
Mehmedin biraz evvel kendilerine mü 
racaat ettiği, kapının açılmaması ka
rısının hasla bulunması ve belki öl
müş olmıuı ihtimaline karşı evleri~: 
den geçerek bahçesine atla~a~~na m.u 
saade etmelerini rica ettiğinı aoylemıı 
!erdir. Kiracılar evaahibine bu müsa
adeyi esirgememitler. Tahkikatta? 
anlatıldığına göre deli bu suretle evı
ne girmiş ve beş on dakika sonra ııe
ne girdiği yerden dıtarı çıkmıttır· 

Bakkal clükkanıncla 
Bundan sonra deli Mehmet köşede 

bakkal ömer Llltfi Efendinin dükka
nına girmi,, orada çetin bir mücade
leden sonra Liitfi Efendiyi bıçakla ya 
ralamıt ve dükkanda alış veriş et;mek 
te bulunan Adliye vekaleti hapıaha
neler umum müdürlüğü do•ya me~u
ru Huan Basri Beyi yaralamış. Duk
k&ndan meydana fırlayarak kart~ı
na çıkan Sivaslı Zehra Hanımı gor
müş, ona hücum etmiş, kadın korku
dan bakkal Mehmet Efendinin dük
kanına girmiş, kapıyı kapatrıııf, fa
kat Mehmet kapıya ateş edince ~r
JUn kap~ da delerek kadını gobe
ğinden ağır surette yaralamıttn"· 

Saldırıyor 
Deli Mehmet buradan tekrar geri

ye ve atağı doğru kO§IDağa b~tlamıt, 
yolda Kiraz isminde ihtiyar b~ kadı
nı yaralamıf, Hacı ömer Ef • yı. yaka
lamıt, ona kama ile hücum etm.._ Kır
tehirli Ramiz Efendiyi yaralaınıt ve 
bunlardan baıka daha üç kişjye bı
çakla aaldırmıtbr. Eve Jeli ~~hme
din girdiği yoldan adam indıriler<;k 
kapı açılınca, Mehmedin karısı evın 
toprak aofaaı çatmna aaılmıt olara_k 
bulunmuştur. Tahkikattan anlatıldıgı 
na gÖ'l'e, Mehmet kanaını bu suretl_e 
aaınca, buhranla sokağa fırJamıf, °'" 
nüne gelene aaldırmıthr· 

Sabıkalı el eli 
Deli Mehmet sabıkalıdn'. Bır miid

det evvel kardeıini, kardeşinin kar111 
nı ve baldızını mavzerle öldürmüt, 
(105) seneye mahkiim olmuştu. Fa -
kat deliliği anlatıldığından o zaman 
timarbaneye gönderilı:nif, timarhane• 
nin iyilettiii raporile serbest bırakd
mıthr• Yaralılardan Zehra Hanım a
ğırcadır. Nümune hastahanesinde ken 
cliıine operatör Faruk Ye aaiıtanı Su• 
zan beyler tarafından ameliyat yapıl· 
mt!tır. Yaralı kadının dalağı tamamİ· 
le çıkanlmıt ve midesindeki ve kara• 
ciğerindeki kurtun delikleri dikilmit• 
tir .. Zehra Hanım fazla kan zayi et
tiğinden dolayı kızkardetinden kan 
alınarak Zehra Hanıma zerkeclilmiş
tir •• Diğerlerinin yaralan niabeten ha
fiftir. Deli Mebmedin ve kanınını ce
aetlerl Morga gönderilmittir. 

---«O•,---12 - Ce1Tah: Yaran, yaradqen, bı-

çalı:JıyanÔsküdar: Türk şiir Jcralı: fran heyeti gitti 
Filorinalı Nazım Evvelki gün Cenevre'den şeh· 

Ama • • • rimize gelmif olan Adliye nazm 
de: hazırlannuş, tehiye edilmiş, ha- Mirza . Ali Ekber Han Daver'in . zır,_ Kotarilmlş, buyurun, aleş. J 

İkinci hıteden: baliğ: erkin, erişmiş. reisliği albndaki ran heyeti dün 
Baht: yazın, uğur. sabah Toros ekspresi ile ve Ha-
Baht: öz, zatibaht anla~ılmaz lep yolu ile Tahran'a gibnittir. 

UçUncU listeden. · 1 
1 - Caddeı işlekyoı Heyet Haydarpllfada ran Bqkon 
2 - ~· billtiaiz" İıırgUlib. solosu Mirza Eaadullah Han Beh-
3 - Caiz: olur. nam ve konaoloaane erki.nı tara· 
4 - Cali: yapmacık, dUzme, uydur- fından uğurlanmıfbr. 

ma. yalancı. 
5 Camiı: donmuı. donoı.. Terkos umum midirü 

6 - Canip: Yan. 
7 - Casus: araşdlrici Terkoı tirketi umum müdUrü 
8 - Cazibe: çekici, a~ı aevinıll. M. Juan ve murahhas aza M. Ve-
9 - Cazip: çekici, gBnıİı alıcı ilhan dün Pariıten tehrimize gel-
10 - Cebir: Kınlı dlizeltip doğrult- mitlerdir. M. Juan ve M. Veilhan 

mak, kınk düzeltmek, bitinne1ı:, tirketin yakında toplanacak olan 
zor, zorlamak, h 

ıı - Cephe: alın, orta, illedarlar heyeti umumiyeıinde 
12 - een.h: yara tımarciaı. bulunacaklardır. 

Erenköy h~ oilu ikinci tube mtldürUiğü 
T. D. Tetkik cemiyetinde lıtanbu) Emniyet 2 inci tube 

ANKARA, 15. A.A. - T. D. T. C.. M~dür~üğüne tayini tekarriir eden 
miyeti umumi kitiplipden: mufettı9 Demir B. in tayin emri 

T. D. T. cemiyeti umumi merku h... henüz gelmemittir. 
yeti Maarif Vekili Dr. Reıit Galip Beyin ı-:-~---...:. .... .,._ .... ...,..,.....,~ 
reiıliği alhnda toplamnıfbr. 1 J ı ...... 

tılah kar ıhkl d 1 ı an...., rad7..ı-- bü"t"" ,,_,_,. .. 
Kitaplarda ıı § an er - ı~e Ye ~-:J:.":--'-~- ledunuuıe, 

komiıyonunun kavufm& raporu gözden Dil anke~-•n ..... _ ....-...... er. 
ıeçlrilerek kabul eclilmittir. neticeleri ·;:.,~ aluunca bunlarm 

Dil anketi cevaplarmm ııralanarak tıııp Türkçeye karpiık kıla 0"-1ıcadan 
!anmasını ve ıüzülerek karııhk kılavuzu Ankette ileri ıürüJe. ~apılacaktır. 
na konacak sözlerin tesbiti aaalan ka- olarak toplanahiımeei . . lıkJann tam 
rarlatlmhnıtbr. miyeti bütün mmıleketi'9D T. D. T . .,... 

Heyet, gelen kilatlarla idare itleri 1- mecmualarından tunları ':hı ~ ve 
sinden de İcap eden kararlan nrmiftir, 1 - Dil -..keti ve cenp~ htıldon-

Umumi merkez heyeti önümüzdeki da r~ bul'!nan nilıbalardan birer cla-
çaqamba aünü aaat 16 da tekrar topl• n.esnun cem1yet merkezine göııder;lme-
nacalr, ıı. 

T qekkür 2 - Gazeteye ıelipte giremiy-. Y .. 
ANKARA, 15. A.A. - T. D. T. C. hut yalnız hüliaaaı konulabilen -ı.tup 

miyeti umumJ kiltipliiinden: ve tekliflerin cemiyet m«kez.ine ıönıle-
Dil itini milletin büyük bir hizmeti rilmesi. 

ol&rak fahri ıurette üıtüne alıp ileri ıö- Cemiyetin yapacağı ııralama itinde 
türmeye çalışan T D. T. cemiyeti, açıl- muhtaç olduğu bu hizmetin değerli mat 
mış olan büyük dil anketinde ön ıırada buatıınız tarafından eeirıennıiyeceği 
çalıtan Anadolu Ajansı ile Ankara ve tüpheıizdir. 

Istanbulun iki 
Deresi 

(Başı l inci sahifede) 
ra üc~etli bir operatör muavinliği 
ihdası kabul edildi. 

Bundan sonra Kadıköy Kur
bağlı derenin tathiri için 20 bin 
lira tahsisatın kabul edildiğine 
dair bütçe encümeni mazbatası 
okundu. Vali ve Belediye reısı 
Muhittin r . izahat vererek dedi 
ki: 

- Derenin içine akan pis sular
dan ehalinin sıhhatını vikaye et
mek lazımdır. Fakat tarak duba
ları nihayete kadar gidemez. Mu
vakkat bir kanalla pis suları deni
ze akıtmak lazımdır. Bunun için 
40 bin liraya ihtiyaç vardır. Bu 
para ise yetitmez, heder olur. Son
ra yarın öbür gün niçin iti tamam 
lamadıruz, derseniz, verilecek ce
vabım yoktur. 

Galip Bahtiyar B. dedi ki: 
- Encümen tetkikat yaptı, ba

zı kimselerle görüttü. Evvelce, 
derenin Gazhaneye kadar açılma
sı dütünülmüf, fakat bu it için 
400 bin liraya ihtiyaç olduğu anla 
•ılınca vazgeçilmi,tir. Bilahare az 
bir masrafla dere tathir edilmif, 
birkaç sene rahat edilmit. Yirmi 
bin lira kafi mi, değil mi, bilmem? 
Yalnız yapılacak i~le tikayetin 
yüzde sekseninin önüne geçilebi
lir 

Vali B. dedi ki: 
"- Bizim salahiyettar makam

larımız hesap etti. 40 bin lira la
zım olduğu anlatıldı. Acaba ken
dilerinin müracaat ettikleri zevat 
salahiyettar ve mütehass11 kimse
ler midir? Ben bu kadar tahsisat
la meauliyet kabul edecek vaziyet
te değilim. 

Etem izzet B. söz alarak dedi 
ki: 
"- Bu vesile ile Kasımpaşa de

resinin de nazarı dikkata alınma
sını ve makamın bu ite bu sene 
daha büyük bir alaka göstermesi
ni rica ederim. 

Bunun üzerine Muhittin B. bu 
meselenin karar altına alındığı ve 
bu sene yapılacağını söyledi. 

lımail Sıtkı B. dedi ki: 
- Mademki 20 bin lira heder" 

olacaktır, kanalizasyon intaatma 
bllflamak daha muvafıktır. 

Tevfik Salim Pt.: 

- Derede cereyan olsun olma
sın lağımların dereye akmaıı 
doğru değildir. Kanalizasyonun 
yapılınaaı lazımdır . 

Galip Bahtiyar B. 

- Fen müdürü bu ~in avan
projeden evvel yapılamıyacağmı 
aöylemitti. Buna da 80 bin lira is
ter. Avanprojeden evvel yapılma
sı lazım iae makam bu ciheti tav
zih etsin, dedi. 

Vali B.: 
- Avanproje bütün Kadıköyii

ne aittir. 140 bin lira ile bütün bu 
)aımı yaptırmak istiyoruz. 

Cevdet Kerim B.: 

- izalesi lazım bir mahzur var 
dır. l9in nereden batlanacağmı 
makama bırakalım. 

Bu huaustaki müzakere kafi glS
rUldü ve 20 bin lira ile ite batlan
ıııuı muvafık görüldü. 

Bundan sonra mekteplerdeki 
talebenin dit muayeneleri mevzuu 
bahaoldu. Cevdet Kerim B. iza
hat verdi: 

- Dit tabipleri cemiyeti bu iti 
fahriyen yapacak. Mektepleri mm 
takalara ayıralım. Cemiyetin tayin 
edeceği doktorlar muayene ede
cek.... Yalnız zaruri masrafları 
verelim, dedi. 

Cemiyete verilmek üzere bütçe 
ye 700 lira tahıisat kondu. 

Bütçenin daha bazı fasılları mü 
zakere edilerek kabul edildi. Mec:. 
)is bugün tekrar toplanacaktır. 

---«O»---

Harp akademisi 
(Bagı l inci aahifede) 

re iki sene daha kıdem zammı verile
celdir. Kenclllerine verilecek tezi ma.
yaffakıyetle yazanlara bir ....,., daha 
kıdem zemmı nrilecektir. Akademi. 
nin üçüncü ımıfmda haatahk veya her 
hangi bir sebep dolayııile derıleri an
lamak Ye ihata edebilmek kudretini 
kaybedenlerle devamıızlığı , tembel
lik ve kayıtsızlığı teabit olunanlara 
diploma verilmiyecektir. 

14 Üncü maddenin muaddel tekli
ne göre hazerde kıt'a hizmetini yapa
mıyacak tekilde baatalananlarm, hu 1 

~lıkla'! ı_eçkl ise lüzumuna göre ik
lım deiıtbrme ve ayni rütbede ceman 
iki seneyi geçmemek üzere h ... va de
iittirme veya tedaıri muamelesine tilıi 
hıtulacaklardır. 

Heyetler 
Bükreşe gitti 

(Başı ı inci sahifede) 
vapuru ile Köstenceye hareket et
mi9lerdir. 

Ayni vapurla Pireden şehrimi
ze gelen M. Papanastasyu'nun 
reisliği altındaki Yunan heyeti 
de Köstenceye gitmittir. 

Heyetler vapurda Vali Muhid
din B. le Yunan Batkonsolosu M. 
Kapsalis tarafından te~yi edilmi.
lerdir. Yunan murahhas heyeti 
reisi M. Papanastasyu evvelki gün 
vali Muhiddin B. le görüşmüftÜr. 
M. Papanastasyu bunun bir neza
ket ziyareti olduğunu söyliyerek 
demiştir ki: 

- Bu ziyaretten istifade ede
rek Vali B. le ecnebilerin yapma
" yasak edilen sanatlar hakkında 
uzun uzadıya görüştüm. Vali B. 
in beyanatından, bu mesele hak
kında bir itilafa varmak için iki 
memleket arasında sıkı bir çalı.
ma birliği tesisine doğru gidildi
ğini anladım. Ben öyle zannediyo 
rum ki, bu çalıtma birliği sayesin 
de bu kanuna tabi olan Yunanlı
ların memlekette kalmalarına mü
saade etmek için bir ı;are buluna
bileceğinden eminim." 

Yuna:.:ı heyeti dün aktam Yu
nan Batkonsolosu M. Kapınlis ta
rafından şereflerine verilen ziya
fette bulunmuftu. Bu ziyafete Ru
şen Efref 8. de davet edilmiftİ. 
M. Papanastasyu Yunaniıtandaki 
son vaziyet üzerine lideri bulun
duğu çiftçi fırkasının alacağı va
ziyet hakkında sorulan suale ce
vaben demittir ki: 
"- Fırkam bugün liberallerle 

birle~erek muhalefeti tetkil et
mektedirler. Bununla beraber 
programimız bugünkü hükGmeti 
hareketinde serbest bırakmaktır. 
Hükumetin, programını tatbika 
imkan bırakacağız." 

Türk ve Yunan murahhasları 
dün sabah Balkan Ticaret Odaaı
nı ziyaret etmişlerdir. 

M. Papanaııtaıyu'nun bir 
tavzihi 

M. Papanastaayu, M. Plaatira
sm lıtanbulda bulunduğunu bildi
ğini, ve adresini bilmit olsaydı 
ziyaretine gideceği aadedinde bu
gün sabah gazetelerinde ne,rolu
nan haberleri tekzip etmemizi ri· 
ca etti. 

M. Papanaıtasyu, sadece, Pire
de Romanya vapuruna bindiği sı
rada M. Plistiraaın lstanbulda bu
lunduğunu itittiğini, ve ancak o 
esnada bu haberin ne dereceye ka 
dar doiru olup olmadiiını tahkik 
etmek mümkün olmadığını söyle
di. 

M. Plutirası ziyaret bahsına ge 
lince, M. Papanıutaayu, Balkan 
konseyi münasebetile Bükrete va. 
ki olan itbu seyahatindaki memu
riyeti müddetince Yunanistanm 
dahili itleri ile metgul olamayaca 
ğma binaen, böJ:le bir · feyin mev· 
zubahs olmadığıni ve olmasının 
dahi imkan haricinde bulunduğu
nu beyan etmektedir. 

«o•--
Mahkemelerde 

Hileye bakın! 
Para koparmak için 
makamı Alet etmiı 

Bundan bir müddet evvel Ga
latada Abdullah isminde bir a
dam yaralanmıftı. Bu adam ken
disini yaralayanların babaaı olan 
Mecit Efendiden 400 lira para 
iatemit: • 

- Eğer bana bu parayı venr 
aen davamdan feragat eder, ço
cukları da tevkifaneden çıkartı
rım, de mittir. 

Bu paranın çok olduğu söyle
nilmif, o zaman da: 

- Hepsini ben alacak değilim, 
160 lirasını müddei umumi mua
vinine vereceğim, demittir. Mecit 
Efendi de bu aözü tahitlerle tes
bit etmit ve müddei umumiliğe 
bildirmittir. 

Bunun üzerine Abdullah Efen
di hakkında takibata batlanmıt 
ve aleyhine bir dava açılmıtbr. 

Dün bu davaya ikinci ceza mah
kemesinde batlanılmıtbr. 

Maznun kendiıine katiyen if
tira edildiğini söylemit, cürmünü 
inkar etmittir. 

Muhakeme şahit celbi için bat
ka güne bırakılmıftır. 

Beraet 
Vazifeıini ihmalden suçlu po

lis memuru Ziya Efendi üçüncü 
ce 

1 ... "( A iJ Y 0 1 
Jsu ~ .. nKu pro~ram 
ISTAN6UL,l200 m. 

18 . 18,45: Nebil ğlu lsmail Hakkı B. 
18,45 • 19,30: Orkestra. 
19,35 - 20: Fransızca ders ilerlcmit 
olanlara). 
20 - 20,30: Saniye Hanım. (Saz). 
20,30 . 21,30 Tanburi Refik B. 
21,30 . 22,30 Gramofon,Ajans Boraa 
ve saire. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 . 13.30 Ankarapalas orkeıtııuı 

18. - 18.40 Alaturka saz 
18.40 . 19.10 Gramofon 
19.10 . 19.40 Alaturka aaz 
19.40 - 20.10 Gramofon 
20.10 Ajanı haberleri ve hava 
raporu. 
VARŞOVA, 1411 m. 

13,15: Plak. 13,40: Filharmonik 
konaer. 16,30: Plak. 18: Oda musi· 
kioi (plak ile). 19,25: Hafif muaiki. 
21,05: Hafif musiki. 22.35: "Romeo 
ve Julia" i~imli Shakespear'in piyesi. 
23,15: Caz. 24: Caz. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18,35: Plak. 19,20: Konser. 21: 

Stüdyoda bir temail. 22,45: Haber· 
ler. Müteakiben Sigan musikisi. 
24,15: Caz (tagannjli). 

MONIH 532 m. 
18,05: Konser. 20,10: Shaekea· 

pear'in güftelediği tarkılardan. Mü· 
ıahabeler. 21: Stokholm'dan naklen: 
lsveç musikisi. 21,35: Viyana takı· 
mı konseri. 22,15: Solist tagannili 
konser. 23,25: Son haberler. 

ViYANA 517 m . 

17,55: Sopran muganniye lvano
viç'ın istirakile trio konser. 19,05: 
Kadın aaati. Müaahabe. 21,05: Stok
holm'dan: laveç halk şarkı ve musi
kisi. 21.35: laveç opera musikisi 
(Stokholm'dan). 22.55: Haberler. 
23,25: Tagannili caz. 

MILANO - TORINO - FLORENSA 
18,15: Radyo orkeıtraaı. 20: 

Plak. 20,35 : Plak. Haberler. 21: 
Haberler. Plak. Müteakiben: "Si
mon Boccanegra" isimli Verdi'nin 
operaaı. (lstirahatlerde müsahabe-
ler). 

PRAG 487 m. 
18.55: Plak. Müaahabe. 20: Ha

berler, ders. 21,10: Emetana'nm 
halk tarkılanndan. 21,45: Beetho
ven'in keman aonatlarmdan (piyano· 
keman ). 22,15: Brüno'dan: Mugan
niye Kubikova'nın ittirakile halk 
konseri. 

BOKREŞ 394 m. 
13: Plak. 14: Plak. 18: Kanşık 

konser. 19,10: Devamı. 20,35: " 
,, isimli F erarinin opera 

temsili 

BRESLAU 325 m. 
21: Stokholm'dan nakil. 21,40: 

Monolog. 23,05: Haberler. 

tSTANBUL BELED1YES1 
Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
Buglln ıuvare 

saat 21,30 

Büyük 
İkramiye 
Opereti 

Umuma 
826 

MARAŞ 
Çeltik Fabrikası 

T. A. Şirketinden: 
1 - Meclisi idare ve Murakıp 

raporlarının kıraati, 
2 - 1932 bilinçoıunun ve k~ 

ru zarar hesabının taadikile Mec. 
lisi idarenin ibrası, 

3 - Nizamname mucibince çı· 
kacak muf aza yerine diğerleri
nin intihabı, 

4 - Murakıp intihabı, 
S - Heyeti Umumiyenin 22 

Nisan 933 tarihine müaadif cu
marteıi günü Şirketin merkezi bu
lunan Marat Çeltik fabrikasında 
alelade ııenelik içtimaına muhte
rem hiaaedaranm tetrifleri rica ohı 
nur. 

Zayi Sigorta 
Mukavelenamesi 

lıtanbul Galata Türkiye Milli Sigor 
ta tirketi ile 5-1-929 tarihinde akdet
tiğ"im 3705 namarah hayat aigorta 
muka,,.,lenamemi zayi ettim. YenİIİni 
çıkaracağımdan hükmü olmadığım i
lin ederim. Çanakkale Ayncık kaaa 
basında manifaturact Ali Neıip. 

DeV'l'edilecek ihtira beratı 
Ali feveranlı mermiler bulandıılri 

ihtira için 27 Mart 1930 tarihinde Ja
tanbul Vilayeti celilesine takdim edil 
mi§ olup evrak kaleminin 5166 nu
marası ile mukayyet müracaat Üzerin 
deki hukuk bu kere baıkaaına devir 
veya icara verileceğinden bu bapta 
fazla malumat edinmek iatiyen zeva
hn lıtanbul'da Bahçekapıda Taş Ha
nında 43 - 48 numaralarda kain vekili 
H. W. STOCK Efendiye müracaat ey 
lemeleri ilan olunur. 

hakemesi neticesinde cürmü sabit 



-----

1 
lstanbul Belediyal UAnlan 1 

ı-----' 
Keşif bedeli 14220 lira 47 kuruş olan Beykoz Akbaba • 

Dereseki yolunun tamiri kapalı zarfla münakasaya konulmuş 
tur. Tailp olanlar keşiE evrakını, fenni ve umumi şartnamele 
rini görmek ve izahat almak üzere her gün Levazım 
müdürlüğüne müracat etmeli münakasaya girmek için de 
1067 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektupla 
rını 27 -3-933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi encü 
mene vermelidirler. (1187) 

[ Evkaf müdlrlyetl llAnlan 1 
Kıymeti muhammeneai 

Lira 
16000 

Çakmakçılarda Ibrahimpaşayı atik mahallesinde Çak. 
makçılar yokuşunda Fincancılar sokağında 170 arşın terbiin
de Evkafa ait kiğir binanın tamamı kapalı zarf usulile müza. 
yedeye vazolunmuş ise de talip zuhur etmediğinden pazarlık 
la satılmasına karar verilmiştir. Pazarlıkla ihalesi 13 Nisan 
933 perşembe günü saat 15 tedir. Taliplerin her gün İstanbul 
Evkaf Müdiriyeti binasında Mahlfilat kalemine müracaatlan. 

(1177) 

Bahçekapıda dördüncü Vı kıf handa Ziraat Bankasmm 
boşalttığı alt katta ve eski pos tane tarafındaki dört mağaza 
ve üstündeki asma kat ve altındaki bodrum ve merdiven ara· 
smdaki oda teslimi tarihinden 935 senesi Mayıs nihayetine 
kadar 9-3-933 tarihinden 3-4-933 tarihine kadar müddetle 
zarfında pazarlıkla kiraya verİ1eceğİnden tutmak istiyenler 
Evkaf müdiriyetinde akarlar kalemine gelmeleri. ( 1176) 

Beşiktaş Malmüdürlüğündenı 
Beşiktaşta Ekmekçi başı mahallesinde asmalı sokağında 

1 numaralı ahşap ikametgahın mülkiyeti. 
Beşiktaşta Şenlikdede mahallesinin mısırlı ve Nüshetiye 

sokaklarında tahminen 600 arşın miktarında arsa fazlası mül 
kiyeti. 

Balada cins ve evsafı yazılı mahallerin mülkiyetinin fu
ruhtu müzayedeye vazedilmiş tir. Taliplerin müzayede günü 
olan 18-3-933 tarihine müsadif cumartesi gÜnÜ saat 14 te 
Beşiktaş Malmüdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna 
müracaatlan. (944) 650 

Elaziz Belediyesinden: 
Şehre su isale etmek üzere kazdınlacak kuyulardaki biri 

kintileri boşaltacak ve bilahare yetmit beş metre irtifaa daki
kada bet yüz litre su çıkarabilecek elektrik ceryanile mütehar 
rik her türlü edevat ve teferruatile birlikte bir adet Santrifüj 
tulumba mübayaa edilecektir. Talip olanların mufassal t eklif 
mektuo1arile Eliziz belediye riyasetine müracatları ilan olu 
nur. (1188) • 

3 üncü kolordu 1 
11An11trı .____ 

Gümüşsuyu hastanesi için 
açık münakasa ile 5,000 kilo 
siit satın alınacaktır. İhalesi 
1 Nisan 933 Cumartesi gÜ· 
nü saat 14 te yapılacaktır. 
Taliplerin ıartnameaini gör
mek üzere her gÜn ve müna
kaııaya iştirak için o gÜn ve 
vaktinden evvel Fındıklı'da 
3. K. O. SA. AL. KOM. nu
na müracaatlan. (53) 

(1057) 
829 

* * ... 
3. K .O. ve müesseseleri ih 

tiyacı için taahhüdünü ifa et· 
miyen müteahhidi nam ve 
hesabına olmak üzere pazar
lıkla 69500: 84200 adet cet-

Dokumacılara 
Malzeme deposu: 

U"l1Sm1 NiEılu 

15TANBUL11Siı- Keci 
NURHANZ1 

Dr. A. KUTİEL 
Kar.köy Börekçi fmnı lllV1Dda 34. 

528 

Satılık Mobilya 
Beyoğlunda iki oda ve mutbaktan 

mürekkep bir apartıman mobilyesi 
aatılıktır. Adres: Kalis Alman kitap
çı, Beyoğlu istiklal caddesi SOS 

- - - - - --- _,. ~,,___ 

MiLLiYET PERŞEMBE 16 MART um 

MHlt Tfirk 

Türkiyede 1925 de müesses ilk Milli Seyahat Eri 
lsTANBUL, GALATASARAY, Telefon 44914 

Seyahat• çıkarken iş iÇiN, ZEVK iÇiN NATTAdaa bllet 
almak demek DAHA RAHAT, DAHA UCUZ. DAllA 

ZEVKLi seyahat etmek demektir. ~ 1 

MOBiL YA ve KARYOLA 

7 ·-
İ•t. Mr. Kumandanlığı 
Sabnalma kom. ilhları 

·r::===-.., 
' rvıı;ıa~~,rr 

Kuleli Askeri lisesi için - - -- _]c_ .1Jm 
2000 yatak çarşafı 2000 yas- KARADENiZ POST ASI 
tık yüzü 19-3-933 pazar günü SAMSUN 
saat 14 te aleni münakasa ile 
satın alınacaktır. isteklilerin 16 Mart 
şartname ve örneğini görmek p b 
için sabah saat 9 dan 10 na ka erşem e 
dar her gün ve münakasasına 
girişeceklerin belli vakitte ko- günü alqamı hareketle ZoniuJdnk, 

misyonda hazır bulunmaları lnebolu, Samsun, Ordu, Gi-

(514) (848) 
reawı, Trabzon, Sürmene, Rizeye 
azimet ve avdet edecelı:tir. 

••• 510 Fazla tafsilat için Sirkeci Yelkenci 

Asri Mobilya Meşheri ha!:e;!d~e~i~:!nK~= 
hanındaki acentahfına müracaat. 

Tel: 21615, 

970 ----------------------! pazarlığı 16-3-933 perşembe 

A k E • t • ı • günü saat 11 de yapdacaktır. 

n ara: mnıye ış erı ~:~:~~:::.y:~!i~et=.a; 
Umum müdürlüğünden: ~~:ı:~~:i~r::.ku-

ı - Zabıta memurlan için yaptırılacak aaııari 1000 aza· (557) (1169) 
mi 1637 kat elbiıe "pantalon caket" 20 gün müddetle ve kap • • • 

961 

alı zarf uaulile münakaşaya konulmuştur. ihtiyat Zabit mektebi için 
2 - İhale 26 Mart 933 pazar günü saat on dörtte Emni- 200 adet portatif kürek kılı-

yet lıleri Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. fı ile 24 kalem istihkam mal-
3 - Münakasa şartlarını A nkara'da Emniyet işleri U- zemeıinin 18 -3-933 cumarte

mum Müdürlüğünden ve lstanbul'da Emniyet Müdürlüğün- ıi günü saat 11 de pazarlıkla 
den istekliler her gün öğrenebilirler. satın alınacaktır. İsteklilerin 

4- İsteklilerin 1596 lira 8 kuruştan ibaret muvakkat te- izahat almak ve örneğini gör
minat akçesi veya bu miktarda banka mektubu ile Emniyet mek için her gün ve pazarlı· 
İşleri Umum Müdürlüğüne müracaatları. (992) ğa girişeceklerin belli vakitte 

693 hazır bulunmaları. ( 558) 

lstanbul Vilayeti Def terdarhjPndan: 
Semti meş- Mahallesi Sokağı Muhammin Cinsi Hine Numara.11 

huru kıymeti M. 

Beyoğlu Kamer hatun Sergis 1500 Ev Nısıf 18/30 

" " " " 1200 " " 59/7 
" " .. " 1400 " " 57 /5 
Yukarda yazılı üç parça e vin yarım hissesi yirmi beş gÜn 

müddetle müzayedeye konulmu~tur. Taliplerin 18 Mart 933 
tarihine müaadif cumartesi günü saat on beşte İstanbul Def 
terdarlığında müteşekkil ıı'lhş komisyonuna müracaatları. 

(953) 872 
~_,.._,._,._,._,._,._,._,._,.~ . 

Istanbul 4 Üncü icra 
emurluğun an: 

• • • 
(1170) 

962 

Ordu ihtiyacı için 1000 lira 
hk salmastra 20-3-933 pazar
tesi günü saat 11 de pazarlık 
la satın alınacaktır. İsteklile
rin örneğini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa ğirişe· 
ceklerin belli vakitte komis
yonda hazır bulunmaları. 
(551) (1171) 

• 9€3 
• • • 

Harp Akademisinin 5 ka
lem laşlık sebzesi pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 
18-3-933 cumartesi yapılaca
ğından İsteklilerin vaktinde 
komisyonda bulunması. 
(556) (1168) 

*** 
Maltepe lisesi için 50 adet 

yün battaniye 21-3-933 Salı 
günü saat 11 de pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. Şartname ve 
örneğini örmek için her gün 
ve pazarlığa girişeceklerin 
belli vakitte komisyonda ha
zır bulunmaları (560) 

(1181) 

Kuleli Lisesi için "55" do
lap 22-3-933 Çarşamba günü 
saat 11 de pazarhkla satın a
lınacaktır. isteklilerin ıartna
me ve örneğini görmek için 
her gün ve pazarlığa girişecek 
lerin belli vakitte komiayon
da hazır bulunmalan 

(564) (1185) 

lıtanbul Dördüncü icra Memurlu
ğuna: Tamamına iki bin üç yüz lira 
kıymet takdjr edilen Beyoğlunda 

Pangalbda ~et sokağmda yeni 39 
numarah maabahçe mütterek kuyulu 
ahp.p hanenin Üçte iki hiuesi açık 
arttırmaya vuedilmit olup 2S Mart 
933 f'lrlnameoi divanhaneye talik e · 
dilerek 20 Nisan 933 tarihine mÜsa· 
dif Pertembe ırünü uat 14 ten 16 ya 
kadar lstanbul dördüncü icra daire· 
ıinde açık arttırma ıuretile satılacak· 

br. Arttırmaya iıtirak için mezkur 
iki hisseye isabet eden meblağm yüz. 
de yedi buçuk niıbetinde teminat ak
çesi almır , müterakim vergi, beledi
ye vakıf icaresi müıteriye aittir. 929 
tarihli İcra kanununun l 19 uncu mad
desine tevfikan haklan tapu sicilleri
le aabit olnuyan ipotekli alacakhlar i
le diğer alakadaranm ve irtifak hak
kı sahiplerinin bu haklanru ve husu
sile faiz ve muarife dair olan iddia
lann ilan tarihinden itiba.ren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile bildir
meleri lazımdır, aksi halde hakları ta 
pu aicillerile aabit olmıyanlar salıf be 
delinin paylaşmasmdan hariç kalır
lar, alakadarlann işbu maddei kano· 
niye ahkamma tevfikan hareket etme 
leri ve daha fazla malüm&t almak 
isteyenlerin 931-S90 dosya nwnaraaİ· 

le memuriyetimize müracata etmele
ri ilan olunur. 

l•tanbul Dördüncü icra Mem,,rlu
iundan: Tamamına SOOO !ıra lt1y· 
met takdir edilen Oaküdarda Yenima 
hallede Seli.mi Ali Efendi mahalleaİn· 
nin Mezarlık kal'flll tokağmda (Bağ 
larba~ından Haydarpaşnya gidecek 
tramvay caddesi Üzerinde) yeni 33 
numaralı maabahçe ahşap ahırı havi 
kağir müceddet fsrmm tamamı açık art· 
tırmaya vazedilmit olup 28-3-933 ta
rihinde ıartnamesi divanhaneye talik 
edilip 18 • 4 • 933 tarihine mÜ•adif 
salı günü saat 14 ten 16 ya kadar a
çık artınna auretile sablacal,<hr. Art· 
bnnaya ittirak için yüzde yedi buçuk 
teminat akçeı.i alınır. Müterakim ver 
gi, belediye, vakıf icaresi müıtcriye 
aittir. icra ve iflas kanununun 119 
uncu maddesine tevfikan hakları ta· 
pu sicill,.rile sabit olmıyan İpotekli a· 
lacaklılar ile diğer aliikadaransn ve 

irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla· 
nnı ve huıusile faiz. ve maaarifa. dair 
olan iddialarmı ilan tarihinden itiba
ren yirmi giin içinde evrakı müsbite 
ile bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
haklan tapu ıiciUerile sabit olmıyan
lar ıabf bedelinin paylatmasmdan ha 
riç kahrlar, Alakadarların i,bu mııd
dei kanuniye ahkamma gö~e hare
ket etmeleri.,,... daha fazla malümat al 
mak istiyenlerin 932-78 dosya numa· 

· Emniyet Sandığı namına birinci derecede İpotekli olup ta 
mamı 3240 lira kıynıeti muhammeneli Koıkada eski sekban 
başi Yakup ağa yeni camcı Ali mahallesinde Hasan paşa Kara 
kolu sokağında eski ve yeni 98,100,102 numaralarla murak
kam üstünde odaları müştemil iki bap dükkanın nısıf hissesi 
açık arttırmaya konmuş olup şartnamenin 15-3-933 tarihin
den itibaren dairemizde herkes tarafında görülebileceği gibi 
24-4-933 tarihine müsadif pazll'tesi gÜnü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Artırma bede
li muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak 
dirde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere 9-5-933 
tarihine müsadif sah gÜnÜ yine saat 14 den 16 ya kadar dai
remizde yapılacak olan arttırmasında gayrnnenkul en çok 
arttırma ihale edileceğinden taliplerin muhammen kıymetin 
o/0 7 ,5 nisbetinde pey akçesini veya milli bir Banknaın te 
minat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Müterakin 
vergiler ile vakif icaresi ve Be1ediyeye ait tenvirat ve tanzifat 
rüsumlan müşteriye aittir. 20'.14 numaralı İcra ve if1aa kanu
nunun (126) mcı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu 
gayrımenkul üzerinde İpotekli alacaklılar ile diğer alak.ada
ranm ve irtifak hakkı sahipler inin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddialarım, ilin tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müabi telerile bildirmeleri, aksi halde 
hakları tapu aicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylat!· 
masmdan hariç kalacakları ci lıetle alakadaranm işbu madde 
nin mezkllr fikraıma göre hare 1cet etmeleri ve daha fazla malii 
m:ıt almak isteyenlerin 932-2·224 dosya numarasile müra
caatları ilan olunur. 

...... raaile memuriyetimize mürncaııtla.rr 

Maltepe Askeri lisesi için ilan olunur. 

iHTiRA il.ANI 

50 somyalı karyola 22-3-933 --------
Çarşamba günü saat 15 te pa• lstanbul Birinci lflm Memurluğun. 

dan: Beyoğlunda lstikliil caddesin
zarhkla satın alınacaktır• la- de icra,.; ticaret ederken iflasları ilan 
teklilerin ıartname ve örneği- olunan Jak ve Gaıton Heftr efendiı •· 
nİ görmek için her gün ve pa- ler hakkındaki tasfiye bibni, ve ifla
zarlığa girişeceklerin belli va· sm kapanmuma karar verilmit oldu 

kitte komisyonda hazır bulun ğu ilan olunur. 
maları. (563) (1184) ,__ _______ .......... =---------~ 

' vel 400 zımbalı koçan, 177 
mücellit defter ile 800 yaprak 
bastırılacaktır. ihalesi 18 
Mart 933 cumartesi gÜnÜ 
saat 11 d~~ir. Taliplerin şart 
name ve numuneleri görmek 
üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
alma komisyonuna müracaat-

ZA YI - Be~iktat Malmüdürlüğün 1 
den almakta old"ğuın tekaüt maa§ı· 
mın senedi resmisini kaybettim. Bulan
lar Sirkecide Şekerci Hafız Mustafa 

!'l-~~~~~~-----1111 v e mahdumu Cemil Beylere teslimin• 
ı SATILIK f'.',ELEPOR EV ce memnun edilecek bulunmadığı tak 

"Eaaa bir ciaim içerisinden aroma .. 
tik •Yanqu<ksilber mürekkebatsn tah
lili için icap eden muamelib lizime" 
hakkında istihsal olunan 21 Mart 922 
tarih ve 3302 numaralı ihtira berab 
bu defa mevkii fiile konmak üzere a
hara devrüferağ veya icar edileceğin
den talip olanlann Galatada Çinili 
Rıhtım Hanında Robert FetTiye mii· 
racaatlan ilin olunur. 

• * * rin şartname ve örneğini gör-
Maltepe liaeai için "50" ta mek için her gün ve pazarlığa 

lmn dahili elbise 21-3-933 Sa girişeceklerin belli vakitte ko
b günü saat 14,30 da pazarlık 1 misyonda hazır bulunmaları. 

ları. (55) (1165) 
958 

2. Sv. fırkası ihtiyacı için 
pazarlıkla 25,000 kilo un sa
tın alınacaktır. İhalesi 18 
Mart 933 cumartesi günü 
saat 14 tedir. Taliplerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığına iştirak i
::in mezkfu- gföı ve saatte te
minatlarile birlikte 3. K. O. 
Sa. Al. komisyonuna mÜ!'a-
caet!arı. (57) (1166) 

959 

Kadıköy Bahanye Caddeşi Süley- dirde yenisini çıkaracağımdan eakisi-
ınan Paıa sokağında 7 numen>lu Ü- nin hükmü yoktur. Küçük Bebek cad 
gir ev acele aatdd<br. Bu ao- desinde No. 11 Ömer Lutfi. la satın almacaktır. lsteklile- 1 (562) (1183) 
kakla bakkal Koti'ye IDÜracaat. 

... ,st-anbul-Birinc-i 111°-. Mem-urlu: ... :~.11 _l_s_t_an_b_u_l_Z_i_ra_a_t_B_a_n_k_a_S_ID_d_a._n_:_ 
dan: Galatada Topçular cadcleain. 
de kumaı ticaretile iştigal ederken if. 
lası ilana olunan Tayihrnan biraderler 
tirketi ve mezkur ıirketi temsil eden 
t~reka Mişel ve lzidor Tayihman efen 
dıler hakkmdaki tasfiye bitmit ve if
la.m kapanrnaaına karar verilmit ol
duğu icra ve iflas kanunu 2S4 üncü 
nıaddeai ahkô.mına tevfikan ilan olu· 
nur. 

ZA YI - Em18.k ve Eytam Banka
oında 1919 numaralı tasarruf hesabım 
da l<ullandığmı mühriiınü zayettim. 
Y eniaini çıkaracaiımdan c::ıkiainin hiik 
mü yoktur. Alıve 

Sıra No. Semti Mahallesi Sokağı Chısi Hissesi Emlik No. 
79 Beyazıt Beyaz t K~ laycılar kirgir mağaza 1-2 2 
97 Kandilli Kandilli Yenilıuyu ah,ap hane 3-10 S 

176 Samatya Sanca:Ctar Hayrettin Sulumanastır kiirgirdilkkin maabahçe tamamı 52 
177 Kocamustafapaşa ., Mektep hane maababço ,. 35 
178 İs_tanhul Balıkpazar Ahiçelebi Yoğurtçu kirgir mağaza ,. 6 
182 B:ılat Karaba, Kö,.r ı.i başı ahşap hane ,, 21 
186 Ba'.~ı r:Cöy Zeytialik Odal:aşı arsa ziraı 96 ,, 5 
190 Küçükmustafapaşa Monla Hüsrev Küçlikmustafapaşa kirgir dükl.:An ,, 51 

H:aaeye göre muhammen K. 
2SJ T.L 
240 

1500 
1500 
48)0 
80) 
200 
400 

Pey ak~e ierile ihale bedelleri nakden Hya g•} ··mahadi! lonosi!e ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayri men"u!!erin müzayedeleri 
temdit olunmuştur. İhalei krt'iyeleri 2 ı .3.933 paz ırtesi günü saat on beştedir. Arzu edenlerin y1'zde yedi buçuk P~• akçelerile bankamıza 
müracaatları. Şartn:ıme b:tnkam z kapıs na r~ılmıştır. Senei baliye ver2iıile belediye rüsumu müşt~riye aittir (1,;46) 
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MiLLiYET PERŞEMBE 16 MART 1933" 

Bu Hanım Aynaya Bakıyor 
ve 

Kendisini daha 
güzel görüyor ! 

1 Filhakika : 
Eskisinden daha güzel 

göründüğüne 

şüphe yoktur! A 
z Çünkü I PEK I Ş günlü/eri 

arasından inlilıap ederek 
yaptırdığı yeni elbisenin 
rengi kendisini çok açmıştır. 

~ ~ • • - ·4'· ;t\ ....... ' . • ..· ' ' , ; 1 • 1 :. • .. 

1 
ANADOLU 

Çantaıar oavua.ar Cüzdanlar 
Ankara'da 

Cocukı ravı cadde.inde 

l.tanbul'da 
Bahçekapı'da ve Beyoğlu'nda latlklAJ 

carlde•i" ~ 
Saıııuıu-ı'da 

Paa1ular c · d·'eıinde 

Türk Sigorta Şirketi 
t Oncil Vakıf H- fstanbul 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
ka ~~eşiktaş.ta Yenimahalle posta caddesinde 114 n\Dllaralı 
9 hf!lr h~enın 112 hiaae itibarile Azat ve Jiraberden metnik 

ıaaeaının mülkiyeti. Boğaziçi Kuruçeşme mahallesinde Ku 
r'!çkeşme üstünde Rusların Bağı nam mahalde Ruslardan met 
ru 6 numaralı ahşap hane en kazı. 
d Balada .ad~es! ve ev~fı ~azılı m.etrUk mahaller müzaye-
9;~e va~e?ilrnittir. Talıplennyevrnı müzayede olan 18-3-

.. d~~nhı.ne müaadif cumartesi giinü aaat 14 te Beşiktaş mal
mu ırıyetinde müteşekkil sabş komisyonuna müracaatlan. 

(943) 649 

Be.şiktaş Malmüdürlüğünden: 
mar~h'ık~fc ~eşvi!ôre mahallesinde cadde üzerinde 154 nu
• sa 1 eşvikiye ukerlik şubesi binasının bir &enelı~ 
ıcan· 

r.nar~(t!;;! y:: mah~ll~ek~e ba,mda 130 nu-
2179 zira ar~iai ürk aüv~ Polis. karakolu binasına ait 

Bar d . ç sene. muddetle ıcarı. 
.. eda a cıns ve evaafile adresleri yazılı mahallerin icarı 

muzay eye vazedilrni t. T li l . 
lan 18-3-933 t 'hin ~ ır. . a P erın yevmi müzayede o-
şiktaş Malmüd~nl .• v ~ mdüaadif cumartesi günü saat 14 te Se-

r ugun e müt,.•ekkil aat • ko . 
nuna müracaatlan. (S4S) ..._. ıt ve ıcar mısyo-

651 
ZA YI - llıaa aakerlik fQb...U.de 

1 

.... der nevi kundura, m•· -· 
ranıol', d&,em~ci aandıkçı vuair 
san 'atlar içiıı çiYI, A Tr11pa ayan 
cina ve kalitede fialbr ıayet 
makal 

"G 0 NE Ş ,; 
Tel, çfv: veakaamı fabrika•ı 

lsıanbul, Balat, Karabaş m ıhaAe.ı 
Salhane sokak No. 57 fabrikamız '' 
asıf maklntlerlo mUcehhtz olup mem
leketin bUtiln ihılyıcaıın ı ı.rmin •~• 

- cılı: iktidardadır . 

Muhammen kıymeti 

Lira 
350!) 
250 
150 

200 

926 

senelik 
icarı 
Lira 
120 

o 
o 

o 

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

Türkiye İt Bankası t•rahndan tetldl olunmuıtur. idare meclllll ve mlldilrler 
heyeti ve cıemurlan klmilen Türklerden mürekkep yeglne Türk Sigorta Şirke· 
tl.dir. Tlirklyenin her tarafında (200) a geçen acentalannın hepsi Türktilr. TB.ı-
kiyenln en mühim n•Ueaaeaelerinln ve bankalanmn •İgortalannı icra etmektedlr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
S:gortalarını en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararlan allr' at 't'e kolaylıkla ISder. 

Hfoi deYir
dekl kıymeti 

Lira 
SOM 
200 
350 

00 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefonr fst. 20531 

Ziraat 
Emlik 

No. 
Zira 

1300 
800 
200 

Bankasından: 

Yayla 
Namazırih caddesi .. 

Cinıl 

1'.lrglr ilana 
Araa 
Harap dnkkla 

Kariye veya 
mahallesi 

"1rklareU 

" 
" • 

9q1 
278 

1826 
9'.12 
992 

~3.994 
1300 Yayla Dnkkh kah•ehane anaları . • •• 

400 12 400 1116 2'.>0 " Harap hane " 
30() O 300 1023 150 ,. caddeli Hane ,. 
6() O 60 300 25 Naınaıglh " Harap dllkk!n ,. 
20~ O 150 326 40() ., ,. Araa " 

2000 36 lSJO 193-194 800 Eakl hllkllmet caddesi Dilkkln, otel, kahvehane ,, 

ll 

almıt oldufum terlüa tezk......,.; u.'; latanbul Birinci lflü Memurlufun· 
aene evvel :uyl ettim. y ...bini alaca- danı Beyoflunda albncı dairede 
iımdan eakWnin hükmil yoktur. il- M"trutl;ret caddeolnde 42 No. da ko
gaz'ın Sazer kar:reaind- Meh.,.et ol- lon:ra Te ltnyat ticaretiyle mqıruJ ı,. 
lu Yuauf 318 kan ifluı illn olunan Hıriato Karama

noplo efendinin teklif eyledifi konkur 
dato mahk-ece taadik Ye iflaaı kal
dmlm.ıı olmakla icra ve iflü kanunu
nun 309 uncu maddealnln oon fıkruı 
mucibine. ill olunur. 

Yııkada evsafı yanlı gayrlmllbadiller e'?v~ ıartna~eaine tevfikan a~k arthrmaya çıkarılınıthr. Pey akçesi ve ihale bedeli aak~n veya 
gayrimflbadll bonosu ile &denecektir .. Kat! ıhale 3 N_ıun 933 paıartesı a-nnn 1aat on beıtedir. Talipler muhammen kıymet llıerındea %. 
yedi buçuk hesabı ile pey akçelerlni ih~le g.llnll ıaat on be~e kader B~n~aya yahracaklardır. Şartnamesi bank• kapuıaııa aıılmıttır. Seneı 
hallye Terıriaile belediye rllsuınu ınUftenye aıttlr. Fazla tafaılit almak ıstıyenler Kırklereli Ziraat Bankasın• ınllracaatları. (1115) 

-• 
lstanbul ve 

Türk 
Trakya 
Anoniııı 

Şeker F abrikalan 
Şirketinden: 

Alpullu Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere sablıre 

Kristal Toz, Kilosu 36,1s Kuruş 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi ham_ule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal 

?"önderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

AdreE: Istanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: istanbul Şeker Telefon: 244 70. 79 
481 

912 

• 


