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NUSHASI S KURUŞTUR 

Cümhurreisi 
Roosevelt 

Geçen tetriniaanide Amerik~
tını cümhurreisliğine intihap edı· 
len Rooıeve!t bugün Amerikanın 
devlet makinesini eline alıyor. Bi
llaenaleyh intihabatta kaybeden 
tiiınhurreiıinin İf batından çekil· 
llıesile intihabatta kazanan cüm· 
hıırreisinin it batma geçmesi 
lrasındaki dört aylık fasıla bu
Riin nihayet buluyor. Amerikanın 
bir buçuk asırlık tarihinde hiç 
bir zaman bu faaıla bu kadar u
ıun görünmedi. Amerikada cüm· 
hı.ırreisi değitmesi yalnız A
llıerikayı alakadar eden dahili bir 
llıesele değildir. Harbi umumi
den sonra Amerikanın beynelmi
lel müvazenedeki ağırlığı, dün· 
Yanın iktısadi hayatındaki ehem
llıiyeti o kadar büyüktür ki, A
llıerika cümhurreisinin değit
llıesi beynelmilel tümulü haiz bir 
llıeseledir. Bunun içindir ki te,ri
lıiııaninin ilk haftası ile martın 
dördüncü günü arasındaki za
llıan beynelmilel münasebetlerde 
de bir durgunluk devresi olmut
lıır. Cihan devletlerinin karşılat
tığı büyük meselelerin hiç biri 
.\ınerikanın İftİraki olmaksızın 
halledilemez. Beynelmilel borç
~. Cihan ikbsat konferıuw, pa
ta kıymetlerinde istikrar, güm
liik tarifeleri, teılihatm azaltıl
llıaaı, bütün bu meseleler ancak 
..\ınerikanın i9tiraki ile halledile
Cek itlerdir. Cümhurreiıi Hoo
ter dört ay evvel, intihabatı kay
he1 ttikten sonra bu derece esa .. 
ı meselelerde Amerika namına 
lııüzakereye giri9mek için lizım 

h
geJen itimat ve nüfuzu kaybetmit 
ıılunuyordu. Bunun içindir ki 

Aınerikahlar ile beraber bütün 
dünya, bugünün vürudunu dört 
!!özle bekliyordu. 
ı. Roosevelt bu memleketin mu-
1<adderatmı çok mü•kül bir za. 
lılanda eline alıyor. Denilebilir ki 
lincoln'dan beri biç bir cümhur
teiıi bu derece mütkülat ile kar-

incir kahvesi içeceğiz 
lktısat vekaletine çok yerinde 

görülen bir teklif vaki oldu 
Bu suretle kahve parası memlekete kalacak_ 

ANKARA, 3 ( Telefonla ) -
Kahve ithalinin bir elden idaresi 
ve incirin dahilde istihl&kini art
brmak gibi mevzularla • müteva
ziyen zaman zaman incir kahvesi 
meselesinden bahsedilmektedir. 
Maliim olduğu üzere Avrupada ya 
bani hindiba kökünden ve bilhas 
sa hurde incirden kahve yapılmak 
ta ve bu kahve ya safi olarak ve
ya muhtelif nisbetlerde tabii kah 
ve ile karı9tınlmıt olarak içilmek 
tedir. Memleketimizde de incir 
kahvesinin küçük mikyasta bir tec 
rübesi mevcuttur. Dahilde incire 
yeni bir istihlak membaı te9kil et
mesi itibarile, incir kahvesi mese
lesinin hükilmet tarafından ele a
lınması için lktısat Vekaleti nez
dinde tetebbüaatta bulunulınuttur 
Haber aldığımıza göre, son zaman 
larda lktııat vekaletine vuku bu
lan müracaatta kahve ithalinin 
devlet inhisarına aluımaaı ve bu 
inhisar tarafından tabii kahvenin 
incir kahvesile karı9tırılarak sabi 
maaı teklif edilmektedir. Bu 
suretle itiyat meselesi zamanla bt.l 
lolunacafına göre, halka kalbe do 
kunmıyan aıhhl ve ucuz bir kahve 
temin edilmit olacağı gibi, incir 
mahsulümüz için de yeni ve mü
him bir istihlak membaı bulunmut 
olacaktır. Teklif sahibinin hesabı 
na göre, Türkiyede senede dört 
buçuk milyon kilo kadar kahve 
aarfedildiğinden, inhisar mesel& 
yüzde yirmi bet niıbetinde kant
tınraa, senede bir milyon ki
Jodan fazla incir kahvesi ıüriil-

incir lıahuui aatanlardan biri 

müt olur ki, bu mikdar kahveyi el 
de etmek için takriben iki milyon 
kilo incir aarfedilmeai lizun gelir. 
Bu nisbet yüzde elliye çıkarılırsa, 
kahve için aarfedilecek incir mik
dan da, dört milyon kiloyu bulur. 
Hükiimet eaaaen kahve ithalini bir 
elden idare etmek aalahiy

0

etine 
maliktir. "Kantık kahve yapmak 
ve satmak salahiyetini de haiz 
bir inhisar teklifi, incirin istihlaki 
faydasından batka kahve ithala
bndan dolayı harice vermekte ol
duğumuz paranm yukarıdaki nia
betler dahilinde azaltılması itiba
rile de şayanı dikkat görülmekte
dir. f1111Ş -değildir. Ve ka11ıla,tığı 

tnütkül meseleleri naaıl halle e- 1-=--==-==--===-==....,==---===-====--..---===== 
ceii!n~ dair müsbet bir program 
sah~bı olduğu da henüz vizıh bir 
fekı ide görünmüyor. 

Wilson zamanından beri Ame
~ka, Avrupa kıt'asına kartı bir 
t~kaytlık göstermekte idi.Bu, Har
ı. 1 umumide büyük fedakarlığa 
ltatlanan Amerikalıların ıulh mu-
11hedeleri hakkındaki ıukutu ha
l'allerinin bir neticesi idi. Ancak 
Aınerika A vrupadan ne kadar 
kaçmmak iıtediyıe, o derece ka
Çtnmanm mü•kül olduğunu anla
dı. 1929 senesinden beri Ameri
kı..yı kaııp kavuran buhran bir 
Amerika buhranı c!eğil, cihan 
buhranıdır. Ve Amerikalılar an
laınışlardır ki yalnız kendi hatla
rına alacakları tedbirlerle l:u me
ıe)e halhdilemez. 

Roosevelt'in takip edeceği si
l'aıet, Wilaon'un siyasetine avd~t 
lıı11naıını tazammun etmiyebı
lir. Fakat her halde 1920 aenesin
~en beri Cümhuriyet fırkasının 
•ktidarda bulunduğu uman zar
fındaki istiğna ıiyaaetinde de-
911rn etrniyeceği de anlqılmakta
dır. Çünkü filen Amerikanın ida
re ınakinesine vazıyet etmit olma
~~la beraber, intihap edildiği 
P"ünden beri bir çok meselelerde 
lioover hükiimetile tetriki mesai 
jhnit ve hattA bazı ecnebi dev
etlerle bazı meaelelerin halli hu
•ı.ıaunda ~~masa ~il_e girmittir. 
h Bu cumhurreıaı değifmesinin 

~:ıi yakından al~dar edecek 
h_ır safhası, Amerıka ıefiri Sher
rılJ cenaplarının teamül iktızaaı 
deği,mesi keyfiyetidir· M. Sher
tilJ kısa bir zaman zarfında mem. 
l"ketimizi aevmit ve kendisini de 
~ev.Jinnitti. Binaenaleyh teamül 
iktızası aramızdan ayrılması, te
!afisi çok mü,kül bir botluk bıra
<e&.caktır. · 

Ahmet ŞOKRO 

Gömülü kasa 
ııı·YILNO, 3. A. A. -Toprağa gömül· 
,1~t bir kasa içinde bir milyon 350 bin 
._~" ruble bulunmuıtur. Bu definenin 
ı.e;: lı Ruı cenerallerinden olan Tannen 
lıll lı ınuh.....,beainden aonra ölen cene
d • Saınaonov'un orduınna ait kasa ol
~'!\ı anlB§ılmııtır. 

ı,1~sonov ordusu acele rica ederk•n 
;tlı•hbıırat •ubeıi şefi olan ve casuslukla 
~llJ e<'i)e...,k ıısıl"n miralay Miasoie
l, ~~ oldusnr halde bu kasayi t<>ı>ra 
l\~ koınu., brtakmıttıT. Kaaıanm içinde 
"> 1 ~rlı.ı.nı harp heyetine ait mW.İnt ye. 

"'"1ft• bulunduğa da oöylemwkMalir. 

Dariİflelalıalıların 4ünlıi1 toplantıl..,.., 

Darüşşaf aka mezunları 
Genç ihtiyar bir araya gelerek 
cemiyet teşkiline karar verdiler 
DarüJtefaka. ~an arasın

da ırkı ve samımı hır teıanüt te
min ebnek maksadile bir mezun. 
lar cemiyeti tefkili için müteşebbis 
)erin daveti üzerin dün Halkevin
de büyük bir toplantı yapıl~ttır. 
Bu toplantıda yüksek mevkı!erde 
bulunan Darünefakanın eskı me
zunları ile genç mezunlardan mü
rekkep büyük bir kalabalık vardı. 
Müteşebbisler namına Sezai Bey, 
arkadatlann davetini kabul ede
rek gelmelerinden dolayı tefek· 
~r etmit ve kongreyi idare için 
reıs ve katip intihabım istemiştir. 
B~~n üzerine Darüttefaka lisesİ· 
nın ılk sene mezunlarmdan olup 
yegane sağ kalan ve Telefon Şir
keti komiserJiğinden mütekait bu
lunan Fuat Bey reisliğe ve genç 
mezunlardan Muhterem Bey de 
katipliğe seçilınittir. Şirketi Hay
riye memurin müdürü ve Darütte 
fakanın eski mezunlarından izzet 
Bey töz alarak 25 seneden beri ce 
miyet itlerinde uğrattrırını ve tim 
diye kadar üç defa DarütAefaka 
mezunları cemiyeti tefkil edildiği 

ni, her nedense muvaffak oluna
madığını söylemit ve dördüncü de 
fa olarak cemiyet kunnak istiyen 
müteşebbislere muvaffakıyet te
menni ebnittir. izzet Beyden son
ra bir zat genç, ihtiyar toplanmıt 
olan arkadatlann biribirlerini ta
nımadığını ıöylemit ve herkesin 
kendilerini tanıstırmasını teklif et 
mittir. Bunun Üzerine her mezun 
(ben Darünefakanın .... senesi 
mezunu .•... ? diyerek kendisini 
takdim etmittir. 

. Takdim iti de bitince müte,eb
bısler namına Sezai Bey tekrar 
gÖz almıt ve yeni cemiyet için bir 
nizamname yapıldığını söylemit
br. Darülfünun Hukuk fakültesi 
müderrislerinden Vehpi B. bu ni
zamnamenin tekrar encümene ha
vale edilmesini iyiden i~i;Ye tetkik 
ten sonra umumi heyette kabul edi 
!erek idare heyetinin seçilmesini ia 
temi,tir. Bu teklif üzerine bir çok 
hatipler söz alarak ikinci bir İçti
maa lüzum kalmadan derhal ni
zamna111,.nin tetkik edilmesini mü 

(Devamı 5 inci aabilede) 

• 

Bursa hadisesi 
Mevkuflar dün Çoruma 

sevkedildiıer 
BURSA, 3. (Telefonla). - Türkçe e 

zan hadiıesinden me,k.ıf bulunanlar bu 
gün Çoruma aevkedileceklerinden, aa
bahleyin erkenden müddeiumumi mua
vini Fahri, jandarma bölük kumandanı 
Arif, komiser Ziya Beyler hapisaneye gi 
derek jandamıa ve poliı kuvvetleri ile 
icap eden tedbirleri almıılardır. 

Bu ıuada mevkufların aileleriyle ta
mclıklanndan mürd<kep bir ' kalabıılJ< 
bapisane önünde toplanmıılardı. 

Saat ona doğru mevkuflar ikiıer iki
ıer kelepçelenerek hapiıaneden çıkanl
dılar ve otobüslere bindirildiler. Y alruz 
Müftü Nurettin, ulu cami katibi Tevfik, 
fabrikatör Gaffar zade Mehmet efendi· 
ler huıuıi bir otomobile bindirildiler. 

Kendilerinin fotoğraflarını almak isti 
yen gazetecilere mevkuflardan müftü 
Nurettin efendiyle arkdatlan: , 

- Biz fotograf aldırmayız, diyerek 
ppkalariyla yüzlerini, kapabyorlar,mev 
kuflann tanıdıkları bazı kimseler de 
vücutlariyla obje'lıtiflerin önünü kapab
yorlardı. Buna rağmen fotograflan alın 
dı. Mevkuflar otomobillere bindirildik
ten sonra aileleri ve tanıdıkları otobü .. 
lerin etrafını aararak vedalqtılar. 
Otobüıler hareket edince kalabalıkta 

aükunetle dağıldı. 
Mevkuflar Çoruma Karaköy tarikiyla 

Ye yüzlııa91 Arif Beyle miktan kafi jan
dıınna nezareti albnda ıevkedilnıi,ıer. 
dir. 

• 
intihabat yarın 
Yeni Reichstag bir 
kilisede topıanacak 
BERLIN, 3. A. A. - Volff Ajansın-

dan: Rayiıtag meclisi binasının içinde 
YIUlgın neticesinde harap olan kısnnla
rın tamiri aylarca müddet sürecektir. 

Yeni Rayiıtağ meclisinin intihabat
taıı nihayet 30 gün SOlll'a toplanmuı i
ae kanunueaasi icababndandır. 

Bundan dolayi nazırlar meclisi gele
cek pazar günü intihap edilecek yeni 
Rayiftağın tnethur Potsdanı kiliıeainde 
toplanmaıuu karar albna almııtrr. 

POTSDAM, 3. AA. - Volff aian
amJan: Yeni llıyiıtag meclisinin topla
nacağı Poterdam kıılaaı kili•eııinde bil~ 
yük Frederik ile baba11 birinci Frederic 
GuiDaume'un mezarlan bulunmaktadır. 
Kilise dahilinde tertibat ıüratle yapıla
caktır. 

Diplomatlar, gazeteciler ve halk tri
bunlerde duracaklar, mebuslar ile riya

(Devamı S inci ııahüede) --
Kabi!de Türkler 
Yeniden Türk müte
hassısları iatenf yor 
Efgan sefiri Ahmet Han dün 

Ankaradan tehrimize gelıni,tir. 
Dün Ahmet Hanı, misafir bulun
duğu T okatlıyan otelinde ziya
ret ederek, Ankaraya gideceği 
haber verilen Efgan kralı Nadir 
Şah Hz. nin biraderleri Şah Mah
mut Hanm seyahatleri hakkın
da malUınat istedik. Sefir cenap-
ları bize fU beyanatta bulundu: 

- Kral Hazretlerinin birader· 
leri Harbiye Veziri Şah Mahmut 
Han Hazretleri seyahate çık-
mak arzusunda idiler. Bu 
meyanda Ankaraya da uğraya
rak Gazi Hazretlerini ziyaret e
deceklerdi. Fakat Gazi Hazretle
rinin memleket dahilinde ıeyaha. 
te çıkmaları ve Efganiıtanda zu
hur eden bazı dahili itler dola
yrsile Şah Mahmut Han, seyaha
tini bir müddet için tehir etmit
tir. Resmi malumatım bundan i
barettir. 

Geçenlerde Kral Hz. nin bira
derlerinin Halep ve oradan Arıka. 
raya doğru gitmekte olduklarına 
dair gazetelerde bir haber gör
düm. Bu haberin esası tudur: 

Kral Hazretlerinin biri Berlin 
ve diğeri Pari• sefiri olan daha 
iki biraderi vardır. Bu zevat ma

( Devamı 5 inci ııalıifede) , 
nkaralının 

De teri ı 
Mücadele aenelerln· 
den meraklı hatıralar 

Pek yalunda llftlllyet sD
tunlarında olıuyacalıaınıı. 

Sahıp ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

• • • 

Bafffkil Hz..nin evvellıi gün Türk dili tetkik cemiyetinin içtimaına reislik 
ettikleri z.aman alınan resimleri. 

M. Roosevelt işbaşında! 
Amerika reisicümhuru bugün beyaz 
sarayda yeni vazifesine başlıyor 

[Amerika bugün büyük günlerin
den birini yGfıyor. Geçen t•frİniaani
de Remdimhur intihap edilen M. Ro
oaevelt if bQfına geçiyor. Wafington
da Beyaz. aaraya gelerelı sabık Rem
cümhurdan ifleri reamen devralacak. 
Bugün yapılacak fevkalade merasimi 
yalnız Amerikalılann defi!, bütün 
dünyanın takip edebilmeai için radyo 
merkez.l.,rinde tertibat alınmlffır. in
tihaptan İf baıına gelinceye kadar g• 
çen uzı.rn inti~r derır..inden .onra1 

içinde bulundalu çetin ıJaz.iyet dola
yıaile Rooaevelt'in Amerika Cümhur
rei.sliğine gelme•İ bupnün an mühim 
hadiaelerinden biri sayılabilir.] 

NEVYORK, 3 (A.A.) - M. 
Rooıevelt Vashington'a 4 Martta 
yeni vazifesine batlamak üzere 
dün Nevyorktan hareket etmittir • 
M. Roosevelt, bugün HooY'eri res
mi aurette ziyaret edecektir. M. 
Rooıeveltin bu ziyaret eınasrnda 
iktısadi vaziyet hakkında M. Ho
overle müzakerede bulunacağı 
za 'nedilmektedir. 
VAŞiNGTON, 3 (A.A.) - M. 

Rooıevelt, Vatingtona gelmi,tir. 

Yeni Hariciye mllsteıarı 

VAŞiNGTON, 3 (A.A.) - A
merikanın sabık Brüksel sefiri M. 
William Philipps Hariciye müate
tarlığma tayin edilmittir. 

Moraforgomlar 
PHENIX "Arizona hükilmetin-

M. Rooseoelt 

de" 3 (A.A.) - Vali tarafından 
üç günlük bir moratoryom ilan e
dilmittir. Garson "Nevada hükU
metinde" da vali 4 günlük bir mo
ratoryom ilan ebni9tir .. 

Bu adama ne oluyor? 
Yüzbaşı Armestrong Londrada yeni 

bir palavra daha &avurdu 
(LontlraJa Lort! Allenby'nin ri· ı Baaarabyadan Sel&niğe ve Slav 

yaaetimle yapılan bir içtimada Yolundan (SliY Road) Fiume'a 
Mr. Plıilip Gravu'ın verdiği bir yol vardır. Fakat bütün bu yollar 
konferansa cevaben yüzbap Ar- fevkalade mütküldür .. Şişeye ha
mutrong tla bazı mütalealar aer- kiki menfez boğazlar yoludur. Bu 
tletmiftir. Bu mütaleolann bize a- tite bugün beteriyetçe maliim en 
it olan kısımlarını berveçhiiiti ne,- tehlikeli kuvvei infil&kiye ile dol 
ret/iyonu;:} durulmuftur. Muhtelif derecei in

- Eğer davet edilmit olmaaay· 
dım bugün burada konuprıak CÜ· 

retini göstermiyecektim. Mr. Phi
lip Graves'i baltalanak fıraabna 
mazhar olacağımı ümit ettiğimden 
daveti kabul ettim. Bildiğiniz gibi 
Mr. Philip Graves "Timea" heyeti 
tahririyesine mensuptur ve kürsü
sündeki herhangi bir tahıı gibi iı 
tediğini aöyliyebilir ve kendisine 
itira zedemeyiz. Böyle olmakla be 
raber bugün kendisine muhalefet 
fıraatma nail olacağımı zannedi
yordum. Bizzat nutkunu dinledik
ten ıonra tenkit edecek hiç bir tey 
bulamıyorum. Hatibe en samimi 
t~kkürlerimi takdim ederim. 

Şimdi Boğazlar bir titenin boy
nu mahiyetindedir. Öyle bir ,;,e 
ki yalnız Karadenizden değil, Ka 
radenizin arkasında Bulgaristan. 
dan Kırıma, üstte Kara Toprak 
(Black Earth) ülkeleri olmak üze 
re petrollerile beraber Kafkaaya
ya, hatta Bakü, Krananovodık ve 
Oxus'a kadar uzayan biltün v&ai 
memleketlerden mürekkeptir. 

Filhakika Van'dan lıkenderuna 

kitafta milletler açlık hududuna 
yaklatıyor. Dünyada herkes için 
kafi derecede havayici zaruriye 
ve battı ziynet mevcuttur. Fakat 
Nevyorkta zahire telef edilir, Şi
mal denizinde balık atılır ve Ar
jantinde hayvanat öldürülüp gö
mülürken dünyanın birçok krsım
lannda ekmek, balık ve et kıtlığı 
vardır. lıtihaal vesaiti mühim bir 
surette tezyit edilmi9ken tevzi yol 
lan ıun'i surette ve kasden tarife
ler ve kanunlarla kapablmıttır. 

Dünya servetinin teyziinde Bo
ğazlar büyük yollardan biridir. it
te bu cepheden meseleyi mütalea 
etmenizi rica ediyorum. 

Bugün Boğazlan Türkler kon
trol ediyorlar. Bu vazifenin Bo
ğazlar komisyonu tarafından ya
pıldığını tahayyül edebilirsiniz. 
Fakat Boğazlar komisyonu bir ko
mediden ibarettir •. Türkler, boğaz 
lan beynelmilel bir bekçi ııfatile 
gıda ve servetin büyük bir tevzi 
volu de~il, müdafaa edilecek bir 
kale, askeri bir mevzi ve icabında 
herhanPi bir muhalifin yüzüne 

(Devamı 6 ıneı sahifede) 



MILLlYET CUMARTESi 1933 

Tarihi tefrikaı 115 HARİCİ HABERLER 
93felaketleri velgnatief 

• • • Japonya sarsıldı / Çinde harp 
Meclisin galeyanı ıçınde mutedılle- - -

• t • l • • • •d• d Binlerce ev yıkıldı, yüz- Japonlar girdikleri bir 
rın avsıye .erı enyıp gı ıyor u lerce ölü yaralı var ıehlrden püskürtüldü 

Ermeniler böyle bir göaterq yapar rin aancaklara taksimi, vilayetlerde t . · d 
k Rumlar 1M1İz duramaz• azaaı 4 aene müddetle müntehap U- TOKIO, 3. A .A. - Kaınaichı e tid-

en, d d Ga detli bir orkos badiaeai olmuıtur. Dcni-
lardı. Onla~ . araa"! a • mumi Meelialer !etkili, Yiliyet büt- zin iı:abanp aalclın'!l aıılan 0 havalide bü 
latasaray luaı Nazırı SaYa .. Rleriniıı bu m-lisler tarafmdan tan • ok ,_,_ __ , • "I" " 

tktı O da ki .- - yük zararlara Ye bırç ,........,.enn o umu 
Paıa ayata ka • le if· · · hk 1 • · tikl:ı: h .,.,,.._. ·· "ki 
terin reddi lehinde bulundu. Ermeni zkunı, I~ aleme.°"? 11 h"""t 1."u a· ne sebep olmuıtur.Sular ı.,.,.,....ı auru e 

R p trikl • Enf" · Ef eme enn enıyetı, mez ep enn ıer• yip götürmüıtür. 
vd~ il um

5 
• p en '!°_~.~~ k-~~; beatliii, her mezbebin nıhani itleri- Şimdiye kadar 37 lrlıi ölmüt, yüzler. 

ı e ava &fAlllll nu1.u.a.ı.an CDU1 • • .. • dan ka bol 
cemaatlerinin f"ıkirleriııe terciimaa nm kendı .,.hanı heyetlen tarfmdan ce kimse :raralanmıt ve orta Y • 
olduklarını ııöyledileri. görühneai, her millet kendi rahip ve muştur. 

mekteplerini ve dini binalarını kendi yeni tafsllill 
Milat Pt-. böyle bir DÜmaYİfle Avru 

panm • biç ohnazaa parlamento ile ida 
re edilen Garp AYnlpau memleketleri 
nin - te•eccüblerini kazanmalı: U• 

mudunda idi. Bunun için müalüman 
ohnıyanlara da mecliste yer vermit. 
onlara IÖz IÖylebniıti. Böylelikle Av· 
rupadaki taauuba kartı koya<:aktı ( 1 ) 

Miialüman hocalan da söze kant
tılar. Onlar en ziyade devletin bir 
muharebeye İatitaatı olup olmadığını 
aoruyorlardı:: 

- Şer'an eğer bir mütegallip is
lim de•letine gayet •in' tartlar tek· 
lif eder ft bu fartlan kabaJ etmemek 
takdirinde islim devletinin mükabe
leye iatitaati ohnadıiı mubakak olur· 
aa iatitaat husulüne kadar o tartlara 
boyun iğmek caizdir. imdi, rette ısro.r 
edilerek muharebe zuhur edecek o-· 
luraa diifmanm hücumunu def'e ikti· 
darnnız •ar mıdır? 

Dediler. Bu aözler, meclisin heye• 
canını aofutacağmdan korkan aadra
zam: 

- Beyannamemizde l<uYYei aakeri 
yemiz haklunda maliimat verilmittir. 

Diye aözü kıaa keameie çalıtb. Ho
calar, ıarar ederek: 

- Serasker P.,.. bıı ciheti tem.İn 
etaiııl 

Di)'İnc9 ıt.dif P.,.. .c;,. alıfıı 
- ... altı yGıı tabur aaker çıkara· 

biliriz. suaı. ... ml!bimmatıııma ela 
vardır. 1 

Dedi. 
Artılı: di)'-1< kal--.ıı. Sadra· 

zam, 
- Nun ııamadaniye İtim.ad- Ye 

imdadı .,.baaiyeti aeberiyyeye iatina 
d- _, aylnı millet ile k....t.raa
•m biç bir teklifiaUa ...... oJv-em• 
llD& kat'iy. karar ıalyw -zT 

Diye --ıa. H...U.ı ı 

-Vwlıwaf 
Diye baf1rdı. Bir _.._ta yapda• 

rak aübGrleadl. Sadra-'a Mii*'
cim Riitti r ... _ .... tQI earaya ci 
tiirdiiler. 

idare etıneai, :ırorla mezhep değiftir· 
tilmemeai, islim Ye biriotiyandan bi
rer jandarma heyeti !etkili, kazala· 
rm nahiyelere takaimi n nahiyelerin 
müntebap idare heyetlerine tevdii, 
iltizam uaulünün liğvi, batıbozuk 
adı:er kullanrlmamaaı, Rumelide kül
liyetli Çerkea iaki.n edilmemeai, affı 
umumi ilinı, izin.si:& ıilih blfmmama~ 
aı meselelerini müzakereye devlet 
hazır olduğu halde, murabhaalar 
muhtelit kamiayon teıkili ve •alile
rin devletlerin mu'l'Afakatile tayini 
maddelerini kat'i aurette beyan eyle
diler. 

Yolunda lisan kullanarak, devlete 
ai:raseten hakverecek bir kapıyı ka
panmaktan kurtanruştı. 

Babıilinin karan lgnatief'e bunca 
yıllık emeğinın mükifab gibi geldi. 
Artık Rusya, Avrupa Devletlerinden 
biri karşıaına çıkmadan Türklerden 
Kırım muharebesinin öcünü alabile
cek, Yunanistan istiklal kazandığı 

gibi Romanya, Strbiatan ve Kara· 
daf da müıtakil olacak, Bulpriıtan 
Prenslik yapılacak. Balkanlarda fa. 
lav, daha umıımi olarak lııriatiyan kü· 
çük devletler çoğalacak, bunlar var
lıldannı Rııayaya borçlu oldukları i'. 
çin. Karadenizden Akdeniz• geçici 
dar boğazlan Çar'a kazandırınak yo 
!unda omın aleti olacaklardı. 

Cenerali meıgul eden bir nokta 
vardı: Ruıyadaa gelen haberler, ıcq. 
neY' de büyük bir ordu kun.ıhnaaına, 
Çar ile kardeıinin n veliabtiniıı or· 
du yerine gelmelerine, efkirm beye
caıuna rağmen, ikinci A1ebandr'm 
hila tereddütten. kıırtulamadığını 
göateriyonlu. Rus Çan, zuhur ede
cek bir muharebede Türklerin umul· 
madık bir kahramanlık gösterme! .. 
ri kendin için pek fena neticeler ve
rebileceğini düıünerek harpten ka
çınmak çarelerini aon deneeye ka
dar tecrübe etmek arzuaundaydL 

(Devamı var) 

TOK10 3. A. A. - Japonyayı !"fkil 
eden a~n en büyüğünıin timali car 
bi sahilinde 30(1 millik bir aafıayi bu aa
bah bir harabeye çeviren ıiddetli bir 
zelzele n ondan aonra .. ukıı bulan or
koı hadisesi eanaamda 306 kitinin öl
di$i, 1222 kifinin yanıland~ğı ~e ~Ol 
kitinin de ortadan kayboldugn fllndiye 
kadar gelen baberlerden anlatılmıttır. 

Burulan INııı)<a binlerce e<1 harap ol. 
muf, binlercesi de ıu altında kalııulbt'. 

Denizin birden bire ve fiddetle kaba
ran aulan 1200 kadar rrolYİ, ......,. .. , 
ve kayığı alıp götünnüıtür. En ~k Va
le, Maja(İ ve Amorti eyaletlen ""'"' 
uğramıttır. . 

Birden kabaran dalgalar T okionuıı 
200 mil timalinde bulunan İıhi Monan 
kiden Houıhienin ıimalindeki bruna u
unan ıahile kod<unç bir pddetle aaldrr. 
mııtır. 

Kamaishi, Y aınada ye Myako mınta. 
kalan da çok büyük zarar ve hasara uğ. 
ramııtır. Kamaishide 3000 ev Y&nınlf, 
tOOO kadar ev de yıkılmıttır• Sahil bo
yündaki kö:rlerden bazıları büahiitü" 
kaybolmuttur. 

Birçok meşhur tayyareciJ.erin büyük 
Okyan.oıu atmak için ba,,alandıklan Sa 
bisb.iro ptajı da banıp olan y..ı- era
sındadır. 

Ealıl tecrübe 
TOKIO, 3. A.A. -Bu aahııhki zebe. 

leye ve ork.,. hadia..U.e sahne olao Yer
lerdeki ahali 1896 sene;inde ayni sahili 
harap eden zelzelenin n ~osun hab. 
raaıru kuvvetli bir surette muhafaza et
memit n zelzeleden tonr• bir de ~· 
hadiıesi olacaimı tahmin ederek deniz 
sulan köyleri beamadan .......,ı içai ta
raflara akçmamıı ol;aydi, insan za:riatı 
rimdiki miktanndan daha fazla olacak. 
tı. ffokkaido adaaınclaki zarar n hasar 
pek azdır. . 

Son tahminlere gore Kiııaishide 100 
kiti ölmüı, 1800 • Nnı> olınuıtur. O. 
motoda 3 bin .., yılolmqbr. Y •-doda 
30 O... banıp olmuftur. Ka~~ ile 
civannda 4 kiıi ölmüı, 20 lrltı ka>"lıol. 
muıtur. Samuahif'Oda 20 kiıl kayı.oLıııiıt 
tur. 

TOKIO, 3. A.. A. - Babıiye n-1 
zelzele felaketine uğrayan saı..ya 10 
torpito muhribi ve 3 deniz tayyaresi gön 
dermiıtir. 

TOK!O, 3. A. A. - Ceneral Kama
havarun kumandasındaki 16 mcı Japon 
livası Jebol ıehrinin aekaen kilometre 
garbinde bulunan Pinehuaa tebrini it
gal etmittir. 

Çinlllerln za9latı 
PEKiN, 3.A. A. - Çartamba güaii 

aktamı ve dün Çinlilerin uğracCldan za 
yiat 1500 ölü 3000 e yakın :raralıdan i
wettir. 

Mulıabtl taarruı 

PEKiN, 3. A. A - Çin menabünden 
aaat 21 de alman resmi bir telgrafta bil 
dirildiğine göre Çin kuYVetleri mukabil 
taarruza geçerek Japonlan Linııyuan
dan çıkarmqlardır. 

Cenevredelıl Çin mOmesslllerl 
CENEVRE, 3. A. A. - Çin hükUnıe 

tinin Londra elçisi ıM. Quotaicbi. Pariı 
elçisi M. V dington Koo n Moıko..a bü 
yük elçisi M. Yen timdiki halde dünya
nın .iklet merkezinin Cen.....reden J&
hol'e ııeçtiği ve or'!da fİdde~ .bir "!l'ka 
••emel ııöatennek tizmı ııeldigı fikrinde 
bulund"klanndan ~evredeki mümea
ıillik vazifderinden istifalannı Nankin' • 
e göndermiıferdir. Mamafi istifalanru 
geri almıtlardır 

Japon Harlclge Nezareti 
mümesslllnln beyana ı 

TOKlO, 3. A. A. - Sııli.hiyettar ma
bafil, Japon:ranın aili.blan bırakma kon
feransının müzakeıderine iştirak etmek 
te devam edeceğini teyit etmektedir. Bu 
iıtirak bilhassa mü,..ıı.it nzô:retinde kal 
m.-..lctan ibaret olacaktır. 
J~ponya devletlere Uzak Şarktaki va 

ziyette husule gelen deiiıiklikten dola
yi kara ıilihlannın ualtılma11 huıuıun 
dakl ncktai nazarını değiıtİrmeğe mec
bur kalacağını bilırireeektir. 

C. vitamini 
COEITINGEN, (Prua:rada. 3. A. A. 

Goettingen darülfünununda uzvi kimya 
müderriai muuini olan M. Fritz Mi
chel. Skorhut haıtalığma kal'f' kullanı· 
lan C Yitamininln kimyevi terkı"bini bul 
maia muvaffak olnuıtbır. 

Bu viWnin genç Alman ilimin.in k91-
fi aayeainde kimya Yuitaaile ta)'İn ve 
terkibine imkin hWI olan ilk ..itamini 
t911a1 etmeı.tedir. 

ltalyan •eyyahlar 
gelecek 

ROMA, 3. A. A. - ltalyan turimn 
~yeti Niaan aoounda yapdmak üzrw 
Akdenizde bir eeyabat tertip ebnİftir. 
T uriatler, Mııır, Rodos, 1 slanbul ve 
Atina)'i ziyaret edeceklerdir. 

Doğru değil 

Bitler Mussolini mü
lakatı tekzip ediliyor 

ROMA, 3 .A. A. - Stefani ajan11 bil
diriyor: M. Muıaolini ile Alman baı•e
kili M. Hitler arasında bir mülakat ola. 
cağına n 1 tal yanın Maearistana boiu
cu guler ııönderdiğine dair ecnebi ga
zetelerinde çıkan haberler asılaızdır, 

Almanyada ikb•adl 
mütkülat 

BERLIN, 3. A. A.- Volff a,İanaı bil 
diriyor: 

Nazırlar mediainin aldığı bazı karar
lara &öre Almanyada iktisadi darlığa ve 
aıkıntıya marıız kalan nuntakalar ahali
ıina paruı.z olarak kırk bin kental yağ 
ve yedi yüz bin kental çavdar dağıtıla
caktır. 

Chaco ihtilafı 
SANTIAGO, (Chilide), 3. A. A. -

Chili hariciye nazın Bolivya - Parage 
ihtilahrun halli için yapılan tavasıuta 
Bolivya hükümetinin nrdiği cevabı al
dıirmı aöylemittir • 

Nur, Bolivya hükiımetinin Arjantin 
ve Şili hükumetleri tarafından yapılan 
teklifleri uFak tefek tadillerle kabul et
tiğini hildirmittir. 

Nazrı Chaeo harbine nihayet vennel< 
için giriplen bu tavaaaut teıebbüaünüf 
neticesi hakkında nikbin olduğunu da j. 
lave etmittir. 

Askeri anlatma mı? 
ROMA, 3 .A. A. - Giomalo d'ltalia 

pzeteıi küçük itilaf bükümetler kon
seyinin nqrettiği tebliğd~ bahıettiL-i 
•ırada küçük itilaf bükUmetleri arasında 
misaktan INııtka olarak akdedilen aıkeri 
mukavelelerden bahsetmenin batır. g.,.. 
tirilmemit olduğuna da dildaıti eelbet· 
-kıedir. 

Paris Bfiyük Elçimiz 
PARIS, 3 .A. A. - Reisicümlıur M. 

Lebrun, Türkiye büyük elçiaini. kabul 
ctrni9tlr. 

Hırvatistanda neoluyor 
BELGRA T, 3. A. A. - 800 yükaelı: 

tahıil talebesi Zagrabia darülfünunun· 
da toplanmıtlar, Y ugoaluyadaki idare 
tarzı aleyhinde ıiddetli nümayi9I• yap 
1111flardll'. 

Kuvvete müracaat 
meselesi 

CENEVRE, 3 .A. A. - Sili.hlan ı... 
rakma koııferanamm siyasi komiıyonu 
kuvvete müracaat edilmemesine dair o
lan ve Lokarno itil8flarm.ı İmza eden 
cleYletlerin mümwaillerinden mürekkep 
hu•usl komite tarahndan kaleme alman 
beyannamenin metnini ittifakla kabul et 
miştir. 

Um-ı Meeu.t. ,..ı- iki sat. altı 
bü:rük AYnlpa dmetinin müttef"ık 
olarak Deriye eürdiilderi teldifferi 
reddetmekte acele edilmemeaiai, İfİn 
İyi diifiinühneaüıi ileri,., oünniitlerdi. 
Fakat bu mutedil dütüneeler, ıımumi 
heyecan Ye galeyan yangmı altında 
erimiı, (İbnitti. Son karardan Önce 
ı:en makul fikirliler, 

- AYl'Upa tekliflerinin reddine 
mukabil bizim devletlere neler vade
d"'ceı"Yimizi de kararla,tırmak li.zon! 

Y olund 1 bir fikir ileriye aürdü:de
ri h1ldc, a•ta sadrazam olduihı hal
da ekseriyet~ aözgeçirenler: : a 

(1) Mitat PfZJO, uila,.Ul.errle yap
triı tecrübelere dayanarak, mü..lü
man, hıristiyan farketmeksizin bü
tün Türkiye halkını müttehit bir mil
let kılığına koymak umuıluna o 
kadar ileri götürmüıtü ki, Kanunu E· 
scısinin i.lcirunı müteakıp - o :ama· 
na kadar aaılro:ı:amların patrikhane
f.,re gittiği hiç olmuf bir t•Y değil -
iten - evvelci Rum Patrikhanesine, 
.onra da Ermeni Patrikhanesine git
mif, meırutiyet ue bütün İmperator
luk unsurlarının ittihadı eMISlan ü
u:rinf! nutuklar söylemişti. Fakat 
Aıırupa murahha3/arı lgna!İf!f'in tf!Si 
rile bütün bunlara birer gösteriş na
zaril., baktılar. 

EMLEKET 
.._.,___.iiiiıiAiiiiii RLE 

- Onlar ileride düıünülüp karar
lı:. tınlır. 

Diye önünıi keatinnişlerdi (2). 
Hariciye Nazırı Saffet Paşa bu 

ınutedillenlen ve İ~in tehlikesini gö
renlerdendi. Bunun için devletlere 
1..ildU-ilmck Üzere ıefirlere çektiği 
t lı:r fttt ve konferanataki murahhaa 
lar., yaptığı tebligatta: 
. - K!'nferanaın teklif ettiği mubte 
ı:t ~omıayonlanna, Kont Andraaay 
lay.ıhn11nda yazılı olduiu üzere biri 
Edıme ve Tuna Vilayetleri, öteki 
!'lo•na • .Henek '113.yeti için müntehap 
ıkı llom,.:ron teıkili tartile, •İliyetle-

(2) Mitat Paşanın mefl'Utiyetten 
aonra nefredilen hatıratı'ldan kendi· 
.sinin de muharebe taraltan olmadı- . 
ğı, işi mümkün olduğu kadar aon 
noktaya kadar getirip orada su/han 
haUf!tmek niyf!ti.ıde bulundugu anla· 
plma:.tadır. Lakin bu Umumi Mec
füte ret kactırutuı luırp demek oldu· 
fu kanatıti umumi olduğundan sad
razamın ret ttıraftarlığı harpçulakla 
tf!fıir edilmiıtir. 

Güzel sanatlar akademisinde 
Dün sı inci yıldönümü tes'it edildi •• 

ıJün/10 mDsamereye iştirak ;,denler 

Güzel sanatlar akademisinin teaisinin 
51 inci yddöniimü münaaebetiylo talebe 
tarafından bir müsamere tertip edilmit
tir. 

Müsamerede bir ckademİ talebesi 
mektebin t~rihçesinden l:ah•etmiı.Ccl:.ı 

E..,ı Bey de T~ aanati hakkında b>r 
koıı.ferana venruştir. 

Müaarnere prognunının merasim k11• 

mı bittikten ıonra, cazbant ve dana INııı 
lamlf, geç vakte kaı!ar [ICI: t~ su· 
rette e>'.h:ı!lmiftir 

Masraflı düğün 

Konyada bir köylü 
mahkemeye verildi 

Konyadan bildiriliyor: Bu cİ· 
vardaki köylerde yapılan düğün· 
lerde öteden beri pek fazla mas· 
raflar yapılmaktadır. 

Geçenlerde Karacığan mahal· 
lesinde bir vatandat yapmıt oldu· 
ğu düğünde yirmiden fazla araba 
bulundurmuf, hareketi meniisra· 
fat kanununa aykırı görillmü• ol· 
duğundan hakkında takibata haf 
lanılımfbr. 

Adana da 
ADANA, 2 (A.A.) - Millet 

mekteplerinde imtahanlara bat
lanmı,tır. 

ADANA, 2 (A.A.) - Vilaye· 
tin ber tarafında faydah yağmur· 
lar yağmı,tır. 
Zonguldakta banka 

ZONGULDAK 1 - Sehriıniz· 
de tacirlerin ittirakile v~ 250 bin 
lira sermaye ile Yardım bankası 
namında bir limited ~irket teşkil 
olunmu~tur. Şirketin küşat resmi 
yapılmı~ ve faaliyete ba,laını!J· 
tır . 

Kadın y· zinden 
Sivaatan bildiriliya r: Buraya 

dokuz aaa.t meaafede Yıldızeli ka• 
zasında tüyler ürpertici bir cina· 
yet olmuttur. Cinayet Ömer ağa
nın kahvesinde olmustur. 

Kafur Ali denilen' sabıkalı gü· 
ruhundan bir adam sarhog oldu· 
ğu halde kahveye gelmi9 ve ev
velce aralarında bir kadın mese
lesinden dolayı müne.feret olan 
Seyit oğlu Mehmedin bir:- müda-
halesine hiddetlenere!t l:avgaya 
ba~bımştır. Kavea neticmnde 

1 

de be!inde!;i tab:ınca ile Seyit oğ 
lu Mehmedi kalbi üzerinden ya· 
ralayerak öldürmü~tür. Kafur Ali 1 
futul::m• ve Sivıua getirilmittir. 

M. Kemalpaşada 
Bir ortamektep 
ması takarrür 

açıl
etti 

M. KEMALPAŞA, (Milliyet) 
- Burada büyük bir arzu ve ihti· 
yaçla beklenen t:l.r Orta mekte· 
bin açılması husuıunda faaliyet. 
te bulunmak üzere, C.H.F. kaza 
• iare heyetinin te,ebbüsile bir ko 
aisyon te,ekkül etmittir . 

Komisyon, her mahalleden bi-

J(emalpaşada ortamektep 

rer mutemet azanın iştirakile, 

kaymakam Emin Beyin reisliği al· 
tında çalıfmağa ve ayrı, ayrı her 
mahalle halkının teberrülerini 
noterden musaddak bir deftere 
kaydetmeğe başlamıttır . 

Bir aç gün evvel vilayet vası
tasile Maarif vekaletinden kay. 
makamlığa gelen bir tahriratla, 
kaaabada bir orta mektep açılma· 
sının eSA$ itibarile kabul edildiği, 

Samsun amelesi 
Fırka merkezinde bir 

toplantı yapb 
SAMSUN, 3 (Milliyet) - Cüm· 

huriyet Halk fırkası salonunda 
Samsun tütün ameleainden bet 
yüz kişi toplanmıştır. Vali Musta
fa Arif B. ve fırka reisi Antalya 
meb'usu Nazifi Şerif Bey birer 
nutuk aöylediler. Vali Bey Cüm
huriyetin nimetlerinden ve mem
leket iktısadiyatmdan bahsederek 
ameleye faydalı öğütler verdi. 

ı Amele hatipleri de ıöz alarak he
yecanlı ve samimi nutuklar söyle
diler. Fırka reisi Cümhuriyet 
Halk fırkasının daima toplantıla· 
rına, dertlerine, haıbihallerine 
açık olduğunu söyledi. Amele her 
hafta fırka salonlarında toplana
rak çalışacaklardır. 

Bir katil yakalandı 
TURGUTLU (Milliyet) -

Kasabanın Ahm°etli nahiye•inde 
bir kadını bıçakla katled?n. v? .der 
dest edilen katil cinayetmı 1tiraf 
etmiş ve berayi muhak~me Mani. 
sa ağır ceza mahkemesıne sevk e
dilmiıttir. 

·-···· .... ·-···-·····-······-····"······---
ancak vekalet bütçesinin yeni· 
den açılması istenen ve ayni de
recede ehemmiyeti haiz olan 40 
orta mektebin bina ve teaİ•atıoı 
temine müsait olmamasından bi
na ve tesisat deruhte edildiği tak
dirde bütçede muallim, memur 
maat ve ücret ve daimi masraf 
fasılları teıbit edileceği ve bu su
retle 933-934 derı senesi batında 
tedrisata batlanılabileceği bildi
rilmittir . 

Yeni orta mektep binasının in
aasına kadar kullanılacak olan el
~eri•li ve müsait binanın ve teıi· 
satın temin edilmit olduiu vekale
te hildirilmi.ılr 

ır,,roa ----1 
1 DAK- >.I 

Cenup hududu 
-··-Komisyon bugün ik;ncl 

içtimaını aktediyor 
ADANA, 2 (A.A.) - Türkiyr 

Suriye hudut komiayonu, bu ııa· 
bah ük içtimaını başmurahhast· 
mız Şükrü Beyin erialiği altında 
yapm11tır. 

Vali uekili, Belediye reisi 111 

fırka kumandan uekili bugiitt 
Fransız murahhtu heyetinin miııa· 
lir bulunduklan yeni otele gide
rek iadei ziyarette bufunmu1far
dır . 

Komisyon ikinci toplantısıtd 
cumarte&i giinü yapacaktır. Bu alı 
şam murahhas heyetimiz tara· 
lından F ransu: heyeti şerefin• 
bir ziyalet verilecektir. 

fsmet Pı. Kız enisttü· 
•Ünde müsamere 

ANKARA, 3 A.A. - ismet Pa· 
şa Kız Enstitüsü tafebeai taralıtı· 
dan bul(iin Ticaret mektebi salo
nunda bir liMın müsameresi ueril· 
miştir. Enstitü müdürü Müniir 
Hayri Bey talebe velilerine hi14· 
ben mektebirı tedris ve terbiyede 
nasıl bir gaye güttüğünü anlatml1• 
bilhassa İngilizce, lransızca ve al· 
mancaya verdiği eh-.mmiyeti gös
termiştir. Baba ve anneler müsa· 
merede çocuklannın muualfafıı
yetlerini alhıffa..,.ıflardır. lla;bİ· 
h'!'de_ÇOcUk velileri de mektep i· 
ı;ın arzulannı ve dileklerini .;;yle
mi,Ierdir. 

Japonlar Jehol'e 
yaklaşıyorlar 

ŞANGHAY, 3 (A.A.) - RoY
ter ajarw bildiriyor: 

Jelıol fehri ahalisinden bir 
rofu daha fimdiden cenuba doğ· 
ru kapnaktadır. 

Japon menbalanndan gelen 
haberlere göre Çin kuvuetleri kıl· 
mandanlanndan Naug Fukin ile 
Chang Tsao Siang Pekin'e git· 
mek üz.ere Jehorılen ayrdmıfiar
ılır . 

Japon kuvvetleri Jehol fehri
nin 15 mil fQrkında bulunan Ting 
Clıuan mevkiine gelmiflerdir. 
Japonlar yarın ileri harekatına 
devam edeceklerdir . 

Von Neurath Litvinot 's 
teminat veıdi 

BE.RLIN, 3 A.A. (llaoas Ajamı 
bildiriyor:) - Harici.ve nazırı f-1, 
Von Neurath, Berlinde bulunmak· 
ta olan M. Litvi11of ile görüşürken, 
lzvcstiya gazetesinin Berli 1 mu
habiri Madam Keith'in tevkifi es
nasında vuku bula11 hüdiselerin 
tekerrür etmiyeceğini vadetmiftir. 
Prusya muavin polis lıuvoetlerinc 
mensup Hitlerciler, Madam Keith 
İn evini kuşatmışlar ve t~Lancwla· 
rın tehdidi altında iı;eri;ı.; girerek 
her tarafı aramıflardı:. !Uaria1t1 
Keith <;,,ııyet sefaretine tele/on et· 
meğe vakit bulduğundan 1'it miil· 
det sonra resmi polisler gelmiş oc 
Hitlerciler uzahla.1m•1lardır. r-Acıa
mafih Madam Keith karakola gii· 
türülmiif oe iki ~aat alıl.'onu1mıı ,. 
tur. Diğer taraftan Hitlerciler B~r 
ltnde bulunan Sovyet memurl.:ıfl• 
nın ve diplomatlarının çocukları· 
nın devcım ettiği Tempelholf me/t 
tebinde de ara,ıırmalar yapmışlar 
dır. 

Uıakta konfer2 ns 
UŞAK, 2 (A.A.) - Bu gece 

Cümhuriyet Halk fırkasında Y•'. 
pılan bir toplantıda reis ReınZ1 

Bey umumi meseleler üzerinde bir 
konferans vermiştir. 

Konferansı müteakıp Re~1 

Bey bazı zevatın suallerine birel' 
birer cevap vermittir. Bu gibi ko!' 
feranslann her on bet günde bır 
verilmesine ve tehrimiıı:de bir f-1~ 
'.'.evi açılması hakkında izhar ed!j 
len arzunun da merkeze bildir• · 
mesine karar verimitti. 

Tuz inhisar memurlar• 
ANKARA 1 - Maaşla ıniilY 

' 1 rı· tahdem Tuz inhisar memur• 
nm maatları hazirandan itibatıl11 

ücrete tahvil olunacak ve b~f; 
hakkmda da inhisar idareainın 
ğer ücretli memurları gibi ınu•· 
mele yapılacaktır. 

Yeni bütçede inhisarlar tuz fer. 
heyetile müskirat imalat ,ube9

, 
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nın ve zıraat en fU esının &i-
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Pahalılık mukayesesi 
İstatistiklere göre, İstanbul bir çok 

dünya şehirlerinden ucuzdur 

'(11-
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itıe 

111· 
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·il· 

tıı· 

Je 

ıa· 

i
le-

Her memlekette istatistik idare 
leri veya ticaret odaları, bir çok 
"lıirlerin bayat pahalılığı hakkın· 
da, biribiriııden az çok farklı me
loUarla "geçinme endeksleri" ih· 
~ve neşretmektedirler. Bu en· 
deksler her ne kadar bir şehirde 
leneden seneye bayatın ucuzlayıp 
~eya pahaldaşbğı hakkında nia
Pi bir fikir vermekteyse de muh· 
\elif şehirleriıı bayat pahalılığı 
'e\'iyelerini yekdiğerile mükaye-
le etmeğe tam bir esas tetkil et
llıeınektedider. 

Son zamanlarda Cenevredeki 
~ynelmilel lt bürosu, Ford fahri· 
~mm talebi ve "Twentictb Cen· 
lııry F und iııc" in nakti yardımile 
betroit ve Avrupamn 14 tehrinde 
ilıiikayeaeli bir anket yapmıt, ve, 
h~ anket neticelerini bir kitap ha· 
\\ilde netretmittir ( 1) • 

Bu ankette, evvel&, Amerika 
"1üttebidesinin Detroit şehrinde 
1931 senesi zarfında 1550 dolar 
~eden bir amele ailesinin Yata· 
lıtı tetkik edilmiş, bilahare, bu 
.\İnerikalı ailenin hayat seviyesi-
~e (2) muadil bir bayat yat•mak 
~in bir Avrupalı amele ailesinin 
ile kadar ıarfetmesi lizımgeldiği 
'rilnmıtbr• Beynelmilel it bürosu
~~ uzun ve dikkatli bir mesai ve 

f,ir · lıer şehirde en ileri gelen iktısat-
11 ve istatistikçilerin yardımı ile 
(3) yaptığı bu etüt cidden taYa· 

, ~\tııı dikkattir. Maalesef burada en 
, l!andıkları metotlar hakkında 

lrı· 1~ıı.hat veremiyeceğiz. Yalnız el. 
ile d 
rit-
ar· 

!nO 

t'a 

etı. 

~a· 

es· 
rirı 
tir. 
ine 
ith 
la· 
·ek 

gÖ· 

U t· 

ıe/l 
:laf 

e edilen aenelik erkama bir göz 
'tıı.Iım: (Büronun tetkik ettiği 15 
~lıirden, biz burada yalnız yedi-
111\i nazarı itibara alıyoruz) 

l>etroit'da tagaddi 468, meaken ten 
~ve te!lkİD 450, •İyim maarafı 195, 
11tı1>rta v• saire 438 dolar, Frankfurt· 
lıı tagaddi 1805 • 1900, mesken 1200· 
IS6o, giyim 660, sigorta vesaire 1425-
1440 mark, Stokbolmde ayni sırayı 
tnuhafaza ederek 1340 • 1620, 1695, 
?95, 1545 • 1560 kuron, Pariste 11860 
&155 • 8755, 5325, 7895 - 7985 frank. 

1 ~a.nçeaterde 79,9 • 85,6, 49.45 • 54, 85 
~7,3), (63,35 • 63 • 65) sterlin, 
,,_ roelonada 2515, 1460, 1225, 2260 
""~eta, lstanbulda ktoza ayni aırayı 
tllhafaza ederek, tegaddi 638, mea
~ erı, tenvir ve teshin 425, giyim 4 70, 
ı_torta, tedavi ve müteferrik masraf· 
"" 621 Türk liraaıdır. 
llınumY masarifat yekönu ile bu 

)ekiuıdan ihzar olunan müt'ire i
le berveçhiatidir: 
Ş,,hirler Maaarifat yekUnu Milt'ire 
b (Vergiler hariç) 
'lroit 1.551 D. 100 

~"al\kfurt 5.090 • 5.!160 M 78 • &S 
~Olrholm 5.375 • 5.670 K. 93 • 98 
'•ia 31 .235-33.925 F. 79 • 86 
~çeater 220.0. 231-4 St. 69-73 
~ ....,lon 7.460 P. 52 

t"'"' B ~-;• S A L " ı 
(lı Bankasından alınan cetvelclir) 
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Yukarıdaki erkaımn tetkikin
den, lstanbtılun hayat pahalılığı 
seviyesiniıı (bu anketteki manasi· 
le) Avrupanın bir çok büyük te
hirlerininkinin dununda olduğu 
anlaşılmaktadır .. 

Necati ÇAKIRoGLU 

(1) Contribution ci l'etude de 
la comparai•on internalionale du 
coôt de la vie. 

(2) Burada hayat seviyesindeh 
fU ktJJ1tolunmaktadır: "Bir adam 
veya ailenin, muayyerı bir müd
det zarfırıda, muayyen bir geliri 
ile eJYa iıtihlak ve hizmetler (Ser
vice.) üıtimali •uretile temin etti
ği haz ve istifadeler yekiinrl' 

(3) Büro, lstanbulda, Ticaret 
Odası Umumi katibi Vehbi ve ı .. 
tatistik şefi Necmeddin Oımıa11 B. 
[erin yardımlanndan iıtilade et
miftir. 

Antepten ihracat 
ANTEP, 2 (A.A.) - ikinci 

kanun ve tubat ayları zarfında 
Antepten memleketlere 14 bin ki
lo •Antep fıshğl, 14 bin kilo Ü· 
züm ve pekmez, 100 bin kilo tfi. 
tün ve 30 bin kilo muhtelif yerli 
malı gönderilmi,tir. 

Vilayetin her tarafında feyda
lı yağmurlar yağmaktadır. 

Layipzij( sergfıl 
BERLIN, 3 (A.A.) - Luft

Hausa hava kumpanyası ilkba
harda açılacak Leipzig panayırı
nı gemzek için 11 marta kadar 
Leipzig'e hava yolu ile gelecek 
ziyaretçilerin gelip gitme ücretle
rinde yüzde on tenzilat yapacak
tır. 

Bu panayırda bazı kargaşalık
lar çıkmasından korkulduğu hak
kında ortaya bazı taYialar çıkarıl· 
mışbr. Salahiyettar mabafil böy
le bir ihtiinal olmadığım panayı
rı ziyaret edeceklerin tam bir em
niyetle Leipzig'e gelip itleri ile 
meşgul olabileceklerini söylemek
tedir . 

Mısır pamukları 
lskenderiye ticaret mümessil

liğimizden gelen malfunata göre 
Mısır ihracah bu aene çok fena
dır. 

Mısırın en mühim servet mem
baı olan pamuk ihracatı, evvelki 
senelere niabeten 549 bin kantar 
noksan ohnuttur. Amerika pamuk 
lanna nazaran çok daha fazla 
rağbet gören Mısır pamuklarının 
ihracabndaki noksan, fiatlarm 
yükıelmeıine hamlolunuyor. 

lzmir borsasında 
üzüm, incir 

İzmir ticaret odasının yaptığı 
bir istatistiğe nazaran mevsim ip
tidalarmdan 16 tubata kadar 
İzmir borsasında 47.004.032 kilo 
üzüo, 15.085.748 kilo incir sabl
mıttır. Ozüm fiab 14,5-20, İn· 
cir 5--6 kuruş arasında satılmış
tır. 

Son hafta zarfında limanımız
dan ecnebi memeleketlere 384.024 
kilo üzüm, 134.359 kilo incir gön
derilmittir • 

Mevsim iptidasından 14 tuba. 
ta kadar da 48.916.992 ~o üzüm, 
24.447.826 kilo incir gönderihnit
tir. 

Ozüm fiatlannda bu hafta bir 
kuruş dütüklük vardır. lzmirde ü
züm stoku 2. 700.000 kilo, mm. 
taka dahilinde ise 7.647.000 kilo 
tahmin edilmektedir. 

incir fiatlarmda da bir kuruf 
noksanlık vardır. incir stoku lz
mirde 195.000, mıntaka dahilin· 
de 297.000 kilo olarak tahmin e
dilmittir. 

Türkiyede petrol 
Madenciler birliği umumi ka

tibi Sadri Enver Bey, ticaret oda
sına madencilik hakkında verdi
ği bir raporda, memleketimizdeki 
petrol madenlerinden bahsetmit
tir . 

Ara sıra Anadoludan gazetele
re gelen haberlerde, memleketi
mizin fUraımda burasında petrol 
bulunduğuna dair bazı yazılara 
tesadüf olunmaktadır. Sadri En
ver Bey, Türkiyenin nerelerinde 
petrol bulundujunu fU auretle İ· 

Belediyede 

Şehir yolları 
Daha dayanıklı yapıl
ması icap iP.diyor 
Şehir dahilinde yapılan yollar, J 

az bir zamanda bozulduğu için 
Belediye bundan sonra yeni ya· 
pılacak yolların hiç olmazsa bet 
alh sene tamire lüzum göstermi
yecek melanette olmasını teınin 
etmek niyetindedir. 

. Bu maksatla bundan sonra bir 
cadde yeniden yapıldığı veya 
tamir edildiği zaınan her şeyden 
evvel caddenin umumi kanalizas
yonu yapılacak, o caddede mev· 
cut binalara veya bot arsalara gö
re, ileride yapılacak elektrik, ha
va gazı, su tesisah için baca yer· 
leri bırakılacak ve bir yerin tesi
sah yapılırken yalnız bu baca ye
ri bozularak caddenin diğer kı
ıımlannın harap olmasına imkan 
bırakılmıyacaktır. 

Ekmek narhı 
Son günlerde Ankara belediye

ıi buğday fiatlannm temeVVÜ· 
cüne göre ekmek narhını tanzim 
etmeğe karar vermiştir. Ankara 
belediyesinin bu kararı lstanbul 
belediyesinde de tetkik edilmiş, 
neticede Ankarada yalnız bir de
ğirmen bulunduğu için öğütülmüf 
buğdayın daha pahalıya mal ola· 
cağı düşünülmüf, ve narhın tesbi· 
tinde buğday fiatmm esas itti· 
haz edilmesi daha muvafık görül
düğü anlaşılmıttır. 

latanbulda iae müteaddit de
ğirmenler bulunduğu aralarında 
rekabet mevcut olduğu cihetle ls
tanbulda eskisi gibi ekmek narbı 
için un fiatlarmın esas olarak mu· 
hafazası daha muvafık görül
müttür. 

Şahkulu mezarlığı 
Beyoğlunda metruk Şahkulu 

mezarlığının Belediye kanun mu· 
cibince kendisine devredilmesi 
lazım geldiğini iddia ebniş, Ev
kaf müdürlüğü ise mezarlığın Ö· 

teden beri kahvehane olarak ki
ralandığını ve Evkafa ait akar
lar meyanında olduğu cihetle be
lediyeye verilemiyeceğini ileri 
sürmüttü. 

ihtilaf mahkemeye intikal et
mif, neticede Şahkulu mezarlığı
nın da belediyeye devri lazım gel 
diğine, burasının Evkafça kirala
namıyacağına karar verilmiştir. 

Kooperatif lokantası 
Belediye kooperatif lokanta

sında, faaliyete geçtiği günden 
beri 4.974 kişi yemek yemiştir. 
Vasati olarak lokantada 300 kişi 
yemek yemektedir. Bunun 120 si 
talebedir. Lokantanın üst kat sa
lonunun da lokanta olarak açıl
ma&ı takarrür etmittir. 

Kooperatif azası bulunanların 
evlerine de yemek gönderilmesi 
diitünülmektedir 

Maarifte 

Tek kitap 
Kitapçılardan bir heye 

dün Ankaraya gitti 
Mektep kitapları hakkında Maarif 

Vekileti ile temaıta bulunacak olan ve 
aralannda 75 bin lira sermayeli bir ıir
k~t tesis etmit bulunan kitapçılar dün 
Ankaraya gitmitlerdir. 

Giden kitapçılar tunlardır: , 
Kanaat Kütüphanesi sahibi llyas Ba

har, T efeyyiiz kütüpha....-i sahibi PA!'
sih, muallim Ahmet Halit, lbrahim Hil
mi ve Şübulet kütüphaneıi sahibi Semih 
Lütfü Beyler. 

Bursa lisesi mezunları 
lstanbulda bulunan Bursa lisesi 

mezunları dün toplanarak Bursa 
liseai mezunları cemiyeti teşkili i
çin hazırlanmış olan nizamname
nin tetkikine devam etmi~lerdir . 
Mezunlar gelecek hafta nizamna
meyi bitir~rek idare heyetini seçe
ceklerdir. 

zah etmektedir: 
Erzincan '°sesi üzerinde Ter

can mevkimde ehemmiyetli 
bir petrol bekayası mevcuttur. Bu 
mıntakada petrol bir sızıntı ha
linde toprağın sathında görülmek
tedir. Bu mıntakada İptidai tet
kikat yapılmıtbr. 

Bundan başka Mardin ve Siirt 
havaliainde de petrol tabakaları 
ümit verici bir şekildedir. Müref
te, Sinop, lzmit civarında Bahçe
lik mevkilerinde ciddi tetkikat va· 
pılmıttır. 

Bahardan kışa mı? 
Mart iki gündenberi bizi tekrar 

ocağa yaklaştırdı ••• 
Hani eski masallarda dev, ba

tlDJ töyle bir havaya kaldırır da: 
- Öfff. • . burnuma adem eti 

kokuyor diye bağırır. 
Benzetişte hata olmaz ya, tubat 

•ayı içinde ben o deve benzemit
ti.n. Nereye gitsem, burnuma ba
harın kokusu geliyordu. 

Sokakta meleyen avare bir ku. 
zunun ıesini duyduğum zaman: 

- Hah, diyordum, itte bahar 
kuzusu ... 

Seyyar mezecinin elinde title
re geçirilmit "kokoreç" i görün
ce seviniyordum: 

- Bahar yaklaşıyor! .. 
Zerzevatçı dükkamndaki ye,il 

aalata demeti, geceleri pencere
min önünde öten bir ishakkutu, 
yer yer yetillenmit bir çayırın 
manzarası, caddelerde tepelerin
den budanan ağaçlar, civcivlerini 
etrafına toplayıp dolatan anaç 
tavuk, açık denizde bir küçük yel
kenli, daha böyle bir çok şeyler, 
bana yaklatan baharın müjdeciıi 
gibi geliyordu. 

Yazık ki mart, bizi tekrar oe&· 

ğa yaklaştırdı. later misiniz nisan
da buram buram kar yağım?. Kıt 
belli ki hıncını alamadı. Muhak
kak mezbuhane bir taarruz yapa
cak.. . • Geleceği varsa, göreceği 

de var diyemiyeceğim. Çünkü, o
dunun dibi göründüğü haberiııi 
bir hafta evvel verdiler. 

Şubat, keıtke bu kadar ılık geç· 
meaeydi. Günefli havaya çarça· 
buk alışıverdik. Hiç unutmam, 
arka~atlardan biri, geçenlerde 
köprü üstünden tramvayla geçer
ken hana denizi elile göstermiş
ti: 

- Öyleme geliyor ki soyunup 
ablayım! .. 

·Ensemde tatlı sıcaklığını his
setti~ günetten cesaret alarak: 

l_ Hiç düşünme, ahi!.. dedim, 
hani l'IJöyle giderse, nisan ortasın
da pfaj aafaaı yapacağız!. 

Şimdiden yazlık intihabı için 
aralarında görüşmeğe başlıyanlar 
vardı. Bizim matbaada arkadaş
lardan biri, geçen gün soruyordu: 

- Yahu, Allahatkma bana bir 
akıl öğretin. . . Doktor, çocuğu
mun göğsünü zayıf btıldu. Adalar 
gibi, Erenköy gibi cenuba bakan 
yerlerde oturmalısınız, diyor. Ka
rımın aıhhati için de mutlaka Bo
ğaziçinin havaıı lazım olduğunu 
söylüyor. Ne yapacağımı şaşır
dım ... 

Biz iti takaya bulutturduk: 

]iyen hatuncuklar bile zahir adet 
böyleynıİf diyerek suratlarına bi
rer maske geçirdiler. 

Son hafta içinde vak'alar üst 
üste geldi. Yakın günlere kadar, 
evde, sokakta, sinemada, hep 
güzellerin münak~sı yapılıyor· 
du: 

- A.. vallahi değil.. Lilyan 
Harvey nerede, Feriha nerede?. 

- Canım, fU gözlerine baksa
nıza bir kere ... 

- Nafile •. Benzemiyor .. Ben 
Nazireyi, biç birine değişmem .. 

Nazire ve Feriha taraftarları, 
biribirlerine daha kimbilir ne za. 
mana kadar meydan okuyacak
lardı? Bereket versin M. Şor'un 

tayyare ile havalanna kızma!. E
ğer bu kızcağız, hanım lıanımcık 
annesinin dizi dibinden ayrılma
saydı güzellerimizin pabucu bu 
kadar çabuk dama ahlmazdı.Kaç 
gündenberi herkesin ağzında bir 
"papas" lafıdır gidiyordu. Varsa 
papas, yoksa papas' 

- Papaı kaçh ! 
- Papas kaçırdı .. 
Gazetelerde sütun sütun yan

lar çıkb. Kulaktan kulağa tü
men tümen dedikodular duyuldu. 

Gençler içleri gıcıklanarak, or
tayatlılar, göğüs geçirerek, yatlı· 
lar hiddetinden di,lerini gıcırdata 
rak günlerce onlardan bahsetti
ler. 

Derken, Yataklı Vagon tirketi 
önündeki nümayiş, hepsini unut
turdu. 

İtiraf etmeliyiz; bizim kanımı
za arasıra uyutmak istidadı arız 

olur. Gençlik ruhunun ifadesi o
lan böyle hamleler, hedeften ay
rılmamak fllrlile danıarlanmız· 
da pelteletmeğe başlıyan kanı. ye
rinden oynatmağa vesile oluyor. 

Nüınayİf vak'asından aonra en 
sünepe, en dü,kün görünenlerimi· 
ze bile bir canlılık geldiğinin bil
mem farkında mısınız?. 

M. SALAHADDiN 

Yetim, dul, mütekait 
maatları 

Yetim, dul ve mütekait maaş
larının bugünden itibaren tediye
sine başlanmıtbr• Yoklamalarını 
yaptıranlara bankadan ikrazatta 
bulunulacak, yaptırmayanların 

yoklaması maaşın tediyesinden 
sonra yapdacaktır. 

Poliste 

Boğulan tayfa 
Seyfe dd 'n;. ces d i 
A.,Yazmada b ulundu 
Şubtam 15 inde Unkapanında 

demirli bulunan Hudaverdi yel
ken gemisinde abdest bozarken 
denize düşüp kaybolan tayfadan 
Seyfeddinin cesedi dün A yazma 
iskelesinde bulunmuttur. 

Kuyuda boğuluyordu 
Karagümrükte Kariye Atikali 

pa~ mahallesinde Bostan sokağın 
da 45 numarada oturan Luka Ef . 
nin oğlu Luka evin civarında oy
narken Borazan Tevfik caddesin- J 

de bot arsadaki ağzı açık olan 
16 metre derinliğindeki kuyuya 
dütmüttür. 

Çocuğun kuyuya düştüğü et· 
raftan görülmüt derhal yetişile. 
rek çocuk kurtarılmıftır. 

Kilisede hırsızlar 
Zabıta kiliselere dadanan iki 

hırsız yakalamıfbr. Kadri ve ayı 
Ahmet isimlerinde olan bu iki a
zılı hırsız geçen gün Beyoğlun
da ermeni kilisesinde ibadet esna
aında halk arasına karışarak se
yirci sıfatile kiliseye girmişler ve 
fırsattan istifade ederek arka ta
rafta ellerine geçen gümüş şam
dan ve saire gibi bir takım efyayı 
ceplerine doldurmağa başlamıt· 
!ardır. Bu sırada kilisede bulu· 
nanlardan bir kaçı İfin farkına 
varmı~ar ve hırsızlara hissettir
meden gizlice polise haber ver· 
mitlerdir. Polisler kiliseye gelmit· 
ler, Kadri ile Ahmet memurları 
görünce kalabalık arasından sa
vuşmak istemitlerse de yakalan· 
mıtlardır. İki hırsız adliyeye tes
lim edilmitlerdir. 

Kaçakçılık 
Gümrük muhafaza başmüdüri

yeti memurları iki kaçakçılık 
vak'ası daha meydana çıkarmış
lardır. Gerze vapuru ateşçisi Sü
leynıandan fÜphe edilmit ve üze
ri aranıldığı vakit vücuduna sa
nlmıt bir halde ipekli kumatlar 
bulunm,..tur. Bundan başka de
niz amelesinden iki kitinin bir 
kayıkla esrar kaçırdıkları haber 
almmı' ve kaçakçılar muhafaza 
memurları tarafından sarılmıfhr. 
Takip edildiklerini anlıyan kaçak 
çılar kayığa yüklemi• oldukla
rı torbalarla esrarı derhal denize 
atmıtlardır. Takibaı yapılmakta
dır. 

Antep umumi meclisi 
ANTEP, 2 (A.A.) - Umumi 

ceınlis vali beyin bir nutku ile bu
gün açıldı. Büçtede 70 bin lira ta
sarruf vardır. 

- öyleyse tamam. . Çocuğu 
Adalardan biriııe atar, karını Bo
ğaziçine gönderir, kendin de Be
yoğlunda yangelip keyfine bakar
ım! 

Talebe birliğinin dünkü içtimaı 
Cevap vermeden çekilip gitmiş

ti. iki gün sonra, sevinçle haber 
verdi: 

- Bir sureti teıviye bulduk! 
Sorduk: 
- Nasıl? 
- Emirg&na tatmıyoruz .. 
- Peki, çocuğun sıhhati? 
- Onun için de tehlike yok .... 

Emirganda öyle bir ev btıldum ki 
bir penceresinden Boğaziçinin, ö
~i penceresinden Erenköyün ha· 
vaaı esiyor. Karım, Boğaziçi pen
reresinde oturacak. . Ben, çocuğu 
kucağnna alıp cenuba bakan pen
cereye geçeceğim .. 

Gülüştük: 
- Desene, iki sayfiyede ayni 

7.amanda oturacaksınız! 
Mart ayı, bu tatlı hülyaların üs

tünden timdilik soğuk bir sünger 
gibi geçti. F iP.kat mart, alet olsa 
nihayet cürmü kadar yer yakar. 
Şunun turasında bahara kavuş
mağa, en fazla otuz kırk günümüz 
kaldı. Hele biraz daha ditimizi 
sıkalım ..• 

......... 
Zaman, eski teliikkileri birer 

birer ortadan kaldırıyor. Benim 
çocukluğumda maskaralık ayıp 
bir şeydi. Şimdi ise maskara olan 
olana. . . Bütün bir hafta, geceli 
gündüzlü maskara aeyrettik. E
şek, köpek, maymun, ulan. . ne 
kadar ehli ve yabani hayvan var· 
sa hepıinin kılığında birer mas
kara .. 

lstanbulun kenar mahallelerin
de. vnlcl:ile eteklerinin ucunu av
ret mahaDi gibi nazarlardan •İz· 

Talebe mümes•ili olmayan mekteplerde bu 
hafta içinde intihap yapılacak 

Milli Türk Talebe Birliği umu
mi heyeti dün Halkevinde senelik 
kongrelerini yapmak üzere toplan 
mışlardır. Kongre reisliğiııe mü
hendiı mektebi müme11ili Tevfik 
Bey aeçildikten sonra içtimaa baş
lanınıftır .. Fakat içtimada bulu
nan muhtelif fakültelerle, yüksek 
mektep talebelerinin mümessilleri 
arasında evvela salahiyeti haiz o
lup olmadıkları görütülmüt ve bu 
na karar verildikten sonra müzake 
reye devam edilmittir. Ruzname
ye göre idare heyetinin bir sene
lik raporu ve daimi encümenin ra 
poru okunacaktı. Raporlar okun. 
muf, fakat çok tiddetle münakafll 
batlamıtbr. Muhtelif hatipler eh 
alarak intihap encümeniniıı rapo
runun aleyhinde ve lehinde beya
natta bulunmutlardır. 

Bunun en büyük sebebi yeni i
dare heyetinin intihabı idi. lnti· 
hap encümeni raporunda federas
yon ile konfederasyon tekilleri 
hakkında izahat vermit ve konfe
deruyon teklinin kabulile bu şek 
le göre yeni bir idare heyeti intiha 
bmm yapılmasını teklif etıni9ti. 
Fakat talebe mümesailleri kendile 
ı·inin bu yeni tekil lehiııde ve aley 
hinde ıöz söylemek için aalihiyeti 
olmadıklarından balıaederek der
hal intihaba geçilmesini iıtemit
lerdir. intihap encümeni •:ııaları 

1 
1 

ise talebe mümessillerinin sözleri
ne cevap vermeğe batladıklarm
dan tekrar münakata ve nihayet 
öğle zamanı olmuştur. 

Teklif üzerine öğleden sonra iç
timaa devam edilme.it üzere celse 
tatil edilmittir. 

Öğledea sonraki içtimada gene 
miin•k-9alara devam edilmit, ni
hayet birliğin eski reisi Canbulat 
Beyin teklifi reye konınuttur. 

Canbulat Beyin teklifi fU idi: 
-Talebe mümessilleri arasın

da müme11ili bulunmayan talebe, 
Mülkiye ile diğer yüksek mektep
lerde bir hafta içinde intihap ya
pılun. Da mekteplerden gelecek 
arkadaşlar gelecek,. perşembe gü
nü toplanarak yeni vazQıeti müza 
kere etsin. Bunun için de beş kiti· 
Iik bir encümen tetkil edilsin." 

Canbulat Beyin teklifi kabul e
dilmit ve talebe mümessillerinden 
Seniha Hanım ile Namık, Kemal, 
Adnan Betir Beylerden mürekkep 
bir iııtihap encümeni seçildikten 
sonra içtimaa nihayet verilmittir. 
lntibap encümeni bu hafta içinde 
talebe mümessili olmıyan mektep 
lere giderek intihap yapacaklar ve 
talebe müme11illerinin aeçilmeıi
ne nezaret edeceklerdir. Seçilen 
murahhaslar da gelecek cuma gü 
nü umUUJJ bir top~bl yaparak 
birliğin yeni faaliyeti baldnnda 
müzakerede W-uludır. 
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,.illiyet ( Dil köşesi J 
Asrın umdesi " M t L L l Y E T " tir. 

Dil Cemiyetinden bir dilek 

4 MART 1933 
idarehane: Ankara caddesi, 100 No. 

1 Bugünkü yazı dilimizde kullanılan yabancı 
sözlerin karııbklarını ortaya koymalıdır 

Telgraf adresi : lıt. Milliyet 
Telefon Numara lan: 

BBfUluhanir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ANKARA, 27 ıubat. - T. D. T. 
C., artık aıkı çalı§'DAlara kendini ver
mİf bulunuyor. Bu çalıtmalan, kıoa
ca, cemiyetin ayrıldığı alb çahpa 
kolu Üzerinde toplıyabiliriz: 

Bunlardan Leqüiıtik - Filolo-
ji ve Etimoloji kollan, şimdiki halde 

ABONE ÜCRETLERi : 
Türkiye için. Hariç için 

L. IC. L. ıc:. 1 

birlikte çalı§IDaktadır. Bu iki kolun 
çalıımalan, daha çok dil bilimi ve dil 
tarihi itlerile bağlıdır. 

Derleme kolu, vilayetlere dağıtıl
mıt iki milyon fitin dolup gelenleri-3 aylığı 4- 8-

6 
" 7 50 14 -

12 
" 14 - 28-

Gelen evrak geri verilmez.- Müd
deti geçen nüshalar 10 kuruıtur. Ga
zete ve matbaaya ait itler için mü
diriyete müracaat edilir. Gazetemiz 
ıL nlann mcı'uliyetin'. kabul etmez. 

3UGONK O HAVA 
Y e;:lköy rasat merkezinden verilen 

Jr"\llı.mata göre1 b\tgÜn hava az bu
lutlu ve sakin olarak devam edecek
ı;r. 

3-3-933 tarihinde bava tazyiki 
772 milimetre, en çok sıcaklık 4 
•ntigrat, .,, az sıcaklık ııfır albnda 

2 ıantigrat kaydedilmiıtir. 

• 
llaj tanın IJRZISI 

Köpekçeden tercüme 
Bir ikindi vakti Taksim bah

çesinde iki fino köpeği. Birisi 
Lıılu denilen uzun tüylü beyaz 
c:n~ten. ismi Bobi ve erkek. 

Öteki Foksteriye denilen kısa 
tüylü ince bacaklı. lımi Joli ve 
di~i .. 

Bobi - Bonjur Joli ! • 
Joli - Bonjur Bobi ! .. 
Bobi hemen gidip (Joli) yı 

koklamaya başlar. 
Joli - Bobi rahat dur! Pek 

l:cyfim yok! Zevzekilik etme!. 
Bobi - Ne var? Yine ne oldu? 

- Ne olacak? Dün ak,am ga
zetede okudular. Köpeklerden a
lınan bir lira, on liraya çıkacak
mıf .. 

- Yaaa!. 
- Evet! Şimdi bizim için be-

lediyeye verdikleri senelik bir li
rayı on liraya çıkaracaklarınıf .• 

- E, sana ne?. 

- Aptal gibi laf etme! •• Bizim 
gibi köpekler için bir lirayı bile 
güç veriyorlar, on liraya çıkınca 
bizi kim tutar.. • 

- Başka kapıya gideriz .. 
- Dedim ya! Zaten sizin kabi-

le hep böyle aptaldır. Ayol ne
reye gitsen on. lira vermek lazım. 

- Amma bu hakaızlık ! in
sanlardan altı lira para alıyorlar 
bizden on lira alacaklar.. ' 

- Tabii! itler onların elinde. 
Ben olaam inıanların beherinden 
yüz lira alırım.. Boyunlarına bi
zimki gibi birer numara aaarım. 

- Şimdi ne olacak dersin! 
- Ne olacak! Bizi kapı dı,arı 

edecekler.. Sokakta kalacağız •.• 
- Eh ne yapalım! Kaderimi

ze küser yafarız •• 

- Nerede ya,anm ! Ben bizim 
evde bile güç YllfIYOrum. Önüme 
attıkları kemikleri o kadar kay. 
natıyor, o kadar suyunu alıyorlar 
ki vallahi takunyede ondan faz. 
la gıda vardır. 

- Bizde de öyle. Bıktım ua
kumru kılçığı yemekten. Geçen
lerde az kalam boğulacaktım. Kıl
çık boğazımda kaldı. Hele fU 
günlerde her övünde bir sürü 
portakal posası. Yemek tabakları
nı yalamaya imkan bırakmıyor •• 

!tJiııiget'in edebi romanı: 88 

ni, eski Dil Encümeninden kalanla
rmı sıralamak işile uğraııyor. Vila
yetlerdeki oıkı çalıımalara göre ya
kında bu kolun itlerinin çok artaca
ğı da timdiden anlqılmaktadır. 

Gramer - Sentaks kolu ilk it ola• 
.................................. --········-

- Kuru ekmekten ne haber?. 
- Bereket versin bizde ço-

cuk var da ara sıra elinden, si
mit, çukulata, teker falan kapıyo
rum. Biraz karnım doyuyor. 

- Bizde madam sakız çiğner. 
Y emit yemez. Zayıflamak istiyor
muş. Gelsin benim yerime de 
bak nasıl zayıflar. Geçen aktam 
bana bir şey vermediler. Bir 11-

panak haşlaması vardı. Ben de 
ot yemeğe alıtamadım. Aç kal
dım. Mutfakta dolaşırken sıçan 
kapanında bir parça peynir gözü
me ilitti. Tehlikeli fey amma ne 
çare. Dütündüm düşündüm bul
dum. T akunyeyi ağızıma aldım 
ve kapanın üstüne attım. Kapan
dı. Ben de peyniri yedim. ödüm 
de koptu. O sıra aşçı kadın ge
leydi. Bir araba dayak yerdim. 

- Bugün, günlerden ne? •• 
- Vallahi bilmem amma her 

halde bizim apartımanın altında
ki bakkal açık. Dün de açıktı. 
O halde cuma da değil cumartesi 
de. 

- Bu sabah bizim madam kili
seye gitmedi. Dün de gitmedi. 
Demek pazar da değil pazartesi 
de .. 

- Buldum, buldum. Bugün 
pertembe .. 

- Ne bildin?. 
- Çocuk öğleyin eve geldi. 

Pertembe günleri mektepler ya
rım gün .... 

- On lira meaeleıi zihnimi fe
na karıttırdı. 

- Haklısın 1. 
- Sokakta da pek köpek gör-

müyorum.. Ki beraber yatarız di
yeyim .• 

- Ayol. Budala gibi laf etme! 
Zehirliyorlar ••• 

- Kimi?. 
- Sokakta gezen köpekleri ••• 
- Eyvah! O halde öldük de-

mek •• 
- Öyle ya!. Şimdi çoban köpe

ği olmadığıma o kadar müteea
sirim ki; 

- Neden?. 
- Ha! Unuttum. Çoban kl>-

pekleri bu vergiden müateana. 
- Çoban köpeği de nedir?. 
- Canım çomar derler. Bekçi-

lik eden büyük köpekler var
dır. itte onlar •• 

- Ya!.. 
- Evet!.. Onlara para yok!. 

Bizden on miali fazla yerler. Biz
den on misli fazla kirletirler ••• 
Kabaaaba şeylerdir. L&kin ne hik
met bilmem. Onlardan para alın
mıyacakmq ••• 

- Biz de çomar olalım! •• 
- Çok tuhafsın Bobi ! Bu ıurat 

la, bu boyla, bu kıyafetle mi ço
mar olacağı:ıı. Şu benim cılızlığı
ma bak! •• 

- Adiyo ! Joli. Bizim madam 
gidiyor .• 

- Güle güle Bobi ! •• 
FELEK 

MAKE.DONY A 
• Aşlı, Kin, Politika ve Kan.. 

- Doıtlanm .• - diye devam et
ti - Memleketin halini fÖyle bir an 
göz önüne getiriniz. Manzara elem 
iıh1ttur. Bilhana Rumeli vilayetle
rinde inkıraz el ile tutulabilecek de
recede maddeleımiştir. imparatorlu
ğun her cina tebaası bir batka ifti
rak politikası takip ediyor. Bulgar
lar. Sırplar, Rumlar, Ermeniler, hep 
birer milli zümre halinde te§kilat
larunışlar ve imparatorluğa aaldır
mışlardır. 

Genç yüzb~ınm damdan düşer gi
bi böyle bir rnevzua girmesi dinliyen 
leri bir an telaşa dütürmüştü. Fakat 
Mustafa Kemalin gözlerinde öyle bir 
enerji parlıyor ve sesinde öyle ateşli 
bir iman yanıyordu ki, hepaini çok 
derinden 11elen ye kab&ri.• bir heye.. 

Müellifi ı Nizametttn Nazif 
,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ .. 

can aanvermiıti: 
- Zannetmeyiniz ki bu iftirak ha 

reketleri yalnız hiriatiyap ekalliyet
lerde mahıi'ı.stlD'.. - diye iliıve etti 
Mustafa Kemal - Hayır. . Arnavut, 
lar da Araplar ve hatta Kürtler bi
le ,.; veya bu ecnebi devlet tarafın 
d;n yapılan tahrikatı benimıemiıler 
ve onlar da bize karşı harekete geç
mişlerdir. Vapurda gelirken oku
dum. Avrupa gazeteleri Cerciı adını 
taşıyan bir batkmıcıdan ( 1) sütun 
ıütun bahsediyorlar. Şamda iki gün 
dolaımak, iftirak fikirlerinin Arap
larda ne kadar hararetli bir kabul 
bulduğunu anlamağa kafidir. Bati.in 
bu yabancı kuvvetlere biz kardeı 
millet gözüyle bakıyoruz. Biz kimiz? 
Bize •·h'mıı lair iılim Yar: kendimize 

rak dilimizin bugününü gösterir !tir 
aramer yazmağa karar vermiıtir • 
Bu, bir mektep kitabı olmıyacak, da. 
ha çok okutanlara ve mektep kitabı 
yazanlara klavuzluk edecektir. Bun
da en çok dilimizin sözüretm11 yolla
rını itletmeğe çalıtılacaktır. 

Neıriyat kolu, gazetelerde dil kô
teleri açılmaamı bütün gazete ve 
mecmualara bildirmif, cemiyetin 
mecmuasını çıkarmak için hazırlıkla· 
n yapmış, mecmuaya konacak ya_zı .. 
lann hazırlanmasını beklemektedır. 

Cemiyetin en ağır i~i, L\igat a. ııb· 
lah kolunun omuzlarındadır. Bu kol, 
"lô.ğat" ve cıstılah> diye iki merke
ze, ıatılah merkezi de 16 ibhoaı bö. 
Iüğüne ayrılmıttır. Liiğat ve ıstılah
lar için kurulan çalışma programları· 
na göre bu it uzun, fakat sağlam yol
lardan yavaı yavaı baıa çıkarılacak. 
br. 

Yukarıda yazdıklanıruz, cemiye
tin çalıımalannın bugÜnkü halidir. 

Bu makina i§lemeğe batlamıttır. 
Fakat ne kadar çabuk davranıloa ge
ne bunun yemit vermesi yıllar ıüre .. 
cektir. Çünkü - dil bilimi ve dil ta
rihi yolundaki çalıımalan heıaplama
ıak bile - bunlardan beklenecek en 
yakın vergiler tunlar olmalıdır: 

J, - Bugün dilimizde kullanılan 
yabancı köklerden gelme sözlere kar
ıılık olacak öz türkçe kelimeleri or
taya atmak; 

2. - Bugün dilimizde J!.afı!'an ".l· 
rap aö.züremeai ue Acem so.z.~ırl~.ffır .. 
mesi ulerine karfı konacak oz tür~çe 
üretme ve birleıtirme yollarını belırt
mdı. 

Bu iki işin yapılması için dilin bü
tün sözlerini birer birer ortaya koya. 
cak bir büyük sözlüğün, dilin _bütün 
kurallannı belli edecek bir genıı gra. 
merin yapılmaamı beklemek çok güç. 
tür. Çünkü bunlar çok bilim Özeni 
iıtiyen, yavaf yavaı yapılacak teYler
dir. • .. 

Halbuki, yukanda saydıgnnı~ ı~ı 
it, hemen görülmesi ııerek gunluk 
ibtiyaçlanmız ııraımdadır. 

Her yazı yazan, kalemi eline aldı
ğı dakik.ada, elinin, kafasının alı~
mıı olduğu bir çok Arap, Acem, Fı
renk sözünün kalemine dolaıtıfını 
duyar. Bunlara öz türkçe • karıılılı; 
bulmak için beynini yonnaga bao~a. 
yınca, kafaımm içini bu yazm~ üz~ 
tüaü oyarken, aoıl yazm~ı'< • uted~!I'' 
düşüncenin uçmağ'a batladıgını &O· 
rür. 1 

Bu üzüntü icindek.i Türk yazıcııı .. 
nm yardımına ~ko~mak gerektir. tlu 
yardım da iki yolla olurı . . . 

1. - Bugünkü yazı dılımı~e~I 
sözlerin türkçe karıılık/arını göst rır 
bir klarJU~ yapmak~ 

2. - Türkçe sözyaratma işini ko
laylaftıracak ve herkeıin bu yolda 
sö.zyarafmCl$fna meydan açacak ku· 
ralları ortaya koymak. . . .. 

Herkesin beklediii bu iki büyük 
yardımı yerine getirmek için bir ç_a· 
buk it programı J&r&hnak gerektır. 
Sözlük ve Gramer yazıladuraun, bize 
• Eıki Dil Encümeninin yaptığı imli 
lugati ve ııramer raporu ııibi - ta· 
mamlık iddia etmiyen, fakat ilk kı· 
lavuzluk itini ııören iki eaer lazım· 
dır: 

1. - Eltlekl liiırat kitaplarında ya• 
;ııı/ı •ÖJJlerden bugünkü J'CIZI dilintl• 
kullanılan aözlerin türkçe bulunabil
mif kartılıklannı göaterir bir "Ô:& tlil 
kılavuzu". 

2. - Bugün türkçetle kullanılan 
Arap ..., Acem dillerinden gelme fek· 
liyat yerine 11eçecek türkçe aö:ııüret• 
me ve aözbirlqtirme yollarını, 6rnek· 
lerile gösterir bir "Sö:sycıratma kıla· 
vu~~, 

Bu kılavuzlar eksik olabilir. Kar
'ılıh bulunanuyan aözler bot bırakı• 
labilir. Fakat hiç olnıazaa eldeki 
türkçe aözleri kullanmak için JOI açıl 
mı" ıı<!zyaratma itinde de Jazıcılantı 
dilözleştlrme dileklerini yapabilmele· 
rine meydan verilmlt olur. 

Düşüncemize göre, Dil Cemiyeti 
böyle iki kılavuzu ortaya koyana 
derleme kılavuzu kadar, belki de da· 
ha dejterli bir büyük it yapmıt ve i
kinci kunıltaym önüne Jilzaklığıyla 
çılı:mıt olur. 

•• 
Oımanlı diyonız. Bu kelimeyi tahlil 
edelim. Ouna.nlı ne demektir? Oı· 
man oğullan hanedanı tarafmdan i· 
dare olunan insan yığını. . değil mi?. 
Fakat doıtlanm bu yığını tetkil e
den bütün parçalarda bir aarımtı var. 
Her zümre bu bloku parçalamağa 
çalıtıyor. Acaba bu parçalanıt ola• 
cak mıdır? Eğer Osmanlı bloku par· 
çalanına iftirak iıtiyen zümrelerin 
arzulan tahakkuk edecek midir? Bu· 
nu fİmdiden keatiremeylz. Fakat mu 
hakkak olan bir nokta vana Ounanlı 
lmperatorluğunun inhili.Ii ile bera· 
her bir zümrenin ortadan nam .,,9 nİ· 
tanı ailinecektir. 

Buraa~ı Tah!r Bey paketini dolat· 
tı.~arak ııırar~ ıkram ediyordu. Genç 
yuzbaıı bır aıgara tellendirirken kat· 
!arını çatarak sordu: 

- Bu zümre hangi zümredir? Hiç 
düşünıneğe lüzum yok. . Bizim züm• 
remiz. Osmanlı lmperatorluğunda
ki Türk ekseriyet. . Çünkü yalnız bu 
ekıeriyettir ki, münevverleri bunın .. 
!arının dibinde beliren büyük tehlike
den gafil kaldıkları için bütün bu ıi
yaai met Ye cezirler Ye lra~lar 
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Hlkl1ye 

İyi bir iş 
Ali Razi Ef. adamlarına çıkış

tı: 

- insan bu vakitte mi işinin 
başına gelir? diye bağırdı. Saat 
onu geçiyor. Siz daha yeni geli
yorsunuz •• 

Bu kadar salahiyetle söz söy
leyen ve adamlarına bol maat ta 
veren Ali Razi Ef. daha sekiz on 
ay evvel nereye baş vurduysa it 
bulamayan ve hatta intiharı bile 
göze alan bir adamdı. 

Sabahlardan bir sabah uyan
dığı vakit dahiyane bir fikir bul
muştu. O vakitten beri de bu fik· 
rin tatbikine geçmiş bulunuyor
du. 

Yanma ge]en bir iki memuru-
na: 

- Haydi yürüyün, dedi, bu se
fer Şişliye gideceğiz . 

Ali Razi Ef. ile, memurları 
tramvaya bindiler ve Şişlide indi
ler. Oradan itibaren patron ön
de gidiyor, memurları da arkasın· 
dan takip ediyorlardı. 

Bu memurların ayda altmı,ar 
liraya mukabil vazifeleri sadece 
",ahitlik" etmekten ibaretti. 

Gerçi Razi Ef. dahiyane fik
rinin tatbikatı ile meşgul bulunu
yordu amma, bunu herkes yapa
maz. 

Bir defa sıhhati ve mukaveme
ti tamamen yerinde olmak la
zımdır. 

Bu para kazandıran it ne me
nem tey diye soracaksınız.Bu buh 
ran ve itsizlik zamanında tecrü
beıini yapmak isteyenler vana, 
yapsınlar. Biz sadece Razi Efen
dinin ketfettiği sistemi anlataca
ğız. 

Şitliden aşağıya doğru geli
yorlardı. Razi Ef. tüccar gözü ile, 
yoldan gelip geçenlerin arasın
dan bir adam ıeçmeğe çalışıyor
du. 

Bilha11a ko]ayca aıabileteceği 
ve kızacağı yüzünden anlaşılan 
bir adam bulmak lazımdı. Demek 
ki, Razi Efendinin usulünü tat
bik edebilmek için insanda m

0

a
lın halisinden anlayan tüccar gö
zü de lazım •• 

Netekim Razi Ef. böyle birisi
ni keıtirdi ve aanki görmemez
likten gelmif gibi adamcağızın 
şiddetle aya!ıma' bastı. Zavallı
nın ayağında nasır da varmıf. 
Siz böyle bir adam yerinde olaa
nız, ne yaparımız. O can acısile 
kızaraınız değil mi? Belki de ca
nacııından gayri ihtiyari: 

- Kör müsün be adam? diye 
bağırırsınız. 

itte Razi Efendinni de bekle
diği bu sizin küfürünüzdür. 

Bu adamcağız da öyle küfret• 
mek gafletinde bulundu. 

- Kör müıün be adam? dedi. 
Razi hakareti yutar mı? 

- Kör acmıin. Edepıiz herif. 
Nezaketini takın, diye çıkıttı • 

Öteki adaın bu defa iyiden iyi
ye kızmıfb. Öyle ya, hem naaırı
na hasılam, hem de üzerine kü
für, yenilir yutulur feY değildi. 

O hiddetle Razi Efendinin ü
zerine atıldı. Pat küt, pat küt 
Razi Efendiyi qek ıudan gelin: 
ceye kadar dövdü. 

Kavgacılann etrafma halk ta 
bir halk_& çevirmiş, ıeyrediyor
lardı. Nıhayet polis yetifti. 

Razi Ef. o zaman arka11ndan 
gelen memurlarına döndü: 

- Efendiler, ıiz de ,ahitainiz 

içinde, bir karpuz kabuğu ııibi ıalla
narak, tekerlenerek uçuruma yakla
ııyor. Arkadqlarl İnkıraz boruau 
öterken bizim bu oeaaizliğimiz kadar 
elim ne Yardır? Biraz hareket. • Bir 
az şuur. • Küçük bir fedaki.rlığnnız 
batan bu tekne içinde zinde bir mil: 
let yartabilir. 

Perdeleri inik pencerelerden dı
ıanya taıamıyacak derecede hafif 
bir sesle konuıuyordu. Fak at bu ha
fif ıea dinliyenlerin kulaklarında öy-
1~ cotkun bir ihtizazla uğuldamıtb 
ki, yarım ıaat evvel kö,e minderle
rine uyufuk UYllfuk yerletenler ya• 
Y&f yavaı belkeıniklerini doğrutlmuı 
lar ve çok ııeçmeden gergin . yaylar
dan fırlamağa amade oklara benz&
mitlerdi. 

Hiç birinin ağzından tek kelime 
çıkmıyordu. Fakat gözlerinden belli 
oluyordu ki hepsi bu hitabenin her 
kelimesine derhal iman edi .. ermişler 
ve bu genç yüzbatıya kolay kolay 
koparılamaz bağlarla bailanıver
ınitlerdl. 

Mustafa Kemal odadakileri, be
yinlerinİll içini okumak iW,.-ut 

Harbi umuminin en büyuk vekayiinden biri 

TANNENBERG HARBi 
Filmin sonunda bugün Alman Reisi cümhuru ve o zaman 

bu harbi idare eden 

M A R Ş A L F O N H i N D E N B U R G' un 
Bizzat söyledikleri nutuk 

8 Mart Çartamba akşamından itibaren 

OPERA SİNEMASINDA 

1 RADYO 
Bu günkü program 
ISTANBUL, 1200 m. 

18 - 18,45: Saz Müşerref Hm. 
18,45 - 19,30: Orkestra. 

1 

19,35 - 20 Fransızca ders (müptedile-

Dünya ıinemacılığının en 
parlak yıldızı 

MARLENE 
DIETRICH 

Şimdiye kadar yaptığı eaer· 
ra mahsus). 

20 - 20,30: Karagöz. 
20,30 - 21,30: Hafız Ahmet B. saz. 
21,30 - 22,30: Orkestra, Ajanı ve 

1 !erin eıı glizell 

SARIŞIN Boroa haberi, saat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30: Ankarapalaı orkeıtresi. 18 ' 

Orkestre. Senfoni Patetiquc. 18,40: A
laturka saz. 19,10: Gramofon. 19,50: 
Danı musikisi. 20,10: Ajans haberleri 
ve Hava raporları. 

VARŞOVA 1411 m. 
17: Plak. 19,05: Hafif musiki. 21ı 

Keza: (Maszinski, Ketelbey, Rachma
nino_w? :"'nnandola vı.) 23,10: Chopin 
musık:isı. 24: Mandolin takımının sere
nad parçaları. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Viyana ıarkılan Madam Hil

da Bock). 20,255: Konser. 21: Bir per
delik piyes. 22,40: Sigan musikisi. 23, 
30: Temsil. 24,20: Eınke kahveoindenı 
Sigan muıikiıi. 

MONIH 532 m. 
1955: Bavyera'nm altm'dan l'İiye.11. 

20,30: Mllndolin 4 kitilik orkeatraaı. 
22,20: Akıam konseri. 23,50 ı Gece mu
sikisi. 

ViYANA, 517 m. 
18,30: Orkestra konoeri. (operet, 

mı). 20: Amerika'dan Nakil (Rooı<>
velt'in makamına geldiği <"anac!Bki m&
nuime dair). 20,20: Müoalıabe. 21ı 
"Messalliance~ lsi.mli piyes. 23,30: caz. 

MILANO - TORINO - FLORENSA 
18: Kadın saati. Dana muıikiol. 20ı 

Plak 20,25: Haberler. Plak. 20,351 
Straun'un tarkılanndan. 21: Haberi"" 
Plik. 21,45: Kanıık program. 231 Rad
yo orkeatraıı. 

PRAG 487 m. 
18,55: Plak. Müoalıabe. 20,25: Mu

zlkıl. 21: "3 Muskcticre'ler" t.enıili. 221 
Operet parçaları. 23,20: Hafif muıiki. 

BOKRE.Ş 394 m. 
21: Radyo Ol'keotra11. 21,301 Koni• 

rans. 21,45: Madam Olga tarafından 
tapnni. 22,10: Orkestra (Belibes, Pa
chil). 

BRESLAU 325 m. 
17,45: Hamburg'tan konser. Müsa

habe. 20: Amerika'dan: Reiılciimhu
run merasimi hakkında izahat (alman
ca). 21: Hitler konufuyor. 23,35: Ha
fif muıiki 

ya .• Beni bu adam dövmüttür. 
Kendisinden davacıyım. 

Tabii davacı olunca polisler 
de tahitlerin adreılerini aldılar. 

it mahkemeye intikal edince, 
,ahitlerin ifadeleri kartıaında cü
rüm sabit olunca, mahkeme dari
be ceza vermekle beraber ayrıca 
nakdi zarar da tayin ediyordu. 

Bu suretle Razi Ef. her gün 
bir batka semtte olmak üzere böy
le bir dayak faslından geçiyor, 
bir kaç ay sonra da paralara 
konuyordu. 

VENÜS 
filminde hakiki ve yakıcı se
sile Fransızca • Almanca ve 

İngilizce şarkı söylemektedir 

lSTANBUL BELEDiYESİ 
Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
Bugiin ıuvare 

saat 21,30 
HiLE ve SEVGİ 

Yazan: Şiiler 

TercDme eden: 
•Sabri Bey 

Haile S perde 
Halk ııeceıi 

6 mart parartesi ııfiııD 

- Bir kavuk devrildi -

584 

1 İş ve İşçi 1 
Milliyet bu •Ütunda it ..., ifçi utl· 
rnler• tavauuı ediyor. lı v• ifçİ 
uıtlymler bir mektupla lı büro
mu.za müracaat etmelidirler. 

it isteyenler 
SERMAYELi ORTAK ARANIYOR 
Teminatlı ve çok kirh bir it için Ga-

lata Kiredl. Lione Bank 11rkaoa Melek 
han, No. 8-9. 

• • • 
Muktedir teşviyeci ve tornacı kalori· 

ferci bon ıerviılerl var ayni zamanda 
yeni harfler daktilo ve fran11zca da mü 
kemmel bilirhn, gayet mlloait teraitle it 
anyorum, an:u edenler bir an evvel 

(Milliyet) ııazeteııine müracaatlan rica 
olunur . 

Blzanı devrine alt 
albnlar 

Oıküdarda Agop İlminde bir 
ermeninin evinde arqbrma ya• 
pdmıfbr. Bu evde her biri 228 
dirhem ağırlıfmda 6 parça altın 
külçeıi bulunmuftur. Altmlanıı 
üstünde eski devre ait kabartma 
reıimler vardır. Külçelerden 20 a
yar baliı altınla altı parça altına 
100.000 liraya yakm kıymet tak· 
dir edilmiftİr. 

Altınlar Bizans devrine aittir. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

gibi bir müddet süzdü. Sonraı . 
- Ne diyorsunuz? - dedı -

Alnı yukarıda ya,amal< mı 1Azun.. 
Y okoa imperatorluğun inhidamı al
bnda ezilerek gebermek mi? 

Tahir Beyin Omer Naci diye tak
dim ettiği genç gulguleli bir feyi ile, 

_ Bugiinden sonra, ben ıenin gi
bi düşi!nmeğe çalıtacağım. . - diye 
mırıldandı .:.... Fakat harekete geç
mek için bir cemiyet yapmak lazım 
değil midir? 
Hakkı Baha; 
- Elbette. • - dedi -
- Y alruz ıunu anlamak iıtiyo-

nnn. Avrupada çalıtan bir takım 
münevverler var. Onların teıkilatına 
ııirmek doğru olmaz mı? 

Tahir Bey Ömer Nacinin bu su
aline derhal cevap verdi: 

- Avrupada dolaşanlar bence te
reddi etmiflerdir. Murat Bey mey
danda. Ahmet Rıza için de bir çok 
şeyler söylüyorlar. Eoaoen bir hare• 
ket yani bir ihtilal, ancak cemiyetin 
içinde bir tetkilat bulunuroa yapılabi
lir, veya yapılamaz. 

- itte ııııııeaeJe uıl lturadachi-. -

diye söze kantb Mustafa Kemal _. 
Belki Avrupadakilerden ııöndef'fl!"'~· 
Ieri gazeteler ve kitaplar vasıtaıile il 
tifade edebiliriz. Yalnız onların ça· 
htmaımdan fazla bir fOY bekleme" 
abeatir. Toplanmak, te,kilatlanm-" 
ve zamanı geldiği anda hep birci•" 
&Jaklanmak lazundır. 

Bir ıigara daha yakbı 
- Biz Şamda bir ihtilU cemiyeti" 

nln temellerini attık. Doktor Mu•t•• 
fa i.uninde bir arkadaıla berab.er ıo· 
oa bir zaman içinde küçük, fakat çr 
lik gibi bir tetkil&t yapbk. Eğer tet
lifimi kabul edeneniz, "Osmanlı h 
riyet" cemiyetinin burada da bir t"' 
beaini açarız olur biter •• 

- Osmanlı hürriyet cemiyeti ıoİ 7 • 
Bu aualı,' dinliyenler hep bir al•"' ••• dan ıormutlardı. San- yiizbap ••t. 

rasırun dumanım havaya doğru P 
kürerek gunırla batını kaldırdıı 

- Evet .• 

\UCvaııu .,ar/ 
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I~ S 1 NEMA j Ayrılmıyacaklar 
"-=------------------ MI Şor niçin Atinaya 

Eski.den bualşıkçı .d. kaçtığını anlatıyor ) Jee Artiat M. Papaa ile Atina,ya kaçan 
Mel Erneatine Şor'un maceraaı Atina 
ırazetelerini itıral ebnetke berdevamdır. 

Şimdi dünyanı11 en sevilen ve f::! y~·:.;;:: ;..:~=~es·~ 
aranan bir sin ema artistidir ki :_Mel smiryoti•'İn paaaportunın • 

Fransızların çok aevilen Ye 

burada bir çok filmlerini seyretti
ğimiz bir jön • prömiyeleri var: 
Henri Garat. Şimdi Jeanet Gay
nor ile birlikte Hollywood'ta "Pre
nses emirleriniz!" filmini bir ke
re daha çeviriyor. 

Hayatını f6yle anlabr; 
- Ben Pariıte doğdum. Anam 

ve babam da aktördü. Babam 
vaudville'in pek itibarda olduğu 
bir devirde tanınımt artiıtlerden· 
di. Annem de f&Dlözlük ederdi. 
Gaites Lyriques'te uzun müddet 
oynadı. Yani ben daha çocuklu
ğumda sanat hayatmru içine gir
miş bulunuyordum. 

Sekiz Yafına girdiğim zaman 
ilk defa sahneye çıktım. Belville 
tiyatroıunda oynuyorduk. "iki yu 
murcak,, piyesindeki yumurcaklar 
dan bir tanesi bendim. 

Ma.amafih sahnede baflıyan 
bu günler çok ıürmedi. Uzun mild 
det tiyatrodan uzalı: kaldım. An
cak ondan aonradır ki, bu defa 
daha ciddi ve azimli olarak tek
rar sahneye geldim. 

Muharebe bafladı, babam git
ti. Evde de para kalmadı. Annem 
kazandığı para ile beni ve üç hem 
tirem! beılemek için bUtçeılni bir 
türlü doğrultamıyordu. O zaman 
benim de bayabmı kendi kendi
me kazenmaklığım lil.zmıgeldL 

Ne 1apablleceğbnl bilmemek
le beraber, ne oluna olıun bir it 
ııramağa b~adım. Evvell bir lo
kantada bulatıkçılık 'ftZifesl bul
dum. itimi iyi x_apıyordum. Ta
baklan, çatal biçak takımını iyi 
yıykıyor, iyi ıiliyordum. '.:umarte
ıi alqamlan da ıineınaya gidiyor
dum. 

Pearl Wbite o aıralarda beyaz 
perdenin kraliçeal ldl. Maceraları 
benim gibi on y&fmda olanların 
kalplerini yerlndım kopartacak 
kadar meraklı ve 'heyecanlı idi. 
O uzun filmlerinin bir devresini 
olaun kaçırmıyordum. 

Giinnu birinde bulatıkçılığı hı 
raktım ve bir mühimmat fabrika
sına amele yazıldım. Bu it ağır
dı. Mermileri vagonlara yük)U
Yorduk. Gerçi zevkli bir it değil
di ama, daha fazla kazandıfım 
Para ile aileme daha iyi bakabili
yordum. Ayrıca ben de bedaTa 

Henrl Garat 9 aglılı 

yatıyor, yiyor ve temizleniyor· 
dum. 

/lenrl Garat 12 yaıında 

O tarihlerde çoculduk hülyala
rıından bir tanesi tahakkuk etti. 

"Cennet yolu,, nda Li/i11n Harvey ve Henri Garat 

ıreçirince firanmıza enırel olacak her 
türlü manialann önüne ıreçebilecejiimİz
den emin oldum. O gün, bir arkadqonı 
ziyaret ecleceiimi aöyliyenk ailemden 
izin aldım. Evden çıkar çıkmaz aokakta 
aevgilime ihtihak ettim. Derhal bir oto
mobile binerek Büyükdereye gittik. Bu
rada Mel Smiryotis'e benzemek için, saç 
lımmı reaimde görünen tekilde tanzim 
ettim. Esasen Mel Smiryotia'in fotogra 
fı o kadar anlllfdma:ı: bir halde idi ki 
Büyükderede hiç kimae benden ıüphe 
etmedi. 

Evden çıkarken küçük bir çanta için
de en lüzumlu bazı 8fyamı beraber al
mııtmı. Bindiğimiz otomobili bir Rua 
idare ediyordu. Bu adam eaki bir Rua 
:r;ahitidir, ve çoktan beri beni tanıyan bir 
adamdır. Bu adamı ırörünce içime bir 
korku ıreldi, pederime haber venneain
den korkuyordum. Otomobilden i.n«
ken toför ppkasmı çıkarıırak beni 
selimladı ve: 

- Allah aelimet venin, Matmazel, 
dedi. 

Kendisinden pederime bir t9Y aöyl&
memeaini rica ettim. O, bllfı ile muvafa
kat cevabı vererek eledi ki: 

- Ondan amin ola.bilin.iniz. •. 
Filhakika bu centelmesı adam aöziiı>. 

cı. dunnuttu. 
Mel Şor, M. Papaa ile naad taıııttıkla· 

nnı ıu auretle anlatmıfbrı 
- M. Papu ile ilk defa olarak, Fran

sız tiyatrosunda t&nıttmı. Kinunuevelin 
30 unde idi. O, "Cimi Utif'' piyeainde 
bllf rolu oyna.yordu. Sanra bir alqam ai 
lemle beraber Makaimde Yerilen baloda, 
M. P apas arkadatlaril• beraber yammı
za ıreldi. O ırece, benimle danaetmel< i
çin pederimin müaaadeaini iatedi, birlik 
te danaettik. lıte bu kalplerimizin ilk 
kartdllfmaaı idi. O zamandan beri biri
birimizi çıldıreyıuya aeviyonız. 

Pederimin bir artiat ile evlen.-
müsaade etmlyec:eğini bilirdim. Babem 
müteaaaip deiildir, fakat onun ela h.,.... 
kea eibi artiatler hakkında bazı dütün-

1 celeri vardır. 
Evlenmek için bir karar vermezden 

evel annemi iakandil etmel< iatedim: 
- Anne ben bir aktör ile evleniraem 

ne yaparım? 
Dedim. 
Annem ıu cevabı ......ıtı 
- Bu, hem aenin , hem de bizim l

çin hakiki bir felaket olur •.. " 
işte bundan aonra benimi için, aeygi

lim ile kaçmaktan batka çare olmadıiı
ru anladım." 

M. ŞJr'un avukatı Atlna'da 
Diğer taraftan Atinadan venı- bir 

habere ıröre M. Şor'un vekili Muatafa 
Adil B. Atinaya gibnİftlr. Adil B. Mel 
Şor ile görü§"ftk pederinin, bir artist ;... 
le evlerımeaine muvafo.kat etmediğini 
aöylemİftir. Mel Şor, Papuı çddıresıya 
aevdiğini n onunla beraber J'IL. .. mak is 
teditl cevabmı vermif ye atkmı unut
mak için pedeMle birlikte Paris'• eitmek 
teklifini redcletmiıtir. 

Brezilyada vaziyet 
LONDRA, 3. A .A. - Brezilyeıla ih

tilal çıkhğnuı dair olan pyiayi teyit .. 
decek mahiyette olmak ibre Nevyoıio
tan Londraya hiçbir haber ıelmemiıtir. 

Elektrikle alakadar olan her teyİ 
aeverdim. Günün birinde elekt
rikçi yamağı olduğum zaman, se
Tincime payan yoktu. Yeni aana· 
tımdan meıuttum. Elektriği sev· 
diğim için, bu iti çabuk kavra
dmı, ne öğrenmek lazmıaa öğren· 
dim. Çok geçmeden de belediye 
çartısının elektrik teıisatını taah
hüt ettim. Kazancım biraz arbnıt-
b. Fakat ne de olsa gene azdı. 

Ha, unuttum. Ondan evvel bir 
eczahanede de çahtımttım. Gü
nün birinde mütareke ilan edildi. 
Babam terhis edilerek avdet etti. 
Daha muharebenin kabuslu hatı
ralarını ailmeğe muvaffak olma
dan hemen ite batladı. 89.fka 
türlü de olamazdı. Kendisini 
Brüksel' de Park tiyatrosuna an
gaje ettiler. Babam beni de yanı
na aldı. Maksadı beni de kendisi 
gibi artist yapmaktı. Sanatini çok 
severdi. Oğluna da sevdirmek isti 
yordu. itte benim asıl tiyatro ha
yatım bu zamandan sonra hatlar. 

Babam benimle bir hayli met
gul oldu. Brüksel konservatuva
rına girdim. Çok çalıttım. Artık 
sahneye çıkmıyordum. Parise 
döndüğüm zaman Birinci Alber 
tiyatoraunda ilk piyesimi oyna 
dım. ~u piyesi timdi hatırlanuyo
rum bıle. . Ondan sonra bir çok 
tiyatrolar değittirdim. Her tiyat
ro değittirdikçe, kazancımı yirmi 
frank artırıyorlardı.Maamafih bu 
da kafi gelmiyordu. Bir aralık 
turneye çıkmıya karar verdim. 
Turneden avdetimde Marigny ti
yatrosuna girdim. Burası büyük 
bir tiyatro idi. Demek ki mesle
ğimde terakki vardı. Görüyorsu
nuz ki ben de bir çokları gibi, si
nemaya tiyatrodan gelmiş bir ar
tistim.,, 

Darüşşaf aka 
Mezunları 

(Başı 1 inci sahifede) 

dafaa etmitlerdir. Nihayet izzet 
Bey tekrar söz almıt ve: 

- Münakatayı bırakalım; it 
yapalım. T eaanüdün ve samimiye 
tin esaslarını bulalım. Cesaretle
nerek fedakarlık yapalım. insan
lar filiyatile ölçülür. Elimizdeki 
nizamname çok iyidir. Fakat kabi 
liyeti tatbikiyesini kim lt!min ede
cektir." demit ve ite ufaktan bat
lanarak büyük mikyasta çalıtılma 
sını, bunun için de kendisinin ihti 
yar olduğunu, fakat genç arkadat 
larm and içmeai lazım geldiğini 
söylemittir. Mühendis mektebin
den Dürrü Bey gençlerin bu huıus 
ta and içtiklerini söylemit ve En
ver Bey namında diğer genç bir 
mezun da: 

- Darüttaf~a geldiğim zaman 
ne anam, ne de babam vardı. Ora 
dan topladığım irfan hamulesile 
ve mektebin sırtıma giydirdiği bir 
kat elbise ile hayata atıldım. Bu 
güm bir mütehassısım .. Fakat ha
yatıım ve irfanımı bana kazandı
ran mektebime medyunum. Her 
türlü fedakarlık yapabilirim. Bü
tün arkadatlar da böyle diltilnUr
ler, demittir. 

Müzakere kafi görülmüt ve ni
zamnamenin madde madde tetki
kine batlanmıttır. Nizamname e
sas itibarile kabul edildiğinden 
derhal faaliyete geçilmesine ve hü 
kumetten müsaade alınmasına ka 
rar verilerek içtimaa nihayet veril 
mittir. 

Cemiyet idare heyetine Telefon 
tirketi komiseri Fuat, mübendiı 
mektebi müderrislerinden Meh
met Emin, Darüttefaka müdürü 
Kô.nıi, Şirketi Hayriye memurin 
müdürü izzet, Darüffefaka mual
limlerinden Şükrü, Şehremini na
hiye müdürü Hüsnü, Darülfünun 
riyaziye tubesinden Dürril Ziya, 
Hukuk fakülteılnden Fethi Sezai 
Te Muhterem beyler, yedek aza
lıklara da Oımaniye mektebi ia
taıyonu mühendiıl Ali Kemal, A
vukat Safi, mühendis mektebin
den Ali Nezihi, Tıbbiyeden Halit 
beyler intihap edilmitlerdir. 

Cemiyet müfettitliklerine vari
dat müdürü Amir ve avukat Sabri 
beyler seçilmitlerdir. 

1 Cemiyetin tetkili münaaebetile 
Gazi Hazretlerile Bafvekll İ•met 
Pa,aya tazimat telgrafları çekil
mittir. 

---~ ..... ---~---
Kabilde Türkler 

(Ba,ı 1 inci ııahlfede) 
halli memuriyetlerine gitmek üze
l'e Bombay'a hareket etml9ler, 
oradan da Parla Te Berline git. 
mitlerdir. Sefirler Halebe uğra
mamıtlardır. Mahmut Han Haz. 
retlerinin Ankaraya gitmekte ol
duğuna dair olan haber de bun
dan galat olaa gerektir. Bir de bu 
zatların hacca gitmekte olduğuna 
dair olan haber de doğru değil
dir. 
aebet- ğaseh ... düm n rina e m 

Hacca giden pederim Ahmet 
Han'dır. Ben de kendisile görüt
mek üzere aalı günü Mısıra gide
ceğim." 

Efganlatana giden TDrlı 
mDtehasıuslar 

Türkiyeden Efganistana git
mekte olan miltebaııslar hakkın
da, aefir cenapları, sualimiz üze
rine, fU izabtaı vemıittir: 

- Türkiyeden Efganistana mü
tehassıs bekim ve Hukuktinas ol
mak üzere bazı vezat gitmitler
dir. Bunlar da Dr. operatör Rıfkı, 
Göz hekimi Fuat, dahili hastalık
lar mütehassısı Rebi Hikmet, hu
kul< mütaviri olarak Devlet ŞW-a
sı azasından Kemal Atıf Beyler
dir. Maarif mütehassısı olarak ta 
Emin Ali Bey gidecektir. 

Bundan maada askeri muzika 
için bir muallim ile mütehassıs 
bir banka muhasebecisi istenmit
tir. 

Türkiyede tahsil etmek üzere 
yeniden bazı Efgan talebesinin 
lstanbula gönderileceğini tahmin 
ediyorum. Şimdilik sivil ve askeri 
liselerde tahsil gören 115 talebe· 
miz vardır. Bir zabitimiz de Harp 
akademisinde tahsil görmekte
dir." 

M. Daladier'nin Londra 
•eyahati 

PARIS, 3. A. A. - M. Daladier'nin 
yakında Londrayi ziyaret edoceğine 
dair olan haber baıvekalet daire•inde ve 
hariciye nezaretinde ne teyit ne de tek 
zip edilmektedir. 
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Dünkü maçlar 
Akşam gazetesinin koşusunu 

Beşiktaşlılar kazandı 
DÜn F enerbahçe ve Taksim aahala

nnda futbol maçlan yapddıiı ıribi Ak
pm ıazeteai tarafından her sene tekrar 
edilen aokak koıuau de icra edildi. 

Bu koşuya muhtelif tetekküllere men 
aup 58 atlet iıtirak ediyordu. Musaba
ka Harbiyedeki Sipelıi ocağından bat
liyor ve ilk parti Aktam matbaası önün
de bitiyordu. 

lkiter kiıicı- ibaret olan l•kıınlar bu 
nıda bayrak olup veriyorlar ve bu aefer 
yarııın ikinci kısmı olan Akıam mat
baaaı- Sipahi ocağı koıuau bllfliyor
du. Bırinci kısımda en önde Betiktaı
dan Garbia ıreldi. Arnavut.köyünden 
Panakia ikinci, Kurtulutdan Catkia ü
çüncü yine Kurtuluıtan Kaantopoulos 
dördüncü ve Beıiktaıtan Remzi betinci 
bitirdiler. Remzi arkadaıı Mehmete bay 
rağı beıinci olarak verdiği halde Meh
met harikulide bir koıu yaparak rakip 
!erini geçti. Bu auretle Sipahi ocağını ö
nüne muvaaali.t olunduğu zaman tasnif 
ıu ıekli arzecliyordu: 

1 - Mehmet (Befiktaş), 2 - Teo
haridia (Pera), 3 - Mavridis (Kurtu
luı), 4 - Ruhi (Beşiktat) , 5 - An
donyadia (Kurtuluı). 

Mehmet'in müddeti 34,13, 2/5 dir. 
Bu suretle kotu Beıiktat klübil tara

fından kıwuıılmıı oldu. Siyah beyazlılar 
bu seneki Akşam aokak koıuau kupa
aım kazanddar. 

Fenerbabçe •tadında 
F enerbahçe ıtadmda dün muhtelif 

futbol maçları yapıldı. ilk maçı Fenerli 
küçüklerle Darü!ıafakaldar yaptılar ve 
2-1 mağlup oldular. F enerbehçenin B 
takonı Alhnordu ile bir musabaka yap
tı ve 2-0 galip geldi. 

Vefa - Kumkapı ile lıtanbulapor ara 
aında oynanan üçüncü maç lik maçları 
eanaamda ekaik bırakılan 8 dakika için. 
eli. 

Her iki takım, o tarihte oynatmak ae
lihiyetine malik olcluklan oyuncıılaria 

çıkmak zaruretinde idiler. Halbuki V &
fa - Kwnlmpu t•knrunm - eyi üç oyun 
cuau o tarihden sonra \düb;i t«lı:elıııİf 
bulunuyordu. Vefalılar ekailr olmalar>
na rafmen bu sekiz dakikayı canlı bir 
oyunla beıarclılar n bu bekiye milaaba
kaaı 0--0 beraberlikle bitti. 

Dördüncü maçı ırene Vela - Kuınlar 
pmın ayni takımı, eyye\\d hafta ıil bir 
nuvaaı eanumda beraber kaldığı Ka
aanpaıa takımı ile , bu turnuYaDm teıo
didi ıeklinde oynadı. 

Vefalılar ilk detı e,.i ancak 0-1 bitir
dikleri halde ikinci haftayıncla alb ırol 
atarak maçı 0-7 kazandılar. Oyun za
man zaman müeaaif hadiselerle keaildi
ti için çok zevkaiz oldu. 

Beıinci ve son maçı Fenerbabçe bi
rinci takımı ilo ŞİJU ekibi oy,_ch. 

Fen eri il er daha hiJdm oynamakla be 
raber aayi çıkaramadılar. Müaabaka a
lelade bir eperaİ:r; mahiyetinde idi. Böy 
le olduğu halde .Şifliler hakemin her lıa 
l'llrlna her •esile ile itiraz ediyor n oyu 
nun zevJtlni kaçırıyorlardı. Neticede 
Fenerliler, rakiplerince de kabul edilen 
iki sayı yaparak ıalip ıı;eldiler. 

Takai.m •tadyomunda 
Taluim stadyomıncla Galataaarayın B. 
takımı ile Sultan Ahmet Gençler birliii 
oynadılar Ye 2-1 kazanddar. 

Galataaaray birinci talamı ile Süley
maniye an.amdaki maç çok canlı oldu, 
Galataaareyhlar eluik bir kadro ile saha 
ya çılmıqlardır. Neticede ancak 0-1 ka
zanabildiler. 

Ankara da 
ANKARA, 3 .A. A. - latildil saba

amda kupa maçlarına devam edilmİftir. 
Altunordu ve Çankaya birinci, ikinci ve 
üçüncü talmnları araamcla yapdan maç 
larda: 

Çankaya üçüncü takımı aıhra kartı i
di, ikinci takımı bire kın-tı bet aayi ile 
galip gelmiflerdir. 

Refik Oaman Beyin İdaresinde cere
yan eden b;riııci taknnlar müsabakasını 
da Çanko.yaldar 2-1 kazanmıılardır. Bi 
rinci devrede Çankaya hakim ve cımlı 
oynamıı, ve Albnordunun bir sayıaına 
karşı iki gol çikarmııtır. 

ikinci devrede Albnordu daha iyi oy 
namıı iae de bir çok fr&atlar kaçırarak 
aayi çıkaramamııtır. 

Bu suretle finale kalmıı olan imalatı 
harbiye yani yeni iamiyle Ankara ırücü 
önümüzdeki hafta Çankaya ile son müaa 

bakayi yapacaktır. 

Şehir koıusu 
Ankara Haftası ırazeteainin her yd 

tertip ettiği büyük ıehir koıusu bugün 
saat ondört buçukta yapılınııtır. Koıu 
C. H. umumi m~ binaaı önünden 
~!ayarak yine baıladığı yerde bitmek 
uzere tertip edilmİ§ ve o auretle yapd
mııtır. Bu mesafe 6450 metredir. Koşu
ya 35 ~tl-~t iıtirik etmit neticede An
kar!' gucunden Şevki Bey 24 dakika 29 
sanı~e ~(.5 ~e birinci ırelmittir. 

lkincıgı yıne Ankara gücü,,clen Sa
behettin Bey almıttır. 

Geçen yılın ayni koşuya ait rekoru bu 
aefer 30 aaniye 2/5 kmlmış bulunmakta 
dır. Koıuyu kazananlara gazetenin ma
dalvalan verilmiıtir. 

lzmirde 
lZMIR, 3. A. A. - Lik maçlarına 

bugün de Alıancak atadyomunda de
vam edilıniıtir. 

llk maç aabahleyin Buca - Altmordu 
biri.nci talamları arasında oynandı, ve 
n~ticede altmordu 2-1 galip geldi. lkiıı
cı meç Altay - Türkıpor arasında o•a
ca'rtı. Altay gelmediğincı- Türkspor 
hükmen galip ıreldi. 

Üçllncü mo.ç Şarkspor - Gö.ıtepe birin 
ci talmnlan arasında icra edildi. Şnrk
aporlular cenlı bir oyundan aonra 2-1 
galip g~ldiler. 

Son maç KAftıyakaapor ile lzmirapor 
o.raamda oynandı. Oyun heyecanaız ve 
a1&bi bir hava içinde cereyan etti. iki 
takım da kendilerinden beklenilen oyu
nu ıröateremediler. Neticede lzmirapor 
3-1 galip ırelcll. 

intihabat yarın 
(Batı l inci sahifede) 

set dlYam kiliaenin en büyük kubbesi
nin altında yer •l•caklardır. 

Yangıncı ne diyor? 
AMSTERDAM, 3. A A. - Rayiştağ 

mecllaini yekmakb zannaltında bulunan 
Van dtr Lubbe, Teleırraff'in Berlin mu
habiri tarafmılan aonılan bazı süallere 
verdlJl cevapta yaptığı bu fiil ve ha· 
reketl buırüne kadar hayatının 
devamı müddetince düşündüğü 
nü aöylemlt, hiçbir fırkaya menaup ol
madıimı teyit etmiıtir. 

Van dtr Lubbe koyu ve hararetli bir 
komüniat olmadığını, fakat kapitalizme 
kartı her yerde mücadeleye giriımeğe 
tabü bir meyil ve iatidadı olduğunu da 
il.be etmitliı-. 

M. Bitlerin yeni beyanatı 
BERUN, 3. A. A. - Volff ajanu bil 

diriyor: 

BetYekll Hitler, gazete muhabirlerin
den birine yapbğı beyanatta Rayiştag 
yanıımmda milliyetçi aoayaliatlerin dı 
iJtiraki olduğuna dair ecnebi gazetele
rinde ileri aürülen idclialann ırülünç bi
,... yalandan ibaret olduğunu aöy\.,_ 
miıtlr. 

Hitler bu münasebetle dimittir ki: 
" Bolıevildiie karıı azim ve ıiddetle 

mücadeleye giriıtiğimi:r;cı- dolayi bü
tün Avrupanın bize t91ekkür etmesi la
zım gelir. ,, 

Hitler aiyui muanzlarm ve yahudil.,_ 
rin aürü aürü öldürüleceğine dair çıkan 
lan manasız ve mantıksız ıayialar hak
kında ıu sözleri aöylemittir: 

" Bizde Saint Bartbelemy geceaine 
lüzum yoktur. Biz dütmanlarımı:r;ı ale
ti.de mahkemelerde muhakeme ettirece
li:r;. Şahai hürriyet hakkındaki tahditler 
devam etmİyecektir. Komünistlik tehli
keai ortadan kaldmldıktan aonra tabii 
hal avdet edecektir. 

Bandırma/arda 

COTTBUS, 3 .A. A. - Volff Ajan
sından: Cottbus'da yapılan arattırmalar 
ıehrin orta kıammda yer altında komü
niatlerin gizlenmeaine mahaua koridor
lar bulunduğunu ortaya çıkannı:ıtır. 

Zabita bu yeraltı koridorlarında kut. 
liyetli miktarda sili.b , feaat çıkırmak i
çin hazırlanmıı yazılar, milliyetçi sosya
listlere mahauo uniformalar ve bayrak
lar ele geçinnİftİr. 

' ürlı Yiihseltme Cemiyeti tarafından tertip edilen 1 ürklgtt 
/lfeşr:kıiizam sene/Ilı balosunda eğlenenler 
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Tür parasın koruma 
esmi gazete e çıkan On numaralı kararname 

Türk parasının kıymetini ko
rama hakkındaki kanuna istina
den, şimdiye kadar neşredilmi~ 
olan kararnamelerden hükümleri 
mer'i bulunan sekizinin birle1ti
rilerek 10 numaralı kararname ile 
Resmi gazetede intifar ettiğini 
dün bildirmiftik. 

Bu kararnameyi aynen alıyo
ruz: 

Madde 1 - Kambiyo ve ecnebi nu
kudu üzerinde spekülasyon memnu· 
dur. 

Madde 2 - Speküliayon: 1447 nu 
maralı kanunun 29 uncu maddesi mu 
cibince tanzim olunan merbut ibti ... 
yaç listesine muvafık olmıyan veya
hut Borsa .,., Banka "" Maliye Veka
letinden mezuniyet almıJ banker gİ· 
teleri haricinde veya açıktan yapı
lan kambiyo ve ecnebi nukut aloiı ve 
satanlandır. 

Madde 3 - Kambiyo ve ecnebi nu 
kut alım ve satımı bankalarla Mali
ye vekaletince mezuniyet verilecek 
bangerler marifetile yapıbr. Borsa a· 
centalan ancak bu banka ve banger
lerden aldıklan alon ve satan emirle
rini icra edebilirler. 

Madde 4 - Kambiyo işleri yapan 
!ar bu i~leri kimin için yaptıklanru 
kambiyo muralupliğine bildirmeğe ve 
İ4 yaptıranlar da itlerinin ihtiyaç lia
teoine muvafık olduğunu isbat edici 
evrakı ihtiyaç listesinde ıöaterilen ma 
hallere ihraz ve tevdi etmeğe ve iste
nilecek malümat ve izahatı venneğe 
mecburdurlar. Bu evrak bir daha isti 
mal edilmemek üzere banka veya 
bankerler veya murakıplikçe İptal ve 
İcap edenleri hıfzolunur. 

Madde 5 - Bankalarla hangerle
rin ecnebi kambiyoaunu Te nukudonu 
karşılık tutarak Türk liraıı üzerine 
avans yapmalan memnudur. 

Madde 6 - Banka ...., bangerler gi 
ıelerinde hergiin ahp sattıklan kam
biyolann farkını ertesi ,ünü aqamı 
na kadar borsada karıdayarak ka· 
patmağa mecburdurlar. Ancak beı 
yüz isterlinden ataiı olan küsurat er 
lesi gÜne devrolunabilir. 

İ(am.bivo boraaıı mevcut olan ma· 
hallerde banka ve. bangerler giıele
rindel.i kambiyo alım ye satımlarmı 
murakıplikçe lüzum ıröriildüğii müd
detçe kitelerinde takas etmeyip borsa 
da karıılarlar. Borsa olmıyan yerler· 
deki bankalar yevmi muamelelerin
den mütevellit farklan o mahallerde 
ki bankalardan temin edebilirler. 

Madde 7 - Mikyas olarak kabul 
edilmit olan dö...iz üzerinden bona 
bulunan mahallerdeki banka ve ban 
ger giıelerinde yapılacak alon ve sa· 
hm fiatler o andeki hona fiatine na• 
zaran Türk liraaı hıtarmm nihayet 
binde ikiıini tecavüz edemez. 

Madde 8 - Banka ve bangerler 
Türk para11 olarak yapılan tevdiatı 
ihtiyaç listesi haricinde biç bir suret
le ecnebi kambiyo ..., nukuduna tah
vil edemezler. 

Madde 9 - Türkiyede müesaea ol
mıyan ve Türkiyede ıubeai bulUlllllJ
yan eşhas ve müeueaat lehine banka 
ve bangerler ve aair müeaaeaelerc.e 
Türlt paraaı Üzerinde kredi açılmaz. 

Madde 10 - imtiyazlı ve serma
yesinde Devletin ittiraki olan ıirket
ler mcvduatJannı ancak aermayeai 
Türk parası olan bankalarda bulundu 
rabilirler. 

Madde 11 - Maliye Vekaleti na· 
nıına borsa ve komiserliği ve kambi
yo murakıpliği kambiyo ve nukut ve 
tabvili.t muamelitına ait huıuaatın 
tetkiki ic;in banka ve bangerler ve ti
carethaneler •e aair müea.aeıeler k 0 .. 

miaerlik ve murakıplikten istenilen ev 
rak ve vesaik ve her nevi malUınatı 
ibraz ve İtaya mecburdurlar. 

Madde 12 - Borsa acentaları, a
eentalıktan batka biç bir it yapamaz 
l~r. Kendi nam ve heaaplanna kam
bıyo ve nukut ve esham ve tahvilat 
alıp llltmaz ve aldınp sattıramazlar. 
Bunlar muamelelerini ,ünü giinüne 
~eft':rlerine kaydetmeğe ve aynı gün
L~ hır cetvelle borsa komiserliğin• ,.,, 
ya murakıpliğe bildirmeğe mecbur
durlar. 

~~dde 13 - ithalat emteaaı bedel 
l<;nnın tediyesi için bankalardan dö
vız tedariki ancak bu ithalata ait o
lup gÜmrük idarelerince verilecek o
lan muamele verrisi makbuzunun ib
r~.z .ve ~eolimine bağlıdır. Verilecek 
dovız mıktan malın m"kbuzdaki m·>· 
amele nrıiainin eaaaİarmdan b · · • 
teşkil eden maliyet fiatini tecaTii~: 
d~ez. !'azla kambiyo almak maksa 
~il~ malıyet fiatini hakiki miktar ve 
ıhüyaçtan ziyade ıöstermek memnu
dur. ~M~ele vergisinden müate•!"a 
olan ıthalat dövizi murakıplikçe yapı 
lacak tetkikat neticeaind t . 1 nur). e emm o u· 

- Petr':'I, ~~ ve mazut ithalatına 
muteallik dovız ibtiya~lan . . k 
k b" . T ıçm eza 

amt . tihıro mi uredail~pliklerinden mezuni-
ye 11 aa ır. 

Madde 14 - Bankalar mu•- ı 
. • kb -ee 

vergııı m.a uzu alınmadan evvel 
mÜfterilerine işin tekamül safbalarm 
da döviz avamı yapabilirler. Tacirle
re bu kolaylığı gösterebilmek İçin bir 
miktar açıktan döviz almak istiyen 
lıaııkalar olursa Maliye Vekaletinin 
tesbit eyleyeceği bir mikdar için tes
hil olunur. 

Bedelinin tediyeoi mukabilinde teı 
liıni meırut olan ko,..umentolar için 
tayin edilecek müdd"t zarfmda Cüm 
rük makbuzunun ibrazı alakadar ta
rafından t::ı::ıhhüt edilmek kaydile 
lıambiyo murakıpliğince döviz müba 
yaasma mezuniyet .. ..-itebilir. 

Madd ıs - hh latm iatilzam ey-

lediği döviz miktannın bir kısmı ve· 
ya hepoi daha evvel tedarik edilmif 
veya tediye edilmiş iae o miktan ban 
kalar tenzil ederek mütebakisini te
diye edeceklerdir. 

Madde 16 - Maliye vekaletinin 
mezuniyeti olmaksızın Türkiyeden ea
ham ve tahvilat ve kuponlann ve 
Türk paraarnm ihracı memnudur. 

Madde 17 - Maliye Vekaletinin 
mezuniyeti olmadıkça Türkiyeye es
ham ve tahvilat ve kupon ithal oluna 
maz. 

Madde 18 - Efektif ecnebi nuku
dunun alım ve satımı kambiyo hak
kındaki abkima ve ihtiyaç listesine 
tevfikan bankalar ve bankerlerce ic
ra edilir. 

Madde 19 - Kambiyo ve ecnebi 
nukut itleri pefİn olarak yapıbr. Bun 
lann teslim ve tesellümü akit giinü
nün ertesi akfaDlJD& kadar ifa ve ik
mal olunur. 

Madde 20 - Ecnebi dövizini nabk 
çek ve bonolar ve poliçeler ve hesabı 
cariler Maliye Vekaletinin muvafaka
ti olmadıkça bankalardan başka kim
seye ciro edilemez. 

Madde 21 - Kambiyo ve nukut ve 
esham ve tahvilab aatmağa ve alma
ğa mezun banka ve banıerler aldık· 
ları ve aatbklan dövizin ve eoham ve 
tahvilabn nevi Te miktarlarile tarihi 
ve ahı ve veritin icra edildiği aaat ve 
dakikayı ve fiatini ve mütterinin isim 
Te hÜTİyetini ve im.zaamı göaterir dip 
koçanlı bir veaika vermeğe ve bu mu
amelelerini aynen, murakıplikçe mu
saddak bir deftere kaydetmeğe ve bu 
defterlere bir gÜn zarfında yazılı o
lan muameleleri ertesi giinü öyleye 
kadar bir bordro ile murakıpliğe bil
dirmeğe mecburdurlar. 

Madde 22 - Ethas ve müeaaeaatm 
bankalar nezdindelci Türk lirası beaa 
bı cariainden döviz hesabı cariaine 
münakale icra edilemez. 

Madde 23 - Bankalar ve banger· 
ler nezdindeki döviz hesabı cariain
de bakryei matlüplan mevcut olan "I 
baa ve müeaaeaa.t ve mevcutlarmı ih
tiyaç listeoine tenfuk eden ihtiyaç. 
lar için iotimal edebilecekleri ıibi 
banka giJelerinde veya borsalarda da 
sattırabilirler. 

Madde 24 - Bu kararnamede ya
zdı ahkama muhalif harekette bulu
nanlardan, 1567 numaralı kanun mu· 
cibince hükmolunacak pra cezaları
nın tahsilinde yansına kadan muhbir 
lerine verilir. 

Madde 25 - Kambiyo murakıbi bu 
lunmıyan mahallerde murakıplik Ta
zifesi o mahallin en büyÜk malmemu 
nı tarafından ifa olunur. 

Madde 26 - Memleket haricine na 
kit, kambiyo esham ve tahvilatı doğ
rudan doğruya veya bilvuıta ve Ma· 
)iye Yekiletinin miUaade.i olmal<11· 
zın ihraç etmek ve harice sermaye 
kaçırmak memnu olduğundan girdik 
!eri it icabı ve bilhassa iQfaat tirket
leri ve müteahhitler bu işlerinin ifası 
esnasında heaaben hariçten gitirip 
sarfetmeğe mecbur oldukları dövizle
ri Türkiyede hangi bankaya sattıkla
nnı sorulduğu takdirde iıbat edici ve 
saiki hazır bulundonnağa mecburdur 
lar. 

Madde 27 - Alivre mal aabılan
nın mukabili olan dövizler bankalar
ca vadeli olarak alınabilir. Bu takdir
de banka bu kambiyoyu diğer kambi
yo alıtlan gibi satmağa mecburdur. 
Bu akitlerden mütevellit döviz borç· 
lan döviz olarak ödenir. Bu alım Te 
satımlar b.,r defasında bin isterlin
den aıağı olamaz. 

Madde 28 - Ecnebi memleketler
deki efrat ve müeaaesatın Türkiyede
ki bankalar veya ıubeleri veya muha 
birleri nezdindeki Türk lira11 matlüp 
!arının istimali bu kararnamenin 9 
ve 26 ıncı maddelerine tevfikan mu
rakıpliğin vize&İne mütevakkıftır. Mil 
li pıırayı koruma aleyhine matuf ol
madığı sabit olan muamelatta Maliye 
Vekaletince tesbit edilecek muayyen 
bir miktara kadar olan Türk lira11 
matlüplanrun serbest istimaline müaa 
ade ediliri. 

Madde 29 - Tiirkiyeye mal ithal 
eden tacirlerden ticaret bilinçoları 
Türkiyeye karşı alacaklı olup ta Tür 
kiye il<! ticaret muahedesi yapmamı§ 
olan memleketler malı getirenler it
hal ettikleri emtia emıanmı Cümhuri 
yet Merkez Banka11 emrine yatırır
lar. M~rkez Bankasmda bu memleke 
tin her biri için ayn ayn hesabı cari
ler açılrr. işbu hesaplara yatmlan pa
ralar alakadar memleketlerin memle 
ketimizdeki esbabı matlüba yapacak 
lan tediyat nisbetinde ve tarih sıraai
le müatahaklarma verilir. 

Birinci fıkra mucibince mal ithal 
etmek iatiyen tacirlerden mallann eı 
manını Cümhuriyet Merkez Banka11 
na yabrmayanlann mallan memleke 
le ithal olunmaz. 

Madde 30 - lıbu kararnamenin 
29 uncu maddesi hükümleri Türkiye 
ile Kliring mukavelesi yapmıı olan 
devletler muvaredatına tatbik olun. 
maz. 

Madde 31 - Cümhuriyet Merkez 
Bankası, Türkiye ile münaoebctleri o 
lan ec:.nebi devletlerle veya bunlann 
müsaadelerini havi olmak ıartile, ih
raç bankalan veya diğer malı mües
seselerle iki memleket araaındaki na 
kit muamelitma kliring usıdü ile tan 
zim edecek itilaflar akit ...., icra Ve
killeri Heyetinin taadiluna arzeyle
meğe mezundur. 

Madde 32 - 31 inci madde muci
bince bir memlekette kliring itilafı 
yapıldığı takdirde itilafname hüküm
lerinin teabit ettiii tediyat itilafname 
nin meriyete ıirdiii tarihten itibcren 
bu hükümlere ıöre yapılır. 

Madde 33 - Döviz murakabesi 
ikame edip te Türkiyeden memleket 
!erine yapılan ith::ılütın dövizlerini 
vermiyen memleketler ile ülkesi dahi 
!ine Türkiyeden girecek mallann it
halini menebnit olan memleketlerden 
Türkiyeye gelen eıya için döviz veril 
mez. Bu memleketler mallarım Tür
kiyeye ithal etmek ioteyenlerden 
mallann Türk parasile tutarının Mer 
kez Bankasına tevdi edilmit olduğu. 
na dair vesaik ibraz etmeyenlerin 
mallan giimrüklerce memleket dahi
line ithal edilmez. Bu ouretle Merkez 
Bankasına yatınlmı~ olan paralar an
cak o memleketlere ithal edilmek Üze 
re Türk mahsulü mübayaası hususun 
da kullanılabilir. . 

Madde 34 - Ülkesi dahiline ıiren 
mallar için yiizde muayyen bir nia
bette döviz veren memleketler muva 
redatma karşı aynı niabe~~ dövi~ it~ 
olunup mütebaki kısım ıçın 33 uncu 
madde mucibince muamele olunur. 

Mad<'e 35 - 33 ve 34 üncü mad
delerin bükümleri mahfuz tutulmak 
...,tile bankalar 13 üncü madde mu
cibince muamele yaparlar. Ancak 
bankalar kendilerine ibraz ve tevdi e 
dilmiş olan muamele vergis~ '?akbuz. 
larmı iki nüoba bordro ile bırlıkte her 
muamele gÜnünü takip ed~ gün za~ 
fmda kambiyo muraloplıgıne . tevdı 
ederler .. Murakıplik tetkika~ ı1?'>-~ 
ettikten sonra bordro nüahaı sanıyeaı 
ile muamele versiai makbuzla~.~: 
zerlerine muamelenin icap etürdıgı 
metruhatı vererek mühürler ve .•lika 
darlara tealim edilmek üzere bır haf 
ta içinde muameleyi yapmıt olan ban 
kaya iade eder. 

Madde 36 - Haklarında 33 ve 34 
ün eli maddelerin hükümleri tatbik .,. 
dilecek memleketler ınuvaredatnu 
Türk parau olarak bedeli Cümhuri. 
yet Merkez Bankauna yabnldıktan 
sonra gümrüklerden alınacak _n;ıua
mele vergisi makbuzlan mukabilınde 
dahi bankalar döviz satmaktan mem 
nudurlar. 

Hakl-.rmda 33 Te 34 üncü madd,_ 
ler ahkimı tatbik edilecek ınemlıekı.t 
ler isimleri Maliye ve lkbsat ve~ilet 
!eri tarafından müştereken tesbıt ve 
kambiyo murakıpliklerine bankalara 
tebliğ olunur. 

Madde 37 - Gümrük idarelerince 
nrilecek muamele nrgiai makbuzla 
n üzerine taallük ettikleri maim 
meaıe memleketi bizzat mezkiir ida
relerce sarahaten kayıt ve uoulü dai. 
resinde tasdik olunur. 

Madde 38 - Tiirkiyeden ecne!ıi 
memleketlere eşya ve menkul kıymtlt 
ler ihraç eden hakiki ve hükmi ... 
hıalar bu eıya ve kıymetlerin bedeli 
olan dövizleri emirlerine geçtiği ta
rihten itibaren 15 gün içinde Türkiye 
de bir bankaya satmağa veya kendi 
namlarına Türkiye Cümhuriyeti Mer· 
kez Bankaama tevdia mecburdurlaf. 
Türkiye Cümhuriyetinden ihraç edil
diği tarihten itibaren Üç ay içinde ına 
lın satılmama11, avarya olmaaı, müt· 
teri tarafından tesellüm edilmemesi, 
mütterinin tediye müıküli.bna veya if 
ti.sa muanz kalmaaı malın ihraç edil· 
diii memlekette kambiyo tahdidab 
mevzu bolunınaaı gibi zaruri sebeple 
re binaen ihracat bedelini döviz ola• 
rak bankalara satmayan veya Mer
kez Bankasına tevdi edenıiyen ibra· 
eatçılar teahbur sebeplerini kambiyo 
murakıpliğine bir beyanname ile bil· 
dinneğe mecburdurlar. 

Bu beyan~eler murakıplikçe tel 
kik ve mazeretı makbul olduğu tak· 
dirde yeniden mühlet ven1diğine ve
yahut bu mük~llefiye~t.en İatiana edil 
diğine dair vesık~ venlır; 

Bu tekilde vesıka. verılenlerin liste 
si murakıplikçe Malıye Vekaletine es 
babı mucibeıile bildirilir. 

Madde 39 - ihracat yapanlar bi· 
rinciai birinci kinun İptidasından fU• 
bat gayeoine kadar ve diğerleri mü· 
teakıp üçer aylık devreyi muhtevi ol
mak üzere her Üç ayda bir aşağıdaki 
mal\ımatı lıavi bir be1anname tanzim 
etmeğe mecburdurlar. 

a) Beyannamenin taallük ettiği 
devre zarfında ihraç ettikleri malın 
miktan ve cinsi, 

b) Gümriik beyanname numaralan 
ve tarihleri ve beyannamelerin hangi 
gümrüğe verildifi, 

c) Hangi memlekete ihraç edildi• 

ği, . ·ı ld d) Ne nevı para ı e satı ığı ve u· 
mum sah~ bedelinin döviz olarak ba· 
r·· 
ıgı, 1 --'--b"J" 1 d"" e) Bu mal ar m ..... ı ı e e ıeçen o 

vizlerin banıi tarihlerde hanıi ban· 
kalara satıldığı, 

h) Geçen devreden matlübu olan 
döviz miktanndan bu devrede ele ge 
çirdiği miktarla bunlann hangi ban· 
kalara banıi tarihlerde satıldığı, 

m) Bu devredeki ihracattan ala· 
cağı kalan miktar. 

Bu beyannameler taallük ettiği dev 
renin hitamından itibaren nihayet bir 
ay zarfında kambiyo murakıpliğine 
makbuz mukabilinde tevdi olunur. 

Madde 40 - ihracatçılar ihracat 
dövizlerine taallük eden husuaat bak 
kında Maliye Vekaleti veya kambiyo 
murakıpliklerince istenilebilecek ma· 
lümatı vermek ve buna dair 11eaika)a .. 
rı göotermckle mükelleftirler. 

Madde 41 - ihracat eıyaoı bedeli 
ile ithalat eıyası bedellerinin mabau· 
bu f"klinde takas muamelesi yapıla· 
maz. 

Yalnız ihraç edecekleri malı İftira 
maksadile hariçten döviz celp ve ban 
kalara satmıı olan tacirlerin ihraç e• 
decekleri mal bedelinden bu dövizle 
re tekabül eden kıamı ve hülıüm'Otçe 
v~riJen mezuniyete binaen Y•pdaa u· 
mu.mi vo huRPİ takaalz.r it;· ıı d~iz: ta 
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azanç kanunu lay·hası 
Martta B. M. Mecluinde mü:uıke- l talep edebilirler. 

re edilecek olan Yeni Kazanç kanu- Rcami daireler, mahkemeler, no-
nu lôyihasının Bt4tçe encümeninde terler, bankalar ve huıuai müeaaeıe ... 
kabul e~ilen ao11 ıeklini neJre de- ler ve sair ethas, iotenilen malüma· 
vam edıyoru:z: tı ve evrakın asıl veya musadak su

MADDE 36. - Maliye Vekaleti
nin tensip edeceği büyük tehirlerde 
munhaaıran kazanç vergiıi beyanna
melerinin tetkikatile iştigal etmek ü-

. zere yeminli hesap mütehaaaıalan iı .. 
tihdam olunur. 

Müteba1&1sların tercihan yüksek 
tahsil rönnüt, lisan aıina, Maliye Mü
fettiftiğinde, Divanı Mubaoebat birin
ci mürakipliğinde veya azahğmda 
veya mali ve ticari müeueaelerde en 
az bq .ene hiianü hizmet etm.İf, uau .. 
lü muhasebeye ve ticaret ve vergi ka
nunlanna vakıf olması, her hangi bir 
auretle idari ve adli mahkemelerde 
mabkümiyete uğramamış bulunmaaı 
ıartbr. Hesap mütehaaaulannın adet
leri, ne suretle çalııacakları, aureti 
intihap ve murakabeleri ve vazifele
ri nizamname ile tayin olunur. 

MADDE 37. - Varidat idareleri
ne verilen beyannameler, mütebaa
aıs istihdam olunan vilayetlerde vari
dat memurlan tarafından varidat mü
dürlerine ve onlar tarafından beoap 
mütehaıaıslarma tevdi olunur. He
aap mütehaısısJan, bu beyannamele
ri tetkik ederek mütaleaaını raporla 
varidat müdürlerine bildirirler. Vari
dat müdürleri mütehassısın raponı 
münedircatma göre muamele ifa o
lunmak üzere evrakı varidatı memu
runa tevdi eyler. 

MADDE 38. - Beyannamelerin 
tetkikatı 11raamda Maliye Müfettiıle· 
rile mütehaaaıa istihdam edilen tehir· 
!erde hesap mütebaaaıalan ve istih
dam edilmiyen yerlerde Taridat me· 
murlan mükelleflerden verginin la· 
yinine medar olacak her türlü hesa
batın ve bu beaabata müteallik veaai
kin bizzat veya tevkil edecekleri zat 
marifetile ıönderilmesini tahriren ve
ya ıifaben talebe aalilı.iyettardır. 

Bu hususta mükellefin tevkili, acti 
mektupla da yapılabilir. Şu kadar lci 
mektuba mevzu imzanın mükellefin 
nıeslekdaılan arasında maruf İmza· 
11 olmaaı şarttır. 

Mükellef, tahriri talep tarihinden 
itibaren, on beı gün zarfmda İsteni
len maliimat ve vesaiki vermesi li. .. ' 
zmıdır. Meıru sebepler dolay11ile bu 
müddet zarfında verilemediği takdir
de, keyfiyet tayin edilen müddet zar
fında tahriren bildirilmek ıartile a
:iami on be§ gÜn daha mühlet verilir. 
Bu mühlet zarfında istenilen malü
mat ve vesaik veya suretleri gene ve
rilmediği takdirde (41 • 45) İnc:İ mad· 
deler mucibince muamele olunur. 

Mali,.-e Müfettitleri, heaap müte-. 
haaııılan ve varidat memurlan te~
kikAh aırasmda: 

1. - Resmi dairelerle mahke-
meler ve noterlerden her türlü malü
mat ve veaaikin veriJmeaini. 

2. - Vazifesini kolaylaıtırmağa 
yanyacak malümatı verebilecek kim
selerden her türlü malümatm alm
maıını, 

3. - Bankalardan, borsalardan, 
ıirketlerden ticaret odalanndan u
mumi ıuretle kazanç aahiplerin.i.n 
mensup olduklan meoleki. ~ü~el 
teıekküllerden vazifelennın ıaül -
zam ettiği maİümatın bildirilmesini 

lep edilmez. . 
Ancak bu muamelelenn murakıp· 

lik nezdinde tevsikı tarttır. ~e~!'1 

kıymetlerin takaaı Maliye Vekaletmın 
müsaadesine bağlıdır. , 

M dd 42 _ yolcuların zatı eıya
a e "b' d ··ı aı bu kararname ahki.mına ta ı egı 

dir. 
MUVAKKAT MADDE 

A) _ 13144 numaralı ka~arname• 
e müteallik dövizler kambıyo mura 

~pliklerinin vizesi ile temin olunabi-

li'j,) Şeker kahve ve çay dövizleri 
Maliye ve lktısat vekaletl~~nin vazi 
yete göre bu hususta ve luzumunda 
teobit edecekleri şerait dairesinde te 
ınin olunur. 
c) 26 eyliil 1932 tarihinden evvel 
gümrüklerce verilmiş ola?. muamele 
vergisi makbuzları mukabıbnde kam 
biyo murakıpliği.,;n aynca mezuniye
ti olmadıkça bankalar döviz veremez 
!er. 

d) 3 Sinci maddenin hükümleri ka 
nunuevvel 1932 iptidasından itibaren 
Türk gÜmriiklerinden ihraç edilen eı 
yaya f&Dlildir. 

Mezkür maddede gösterilen müd
detler 3 kinunuevvel J 932 tarihinden 
hesap olunur. 

e) 39 uncu madde mucibince ihra
cat tacirleri tarafından verilmesi la
zım ııelen Üç aylık beyannamelerin 
mebdei 1 kanunuevvel 1932 dir. 

f) 41 inci madde 3 kanunuevvel 
1932 tarihinden itibaren mer'idir. 

1) ihtiyaç listesi mucibince tedariki 
lazım gelen dövizler alakadarlann 
gerek Türkiye dahilinde ve gerekse 
Türkiye haricinde namlarına mevcut 
dövizleri varu ihtiyaçları gene mura 
kıpliğin mezuniyeti ile evvelemirde 
bu dövizlerden, olmadığı takdirde pi 
yasadan mübayaa auretile temin olu· 
ııur. 

Bu itibarla döviz talep edenler ve
recekleri beyannamelerde bu ciheti 
tasrihen beyan etmek mecburiyetin
dedirler. 

Madde 43 - Bu kararname Türk 
parası kıymetini koruma hakkındaki 
1 ilan 1\ numaralı kararnameler yeri
ne kaim olmuıtur. 

l\fodde 44 - Bu kararname netri 
t•rihinden muteberdir. 

Madde 45 - Bu kararnam<:nin ie
r;-.~.•D- Ma!i}'e "ck::li m~urdur •• 

retlerini on bet gün zarfmcla verme .. 
ğe mecburdurları. Bu mecburiyete 
riayet edilmediği takdirde, mahalli
nin en büyijk mülkiye memuru tara
fından bu malümat ve vesaikin alın-
maaı temin olunur. 

MADDE 39. - Yapılan tetkikat 
neticeainde vergiye t&bi kazanç mik .. 
tannda beyannamede yazılı miktar
dan, miktan bin lirayı tecavüz etıne
mek şartile, yüzde ona kadar bir faz
lalık olduğu meydana çıkarsa, iıbu 
fazlanın vergisi alınarak ceza aranıl
maz. 

Tetkikat neticesinde zuhur eden 
fark, bu miktan tecavüz ettiği tak
dirde keyfiyet mükellefe tahriren 
tebliğ ve bir guna itirazı varsa tebli
ği takip eden gÜnde·• itibaren on bet 
gÜD zarfında bu ciheti tahriren be
yan etmesi ihtar olunur. Mükellefin 
vereceii cevap üzerine, aradaki far
kın maddi bir sehivden ileri geldiği 
ve suiniyeti olmadığı sabit olduğu 
takdirde, tetkikat neticesinde bulu
nan fark, zamaız olarak matraha ili .. 
ve olunur. 

Mükellef tahriren yapılan tebliğe 
cevap vermez veya cevabı bu kanu· 
nun hükümlerine uygun gelmezse a
radaki fark matraha iliTe Te fazl~ya 
ait vergi iki kat olarak tarholunur. 

Şirketlerde yapılan tetkikat üzeri
ne bu kanunun bükümleri dairesin
de bıdunacak kar fazlalanna ait 
vergi, bunlann yekUnu üzerinden 
ve (21 ve 22) nci maddedeki nispet 
dairesinde tarh ve teriklerden tahsil 
olunur. 

Mükellef kazancınm noksan bildi
rilme•hin aehivden ileri geldiğini, 
verginin taallük ettiği mali sene için
de göriip, ali.kadar memurlar tarafın
dan tetkikata batlanılmazdan evvel 
nridat dairesine tahriren haber ver
diği takdirde bu kısma ait vergi zam• 
tız olarak tarh ve tahsil olunur. 

MADDE 40.- Beynnameler ü
zerine yapılacak tetkikat blinçola· 
nnda stok emtia için maliyet fiatini 
kabul eden mükelleflerle beyanname
lerine blançolannı raptetmek mec
buriyetinde olmıyan mükellefler için 
ikinci taksit zamanma kadar, blin
çolannda ıtok emtia için kıymet te
nezzülünü iddia eden mükellefler i
çin de beyannamenin verildiği tarih
ten itibaren bir sene zarfında ikmal 
edilmeoi ve neticenin mükellefe tah
riren tebliği lizmıdır. 

R•Hn taThiyat 
MADDE. 41. - Beyanamelerinl 

n:ıiadında ..-erm.iye.n mükelle.Oeri.o 
tekli mükelleflerine göre, vergi mat· 
rablan resen tarholunur. 

Beyanname verıniı olup ta, tetki
kat sıraamda bu kanun mucibince tu
tulma11 laznngelen defterleri ihraz 
etmeyen veya aramlan Yeaaiki teslim 
etmeyenlerin kazançlan kezalik re
sen tayin edilir. Bu suretle takdir o
lunacak kazançlanna göre tahakkuk 
edecek vergi, beyannamelerine mü..,. 
teniden muvakkat tarhiyat suretinde 
tahakkuk eden •ergilerioden fazla i
ae farkı zam ve tahail olunur. 

Hizmet erbabına ait ayhk bordro
ları miadında vermeyenler hakkmda 
da ayni auretle muamele edilir . 

Resen tarbiyatta matrahlar (36) 
ncı maddede zikredilen heıap müte
baaaıalannm kullnaddığı vilayetlerde 
en büyiilo mülkiye memurunun veya 
tevkil edeceği memurun riyaseti al
bnda, bu müteha1111lardan birile 
mükellefin mensup olduğu miiaeccel 
meoleki tetekküller tarafmdan ve bu 
kabil teıekküllerin bulunmadığı yer
lerde ticaret odalannca ve ticaret o
dası bulunmıyan yerlerde belediye
lerce müntahap iki ehli ...ukuftan rtÜ· 
rekkep dört kişilik bir heyet marife· 
tile tayin olunur. 

Hesap müteha11111 istihdam olun
mayan vilayet merkezlerinde matrah
lar, en büyük malmemurunun rİyllae
ti albnda, varidat müdürii ve yuka
nki fıkra muciJ>ince intihap oluna· 
calı: iki ehli vulluftan mürekkep dört 
kifilik heyet tarafından takdir edilir. 

Bu heyetlerde kararlar ekseriyetle 
verilir. Reyler müsavi oluraa reiain 
bulunduğu tııraf tercih edilir. 

Kazalarda bu vazife, malınüdürü· 
nün riyaseti alhnda, biri belediye ve 
diğeri ticaret oda11 ve ticaret oda11 
bıdunmadığı takdirde her ikisi de be· 
lediyeden müntehap iki ehli vukuf 
tarafından ifa edilir. 

Ticaret odalarile belediyeler ehli 
...ukuf ve asli azayi ve asli a:ıa ad~in
ce yedek azayı, vilayetlerde va~d~t 
müdürünün ve kazalarda mahallının 
en büyiik malmemurun~n itan .üzeri- . 
ne intibapla mükelleftırler.. Tıcaret 
odaları ve belediyeden tayın olunan 
ehli vukuf kendilerine ve yakın ak
rabalarına' ait tarhiyatta rey "feremez 
ler. Bu vaziyetlerde yedek aza reye 
ittirak eder. . ı 

MADDE 42. - (41) ınci maddede 
yazılı heye_tl.erin nisanın .. on b~ıinci 
gününden ıtıbar')n tqekkul ehniı bu-
lunmaları mecburidir. Bu heyetler 
varidat memurlanrun, vilayetlerde 
varidat müdüriinün kazalarda en bü
yük malmemunınun delaletile vere
cekleri müzekkereler "" evrak üzeri
ne tetkikat vazifesini ifa ederler. 

Heyetler matrahın tayininde, ( 38) 
inci maddede ıösterilen menabia mü
racaat ve İcabında mükellefin elin
de bulabileceği defterlerle ta.YAD• iti
mat kayit ve vesikalardan istifade e
der Takdir neti~"sine dair yazılacak 
ka,.aY"larde.. talııdirin istinat ettiii de
liil ve vesaik •arahatea dcrco!unur. 

uadama 
Ne f:l y r? 

(Başı 1 inci sahifede) 

kar§ı kapatabilecekleri bir kapı 
ad ve telakki eylerler. Aynı z ..... ;ıD 
da Türkler boğazları fetih hakki·ı 
le ellerinde tutuyorlar. Çünkü yal 
nız Yunanlıları mağlup etmekle 
kalmayıp İtalyan, Fransız ve İngi• 
!izleri de memleketten sürüp çıkar 
dılar. 

Fakat Türklerin boğazların kıy 
met ve servetine ait hiç bir fikir· 
leri yoktur. Atina ve Selanik li· 
manları dolu iken İstanbul boşal· 
mıttır. Türkler, tevlit edecekleri 
netayici nazan mülahazaya almak 
ıızın vazettikleri gayri maku1• ka· 
nunlar, gümrük ve tahmil tahliye 
mevzuatı ile ticareti gayri müm
kün bir hale soktular ve ecnebile
re a.ikar nefretlerile gayri salim 
bir vaziyet ihtas ettiler .• 

lstanbulu, hainler beldesi telak
ki ederler. Çünkü Sul~n orada idi 
Hıristiyanlarla doludur ve Anka
raya muhalefet etmittir. Büyük 
milletlerden korktuklan için latan 
bula gelmeğe cesaret edemiyorlar 
ve hakikatte bir kara devleti hali
ni nlmıflardır. Boğazlar Türkiye
ye zeyil mahiyetindedir. 

Bir çoklarJJDız bir ferdin şahsi 
ıervetini ticarete mani olacak şe
kilde idare etmek salahiyetin; ha
iz olmadığına kaniiz. Bunun gibi, 
milyonların saadetine müessir o
lan boğazların bu tekilde kontro
lüne müsaade etmenin beyne!mi
lel bir cürüm olduğunu da biliriz. 

· Türkiyenin istikbaline gelince: 

Bazılarınız ismet Patanın Tür
kiyeyi sınailettireceğinden bchset 
tiğini okumuf ve belki de ititmif o 
labilirsiniz; bir gün Türkiyenin 
fabrikalar ve dumanlı bacalar, 
yüz binlerce i~iler ve Türki~yi 
büyültüp zenginlettirecek altın İ• 
le dolacağını söyler. İngilizcede 
bir kelimemiz var: "bof" (bosh). 
İsmetin söylediği (bot) tur. 

Bunun üç büyük sebebi var: 

Evvela: saf ve ahmak Türk köy 
lüsünün fabrika zihniyetini inki
taf ettirebilmesi için bir çok batın 
lar geçmek lazımdır. Allahtan di
lerim ki bu zihniyeti asla inkişaf 
ettireme-9,İn. İsmet ve keza Stalin, 
"Lancashire" ı veya (Tyneside) 
taraftarlarını ziyaret etseler smai
lettirme (industialization) ha!t
kında böyle kolay söz aöyliyebile
ceklerini zannetmiyorum. 

Saniyen: Türkiye, bir fabrika 
memleketini yapan levazıma ma· 
lik değildir. 

Salisen: Türkler pek geridirler. 
Fabrikalarda en iyi efya istihsal 
etseler •>ile mü.teri bulamıyacak
lardır. 

Türkiye muvaffakıyet isterse, 
büyük bir sınai millet olmağa ça· 
lı9mıyacak, fakat zırai bir devlet 
olacak ve bunda da küçük ve fa. 
kir kalacaktır. 

Bunu bir vakıa olarak kabul et
meli ve istikbale bakmalıdır. Şişe 
nin içinde ve boğazlann arkasın
daki milletler bir kerre daha bü
yüyecek ve zenginletip genitliye
cektir. Rusya • boltevik veya nas
yonal - sıcak ve zengin cenup de
nizine doğru yol istiyecek ve kü
çük Türk zırai devleti kapıda bek 
çi olacaktır. Siz veya sizin çocuk
larınız kapıcıya kapıyı kapamak 
için yardım edip etmemeği karar-
18'tırmak mevkiinde bulunacaksı
nız. Ya Hindi11tanı terketraeği ve
ya milyonlar 11arfederek ve belki 
de harp yaparak Hindistan yolu
nu açık tutmağı tahtı karara ııla· 
cakımız. 

Ben burada ikinci tetrinin 16 
aında lıir konferans vereceğim, o 
zaman knrannızın ne olması lazlD1 
geldiğini size söylerim. 

Ka•ahada su 
TURGUTLU (Milliyet)- Ka· 

aabanın su tesisatı faaliyetle de

vam etmektedir. Suların demir bo 
rular içine alınmasına iki tebeke· 

den çalıtılmaktadır. 

Gemlikte sıtma ile 
miicadele 

GEMLiK, (Milliyet) Sıtın• 
kaynaklanm kurutmak için 70,~ 
liraya ihtiyaç olduğu hakkında J>ir 

·ı · · K akanttnUJ rapor verı mı,tır. ayın 

Cani Be~ bu it için toplanacak Y~ 
dımlan tamamile Gemlik merke:ı 

. . k" 1 P o1ınad~ de aarfetmenın ım anı o u 
• d nnuttur· iını idare heyetin en ao . d 

k b' nıD • Merkez için aynlaca ~- _ aı-
Gemlikte kalması çareleri dutiJJI 

)>Uloı
dii. Çok faydalı mütalealarda 
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Kontenjan listesinin arkası 
Kontenjan kararnamesine merbut ( A) 

listesinin bugün de son lauıunı neıred.i-
yoruz: 

703 a. c. h . Matbaa >'e çini mürekkebi. 
reaim b.>yaları (yalnız bıınlar clahil
dir) . 

704 a. l, 2, 3, b, 1, 2, Müstahzar madeni 
boyalar lyalDll' bıınlar dahildir). 

705 Ağaç afm macunıı (yalnız bıı da-
hlidiı ). 

106 Uzvi ıun'i boyalar 
707 Her nevi fene>I ve anelin tozu 
709 a. b. Matbaacılık ve debaııatte müs

tamel müstahzar vernikler (yalmz 
bunlar dahildir). 

710 Potasyom Vf' emlihı 
71 l ~yom ve emlalu 
712 Amonyak ve emlihı 
714 Stronsiyom n emlilu 
715 Baryom ve emlihı 
716 Ma;fnezyom ve emlibı 
717 Manııanez Ye emlihı. 
718 Kalsiyom ve emlaıu 
719 Hadit ve emliıhı 
720 Tııtya ve emlihı 
721 Nikel ve eınlihı 
722 a . b. c. Kobalt ve enılüo 
723 h. Krom ve emlahı 
724 Aleminyom ve emlahı 
725 Bakır ve emlaıu 
726 Kurıun ve emtahı 
737 a. Araenik cevheri 'ham _,,,...-
738 Antimuan ve eın1ihı 
745 b. Sülfür clö karbon 
754 L •· h. y. k.. 1. m. Hemnler wrıf 

gayri uz'li 
757 Şap 
764 Metol, Metot lclrokiao 
768 Aseton 
779 Aldehit fot'milı: 
782 Lanolin, gli..in, 1r.azein 
785 Karboralin 
812 b. c. h. v. Uçan yaflar 
g 13 1 triyaçtılıkte kullanılan bb n f1I 

ınupk cİalınler 
853 .. Trildoretilen (yabam IMı dahildir) 
861 1 Kaynakta müıtmnel çubııldar 

2 Kuı tüyii yutik yüaii 'nunefl•n. 
3 Asetonda eritilmit ııellüloit 
4 Günıüı :ralclızlı nikel tel yunır

lak yalnız lnınlar dahildir) . 
5Dolruma tarata ;,..an.de Mi:ıta 
mel Rulo lııaliade pl.....mi ince 
demir. 

Umumi Kontenjan Liateai 
Umumi konte.ian liMeai bu defa altı 

ayblı: olarak Mtredilmiıtir. Bu liıta di
ter listelerin ihtive etmeclili -•ddı ih 
tiva etmektedir. l Nisan 933 tarihi.ad• 
30 Eylw 933 tarihine kadar devem ede
cektir. Tarife numanılan hizalıınadaki 
nkamı ... rümriik tarife lgnuna-cbki 
mikyular üzsindee h-.p edilmİftİr. 
NeırettiPııWı U.tede '- lıir tarife na
marasının hizumcla o n.ıunanıya N~ 
Mayia, Haziran, T "'"• Aiv•IM -
Eylw aylannda i..ı..t ..ı- miktarlar 
birer ..ircülle ayrduıı.lı: ıöotwilmiftir. 

Tarife No 24 a. Nisan 60, Mayo 60, 
Haziran 50, T-z 50, Ajlıtt8e 50, 
Eylül 50. 
24 b. 50, 50, 60, 50, 50, 60, 
64 .. z 40. 40. 40, 40, 40. 40. 
73 L 250, 250, 250, 250, 250, 250. 
73 b. 250, 250, 250, zso, 250, 250. 
75 c. 20. 20, 20, zo, 20, 20. 
93 2, 2, 2, 2, 2, 2. 
99 100, 100, 100, 100, 100, 100. 

103 40, 640, 80, 250, 1.400, 900. 
ıo5 L 10, 100. 10, 5o, 60, 250. 
15 b. 160, 60, 180, 100, 140, 290. 
106 • • 1.870, 1.790, 1,110, 680, 1,110, 

1,620. 
106 b. 12.150, 12,1150, 12,170, -- -
106 c. 280, 20, 160, 200, 670, 680. 
107 a. 360, 200, 160, 30, 230, 130. 
101 b. 1.010, uıoo, 1.080, 1.030, 110, 

1.230. 
107 c. 500, 500, 100, 50, 40. 
108 a. 150, 150, 150, 150, 1!:0, 1SO. 
108 b. 10, 90, 30, 10 - -
111 60, - . 40, 10, 7, 20. 
125 a . 2 440, 50, 240, 300, 200, 90. 
132 b. 5.740, 10.790, 3.280, 6.280, 7.830 

15.370. 
133 a. 5, 7, 4, 1, 5, 3. 
139 a, 10, 10, 10, 10, 10, 1. 
139 b. 60, 40, 30, 30, 30, 10. 
144 10, 10, 4, 6, 1, l. 
163 290, 670, 440, 560, 860, 170. 
164 b. 650, 2110, 660, 210, 160, 180. 
177 80, 10, 10, 20, 6, 20. 
178 184 020, 16,520, 156.590. 99.760 

82,280, 76. 120. 
180 760, 860, 690, 10, 90, 10. 
188 400,430, 150,000, 175.270, 200.100. 

254.000, 274.180. 
2os 12.44, soo, 10 no, 2.020, s .775, 

5.210. 
212 120, 60, 60, 20, 40, 50. 
227 4.680, 6.870, 4.830, 4.660 6.210, 

S.810 ' 
23:) 3.880, 4 570, 5.210, 9.490, 4.280 

4.170. 
231 480, 120, 200, 1.860, 2.630, 310. 
233 b. 130, 20, -. 10, 10, - . 
235 390, 220, 100, 230, 200, 420. 
236 a. 5.030, 3.970, 5.00ll, 4.870, 3.300 

5.280. 
244 10, lo, 10, ıo. ıo, ıo, 
245 10, ıo, ıo, 10, 10, 10. 
246 10, 10, 10, 10, lil, 10. 
247 10, 10, 10, 10, 10, 10. 
263 b. 10, 10, 10, 10, ıo, 10. 
267 470, 250, ı:;o, - , -. -. 
272 a. l.360, 2.260, 1.170, 631l , 1200, 

730. 
276 c. 28.530, 83.560, 29 ?.00, 16.930, 

36.860, 66.410 
277 b. 2.430, 1.320, 1 890, 3. 170, 430. 

1.920. 
:ın c. 5o, 5o, so, 5o, so. 50. 
278 1.670, l.570, 60, 80, 310, 110. 
281c. 30, 50, 20,20,60,50 
283 413.630, 150,000, 154.540, 450.040, 

448.590, 46.500. 
285 a. 1.170, 950, 2.280, 90, 520, 

l 140. 
186 ıı. 500, 510, 650, 1.000, 1.320, 

15.900. 
~s b 7.130, 5.440, 5.200, 3.240, 1,110 

5080. 
~96 a . 160, 550, 370, 520, 280, 110. 
~98 420, 610, 210, 6W, 1000, 440. 

"" 

306 .. 630, 1.120, 980, Z.750, Z.140. 
306 b. 50, 50, 60, 50, 60, 50 -
307 d. 3 2, 20, 70, 110, 20, 130. 
307 d. 4, 360, 460, 140, 145, 520, 410. 
309 .. 1 50, 50, 50, 60, 60, 50, 50. 
321 b. 1. 2. 130, 980, 350, 150, 120, 6. 
324 ... 1.270, 50, 10, 10, 10, 250. 
324 c. 190.700, 112.870, 169.610, 

157,610, 336.880, 2.21.060. 
324 el. 1.020, 6.290, 3.090, 330, 110, 

2.110. 
325 12.580, 110, 10, 73!), 310, z. 
326 600, 340, -. 390, 100, 90. 
328 L 107.570, 95.200, 107,110, 233.790 

244.010. 
328 b. 79.340, 140,490, 124,470, 46.840 

88.680, 134.340. 
330 L 1.450, 1.440, 1.260, 1.380, 3S0 

780. 
331 3,890, 3520, 1270, 2270, 5080, 

1540. 
335 L 2430, 1800, 2880, 3970, 3820, 

2190. 
335 b. 670, 1120, 1040, 800, 400, 350. 
336 L 110, 320, 30, 260, 130, 320. 
341 c. 96470, 82500, 100500, 66600, 

117230, 144530. 
341 el. 670, 1240, 2060, 4030, sııo. 
345 L 30, 2, 3, 10, 20, 30. 
345 b.. 330, 100, 130, 380, 180, 260. 
353 L 10, 10, 10, 1, 10, 1. 
353 b. 240, 570, 440, 800, 470, 240. 
359 L 850, 930, 410, 270, 60, 46Q. 
361 L 50, 50, 50, 50, 50, 50, 
361 b. 30, 80, 10, 60, 40, 50. 
362 30, 20, 40, 70, 60, 30. 
363 a. 200, 2520, 200, 680, 360, 380. 
363 a.500,- ----. 
363 b.. 1090, 130, 80, 160, 30, 180. 
366 L 23110, 31050, 16850, 19980, 

10870, 15780. 
366 b. 48070, 42440, 38430, 46300, 

46660, 43070, 
369 .. 1630, 630, 1620, 1270, 1690, 

1650. 
369 b. 1620, 720, 390, 400, 540, 69o. 
369 c. 210, 600, 370, 74D, 280, 690. 
370 L 2540, 3320, 1920, 1370, 1130, 

1580. 
370 ... 5510, 7120, 2080, 3140, 4290, 

8.500. 
371 a. 10680, 9450, 5230, 6550, 6600, 

508o. 
371 b. 990, 1830, 1625, 1695, 1110, 

1410. 
373 5800, 1870, 4240, 12'0, 2230, 

27520. 
374 3720, 3110, 2970, 1670, 3220, 

2140. 
377 .. 260, 750, 470, 880, 130, -
377 b. 105790, 105790, 1057111l, - --377 c:. 18430, 1IM30, 18440, -. ~ -. 
378 a. IOOO, 5270, 4220, 6680, 

3420. 
378 b. 11660, 11880.. 4200, 

"'30, 7850. 
378 c. 15660, l5660, 15680, -, -. 
379 ... 90, 20, 80, 40, 20, & 
380 a. 90, - - 60, lO, lO, 

4716, 

7030, 

380 b.. 330, 160. 350, 360, 340, 320. 
381 .. 360, 710, 150, 120, 50, 480. 
381 b. 22480,,22480, 22500, - -

- . 
331 c:. 118,660, 118660, 1118670, - -

381 d. 176420, 175420, 175410, - -
-. 

383 560, 670, 980, 690, 1230, -
390 L 2200, 370, 3180, 1350, 1470, 

1180. 
390 b. 2, 20, 40, 40, 5, 20. 
491 60, 10, 30, 10, 10, 10. 
396 7, 10, 6, 2, 10, 5. 
413 2370, 9CO, 1500, 1500, 780, 670 
414 .. 17660, 19900, 20260, 27,970, 

14090, 8COO. 
414 ... 12640, 18391t, 8830, 11800, 

10790, 9140. 
417 .. 62160, 21980, 34310, 42290, 

24500, 51810. 
417 b. 81990, 213610, 137290, 172850, 

224490, 214390. 
418 •. 190, 170, 610, 790, S60, 660 
421 c. 1 2GO, 440, 550, 130, 160, 310. 
421 c. 1060, 680, 620, 940, 270, 370. 
~ 10, 10, 120, 10, 20, 50. 
446 a. 10, 10, 10, 10, 10, 10. 
446 b. 4, 50, 30, 100, 100, 120. 
447 c. ::O· 230, 470, 1.340, 1400, 1510 
44S L 

14 
' 60, 60, 5570, 2770, 15030. 

1330~0• 1600, 1240, l190, 1710, 

449 870, 9GO, 700, 770, 1020, 1250. 
45J 20, 740, 460, 430 230 10 
451 8140, 3930, 370: sso: 128o, 150. 
462 L 17820, 3930, 3710 10440 3240 

8120 . ' • 
452 b. 2650. 7300. 2760, 2670, 3780 

2520. 
452 c.3210,930,2340, 1660, 2360, 

1500. 
453 860, 2680, 1660, 2630, 266o, 2190. 
454 1440 8460, 8310, 210, 3930 840 
455 b. n'o, 200, 130. 90, 2os, 80. • 
455 a. 2, 1 o, 30, 30, 30, 10. 
461 C, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 
469 7500~. 75000, 75000, 7500o, 

75000. 75000, 
22,500, 22500, 22500, 22500, 22500 
22500. 

472 1100, 3310, ııo, 4620, 5770, 
4450. 

477 d. 480, lb.30, 16930, 1390, 1770 
1880. 

483 a. 230, 40, 630, 1470, 210, 190. 
483 b. 9490, 6400, 14810, 7390, 10290, 

10290, 14690. 
484 120, 1'20, 120, 120, 60, 130. 
485 1980, 3270, 7440. 3900, 8510, 

14250. 
487 L 4170, 3400 6450 5S0 4960 

.5460. , ' ' • 
487 b 820, 60, 30, 240, 600, 100. 
487 c. 2380, 2690, 2790 2820 3650 

3130. • . ' 

488 a. 3350, 3020, 2050, 1790, 2730, 
2670. 

488 b. 4250, 2480, 2430, 3310, 2630 
1670. 

494 • . 1 378180, 378180, 378190 

494 .. 2 3490, 6240, 580, 430, 610, 
2720. 

" il -· i. 

1 
496 1970. 6370. 414D, 4570. 10,760 

7910. 
497 a.1 10150, sooo. 5000, 6750, 24470 

10000. 
4!17 a. 2 82940, 28690, 47750, 92160 

174,640, 148380. 
497 .. 3 4630, 10950, 33680, 24500, 

18230, 12360. 
497 b. 6540, 2190, 2610, 3540, 13130, 

6940. 
498 a.1 625, 1000, 620, 1260, 600 

1770. 
498 a.2 3010,2740, 1000, 1000, 1480 

2850. 
499 L 410, 120, 120, 220, 120, 120. 
500 .. 150, 60, 130, 140, 30, 30. 
500 b. 710, 930, 1140, 760, 1240, 1210. 
601 1490, 1420, 2010, 1740, 340, 1330, 
502 14420, 5100, 8740, 4040, 13690, 

6330. 
503 a. 390, 1560, 390, 2460, 710, 

1360. 
503 ... 430, 190, 210 890, 200, 320. 
sos 1540, 1000, cı6, 1030, 1410, 820. 
510 L 100, 100, 100, 100, 100, 100. 
sn c. 2160, 1090, sso, 1410, 110, sso. 
611 d . 7600, 6060, 5680, 9140, 5800, 

4010. 
520 L2065760,2065,760,2065750 -

520 ... 1000, 1000, 1500, 540, 500, 550 
523 b. I 50000, 25000, 25000, 

523 b .2 35800, 40090, 54190, 67940, 
79350, 78570. 

523 c. 6370, 4710, 2800, 1500, 1720 
11160. 

524 L 3 56430, 51380, 36070, 58980, 
109550, 107930. 

525 b. 19200, 136i0, 1520, 2900, 2900, 
2740. 

526 c. 500, 530, 500, 420, 610, soo. 
528 b.. l 2790,6540,5320, 1710,4350 

1270. 
629 224.650, 224650. 224650 -

529 c. 39590, 152410, 17990, 26790, 
22930, 15920. 

530 61160, 61180, 61160, 

631 .. 265810, 265810, 265810 -

631 b. 253440, 253440, 253430, 

632 .. 1 22290, 1652:1, 13780, 
11860 15670 13460. 

532 b. 670, 1380, 520, 1240, 180, 420.. 
532 c. 6550, 10910, 6910, 10270, 

4060, 12460. 
632 d. 2200, 720, 380, 2270, 7660. 510. 
533 35040, 11380.8390, 13400,66640 

62360. 
534 29490, 6070, 4700, 5720, 24880, 

11440. 
SJS L 120, 130, 520, 530, 220, 1390. 
535 b.1 2630, 1630, 2170, ZOO, 9000, 

9940. 
535 b. 2 1050, Z::lO, 1230, 8030, 8190 

4650. 
637 • . 1 420, 140, 4290, 2270, 240, 

110. 
637 a. %. 250, 110, 210, 250, 160, 

260. ' 
537 c. 1 250, 270, 450, 830. 290, 26(). 
537 c. z. 80, 40, 450, 200, 120, 
538 c. 44530. 35860, 34720, 2014D, 

14780, 27700. 
539 d. 30, 50. 40, 20, 80, 40. 
539 h. 3250, 2270, 2370" 1710, 3260, 

2380. 
539 ... 220, 50, 150, 130, 230, 2:::0. 
541 a. 8820, 10540, 8470, 4380, 6650 

5930. 
541 b. 3380, 4060, 4140, 2740, 3270, 

2270. 
541 c. 590, 460, 690, 540, 320, 300. 
513 440, 690, 150, 610, 480, 660. 
644 a. 550, 610, 770, 1050, 5800, 850 
544 .. 600, 160, 1680, 2300, 910, 1320 
545 b. 129, 1120. 860, 9C3, 1580, 2040 
548 b . 10070, 9690, 1040{), G790, 7240, 

4660. 
549 .. 100, 100, 100, 100, 100, 100. 
550 R. 2 1120, 30!'0, 1600, 660, 2400, 

780. 
552 a. 6190, 5800, 6850, 5850, 14420, 

616G, 5470. 
552 b. 62080, 62080, 62080, - - -
552 c. 390, 1040, 1050, 1050, 280, 

150, 2'.IO. 
553 b. 1880, 2220, 1350, lll:JO, 2550, 

1690. 
656 b. 40 - 10, 220, 9, -
557 .. 2240, 3790, 1140, 680, 1890, 

1450, 
557 b 130, 500, 140. 510, 290. 520. 
5~8 b. 580.500,20. 410. 110. 9?0. 
558 h. 1 3600, 2030, 13400, 2940, 3460 

2090. 

558 h. 2 ıo, lo, 20, ı. ıo, 20 
55& h.3 6790, 8530, 5780, 4180, 

1920, 2200. 
559 a.3 60, 70, 12, - 20, 80. 
562 30, 400, 580, 1330,470,290 
563 40, 90, 8:>, 100, 90, 80. 
!.G4 a. 550, 390, 22:ı, 200, 120, 50. 
564 b. 140, 410, 250, 310, 230, 420, 
565 a. 3~. 450, 520, 1070, 600, 600. 
565 ... 83J, 1200, 600, 470, 840, 860. 
567 a. 15:ı, 90, 10, 10, 120. 90. 
567 b. 4, 10, 10, 10, 20, 10. 
569 h.l 470, 310, 290, 300, 320, 340. 
570 d. 39:1, 830, 2090, 1850, 660, 1960, 
571 50, 340, 240, 150, 100, 10. 
573 a. 610, 440, 6SO, 190, 210, 180. 
573 h. 330, 240, 270, 340, 160, 350. 
376 a. 250, 310, 610, 240, 180, 420. 
582 a . 90, 650, 180, 130, 60, 160. 
582 b. 20, 30, 80. 4, 40, 10. 
585 b.I 10, 10, 10, 10, 10, 10, 
587 b. 1, ı, 1, 1, 1, 1, 
! , 3 a.2 10, 10, 10, 10, 10, 10. 
594 a. 2 10, 10, 10, 10, 10, 10, 
595 c. 400, 400, 370, 100, 450, 1500. 
606 190, 40, 360, 90, 140, 330. 
607 d. 1 100, 190, 130, 60, 390, 340. 
607 h . 1. 250, 260, 370, 180, 530, 

1'00. 
607 z. 160, 140, 100, 340, 110, 160. 
615 40, 40, 30, 30, 70, 30. 
616 10, 70, 40, 20, 10, 30. 
617 L 250, 250, 250, 250, 250, 250, 
617 •. 190, 770, 350, 870, 350, 130. 
617 b. 700, 700, 700, 700, 700, 700. 
618 2.780, 13890; 1930, 5260. 3520, 

250, 
" . " 

Turlng kulübün 
mü•ameresi 

Türkiye Turing ve Otomobil 
klübünün Türk - Yunan tubeıi 
tarafından, vali ve belediye reisi 
Muhiddin 8. ile Yunan batkonııo
loıu M. Kapaalis'in himayeleri al
tında yannki pazar gunu 
Makaim aalonlarmda bir çay zi
yafeti ve müsamere verileceğini 
yazmıttık. Bu müsamerenin par· 
lak ve senenin en muvaffakıyet· 
li eğlencesi olmasını temin için 
bir komite tetkil edilmittir. Ko
mite dün sabah Maksimde topla
narak hazırlıldan gözden geçir
mit ve müsamere programını 
tanzim etmittir· Program olduk. 
ça zengindir. 

Darülbedayi artistleri tarafın
dan bir perdelik ve "Hava oyu
nu" isminde bir komedi temsil 
edilecektir. Şehrimizde bulunan 
Yunan operet kumpanyası pri
madonnası Mm. Paola ve tenor 
M. Kavafakiı ve M. Koıtantini· 
diı tarafından ,arkılar ve danslar 
yapılacak ve Maksinı bar artistle
ri tarafından muhtelif t'aryete 
numaralan gösterilecektir. Porg· 
ramm muhtelif kısımlan araam
daki fasılalarda da dansedilecek
tir. 

619 500,500,600,500,500,500, 
"32 b. 69, 240, 150. 20, 50, 120. 
632 d. 1590, 3400, 1360, 140, 140, 540, 

1060. ' 
632 h. 380,600,210,360,340, 1470. 
633 50, 70, 120, 50, 50, 70. 
636 b. 3, 10, ~ 12, 4, 9. 
667 .. 4140, 5520, 6260, 14680, 7470. 

7220. 
667 .. 3 1760,4350, 3240, 2130, 410 

1810. 
668 .. 50, 50, l:t30, 50, 50, 50, 
668 b. 160, 430, 20, 10, 50, 140. 
670 l, l, 1, l, l, l • 
871 20, 20, 200, 20, 20, 20. 
674 80, 1000, 990, 140. 1180, 710. 
876 20, 30, 10, 10, - 10. 
679 .. 70, 160, 190, 60, 80, eo. 
679 b. 10, 270, 10, 4, 5, 2 . 
679 c. 1000, 1090, t64J, 1340. 650, 

410. 
688 b. l, 1, 1. ı. 1, ı. 
692 el. 1, 1, 1, 1, 1, l. 
694 c.l 500,-,-, 500,:..., -. 
695 el. 541980, 1089830, 1442310, 

537020, 925660, 838880 • 
700 b. 5170, 5020, 4010. 8820, 8660, 

2170. 
703 b. 70, 830, 200, ZSO, 410, 550. 
703 el. 40, 80, l!!O. 20, 70, 140. 
703 ... 660, 770, 850, 740, 1870, 2890. 
704 b. ı 600, 1270, 3720, 420, 350, 

500. 
704 c. l 1180, 910, 1270, 1560, 5840, 

1630. 
704 c. 2 380, 930, 1110, 1850, 3740, 

1270. 
704 c. 3 4850, 6500, 6920, 11590, 

7620, 5960. 
708 530, 460, 730, 1640, 230, 890. 
709 .. 910, 890, 1730, 730, 1090, 

1980. 
709 b. 1110, 2270, 2800, 3180, 6530, 

3370. 
756 d. 640, 720, 310, 390, 300, 790. 
7!Y'/ ... 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
861 910(), 9400, 5260, 6150, 9410, 

9070. 

lal. M.r. Kumandan lı J 

Sabnalma kom. ilAıı ' arı 

Maltepe A. lisesi ihtıyacı 
için 900 takım pijamanın 7 -
3-933 salı günü saat 14 te a
çık münakasası yapılacakbr. 
İsteklilerin şartname ve ör
neğini görmek için sabah 
saat 9 dan ona kadar her gün 1 

ve mvnakasasma girişecekle
rin betli vaktinde bulunmala 
n. (496) (659) 

492 
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Kuleli aakeri lisesi ihtiyacı 
için 3200 adet fildekos fani-
1.i, don 14-3-933 aah günü 
saat 14 te aleni münakasa su 
retile aatm almacaktır. İstek 
h1erin şartname ve örneğini 
görmek için sabah saat 9 dan ı 
ona kadar her gün ve müna
kasasma girişeceklerin belli 
vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları (508) (802) 

505 

Askeri fabrika· 
lar ilanları 

bakırköy Barut fabrikala
rı muhafız takını efradının 
itleri için aşağıda cins ve ınik 
darı yazılı 12 kalem erzak 
toptan ve perakende suretile 
münakasaya konulmuştur. 
Şartnameaini gormek iate· 
yenlerin pazartesi ve perşem
be günleri ve münakasaya 
ginnek için de Martın 13 ün
cü pazartesi günü saat 14 te 
Tophanede Eski Salı paza
rında Askeri Fabrikalar Yol
lama Müdürlüğünde Satmal
ma Komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. (729) 

Kilosu Cinsi 
300 Sade yağı 
200 Zeytin danesi 
200 Pirinç 

1000 Bulgur 
300 Kuru fuulye 
200 Patates 
100 Kuru aoYan 
200 Toz teker 
100 irmik 
300 Makama 
100 Sabun 
100 Kuru üzüm 

500 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy Börekçi ftrnu oırasmda 34. 

528 

----~-- FRANSIZÇA ·ÖGRENiNIZ ' 
1 Marttan 15 Muta kadar 

BERLITZ MEKTEBi 
Mi!ptediler İçin Franaızc:1 İki Kura Açı'ıyor 

Haftaı!a üç c'ers altı ay için yirmi dört Türk l"ra dır. Kolaylık 
gös:e.ilir. Kayıt ıı:uamel esi aç1ktır. Her d ~rs için sn f ve busmi 
c'ersl~r vr rd r. 

k•-': H " Ra··r•m c~·ı,ı •• ;. t~·a.,bul: ~71 . İ•Iİ '• lı\I ca.ı..ıf's; 

DAVET 
a ı,röyHavagazı şirketi 

Süt-eYJ• Paşa ıinemaııoın müıamere ulonu.nda havagazite ye.D)ek pİfİnne dera
!od ibdaı etm4tir. 

Dersler ayda iki defa verilir ve mea: anidir. 
En nefis ve mütenevvi yemeklerin pi şinne tarzmı öğretmek için, Kadıköy Ha• 

vagım , irketi muhterem Hanımefendileri bu deulere devama bürmetle dant eder. 
ilk dera 6 Mart 1933 pazartesi gümi oaat üçte ve celecek dersler her on beı 

glind• b:r pazartcıi gÜnleri verilecektir. 
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İnhisarla.r Umum üdürlüğünden: 
Amele İçin (20) adet (Sta ubs chützer) namındaki toz 

maskesi pazarhkla satın alınacaktır. 
Taliplerin % 7 ,5 teminatlarını hamilen 15-3-933 çarşam 

ba giinü 1aat 14 te Galatada alım ıabm komisyonuna mü
racaatları. (834) 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Beşiktaşta Ekmekçi başı mahallesinde asmalı sokağında 

1 nurnaraL 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 vazedilmiştir. Taliplerin müzayede günü 
olan 18-3-933 tarihine müsadif cumartesi giinü saat 14 te 
Beşiktaş MalmüdürlüilW:ı.d• müteşekkil satış komisyonuna 
müracaatlarL C944) 

• ans 
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· lemdar Zade rVlehmet 
Vapuru 

BÜLENT 
VAPURU 5 Mart PAZAR gunü 
Zonguldak, lnelıolu, Ayancık, Sam
•un, Orılu, Giresun, Trabzon, Rize 
ve Mapavri1ye azimet ve avdetle a y .. 
ni iskelelerle Sürmene, Vakfıkebir, 

Görele ve Onye'ye uğnyarak avdet 
edecektir. 
Acentası Alaiye han No. 1. Tel.21037 

............................ 
SEYRtSEFAtN -

Merkez .ııı c-la: Ca.lataı Köprü.batı 8 . 2362. 

Şube A . Sirlceci M\ihürdar a.ade H. ~740. 

Mü'ekaidin Eytam ve Era-
milin Mart 933 yoklama ilmü
ha berlerini bu ayın 25 inci 
gününe kadar muamelat ıı:ati · 

ye ~ul: esine getirmeleri aksi 
t akdirde maaşlarının kat' edile· 
ct"ğİ ilan o'unur 

Beşir Kemal 
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SUYU-
Heyeti Umumiye ilanı 

MİLLi 
REASSORANS 
Türk Anonim Şirketinin 
Aleli.de MDelik hiıııedarlar heyeti u-

mumiywi afaiıda yazılı ruzruuneyi mü
zaı.-ta dahil bulunan mevat hakkında 
ıöriiımek Ye karar ittlbaz etmek üzre 
30 Mart 1933 tarihine müaadif per
tembe c(inü oaat 16 da Ankanda Tür
kiye it Banbsı Umum Müdiriyeti bi . 
nasmda içtima edecektir. Şirket e.aı mu 
knel-.neoi mucibince heyeti umumi
yeye ittirak edecek olan hinetlarlann 
hamil bulundukları hisse senetlerini ve
ya bunu müsbit vesaiki İçtimadan hir 
bafta enel An kanda Türkiye 1 f Banı... 
ıuıa, lotanbulda it Hanmda Şirket Mun 
meJ:,ı Merkezine tevdi ederek mukabi
linde duhuliye karılan almalan Iİlzıın 

dır. Hi11edarlann muayyen olan oaat ve 
günde Ankarada buluıunalan itln olu . 
nur. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - f dare Meclisi raporunun okun 

maaı, 

2 - Bilanço, kir ve zarar hesabının 
okunmaır, 

3 - Muralaipler raporunun okun . n.ı 
sı. 

4 - Yukardaki maddelerde yazılı ev 
rak Ye vesaikin okunması müteakip bu 
huıuıta ve temettüün tevzii hol<kınd" 
müzakere ieraoile karar ittihazı vo 1 dare 
Mocliıi ıızuı ile Murakıplerin ve müdür 
ler heyetinin ibraıL 

5 - 3 Mart 1932 tarihinde toplan.ın 
hisaedarlar heyeti umumiye•İnco ta ı!ili 

kabul olunan ıirket eau mukavelename 
tinin 47 inci maddesi tadililınrn icra ve 
kiUeri heyetince kabul edilmeditinin he
yeti umumiyeye iblağı. 

6 --Şirket e""' mukavelenameıinin 
24 üncü maddesine tevfikan kura isa
bet eden Meclisi idare auları yerine ye 
rllerinin intihabı, 

7 - Murakıp intihab~ 

8 - idare Medisi ile muraluplerin 
l!IU seensi hakkı huzur Ye tahaiaatının 
tespiti . 

Maden, Makine ve elektrik İnfll8bnda 

mütehassıs bir 

Belçikalı Mühendis 
Maden ocaklannda veya büyük itleri 
olan bir müessesede hizmet anyor. 

Zirdeki adrese yavlması : 

C F 416 Agence Rouel, Bruxelles 
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ADEM11KTIDAR VE BEL 
GEVŞEKLiCtNE 

k,. ?• en müeuir deva SERVOlN hap
lnndır. Oepo.u, lstanbul'da Sirkecide 
Ali Riza Merkez ecza.nesidir. Taıraya 

150 kuruf poata ile göndenlır. lznıir'de 

lrgat pazarındaki, Trabzon'dıı Yeni Fe
rfth ecun~ı~nade bulunur . -
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• 
l tanbul ve. Şeker Fabrikaları 

Şirketinden: Türk 
Al pullu Şeker Fabrikasının İstanbul depolar odan kri tal toz şekeri atideki fiatla 

her isteyenP bin kilodan eks·k olm~mak üzere fatılır. 1 

! Kristal Toz, Kilosu 36,ıs Kuruş 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabi~inde ödenmek üzere derhal 

gönderilir. Depodan itibaren bilcümle m 1sarif ve mes'uliyet mü} teri ye aittir .• Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

Adre~:Istanbul,Bahçekapı,4üncüVakıfhan4üncükat, Telgraf adi'eci:Istanbul Şeker Telefon:2447~~79 ı 1 

kara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Ankara'da - Yenişehirde yapılınakta olan Emniyet 
Abidesi taş blok ve relief in§aatı mukavelename tarihinden i
tibaren (6) ay zarfında ikmal edilınek üzere kapalı zarf usu
lü ile 23-2-933 tarihinden 16-3-933 tarihine kadar (20) 
gün müddetle münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasaya iktidarı fenni ve itibarı malilerini ispat 
edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya girmek isti
yenlerin: 

A - Teklif bedelinin o/o (Yedi buçuğunu) vilayet lda
rei hususiyesi hesabına bankaya tevdi ettiklerine dair mak
buz senedini veya Milli bankalardan birinin teminat mek
tubunu ve yahut milli esham mukabili Muhasebei hususi
yeden almacak ilmühaberi göstermeleri lazımdır. 

B - Ticaret odasında mukayyet olduklarına ve itibarı 
malilerine ait birer vesika göstermeleri icabeder. 

C - Ellerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını ihale gÜ
nünden en az (8) gün evvel vilayet Başmühendisliğine gös
tererek münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti 
fenniye vesikası alınalan ve yahut ellerindeki vesikanın altı
na şerh verdirmeleri 18.zımdır. Bu üç şartı tamamen haiz ol
mıyanlarm münakasaya İştirakleri şayanı kabul olamıyaca
ğmdan teklif zarflan açılınıyarak kendilerine iade edile
cektir. 

3 - Münakasa evrakı, keşliye, proje ve şeraiti mahsu
satma tevfikan icra edilecektir. Talipler tek1iflerini evrakı 
keı1fiye ve projelere merbut olan vahidi kıyasii fiat cetvelin
deki miktarlara nazaran ve beher nevi için bir vahidi kıyasii 
fiat teklifi suretile yapacaklardır. 

4 - Talipler 661 No. lı münakasa ve ihale kanununun 
1 O cu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapah zarfı 16-3-
933 tarihine müsadif perşembe günü saat on bese kadar Vila
yet Daimi encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi e
deceklerdir. 

5 - Münakasa 16-3-933 tarihine müsadif per~embe gÜ
nü Ankara Vilayeti Daimi encümeninde yapılacaktır. 

6 - Evrakı keşfiye ve projeleri görmek ve daha ziyade 
maliimat almak istiyenlerin her gÜn Ankara Vilayeti Nafia 
Başmühendisliğine müracaatları ve evrakı keşfiye ve proje
leri (10) lira mukabilinde Ankara Nafia Başmühendisliğin
den tedarik edebilecekleri ilin olunur. (879) 
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• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
inhisarlar Umum Müdürlüğünün merkez ve tqra teşki

ıitmda istihdam olunmak üzere bilmüsabaka fen memurlan 
-Imacaktır. 

Şerait aşağıda yazılıdr: 
1 - Türk olınak. 
2 - Hizmeti askeriyesini ifa etmi§ olmak. 
3 - Darülfünun kimya şubesinden veya ziraat mekte

bi alisinden veya eczacı mektebinden diplomalı bulunmak. 
4 - Sıhhat raporunu ibraz etmek. 
5 - Evvelce ve bafen müstahdem bulundukları vazife

lere ait bonservislerle diploma veya tahadetname asıllarını 
vermek. 

6 - T ercümei hal varakasını ita etmek. 
Müsabaka imtihanı merkezde ve taşrada 20 Mart 933 

tarihinde saat 14 te icra kılınacaktır. Müsabaka İmtihanına 
İstanbul' da iştirak etmek istiyenlerin yukardaki evrakın rap. 
tile daha evvel umum müdürlüğe müracaat etmeleri, ve taş
radan İştirak etmek istiyenlerin bulundukları mahaDin en 
büyük İnhisarlar memuruna yine mezkôr evrakın raptile ha 
istida müracaatla beraber istidanamelerinin birer suretinin 
umum müdürlüğe gönderilınesi lüzumu ilan olunur. (921) 
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Tayyare Cemiyeti Mübayaat 
Komisyonundan: 

Tayyare Cemiyeti şuabatı İçin 933 seensi ihtiyacı olan 
cem'an 31 kalem kırtasiye münakasa suretile almaaı.ğm
dan taliplerin 6-3-933 ı>azartesi gÜnÜ saat 14 te ~syona 
müracatlan. (920' 

Türkiyede 191:> oe mües, s l < M .. li Se} a .. at Evi 
İSTANBUL G/LATASARAY, Teleforı : 44914 

Seyah•h çı'<arke, tş İÇİN, ZEVK tçbı, N T Adan bilet 
~·m d~mek D . HA RAHAT, DAHA UCUZ, D.§ı.t A 

ZE. VKLİ seyahat etmeı< deır.e tir. 

Satılık dükkan maa odalar 
OSKODAR MALMODORLOCONDEN: 

Osküdarda Gülfem hatun mahallesi Karacaahmet cadde
sinde 120-140 numaralı dükkan ma oda muhammen kıyme
ti 5680 liradır. Müzayede 11-3-933 cumartesi saat on beşte 
kapalı zarf usulile Üsküdar ınalmüdürlüğüne müracaatları. 
(779) 503 

1 

-----------

MISIR iŞ Limitet 
Sermaye•İ: 100,000 Tiirk Lira•• 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKiYE iŞ BANKASI tarafından te•İ• edilmiıtir. 

lTHAÜT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET lŞLE.RJ YAPMAKTADIR. 

fSKENDERİYE de sat mak iizere emaneten mal 
gönderenler, hesabımı , TÜRKiYE 1Ş BANKASI 

ıubelerinden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir ıurette 
İf görmek isteyenlerin MISIR İŞ LİMİTED'i tercih etme:eri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi: MISIRİŞ • lske•derfye 
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u emiryo ar• ı daresi i ıantaTı 1 
33 ton delikli bakır antrtuvaz çubuğunun kapalı zarfla 

münakasası 13 Nisan 933 perşembe gÜnÜ saat 15 te Ankara-
da İdare binasında yapılacaktır· . 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde üçer 
liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (835) 
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Kütahya deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin kapah 
zarfla münakasaaı 22 Mart 933 çarıamba günü saat 15 te 
ldare merkezinde yapılacaktır· • . 

Tafsilat Ankara ve Eskişehir veznelennde birer liraya 
satılan ıartnamelerde yazılıdır. (897) 

Liseler Alım satım 
Koınisyonundan: 

542 

İstanbul kız liseıile Erkek Muallim metkebinde eski eşya 
ve ı::inko· Fındıklıda Gazi Osman Paşa mektebinde yerli ki
r~t 30~3-933 tarihine müsadif çarşamba günü ihale edil
mek üzere müzayedei aleniyeye konulınuştur. Taliplerin eş
yayı görmek için mekteplere ve şartlan anlamak ve pey sür
mek için de Maarif müdiriyeti b~smda Liseler Muhasibi 
mes'ullüğündeki komisyona nıuracaatlan. (833) 
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eaıkpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer iki bin hayvan çulu ve iki bin yüz 
velense ve dört bin keçeli belleme ve on iki bin sekiz yüz elli 
gebre ve on yedi bin seksen kaş ağı ve sekiz bin beş yüz kırk 
sünger ve dört bin iki yüz yetmiş bez su kovası ve yedi bin i
ki yüz yetmiş İp kolan ve dört bin yedi yüz kıl kolan ve bin 
zincirli yular ve sekiz bin dokuz yüz kırk yem torbasının kapa 
lı zarf münakasası - hepsi birden bir talibe veya kalem kalem 
ayrı ayrı taliplere de ihale olun abilir - kaydile 19 Mart 933 
pazar gÜnÜ saat on dörtte yapılacağından taliplerin şartname 
yi görmek üzere her gÜn ve münakasaya girme kiçin talip ola-
cakların kalemlere ait ilk teminat ve teklifnamelerile mezkUr 
günde muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. 

Satılık Rntika halı ve •afre 

(804) 
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Eminönü Malınüdürlüğü nden : Firari İliya Zagitodan 
metruk antika halı, buhara örtüsü, vazo ve sııire 6 Mart 933 
pazartesi gÜnÜ saat 14 te ardiye ve sair masarif alıcıya ait ol
mak üzere sandal bedesteninde cem'an 514 lira muhammen 
kıymet üzerinden ayrı ayn satılacaktır Antika meraklılan
nm müracaatları. (651) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Makine yağı 
Dizel ,, 

Kil< 7000 
H 

Gaz '' '' 

7000 
6000 

Şartnamelerine tevfikan aatm almacak olan bu Üç kalem 
levazmu vermek isteyenlerin isteyenlerin §artnameleri gör-
dükten sonra pazarlığa İştirak etmek üzere% 7,5 teminatları
nı hamilen 8-3-933 çarşamba saat 14 de Alım Satım Komis
yonuna müracaatları. (577) 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Beşiktaş Teşvikiye mahallesinde cadde üzerinde 154 nu

- maralı sabık T eşvikiye askerlik ıubesi binasmm bir senelik 
icarı· 

Beşiktaş Yeni mahalledeköşe batında 130 nu-
maralı harap sabık süvari polis karakolu binasına ait 
2179 zira arazisi üç sene müddetle ican. 

Balada cins ve evsafile adresleri yazıh mahallerin icarı 
müzayedeye vazedilmiştir. Taliplerin yevmi müzayede o
lan 18-3-933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te Be
şiktaş Malmüdürlüği.inde müteşekkil satış ve icar komisyo
nuna müracaatları. (945) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer aşağıda cinsi ve miktarları ya
zılı (Dört) kalem malzemenin arn ayrı. kapalı zarf münaka
salan isimleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapı
lacağından isteklilerin şartnamelerle nümuneleri görmek ü
zere her gün ve münakasalara gİnnek için talip olacakları ka
leme ait ilk teminat ve teklifnamelerile beraber mezk\ır gün
de muayyen saatlere kadar komisyonumuza müracaatları. 

Malzemenin cinsi ve miktarı 
1206 çifte çizme 
500 ila 600 altlı üstlü de

mir karyola 
500 Portatif çadır 
150 Tevhit semeri 

Münalrua tarihi 

14-3-933 

14-3-933 
14-3-933 
14-3-933 

Günü 

Salı 

Salı 
Sah 
Sah 

(797) 
Saati 

lOda 

11 de 
14 te 
ıs te 
504 

Beşiktaş Malmüdürlü,{ünden: 
Gedikpaşa'da Jandarma Beşiktaşta Yenimahalle posta caddesinde 114 numar~ 

Sahnalma Komisyonundan: kağir hanenin 112 hisse itibarile Azat ve Jiraberden metruk 
9 hisse6İnİD mülkiyeti. Boğaziçi Kuruçeşme mahallesinde Ku 

Mübayaası mukarrer süngülük ve omuz kayrılan beraber ruçeşme üstünde Rusların Bağı nam mahalde Ruslardan met 
olınak üzere "bin iia bin beş yüz" takım altı kütüklü palaska rUk 6 numaralı ahşap hane enkazı. 
nm kapalı zarf münakasası 19 Mart 933 pazar günü saat on- Balada adresi ve evsafı yazılı metruk mahaller müzaye-

deye vazedilıni•tir. Taliplerinyevmi müzayede olan 18-3-da yapılacağından taliplerin ıartname ve nümuneyi görmek ü ,.. al 
· • ,_.,__ 933 tarihine müsadif cumartesi gÜnÜ saat 14 te Beşiktaş m -

zere her gÜn ve münakasaya girmek ıçın mezn.U.. gündeı' mu- müdiriyetinde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. 
ayyen saate kadar ilk teminat ve telı:lifnamelerile beraber ko- (943).,. 

misyonumuza müracaatları. (868) 1-==-=--=--..... ==-====: .. ;=;M:;=;'l';"L";L=;l~Y";'E~T~":=-;;MA~TBAASI 
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