
SALI Sahip ve Baımuharriri 

7 llART 1933 SUrt Meb'u•a MAHMUT 
8 inci ıene No. 2540 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 
Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdüril 

ETEM iZZET 

~iman 
intihabatı 
Alınan intihabatı Hitler fırkası· 
~ muvaffakıyetiyle neticelendi. 
t.ı.illi eosyalistler 1930 intihabatın· 
d-ıti 107, 932 temmuz intihabatın 
~-ıti 229 ve tetrinisani 1932 
::'_~lı.batındaki 196 meb'usa 
;-"'lı, S Mart 1933 inti· 
~atı-tında 288 meb'ua in· 
~lp ettirmitlerdir. Ancak en bü· 
~ muarızları olan Komünist fır· 
~ının ellerini, kollarını bağlıya· 
~ elde ettikleri bu muz~fferiyet 
ı.!e Hitler fırkaıına Meclıste !'1ut· 
~ bir ekseriyet temin edeınıyor. 
~1Uer ve fırkası eğer parlamento
d'1Q ekseriyete dayanarak iktid-:r· 
~•.kalmak isterse, Hugenberg ~ıl- . 
''<:ilerinin 52 meb'usluk kuvvetin· 
~il istifade etmesi lazımdır. Ve 
~n timdiki bükiiınet bu iki fır
~ııın kovaliıyonu olduğuna göre, 
h~tihabatta muvaffak olan bu kom 
d lııezon timdilik devam edecek 
emektir. 
L~man intihabatının neticesi 
:~mda sarih bir fikir edinmek 
•sin 1930 senesi eylGlünden beri 
)apılan intihabatlardaki fırka kuv 
~etlerini hatırlamak lazımdır. 

T.aani 
....._Fırka 1930 1932 1932 1933 

1 

~Yal demokrat 143 W .123 125 
~riıt 107 229 196 288 
~ üniat 77 89 100 81 

••kez 68 76 70 73 
~İlli fırka 41 37 51 52 
birer fırkalar 141 45 44 28 

'ttt.ON 577 609 584 W 
ki Yııkarıki cetvelden ırörünüyor 
~ liitler fırkası hayli kuvvet·ka
~lnınıttır. fakat bu kuvvet Mer-
ez fırkasile Sosyal demokratların 
~~flatmasile elde edilmeınittir. 

eınıar kanunu esasisinin taraf. 
~ı olan bu iki fırka intihabatta 
SoYbetınedikten maada bilakis 
~ 'Yal demokratlar iki meb'ua ka
k 'nıu-ak "125" e çıkmıtlar, Mer
ı: fırka da bir meb'ua kazanınıt-

. Ve 1919 .enesinden Brüning 
tiikUıneti istifa edinceye kadar 

ltnany-.n mukaddc:-!'tmı idare 
eden bu iki fırkanın muk t k b ·ı· t' Al aveme 
~ 1 ıye 1 man siyasi hayatının 
:~kkate değer noktalarından biri-
ır. 

Hitler, Merkez ve Sosyal demok 
;atlar zaranna değil, diğer müfrit 
~kalarla küçük fırkalar zararına 
(! 'IVetlenmiJtİr_, 1930 eylUlünde 
~ 41) e balığ olan mütenevvi fır
\i lar bu defa (28) meb'uaa inmit
>{· ~~~ikçe Almanyada üçü müf
~· iki11 de mutedil olmak üzere 
:ı .' fırka kalıyor. Müfritlerin de 
ottıai sağ, biri Komüniat olmak ü
~ere eoldur. Diğer küçük mutedil 
~1~kalar, Hitlere iltihak etınitler-
ır, 

l ~oıyal demokrat ve Merkez fır. 
b:1ar bu defaki intihabatta kay
~ lınemekle beraber, Hitler ve 
le i~ı fırka kovalisyonu ekseriy~~ 
llıın etmeğe kili geldiğinden iki 

~ııtedil zümrenin ehemmiyeti büs 
ılaı-liin azalmaktadır. Şimdiye ka
ti • biç bir hükCimet bunlardan bi
lıı tıın yardımını temin etmedikçe 
) l!<:liate ekseriyeti temin edeıni
~~du. 5 Mart intihabab iki sağ 

~\ifrit fırkaya Sosyal demokrat 
~ Merkez fırkalarının yardımın· 
tıı·ıı müstağni kalacak kuvveti te-
ın etınit bulunuyor. 

\iv l~tihabatın neticeai Almanyada 
, ~· eıınar kanunu demokrasi 1:.ley
l~~~ .bir karar olarak ta kabul edi
tıı·ıilır. Öyle anlatılıyor ki Alman 
Ilı~ letiı~in ~ir ek_aeriye~ parla
~ ll~o ıle ıdare edilmek ısteınedi
d ınbi, demokrasinin de aleyhin. 
iledir. Gerek Hitleristlere, gerek 
1\ 11ırenberg millicilerine ve gerek 
d ~~üııistlere verilen reyler buna 
de alet etmektedir. Esasen Hitler 
~ İntihabata batlamak ıuretile a
~l'a müracaata karar vermekle 
tııuaber, intihabatın neticesile a
• o~ ..... -~-- "~- etını't bulu-~ı.a ~ --6-- ·---
~~rdu. Ve Almanyada kanunu 
>i b 1 devri kapanmıt, F atist dev· 
kan Atlamış olduğuna göredir ki 
bıl, ttıı~ ~·i çerçevesi içinde ya
~iıın~ •ntıhabatm da ehemmiyeti 
't~d!•be. azdı. intihabatı kaybet
~1! ~ıtler gene iktidarda kal. 
tıı.tip ıç~ıı. çareler arayacaktı. Ve t· ş· bir ıhtimale göre de bulacak-

e :{di intiha batta kazanmıştır. 
)a,>d ~genberg millicilerinin de 
lıae 11

1'!11 1e iktidarda kalabilir. Bi
a eyh başka çareler wamağa 
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Diktatörlüğünü ilin eden Plastras çekildi, Ceneral Otoneos 1 
vaziyete hakim, yeni hükômet teşekkül etti, Kondilis mevkuf!! 

ATlNA, 6 (Huıuıi ıabah kilmiştir. Onun yerine, Cene tır. Ceneral Otoneoı vaziye- teşekkül etmittir. Yeni hükô deruhte etmittir. Meclis 26 ~ 
saat 4) _Diktatörlüğünü İ· ral Otoneoı tarafından 2 nci te hakimdir. Ceneralin riya- metin Hariciye nezaretini aa Martta toplanacaktır. Cene- ~ 

_ 18.n eden Ceneral Plıiıtraa çe- bir darbei hükfunet yapılmış setinde derhal yeni bükfunet bık sefirlerden M. Mavrodis ral Kondilis tevkif edilmiştir. ~ 
~ıtHlil ımamuı ııuıuınıınnuımıınııuuıımıı•ımıı ınuı~ı umuıuıııııııııuııııııııuuıııııuwııuııııııııı ııııımııııııııınııııınııırıııuıııııııııııııııııııııliE 

Yunanistanda diktatör- 1 Ali Rana Beyin 

l••k 1 .• )"' d•Jd•? Beyanatı 
0 naSI 1 an e 1 1 : Yeni bitçede yeni 

Kanlı müsademeler oldu, ölenler 
var, Plastrasın beyannamesi 

Ceneral Pla.tira. 

ATINA, 6. A. A. - Yııaniıtanda ya 
pılan intihabat, T aaldariı hrkaıına zaif 
bir ekıeriyet venniı olduğundan devam 
lı bir hiiklimet tetkili iınkan11z eörüJ. 
müıtür. Binaenaleyh her türlü kantık-

lıldara mani olmak için jeneral Plaıti· 
raı, askeri bir hükümet tesiı etmİ§tİr . 

Bütün Yunaniıtanda aükUnet v.,,clır . 
Jennıl Plaıtiru, hemen bir lıeyann&
me nqrederek askeri hükUmet tetkili· 
nin muhik olduiunu ıöıterecektir. 

intihabat neticesi 
ATINA, 6. A. A. - Teırii intiha

bat, 248 mebuıluktan ancak 115 ini 
kazanımı olan hükumete müsait bulun 
ma-1rtadır. 

ölenler 
ATINA, 6. A .A. - intihabat esna

ımda lıir takım lıavealar olmuıtur. 
Pyruoa' da muhaliflere taraftar olan- . 

)..,., birsok düWn ve maiazalan..,. Va 
nizeloı taraftarlarmm ıözetlediğl bir in 
tibap bürosunu yaima etmiılerdir. 

Trlpoliode aiyaıi muarızlar araı~ 
da bir çarplfo>a olmuıtur. 7 kiti ölmilı- · 
tür. 

Ceneral Pla•tlraa'ın 
beyanname•l 

AT/NA, 6 (A.A.) - Cenaal Plb
tirıu millete hitaben atideki beyanna• 
meyi ne§Fetİmİftir ı 

"B•ı ay laııla ile yelulil..-ini ıc.J.ip 
eden ilıi intihap, parlamentarUm aad 
!ünün kendini günden güne sukut et
tiren derin kusurlanndan maada 
memleket için öldürücü bir diğa :ıa· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kapalıçarşı'yı tamir! 
Bu, Belediyenin işi midir, yoksa 

mal sahiplerinin mi? 
Dün Şehir meclisinde mftnakaıalar oldu 

İstanbul umumi mecliai dün birinci 
reiı vekili Sadettin Ferit Beyin riya. 
aetinde toplandı. Evveli vali ve bele
djı• reiti ···•1'itti'!"t Bey söz aldı. 
~ Mezarlıklar ifi 
Mezarl1~.ar meaeieai hakkında fU 

İzahab verdi: 
- Mezarlıklar hakkında mecliste 

eeçen münaakıalan zabıtlarda oku
dum. Bunlar ıreçen teıriniaanide te
kr";~la~ı , ve karara bailanıtllfb. 
Onumuzdeki &ene, bütçeye mezarlık· 

lar için lüzumu kadar tahaiaatla mec
lise aelinmeai iateniyordu. Biz IÜzumu 
kadar tahıiaab yeni bütçeye koyduk. 
Geçen aene konan 25 bin lira tahai· 
sat yeni mezarlıklann teaiıi için de
ğildi. Bu para fakirlerin teçhiz ve tek 
finl, nakliye otomobil ..,. arabalan a· 
lmmur içindi. Yeni mezarlıklar teaial 
için tetkikat yapzyoruıı. Beyoğlu ta• 
rafında bir yer bulduk. Bu yer m....,.. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Cavit Paıa merlıwnwt cenazesi dün aakeri meraaimle kaldınldı. 
(Yazın iç sahifemizde) 

hacet yoktur. işte 5 Mart intihaba. 
tının ehemmiyeti Hitleri timdilik 
iktidarda kalmak için kanun ha
rici çarelere baş vurmaktan kur-

tarmasından ibarettir. Yoksa AJ. 
ınanya'da Fatist devri geçen ayın 
başından beri almıt yürümüttür. 

Ahmet ŞVKRV 

ralahat mevzuubahia 
Gümrükler ve inhisarlar Ve

kili Ali Rana B. dün bize fu beya· 
•naµa bulunmuttur: 

"- Mütehassıs heyet İnhisar· 
lar idaresinin tefkilat ve fabrika
larını, mevzuatını ve sair esaslı 
itlerini tetkik edip bunların han
gi cihetten ıslaha muhtaç olduğu. 
na dair rapor verecektir. 

Vekaletin 933 bütçesi 
ı "-- Vekaletin yeni bütçesi 932 

lnlıiMırlar Vekili Ali Rana Bey 

büt~eıinin aynıdır. Vekalet buse
ne lnhisarların yeni ,ekline göre 
geçen seneki masraf halleri dahi-

(Devamı ti mcı sahifede) 

Arif Oruç! 
Kendi cephesinde 
kendi yerini aldı 

Bir müddet evvel Avnıpaya ıritmit 
olan mesdut "Yarın" eazeteai sahibi 

Arif Orucun yüzel 
!iliklere iltihakı ta 
hakkuk etmiıtlr .. 
Yalnız Arif Onıç, 
Belçika' da yüz elli· 
liklerin çıkardıiz 
bir eazetenin tah
rir müdürü olmut 
değildir. Evvelce 
de yazılmıttı ki yü 
zelliliklerden Meh 
met Ali Pariı'te 
" La Re~ublique 
En Chandi~ " i
simli gazete çıkı· 
yordu. Bu ırazete• 
nin çok mütecaii-

Aril Oruç zane yazılanndan 
dolayı bir müddet evvel Fran11:1 hü· 
kilmeti bu ne§riyatı tatil etmi9ti. 

Şimdi Mehmet Ali bu eazeteyi tek 
rar Pariı'te çıkannağa batlamıgtır. fı· 
te Arif Oruç bu eazetenin baımuhar
riri olmuıtur. 42 inci niiohasından iti· 
baren angaje edilmi§tir. Malıut eaze• 
te Arif Onıç için ıu ilim yapmıttır. 

"lıtanbulda çıkmakta iken buıriln• 
kü rejim tarafından ıon zamanlarda 
liğvedilmİf olan "Yann" eazeteainin 
baımuharrlri Arif Onıç Beyin "La 
Republique Enchıoinee" nin gelecek 
numarasından itibaren b&flllulıarrirli
iinl denıhte ettiğini karilerimi:ı:e ha
lter ..ermekle terefleniriz. Büyük va• 
tanperverliğini iıpat etmit yazı kabi
liyetleriyle temayüz eylemit olan Arif 
Oruç Beyi karilerimize tavsiyeyi faz• 
la buluruz.'' 

Arif Oruç kimdir? 
Hakimiyeti Milliye refikimiz Arif 

Oruç lıakkmda fU oatırlan yazmak• 
tadır: 

"Biz ne Arif Onıcun ne de onu; 
kendi kaybettiği vatan aafmda bir va 
tan kahramanı olarak anlatan Meh· 

(Devamı 6 ıncı sahifede). 

Miiteha .. aalar heyetinin Jünkii içtimalan •• 

Heyet dün işe başladı 
Yapılacak ıslahatin çalışma esas. 

lan ve program tespit edildi 
Tetkik heyeti reisi M. Clark'ıa beyanatı 
İnhisarlarda yapılacak ıslahat müteha11111 olan M. R. V. Craggı 

esaslarını hazırhyacak olan Ame- ancak bir kaç hafta sonra ,ehri
rikalı mütehassıs heyet dünden mize ııelecektir. 
itibaren ite ba9lamıftır. Heyet M. M. Wallace Clark mühendis o
Wallace Clark'tn riyaseti altmda larak yetitmittir. 1926 senesine ka 
M. R. V. Craggı, M. A. Kuchar- dar Amerika Müttehit Hük6met
zewıki ve M. Graham Parker' den !erde kalmıt ve iktısadi birçok 
mürekkeptir. Bu zevattan tütün (Devamı ti mcı sahifede) 

Maarifte ıslahat olacak 
Ortamektep ve lise programlarında 

ciddi değişiklikler yapılacak 
Maarif Vekaletinde, bütün 

maarif itlerinde ıslahat yapmak 
üzere toplanan komisyon mesai
sine devam etmektedir. Komisyon 
maarife ait bütün kanunları tali
matnameleri ve nizamnameleri 
yeniden tetkik ve tadil etınekte
dir. Bu komisyon ahiren liaelerin 

ikinci devre ders programlarını 
tetkike ba9la1111flır. İkinci devre
nin ders programlarında esaslı 
tadilat yapılmak için timdilik ba. 
zı tetkikat yapılmaktadır. 

Halen liselerin ıon sınıfları 
yani on birinci sınıfları fen ve e

(Dcvamı il mcı sahifede) 

• 

Bizon• devrine ait altın külçeleri di;ye ,ullcc satıhla çıkarılan balur lıiilfelcır 

~itin külçeleri bakır çıktı 
15 bin lira kıymet tahmin edilen 

külçeler meğer bakırmışf 
Bir kaİpazan kampaD)Yaıı ha iti yapıyor 
Bundan birkaç ırün evvel Ya- üzere Oıküdara getirildiği tesbit 

)ovadan büyük tarihi kıymeti haiz edilmitti. 
bazı antika altmlarm kaçırılarak Zabıta, bunun üzerine harekete 
Osküdarda, lcadiyede Agop Ef. geçerek Pomak Ahmede delalet 
isminde birine 300 lira mukabilin- eden Artağı ele almıttır. Artak, 
de satıldığı zabıtaca haber alın Pomak Ahmet, bu eserleri 300 li
mı9, ve yapılan tahkikatta bu es- raya satın almağı kabul eden A
ki eserlerin Yalovada amele ça- gop Ef. ile Doğancılar parkında 
vutlarından sabıkalı pomak Ah- bulutmutlardı. Tam bu sırada cİ· 
met tarafından toprak altından varda bir yerde tertibat alan zabı. 
çıkarıldığı ve müıteri aramak (Devamı 6 mcı sahifede) 
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93f elaketleri ve lgnatief HARlCi HABERLER -j .. OB_DiKi5~ 
Benzine ispirto 
Yeni kanan IAylhatl 
Baıvekalete verildi 

Sırp ordulan bozgun karşısında 
Mitat P..-. padip.htaa - küçük ı kOlllfU 01manlı viliJetlerindeki ihti-

millet ferdine kadar Japdan bu kay- Wcilerin Strbiıtanda himaye ve tet-
fulardaa iıtifade derek, bemea Bel· Tik cörnaeaine imkia hırekılm•meu 
ırrada ,,. Ç';tineJe bU- telrr~f çek- 5 - BeJsratta Ti1rkiye tarann: 
ti. Sırp Be1ıle Kan.dal .,.._....., • dıuıı bir m-ur bulundandm•• 
ter ıulh iıti1orlana "- fıtaabu- 8 - Alfi umumi ve tahliye.

0 

la murahhaa cöndermel..üıi bildirea Karadaf murahhaalarile müzak• 
bu telrraf, bir taraftan Babıalinin re llZADlakta, mütküli.ta uğramakta 
aulhperverlifin~. bir .delil ola~ak Av- idi. Fakat Mitat P..., bu işin de öte
TUp.aya ~~tı ~oaterılecek hır hulüı aind- c•l-finl umuyor, bir taraf-
veaıkaaı ıdı; difer tarafta.n da,• eğw tan da intihabab hazırlamaktan, mil 
S~larla KaradafWar icabet cöıte- li ulter J&vaalrtan, milleti uya-
nrlerae, devletlerin taftllUtu wı Bo. ıuk tutmaktan seri du1'DlaJordu.. 
na • Heraek, Bulsariatan meaeleleri • • * 
kantmadan sulhu iadey9 hizmet ede O ak,... Mitat Pqa Yıldız sara-
bilirdi. yma celmif, Sırp muaalahaaı f&rllan 

lgnatief'in adamlanadııa olan Ruı m da beraber ıetirmifti. Huzura ka
yanın Belırat maalalıatsüzan Kut· bulünü bekliJordu. Tophane Miifürü 
kof, Sırbistarun aulha yatm•muı i- damat Mahmut Pata, MabeJin Feri
çin Prenı Milan'in Hariciye Müdürü iti lncill:ıı Sait P.,., huzura cidip ce 
Riıtiç nezdinde epeyce ıararda bulun Uyarlardı. 
du. Fakat Sırp ordulan o kadar bo- Sadrazamın içi aılulıp duruyordu. 
zulmuttu kiPreaa Milaa, daha fazla Bir zamandan beri Abdülhamidin ta 
dayanmak imkim olmadığına kan- vırlan tahammül edilmez bir hal al-
mıştı. Gortchakofun latıuıbul konfe- mtfb. Memlekete ait bir teY arzetae: 
ran•ınm dağdmaaı veaileaile kabine- - Vükela ile müzak...., edip öyle 
lere ıönderdiii umumi tahriratta arzediniz 1 
Ruayanın Sırbiatanı hareketlerinde DiJe ıeri çevrilir, vükela kararla-
aerbest bıraktığı yolanda bir fıkra rmı bildiren tezkereleri: 
b'!lunmaaı da prenae cesaret verdi. - Akalliyet ve ekaeriyet reyleri-
V ıyanada da Sırpların Türkiye ile an nin tefriki meaeleain ehemmiyetine 
l~fmaaı teıvik olunuyordu. Yiyanada delalet e1lediğinden hıuulli ittifak 
kı Sırp memuru Türkiye Sefiri Ale- z.mırunda bir kere daha mW.akere e-
ko Pata ile mükalemelere bile batla dilmeıi ... 
mıt!ı. Bunlara bakarak prena Milan fradeaile iade olunurdu. Mitat Pa 
aadrazamın bu davetini kaçamağa ,.., üzülüp duruyordu. Fakat istifa 
razı olamadı. lıtaabula iki murahaı edene dahilde ve haricte fena teair 
gönderdi: Bunlar Kriatiç ve Maniç yapacağından korkarak çekilemİJor 
isminde iki Sırp dipl.-abydı. da da ••. 

Karadağ Prenai biraz daha kendi Şimdide Abdülh•mit, kmıdiaini 
ni naza çekti: Dağlılar bir taraftan bekletip duruyordu. Halbuki vükela-
yerlerinin aarplıtma, ıimdiye kadar dan biri olan damat Mahmut Pap 
bazan mağlüp olmutlana da bazaa ne zaman iateae basura ciriveriJor· 
da calip celdiklerine giiHDİJOl'lar, da. 
diğer taraftan da R1UJaJa &rt.iatan- Nihayet, aadrazamm hwnıra ka-
dan daha aıkı aurette batlı bulunu• lıal6- irade çıkmqtı. Mitat Pqa, 
yorlardı. Bunun ı..1- .,.. --.1.ır. p,_.;, daha bir kaç aJ en"el padifalı olmak 
telgrafa kartı, oulhaa -:;:..-;::, olaca- iPa kendioile Rüttü Pqaya binbir ral 
ğını aordu. taklık yapan, timdide karpunda bö-

Mitat Pata, Her halde deorletlw bürlenea Abdülhamidl etekledi. 
yeniden İfe karışmadan 5111' "" Kara - Paditahım, Sırplarla muaalaha 
dağ muharebel..UU bim-k iatiyor- teraiti tekal'TÜr etti. Bir fe,... ile 
du. KaradafWarm mulıanıbede epeJ b11 İl bitecek, l,ta enak tunlar, fer
ce kudret göstermeleri, lotanbal kon· maaı bima,-ün müavecldeoi de budur. 
feranaında devletlerin de Karadaia Abdülhamit, uzatılan kairtlan ku 
biraz yer verilmeabi teklif etmeleri- ru, uzun panaaklı eliyle aldı. 
ne veaile olmufbt. Bandan _,.... daf - Sartlar nedir? 
lılar daha Abdalaziz nmanmda E- - latatakonun iadeei, affi -a-
sal Pata aadrazam ikea Babıiliden mi, tahliye. 
kendi hallerini düzeltmek e.ı .... ba- Abdülhamit, Sadrazamı dinler-
zr ricalarda bulunmuılarclı. BıuıJan kea, bir taraftan da önündeki kağıt. 
göz önüne alan sadrazam, ırükela ile lana üzerinde parmağını gezdirerek 
müzakere ederek, padİfahtan da izin okuyordu. Birden bire batmı kaldırdı. 
alarak sulh eaaılarııu fÖyle bildirdi: - Tahliye itini bu kadaı" az za-
"Hudutta bazı tashihler yapılmak. manda yapmak dofru olur mu? Hiç 
Karadağrn eaki teklifleri hakkmda da obaazaa uı:muai aulh tekarriir edinc:e-
kat'i bir karar verilmek üzere iıta- ye kadar ordularnnııı: oldutu yerde 
tııko. .. " kalmalı, aldığımız yerler elimizde 

Bunun üzerine. Srrbiııta11111 da aul durmalı değil mi? 
h.a yanaftığrnı gören Karadağ Pren- Mitat Paıa hayretle padiphm yü 
• ı de lıtanbula memurlar gönderdi. züne bakb. Besbelliydi ki Abdülha-

Mitat Pa ta ve Hariciye Nazırı mit, bu ifi daha önceden biriyle gö. 
Saffet PB§a, gerek Sırp, gerek K ara riişmüştü. Böyle bir mütali..a o daki-
d.ıı~ murahhaılari le müzakereye gi- kııda d üfünülmü.t olamazdı. Damat 
rıştıler. Mahmut, Redif, lngiliz Sait, Küçük 

Sırp murahhaılarile it kolay oldu. Sait Patalardan mürekkep aaraJ ka-
Babıi.li, devletlerin müdahalelerine marillasmm cene b ir tuzak kurduğu 
meydan vermemek üzere eaki ıaliba anla,ılıyordu. 
ne fa~l.ardan vazgeçti; Sırplar da (Devamı var) 
mnğlubıyetlerinden ucuz kurtulmak. 
hevesinde idiler. Bunun için fll eaaı
larda ittifak edildi: 

. 1. -Belıınt kaleıine Sırp bayrağile 
bırlıkte Osmanlı •anca;;... d k"I 

• 111 • .,.m a ç.e ı .. 
me!lı, 

2 - .Mevcut kale Ye iıtihki..mla
nn adedı ve kuvvetı· artbnl 

_m•m•aı 

3 - Harpten evvelki L-•~ ld' 
" "b" • d ........ o u-15 U gı ı ıa eai. 

. 4 - ~ırbiatanda ciz(i Ye feaat Ce
mıyetlerı tetekkülüne _ 5_._. ... ~ u-uıatana 

MI Şor serbest 
ATINA - Yunan zabıtası, ar

tık matmazel Şor ile artist Papa
sm izini aramaktan vazgeçmittir. 
Atina poliı müdür muavini M. E
bert, kendiıile görüten gazetecile
re, artık iki sevdalmm zabrtaca 
izlerinin arandmaımdan vazgeçil
diğini teyit etmi,tir. 

Mali buhran 
Amerika rei•icümhu
runun beyanname•i 

V AŞINGTON, 6 A.A. - M. 
Roozevelt buhrana çare olmak Ü· 
zere bir takım fevkalade tedbir
ler ittihaz edileceğine dair pli.n 
beyannamesinde diyor ki: 

Ecnebi memleketlerde, ecnebi 
dövizleri üzerinde mütemadi ve 
mütezayit bir surette sıı.rfedilen 
Speküli.ıyon faaliyeti yüzünden 
milli altın ııtokları mühim miktar 
da tükenmektedir. 

Ben Amerika reiıicümhuru 
Roozevelt, 6 marttan 9 marta ka
dar bütün banka müeııeıelerinin 
faaliyetlerini durdurmalarını ve 
bu müddet zarfında bütün banka 
muamelerinin tatil edilmesini ı
lin, beyan ve emrederim. 

Altın ue gümüş 
NEVYORK, 6 A.A. - Altın ve 

gümüş ihracabna ambargo kon
masına dair karar, mahalli saatle 
yarı gecede meriyete girmi,tir. 
Bu karar, federal hükU:ınete mil
letin altın ihtiyat akçaları üzerin
de mutlak bir kontrol yapl'Dak sa
lahiyetini vermektedir-

Per,embe gününe kadar per
'embe de dahil olmak üzere -
milli bir "Bankalar moratoriumu." 
ilan edilmi.tir. 

Spekiiliiayona mcini olmak için 

LONDRA, 6 A. A. - lngiliz 
mali makamlan, dolar üzerinden 
spekülasyon mahiyetinde muame
leler yapılmasına mini olmafa ka 
rar vermişlerdir. 

lo:ponya'tlo: 
TOK10, 6 A. A. - Bucada bü

tün eabaııı borsaları, bqfuı kapa
lı kalacakbr. ihtimal yarın da ka
palı bulunacaktır. Ma•mafih bu 
busua, Amerika'nm vaziyetine bağ 
hdır. 

Mevcut o:ltı11 
NEVYORK, 6 A.A. - Ameri. 

ka'da bqfuı hi.ll 4,300,000,000 
dolarlık albn mev.aut olduğu sa,.. 
lenmektedir. Bu miktar, bütün 
dünyadaki ihtiyat albn miktarının 
üçte birinden fazladır. 

aponlar 
İlerleyorlar. 

TOKIO, 6. A. A. - Dün Jelıolclea 
eden haberlere göre, Nanping'de bir
çok mubanbeler olmuttur. Orada K.a· 
vahaaarun kıtaatı, Çin dumdarlarnu 
aartnlf&a da büyük bir mub-remet:e aıa 
ruz kalmıt ve dÜfmaDJ ancak çok uzun 
bir cidalden aonra mevzilerinden çıka
rabihnittir. 

Japon tayyareleri, Çin lıatJanrıı pcl
detle bomhanlmıaa etmektedir. 

Japonlar, cenup cihetinden de Pinıı
chouan iıtiluwıetinde ilerlemektedirler. 
Dün HWUıcbin'de vukua ıel ... pddel 
li mücadelelerden aonra Japon kuvvet
leri ileri hareketlerine devam etınitler 
ve Hıi-F~ Keou boiazına vaail cıbrıut 
!ardır. Şimdi höyük seddin önünde bu· 
lunuyorlar. 

Çinliler arasında bozgunlulr 
PEKiN, 6. A. A. - Çiaia pmal cep 

heoinde höyük karcatalık hiilriim sür
mektedir. Oradaki Çin kovvetleri rical 
etmekte, küçük cruplar halinde T cha
i"" eyaleti.. lıaçmafa ufwktaılır-
ı ..... 

Kupeiku ile Tclıenc Teh _._. 
yeni lıir müdafaa hatb ~ iatııJ• 
Çinlilere karp bn kıtaat bir - Pf> 
llllflarchr. Neticeoi h•iiz ...tüm de
ğildir. Jouaa U...- hattı 8 -t de
vanı eden lıir -lı.arelıeıl. - Ja-

• pon kuvvetleri tarafıadısa tahrip edil: 
mittir• Çin dümdarlarr Tcbu.Fenc'ln tı 
malinde Jenİ bir eephe ele maka.....,t 
ebnektedir. 

Merkez hlilnimetin baflıca erlri!!Mllm 
Pekinden ceJmeleriae ve Jeni harp pli
nmı taazi meclecek konferansa ;,tirak 
etmelerine intizar olunmaktadır. 

Çinlilerin zayiab 12,000 telef, mec
ruh ve kayipten ibarettir. 

Yeni bir İtalyan 
kravezörü 

ROMA, 6 A.A. - Gaztıteler 
tecrübeleri yapılan Cando-tiere 
sistemindeki yeni İtalyan Arman· 
öo-diıı.z krüvazörünün vasati saat
ta 39,76 ve izamf 40,47 mil bir 
sürat elde ettiğini bildirmektedir. 

Bitlerin muvaff akı yeti 
ve Fransada endişeler 

Fransızlar: "Halihazır, silahlan bı. 
rakmağa müsait değildir,, diyorlar 

ANKARA, 6 (Telefonla)....
Benz:ine İspirto lranfttrdmo:ft /ıtllı 
kındo:ki kanun layihası B'lfllek8lt 
te teutli edilmiftir. Yiiz:tle kır/ıd. 
lıo:dar benz:ine i.pirto lıClrtftınlabi 
leceği layihada tasrih etlilmif, /il' ~ 
Irat lrat'i nisbetin tayini lıülıWnetl 
bıro:kılmlfhr. Halen i.,,irto utilr 
salatunız benz:ine ancak yüU e ol '11 
niabetinde ispirto kcmfhnlmasııtl 
müsaittir. "ııı 

PARIS, 6. A. A. - Havu ajansın
dan: 

Gazeteler, Hitlerciliğin Almanyada i
leri citmeaini endiıe ile takip etmekte
dir. 

Gazeteler, Almanyada naıyonalizmia 
ifrat derecede inkitaf etmesinin A ... 
rupa sulhu için t8fkil ebnekte olduğu 
tehlike ile metcul olmaktadırlar. 

Ecbo de Pariı, qağıdaki satırlarla 
matbuabn mutaleaama tercüman olmak 
tadır: ' ' ffalib•zrr. ıilihlan btrakmağa 
mü•aİt değildir." 

Hamburg belediyesi tfgal edildi. 
HAMBOURG, 6. A. A. - Saat 22 

ye doğru 300 kiıilik bir Nui lut0a11 
belediye dairesine gelerek biaayi itııal 
etmiştir. 

Almanya dahiliye nazırı, icra kuvve
l>ni derhal ayan azaaından Hitlerci M. 
Richter'e tevdüni poliae anretmiıtir. 

Rumi neticeler 
BERLIN, 6. A . A. - Volff ajansın

dan: 
Reichıtaıı için Japıian intibababn mu 

vakkat reami netiecoleri fUnlardı.: 
6 tetriniaani 1932 de intihap edil

mit olan 584 mebuaa mukabil 647 me
buı intihap edilmiıtir. 

Naayonal aoayaliatler, endce kazan. 
dıklan 196 azalığa kartı 288 azalık. 

Sosyalistlerle Devlet frrkaaı eve! b 
zandıklan 123 azalığa kartı 125 aza
ı.,. 
Koroiiniıtler en-elce kazandıkları 100 

azalığa karp 81 azalık. 
MWlııezcifer evvelce kazandıkları 70 

azalıp karıı 73 azalık • 
Siyah - 8eyU - Kmnızıı Fırkaaı ev

velce kazandıklan 51 azalıla kartı 52 
azalık. 

Bavyera meriı:eziyetçileri 19 a:ııalıfa 
kartı 19 ıuaLk. 

Bavywa merkezcileri enelce a
lık elde etmltJerdir. 

BERUN, 8. A. A. - Volff aj
dan: 

Pruıya diyeti intibababaa müteallik 
muvakkat neticeler ıunlardır: 

24 niaan 1933 tarihinde yap•hnıı o
lan son intihabatta intihap edilen 423 
azaya -'aıhil bu defa 472 aza intihap 
edilmiıtir. 

Hitler'in beyanata 
ROMA, 6. A A - Giornala D'ltali 

ya gazeteainin bir muhabirinin aordu
ğu bir ıuale C8Yap veren M. HiUer, 1-
talyaclakiAlmanla'mı m-1elıetlerine dön 
dükleri zaman AlmanJacla büyük tebed 
diillere f&hlt olacaldanıu aöJlemİflİr. 

Alman baf-rekili demittir ki: bilhaa
sa ltalyaılaki Almanların memleketle
rine döndiilderi zaman tarihin büyük 
milletler araamda kenı!Wne lıazırlıımalı: 
ta olduğu rolü üzerine almaya azmet. 
mit bir Almanya bulacaklanru IÖJle
mittir. 

M. Blum ne diyor?. 
GUERET, 6. A A - Creuae Soa

ıyaliat federaayonu tarafaıdan tertip e
dilen olan bir ziyafet esauıncla bir nu
tuk söyleyen M. Leon Bltım A!n.n in
tihebatıaa İ-et ederek, Wtlercilifin 
Franaa için acil bir tehlike ıe,lıil et
memekte olduiunu ve fakat maabkaa 
Almanyayı yeniden ıilihl•ndnmeia ıü
riikliyeceğini ve bunun Almanya için 
bir gençletme ve hali.ı İfareti olacaiı
nı ve silih mü•.Mk-Nna ıiirüklenecek 
olan mücavir de.Jetler için bir tehlike 
tt!fkil edecefiıı.i aö:rlemiftir. 

Komüni.tler 
BERLIN, 6. A .A. - intibah.la it· 

tirak ni.abeti takriben yüzde 80 dir. 
Y .pae ciddi hadise, Brealuda ko

miiniıtlerle :ııalxta araam+lri müaademe 
cllr. Orada komilniatlw, lıoaıüniıt ma
hailesindelô erieria claaıl-..dan poliı 
memurları üzerine a~ &Çllllflardır. 
Mu ... ln polis muaftnl.-inden biriai y .. 
ralammtbr. Oı ... JGkbır. Evvelce de bil 
clirilditi ..eçhile polis aiktln ve intlzami 
iade elmİf ve 100 bdw ldmaeyl. tevkif 
eylemlttir. 

• Y _,;iq müsameresinde tanail veren gençler... _ 

• 
içki aleyhtarı gençler 

Dün bir müsame1'e yaptılar 
tezahüratta bulundular 

ve 

T~e _içki aleybdarl.~ genç- 1 içki yapd.mıf olduğunu, bunun 
ler cemıyetı tarafından dun akpm tecrübeleri yapılmakta bulundu
T ~.pebata kışlık ~Yıı;~ıunda bir ğunu ila•e etmiftir. 
musamere •eri.lnıiftir. Dr. lb- Cemiyet reiıi Dr. Fahrettin Ke
rahim Zati B. müsamere bat- rim B. de eroin, kokain ve alkola 
!arken bir bç aö:r: söyle- kaqı yapılan mücadeleleri anlat. 
mit ve cemiyetin meyve pro- llllf, müteakiben konservatuvar 
pagandalarrnm iyi netkeler ver- heyeti tarafından mlintehap par
diiiui, mekteplerde muayyen ııün çalu çalmmıf, Feyzii.ti küçükleri 
lerde tatlı yerine üzüm, inçir, ce- tarafmdan danalar yapdınıttır
viz verildiğini kaydetnıit ve Ye- Y qil Hilil gençleri de Zeybek o
fİI Hilil'in teknik büroau tarafın- yunu OYDIUDlf ve içki aleyhinde 
dan üzümden alkolauz bir neYİ bir temsil vernıitlerdir. 

Kadınlar heyeti dün gitti 
Bu ayın 19 unda Marailyada 

toplanacak Beynelmilel Kadınlar 
Birliği kongresine Türk kadınla
rı namına i,tirak edecek olan Li-

mia Refik ve Seniha Rauf Hanım 
lar dün aktıı.m saat 17 de Anau
tinor vapurile tehrimizden hare
ket etıni9lerdir. 

Ankara ve Kay•erid•, 
Silolar yapılıyor ·~· 

ANKARA, 6 (Telefonla)_..,~ 
Silolar için Ziraat V ekc'iletine bir· ı,_ 
çalı teklifler gelmiftir. Silolo:rfll ı., 
Kayseri ue AnkaraJa yapdmaıJ 
takarrür etmiftir. Oçüncü silonıt~ 
mahalli henüz taayyün etmemif I 
tir. • 

Pirinç kanana IAyiha ~ 
ANKARA, 6 (Telefonla)_.. 

Yeni bir prinç kanun layihası Zi· ~ 
rao:t Veklileti to:ro:lından Ba,uek8- ~· 
lete tevdi etlilmiftir. · 

Borsada ipek koza•• ~ 
kıtlık istasyonu tii~ 

ANKARA, 6 ( TelJonlo:) -- ı~, 
Barso:tlo: bir İpek 1ıo- klf[ılı İl' 
tasyonu yo:pdmo:k iUeredir. Bu İf '<>ıı 
~ ueklilet 10 bin lira kmlo:r sar· ~ 
letlecektir. Porlesör Ho:llre gelrrıİf l\ıı 
ile İfe bo:plamqtır. Mumaileyh Al· ~ 
"!""yaJo: üç proleaör tfngo:je etmİf ~ • 
m. % 

Pamuk fstuyonları ~~ 
l•d 

ANKARA, 6 (Telefonla).....- l' 
Ziraat Vekaleti Nazillide tle A.tld' 
notla oltlağa wihC pamalılannuzd' 
maltı ile pamukÇflirılumraıuı inii· 
,alı ifin bir po:md İdo:syonıı Of' 

mala lm'lll' cıerrniftir. Adana p4'" 
mulı l.tasyo... miit.,_,__ bit ıı. 
muauin 11eril-'ı 11e ha iJrifl qrJ ~ 
zamamla Atlana oe Nailli ialtll" ıı 
yonlannı idare J-1J.ıımlir. tü; 

Yeni kontenjan 
kararnamesi 

'ANKARA, 6 ( Telelonla) _,/ 
lhtum V eklileti son lıonterJ]o:n liF 'ııi; 
lesinde ualıi bazı yan ıplılılo:rı t _!ını 
hih mo:lıso:dile bir lrararno:me ha- dir. 
z:ırlamıptır. Bu lraro:rno:me ço:rfDI'!' • 
bo: günü icra Vekilleri heyetinJI l' 
müz:alıere edilecektir. Ba meyanJ# 
sehven umumi li.teye konmuf O' lıa 
lan gazete lıağulı serbeat listeye 4' 

lınaco:ktır. 1 

Türk - Alman ticareti 
BERLIN, 5 ( A.A.) - Bf!f sett' ~ 

euoel ttsia edilmif olan Beri~ 
Türk Ticaret odasının bu sene~ ~ 
heyeti ımıamiyesinde odo: lıatibİ ~~ı 
amamisi 0111MZ11 Zeki Bey söz a/d' "! 
rak genç müeaesenin mııuo:llakt . "'• 
yetlerintlen baluetmi,tir. Toplantı 1 ~ 
do: memurlar ue iktısat ue matbll' 
o:t alemi mümessilleri hazır balıtt" d~1 
mrqlo:rdır. T iirk ticaret o:lofeaİ f}f• )• 
Necdet Bey ba oeaile ile nutıılı .61 S9 
liyerelr Türkiyenin Alman hara fi# 
ıayini to:kJir ettifini /eayJetmİftİf· 
Nectlet Bey miiteakıben TürlıiY'. 
nin cümlııniyetin ilcbıuwlan befl 
yaptığı İf/eri, .Junlan sayo:rıJ 
Türkiye ile Almanya o:ro:sındaJıİ 
iktuaJi mii-ebo:tın wittikçe dalı' 
sıkı olacağa iimitlini ü:ltar eylerrıİf 
tir. . 

ı ... 
Romanyada Alman ko- ~·~ 
solo•hanesine taarru~ 
BOKREŞ, 6 (A.A.) - Bu ge&' 

Claj'de komünistler Alman lıorıl' 
loshanesi önii.nde bir nümo:yif Y"f'.ı 
tnıfio:r ue AlmanyaJa Komürıır. 
fırkasına ko:rfl alınan tetbir/efİ 
protesto etmiflertlir. Komünirtle1 

binanın co:mlannı kırmışlo:rJ~r: 
Polis, müdahale etlerelı nü~ 
çileri do:ğıtmlflır. 

Bataklıklar müteh•'' 
sı•ı lzmirde 

IZMIR, 6 (Milliyet) - Y~tı;; 
nistando: Rokleller müessesesi r: 
mıno: bo:to:klıklo:n karutmo:ğa ttl~ 
mur ue AmerikaJo: yirmi ..,,.eJc · 
beri bu ifle meJgul Miater Rtıt' 
t:eltlL . 

Kurutulmakta olan lz:mir_ ~ 
to:klılılo:rını gezdi. Mister Ra.V'bıl 
bilı et/ilen usulü mükemmel P 
da. Günde 68 sürle yiyen tatlJel' 
bo:lıklcmndcm göndermeyi ıJO Jı 
ti. Banlar Beledivece teksir ~~i 
rek hallra havuzlan için teu::.ı ~ 
lecektir. Mütehasaı• Çarfambtı 
nü Yunanistana dönecektir 



... 

Ekonomi 

ontenjan sistemini terk 
'f edricen yapılacak bu hareket 

1ı1 hangi esaslara tabi olacak? 
bi ~ilenci ticaretimizde devletler~• olan Buğday stoku 

'/il' ~ '-di münaıebatımızın kontenıan ba
...,, lcalmak üzere yeni bir tekHde tanzim 
""OCeğini dün yazmıthk. 

' ı\ldığımız malumata nazaran devlet°' ~· .~apılacak mukaveleler mahiyet i
""'1iıe Clearinıı eıaılan dahilinde ol
ilıokla beraber aynca bu tekilde anlat
~. Yapılan devletlere mütekabil ırfun

' '" ınüıaadab da göıterilecektir. 
. ı\kit devletler eıyası k0t1tenjan ha

•..; İthal edilecek, bilmukabele bizim 
__,, '!hınız da ayni memlekette kontenja
• ~ tabi tutulmıyacakbr. Fakat kon
f' llıiau anlatma yapılmıyan memleket
ıJI "' tıya11 için baki kalacakhT. 

~ Dolar fiatı 
İt 

f•tıkrarsızlık ve düı
;~iinlük devam ediyor 

Son Amerika mali buhranının te.irle
İ• ~ -.e Dolar fiatlerindeki iıtikranızbk 

ı,.İrlerini . ..ı...:-izde de göıtermekte-
tliı-. ..--
ı.l<ambiyo bonau mebafilinde Dolara 
ii'.'l• tam bir emniyetsizlik vardır. Dün 
-....da Dolar üzerinden ancak bir kü
~~ muamele olmuıtur. 1200 Dolarlık 
...., bu muamelede bir Türk lirau kar-

• klığr 48 çint 12,5 milim olarak fiat 
• ~fhr. Bu fiat lıtanbul borsasındaki 

İf ıo,, Dolar fıatinden 80 milim kadar 
r· ~~dır. Gelen malumata ııöre Dolar 

<"."il' tatilinden sonra olmasına nim
··~ de Londra ve Pariı boraalarmda 

: '."le eclilmemqtir. Bilhuaa Londrada 
if ~diye kadar Dolar üzerinden yapılan 

~ liin muameleler Fnnıız frangı üze
~den yapılmıfbr. Dolar buhranından 
~~teeuir olmayan yalnız Franaız fran
lıdır 

'türle parası Franıız frangına göre 
~ edildiği için ıon vaziyetten mü
'''"ir olmamqtır. 

Alman sanayicileri 

l'iiaanda memleketimizi ziyaret ede
~ lrolan Alman Ticaret ve sanayi er
't lıının zi,.- programmın tespit için 
, llri"I' ldüp, Ticaret odaaı ve Ofisten 
')'ttlacak birer zattan mürekkep üç ki
lilıı, bir komisyon seçilecektir. 
k.Ofis bu komisyona raportör Akil 
~i İntibap ebıüıtir. 

Kll§&I' peyniri 

"1alkara Beeldiyesi Ticaret odasına 
' lııiiracaatla en eyi kaşar peyniri ustala
.~run. Mallaora'!- bulunduğunu ve ucuz 
c:retle çahıabileceklerini bild' kt dir. ırme e-

1 l'iftik tacirlerinin ~üracaatı 
~ Tiffk t .:..ı __ . 

1ıo ı a~..:r; Okturva reıminden ıi-
Yet ederek Ticaret OC:..ına bir müra
~ bulunmuılardır. 

Oda bu miiracaab tetkik etmektedir. 

Takasa tabi şeyler 
~ 'ferüd~ h~ maddelerin t~aa ta-
1 tııtulabilecegı hakkındaki tetkikat de 

• -... etmektedir. 
~· ~ilhaua taka1a tabi tutulmaaı düıü
tılen maddelerin •on Hnelerdel{j iıtih

'-1 Ye ihraç miktarlarile fiatlerindeki te
"ıtrınüçler tetkik edilmektedir. 
~ :Zeytinyağının takaaa tabi tutulması 
~ "rrıen hemen takarriir etmif gibidir, 
d'.;l'tinye.ğı fiatleri •OD senelerde çok 
) "!"'~ttür. 927 ıene&inde ek~tra zeytin 
S '&ı fıatı 93 kuruş 'ken bu fıatı 932 de 
9 lcuru•a düımüıtür. 

[ RORSA 1 
(lı Bankasmdan atnan cetveldir) 

6 MART 1933 
Akıam Fiatları 

ı, istikrazlar f Tahvilit 
~tııbul d•h.ili !ı6.- F-leJ.trilr. 
b le. d. J'Ollan 6,53 'fram.-a,-
t ~ ,,,\lYahhid• 60.- T"· J 
s'lltnt"ÜkJer 5,75 \lDe 
tı ')di: h~ 7.- Rıh bul 
-.,~ rn• ı 
~ •daı 11.75 Anadolu 1 
ı;._.~tlteriye 7,75 111 
l,ti,ı.r Belediye ., Mü. .. 

" .. •u 99 m•••ill 

ESHAM 
1 
.. '- 8-.. Nama J0,15 : Bomonti 

.. Heıtniliae 1 J.- İ T uko• 
~;., ~Üeıaiı 119.- Ç:rnento Ar. 
~~ .. dolu 23.90 ittihat dey. 
~i.,Jı 4,25 Şark dey. 
l' · b-.riye 15.- t Balya '• ı lıl'tı 111••7 54..- • ~ark m. ecsa 

\lbııi s: corta 11.- • Telefon 

ÇEK FIATLARI 

ı2,03 t 
730,1 2 • 
48,ı25 

9 3ı,2J 
3,:!8,26 

Prai 
Viyana 
?'\1.ıdrit 
Beri in 
Varıo•a 

P•tte 
Bük.-er. 

Bel.-rat 

ı8.-

4295 
U.95 

49,60 

2•~ 
37,
ı6,60 

?.7,-

1,70 
2.50 
2.85 
ı4.-

16,02 
4,25 
5,&0 
2,01 

4,23,25 
3,97.25 

I0,14 
34,775 

62,64 
2.46,34 

66.20 
ı,ıs; o Modı.o•a 10,70,1-2 

~UKUT 

Kurut ı 

169,-
732 

'l:t0,-
117..-
23.-

820.--
26.-
85,-

12.2.-

(Satıt) 

1 Ştlin, A.,.. 
t Pe:r.eta 
t M"rk 
1 Zeloti 
1 Pena• 

20 Ley 
ıo Din.ar 
ı Çemo•.ç 
1 AlbD 
l Mecidi1e 

Kuruı 

27,-
17,-
50,-
24,-
33,-
23,-
55,-

9,24 
35,-

Buğday fiab 5 kuruttan yukan oldu
ğu için 5 kuruttan mübayaat yapan Zi
raat Bankasının, bir müddettenberi buğ 
day alrna'1na ihtiyaç görülmemektedir. 

Memleketin muhtelif merkezlerinde 
buğday ucuzken bankanın aldığı buğ
daylar hakkında, Heyeti Vekilece veri
lecek karara göre muamele yapılacakh~. 
Yalnız Haydarpaıada bankanın bir ailo 
doloau buğday .toku bulunmakta ve bu 
ıilo, 5 bin küsur ton buğday almakta
dır. 

Suriye ile gümrük ihtilafı 
Suriyeden yazılıyor: Türkiye - 1-ran

aa araamda mevcut olan ırfunrük mua
hedesinin feshedilmit olmaaı bütün ~u
riye ticaret aleminde enrlişe uyandır-
1111fhr. Muabedenin feshinden bahseden 
Suriye gazeteleri bu huıuıta hükllme
tin nazarı dıkkatini celbederek ali komi
serliğin icilen yeni bir muahede aktet
meıini istiyorlar. 

F...;h haberini alan bütün Suriye ti
caret ve sanayi erbabı telaıa dütmüşler
dir. 

Suriyeden Türkiyeye külliyetli mik
tarda yerli kumat ve mahsulat gönderil
mekte idi. Bu vaziyet kartıamda Türki
ye gÜmriikleri Suriye mallanna kapan
mıı elemektir. 

Londra borsalarında 
LONDRA, 6. A. A. - Londrada 

bankerler anımda yapJan bir içtima 
bittikten sonra dolardan bqka ecnebi 
dövizleri üzerinde alım satım muamele
lerine bugün tekrar boı:ruıacağı bildi
rilmiıtir. 

Beynelmilel sergiler 
ISTANBUL, 6, A. A. - ihracat O

fisinden tebliğ edilmitlir: 
l - Haziran 1933 den te§riııUani 

l 933 e kadar devam edecek olan Chika 
ıo sergisine iştink etmek iıtiyen fert 
ve teıekküllerin izahat almak ii=ere ih
ıracat Ofisine müracaat]arı. 

2 - 12-27 niaan 1933 beynelmilel 
Milano sergisine ittirak etmek arzu e
den tacirleriınizle ticare:t ve sanayi 
müesseselerimizin İzahat almak ve ka
yit muamelesin i yaptırmak üzere ihra
cat Ofisine müracaat1arı. 

Her iki sergiye ittirak ~decek tacir ve 
müeasc.selere he-r türlü tesbilit göşlerİ
lecıektir. ----... --~--
Ticaret odası 

Kongreye ~ideceğiz 
Ticaret Odası beynelmilel Ti

caret Odasının Viyanada top!ana
cak 933 konı::resine i,tirake hazır
lanmaktadır. latanbul Odası kon
greye "Beynelmilel ticaret ve alın 
ması lıizım gelen tedbirler" isimli 
bir rapor verecektir. 

Vekalete müracaat 

Ticaret Odası tuzlu balık ihra
catımızda kullanılan fıçıların i
mali için lazım olan gürgen ağacı
nın ormaniye resm'"lin azaltılma
•• için lktısat Vekfı!etine müraca
at etmi,tiı·. 

Memurlar sandığı 
Ticaret Odası memurları san

dığı heyeti umumiyesi dün öğle 
tatili esnasında Odada yapılmıt· 
tır. 

Sandık tesis edileli ancak iki 
sene olduğu halde büyük yardım
ları görülmüştür. 

Yaş meyve satışı 
Kabzimaller cemiyeti Yat mey

ve sata.n esnafın şehrin muayyen 
bir yerınde toplattırılması için Ti
caret Odasına bir müracaattta bu
lunmuştur. 

Oda bu müracaatı t'!tkik et
mektedir. 

Cavit P~. nın cenazesi 
16 ıncı Fırka Kumandanlığın

dan Askeri Temyiz azalığına ta
yin edilen Mirliva Cavit P&fllnın 
vefat ettiğini yazmıftık. 

Merhumun cenazesi c!ün öğle
den evvelKabatattaki hanesinden 
kaldırılını~tır. 

Cenaze merasimi.ıde Kolordu 
kumandanı Sükrü Naili Paf&, er
kfı.n, ümera,. zabıta ve bir çok 
zevat bulunmuthır. 

Merhum h"kkında askeri mera· 
sim yapdmı,, cenazeyi bir süvari 
bölüğü, topçu takımı, piyade tabu 
rundan mürekkep bir askeri kıt'a 
takip etmittir. 

Cenaze, Tophane' de Seyrise
fain rıhtımından bir motörla Eyü
be nakledilmit ve Kolordu kuman 
danı Şükrü Naili Paşa namına ya
veri binbaşı Hüsnü Bey de bulun
muttur. 

Cenaze namazı kılındıktan son
ra aile kabristanına defnolunmUf
tur. Kabrin batında da mer~imi 
lazime yapılmıthr. Tekrar aileai
n tazi etlerimizi be an ederiz. 
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Belediyede 

Sürp Agop --Mezarlığın belediyeye 
geçmesi tahakkuk etti 

Temyiz mahkemesi lstanbul 
Dördüncü Hukuk mahkemesinin 
Sürp Agop hakkında verdiği ka
rarı tasdik etmiştir. Tasdikli ka
rara nazaran, Belediye aleyhine 
Sürp Ağop mezarlığına tesahip 
iddiaaile Ermeni Patrikhanesi da
va açmak salahiyetini haiz değil
dir. Yani bu hunuıta Patrikhane 
cemaati temsil edememektedir. 

Karar tasdik edildiği için Be
lediye kanunu mucibince bu iki 
milyon lira kıymetindeki mezarlı
ğın Belediyeye ait olması lazım 
gelmektedir. Esasen dava açılma
dan evvel Belediye tapuya müra
caat ederek mezarlığa ait senedin 
kendi namına çıkartılmasını iste
mi.ti. Patrikhane Temyizin bu 
kararına kartı tekrar temyize mü
racaat ederek itiraz etmezse, me
z-.rlık Belediyeye geçecektir. 

Sıhhi muayene komisyonu 
Belediye Sıhhi Muayene Ko

misyonu reisi Kamerettin B. iaclei 
afiyetle vazifesine devama ba,Ie
mıtbr. 

Sefaretlerde 

Bir resmi kabul 
Çekoslovakya Reisicumhuru 

M. T. G. Masaryk'in duğumınun 
83 üncü yıldönümü olduğundan 
bugün tehrimiz Çekoslovak kon· 
solosane§İnde bir resmi kabul yc.
pılacaktır. 

Holanda sefiri 
Holanda !e~iri M. Ketmich 

Verchuur, dün aktam Ankara'y;:ı 
gitmi,ti:·. 

Poliı.t:J 

Arapça ezaiı! 
Dün r..ıba!ı TC§vikiye CF/ııiİ avlusun

da Arapça ezan okurrıağa teşebbü' e
den bir •arboş yakafonmı,tlT'. Bunun a
dı c!eli Ziyaciır. Araı:ça ezan okumağa 
t d:ıbüs edince yakalamnışhT. 

Y apıla.:ı tahkikatta lııencli•i.Ün z.il:ıur
n• sarhoı olduğu anlaşılmı,tır. 

Deli Ziya Ga!atasaray Mektebi me
zunuc!ur.Fnnıızca muallimi iken sarh<>§ 
luğu yüzünden 10 sene evvel iıinden çı
kanlmıttır. 

Maitcli akrabalan tarafından temin e 
diliyormuş. Deli Ziya dün Müddeiumu
miliğe verilmiıtir. 

Bi.- kaza 
Y edikulede kazlıçetmede canbezdile

rin kösele fabrikaaında çalıımakta olan 
amele ıWıurat aağ elini ıilindir makinesi
ne kaptırmış, üç parmağı kapmııtır.Mu
rat Rum hutan~i:ıe g<;türülmü1tür. 

Bekçiye hücüın 
Yani, Llgor, Todoıi, Jaa iaminde 4 

aarho1 gece yanaı gürültü etmemeleri i
çin kendilerine ihtaratta bulunan bekçi 
Süleyman aiaya hücum ederek tahanca
:::1nı ve düdüğünü almıtlor Jır. Dun:ar
c!a~ Y orı:i aldığı tabancayi ateılemi,, 
ç:kan kur~u" Janı •:>l büğrü~de:ı yarn
la."ln!ştır. B~kri il" Yani de ba§larınclan 
ya•ıılannuşlardır. Todori ile Ligor yaka
lanmıtlardır. Yaralılar hastaneye kaldt
rılmıttır. 

M:;tefcrrlk ha:Jerlrr 

_eyet ~ id:yor 
Anadolu' da kurulacak 3 yeni 

fabrikaya ait makinelerin müba
yaaaı ıçın tetkikatta bulunacak 
heyet, per,embe günü Rusya'ya 
hareket edecektir. 

Ali haysiyet divanı azalığı 
Ankara Ali Haysiyet Divanı 

azalığına lstanbul Etıbba Odasın
ca Erzurum me:,'usu Dr. Ahmet 
Fikri, Cerrahpaşa sertabibi Dr. 
Ahmet Rü•tü B. lerle Milli Müda
faa Sıhhat itleri reisi Dr. Refik 
münir Pş. seçilmitlerdir. 

Şevki B. geldi 
Madrit orta elçilii;iine tayin e

dilmiş olan Muhtelit Mübadele 
Komisyonu Türk murahh:ıs heye
ti reisi Şevki B. dün Ankara' dan 
tehrim;.ze gelmittir. 

Amerikalı seyyahlar 
Dün •ehrimize hususi tutulmut 

bir vapurla 500 Amerikalı seyyah 
gelmittir. 

cemiyetlerde 

Anneler birliği 
Anneler Birliğinde dün hafta

lık içtima yapılmı,tır. Anneler, 
bir hafta zarfında 30 fakir anne
ye yardım etmitler, bazı lohosa 
kadınlara kundaklık ve çocuk ta
kımları vermi lerdir. 

Çalınan defter 
Memurlara rüıv~ t 

teklif edildi 
Beyoğlu defterdarlıimdan bir ma• 

karna fabrikaaına ait odacı Hasan va 
oıtaıile çaldmlan defterlerin meyda
na çıkanldığını dünkü nüshamızda 
yazımttık. Çalman defterler Y orgi 
Raka ve Yani Raka isminde iki tüc
cara ait 160 bin liralık ciro muamele
sini gösteren defterlerdir. Bu defter
ler Maliye ıubeaine verilmem.if, giz
lenmiı, yapılan taharriyat neticeain
de ele geçirilerek ıubeye getirilmit· 
tir. Tüccarlar bu defterlerle yüz bin 
liradan fazla ceza vereceklerini anla
yınca odacı Hasana bet yüz lira para 
vererek defteri çaldırmıılardır. Diğer 
taraftan bu airkat meaeleai Üzerine 
tahkikata baılıyan ikinci ıube memur 
lannıı. da 1300 lira rütvet teklif edil
mi§tir. Memurlar da hadiseyi amirle
rine bildirmi ferdir. Bu suretle ikinci 
§Ube bat memurunun odaaında cürmü 
~ethut yapılmııbr. Yorgi Raka, Ya
~· Raka efendiler adliyeye verilmit· 
tır. Yorgi Efendi kefaletle tahliye e
dilmİ§tİr. Tahkikat devam ediyor. 

Mübadelede 

Firari'erln emlaki 
fstanbuldaki rirari emlakinden 

timdiye kadu gayrimübadiller le
hine 325 bin liralık emlak satıl
mıttır. 80 kusur parça emlak te 
müzayededir. Muhtelit Mübadele 
komisyonunun devrettiği bu em
lakin yekunu 1100 parçayı müte
cavizdir. Henüz müzayedeye çıka 
rılmiyanlar da, peyderpey müza
yedeye konulacaktır. 

Şirketlerde 

Tenzi 1ath tarife 
Devlet demiryollan idareıi bü

~~ hatlara tamil ıımumi bir ten
zılat projesi hazırla:nışhr. 

Proje gerek e'1a, gerek yolcu 
nakliyatına tamildir. Eşya nakli
yatında yüzde elli kadar tenzilat 
kabul edilmektedir. 

Bundan bafka hatlar üzerinde 
yirmi beşer ki,ilik motörlü otobüs 
ler i,ledilmesi düşünülüyor. Ya
kında bunların tecrübeleri yapıla
caktır •• 

Deniz fenerleri 
Haber aldafımı:z• göre Tahli

siye İdaresi bu sene kara suları
mızın bazı yerlerinde yeni deniz 
fenerleri yaptırmıya ba~lıyacak
tır. 

Bu fenerlerden büyük bir kıs
mı Karadeniz boğazı ile sahil ci
hetlerinde yapılacaktır. Bu suret
le 150 yi tecavüz eden deniz fener 
!erimize bu sene de birkaç tane 
ilave edilmit olacaktır. 

Vilayette 

Yoklama işi 
Mart yoklaması yaptır
mayanlar maat alamaz 

Mütekait, dul, yetimlerin maaılarmın 
verilıneaine devam ediliyor. Yalnız bun-
1'a-dan mart yoklamasını yaptmnamıf o 
!anlara maaılan verilmemektedir. Bun• 
!ar, maaJ tevziabnın hitamında ve yok
lamalannı yaphrdıktan sonn maaılan
nı alacaklardır. 

Maliye V ekileti, Defterdarlığa gön
derdiği bir tebliğde mart yoldamaamı 
yapttrınam&f olanlara Emlak Bankasın
dan da JD1U14lanrun kınlamıyacağııu bil
dirmiı lir. 

Jandanna Kumandanı 
Jandarma Kumandam bir meseleyi 

tahkik için Kartala gitmiıtir. 

Yeni baytar müdürü 

Trabzon baytar müdürü Etem Bey 
lıtanbul haytar müdürlüğüne tayin e
dilmiıtir. Etem Bey lıtanbula gelmek Ü 
zo:re yola çıkmııtn-. 

idare Hey'eti 

Vilayet idare Hey'eti dün Vali Mua
vini Ali Riza Beyin riyasetinde toplan
mıı ve bazı memurlara ait dairelerden 
ıelen evrakı tetkik etmiftir. 

Nafaka kesileeck 
,...,,,,. . 

Kocası poliı olan ve lzmitte oturan 
bir kadına mahkeme kararile nafaka 
bağlarunıtbr. 

Fakat bu nafaka bir müddettenberi 
keailmediğinden kadm latanbula gelınif 
ve Müddeiumumiliğe müracaat etmiı
tir . 

Müddeiumumilik parayı keaıniyenler
den bu paranın kesilin.esini ve alikadar
lar hakkında takibat icra edileceğini 
Defterdarlığa bildirmqtir. 

Evkafta 

M•murJarın maaıı 
Evkaf idaresi, memurlarına 

mart, hademei hayrata tubat ay
lıklarını tevzia henüz bqlıyama
mıttır. Bir çok mütekait ve hay
sat hademesi dün aylıklarını bir 
an evvel verilmesi ıçın Evkaf'a 
müracaat etmi9lerdir. 
• 

lnhlsarlarda 

Heyet Cenevreye gitti 
İnhisarlar müdür muavini Mi

tat Bey tütün müstahsili ve müa
tehliki olan memleketler araaında 
ki ticari münasebetleri ve Şark tü 
tünleri meselesini tetkik için Mil
letler Cemiyetinin himayesinde 
Cenevrede toplanacak konferan
sa ittirak etmek üzere dün Cenev
re'ye gitmi~tir. 

-----~-~· .... ·----~ 
Mahkemelerde 

Ekmek içinde heroin 
l •D_. ____ _ 

Polis nezareti altındaki adama 
heroin vermeye kalkmışlar 

Beyojlu polis merkezinde nezaret al
tında bulunan acanta Kemal isminde 
bir adama yü:ıdirhem ekmek içinde be
roin verirken yakalanan Y ako ismindeki 
gencin dün ağırcezade muhakemesine 
başlanılmlfbr. 

Suçlu bu ekmeii Kemale verilmek ü
zere kendisine Agop iıminde bir ada
mın vc.rdiğini ve İnsaniyet namına Ke
male götürdüğünü, ne Agobu, ne de Ke 
malı tanıdığını, ekmeğin içinde hcroin 
bulun~uğunu bilmediğini ıöylemi§tir. 
Muhakeme ~a'.1it celbi için bafka gÜne 
bırakılmıştır. 

Şahit dinlenecek 

Betiktat iskeleainde sandal iskelwne 
yanaşmak mesele&inden Juhur eden bir 
kavga neticesinde rüıuı::r.: .t saııdaJcııı A
dili yaralayarak öldürmekten suçlu Nuh 
oğlu Şevketle luet oğlu Bebaettinin 
muhakerneıine devam edilmiılir. Muba
kcmede dinlenen §Bhitlerin ıehadetine 
maznunlar itiraz. etmiıler ve kavga es
nasında ortalığın karanlık olduğunu, 
kimaenin birşey görmediğini söylemiş
lerdir. Muhakeme batka §ahit celbi ve 
Bahattinİn ı.abıluuırun tahkiki için ba§
ka ıüne bırakJmııtır. 

Tahliye edildi 

A vrupaya altın kaçırırken yakalanan 
yataklı vagonlar ıeftreni Marsel Billc
nun 300 lira kefalet akçeıi mukabilinde 
tahliyesine karar verilmitti. Marıel Bil
lo dün bu kefaleti veTmit n tahliye e
dilmiftİr. 

Muhakemesine cumartesi ırünü de
vam edilecektir. 

Şüpheli ölüm 
Akaaraycla Hulüıi Bey apartımanın

da oturan ıeyyar bileyici Halil efendi
nin zevcesi 40 yqında Cemile Hanım 
dün Haseki haatanesinin viladiye kıa-

mında ölmÜftür. Cemile hanım buncfan 
bir hafta evel Fatihte mühendis Süley
man Beyin evinde bir çocuk dütürrniit 
ve hunun üzerine hastaneye gitmiıtir. 
Ölümün sebebi ıüpheli ıöriildüğü için 
vaka adliyeye bilclirmiıtir. Müddeiumu
milik taM<ikat yapmaktadır. 

Temyiz mi edecekler? 

30-1-931 de sinema bileti parası ver
mek yüzünden Süleymaniyede Mehmet 
paıa yoku,unda Süleyman oğlu Abdül
lahı öldüren Salih oğlu Mazbann muha 
kemeıi dün bitmiıtir. 

Mazhar 6 sene ağır hapıe 1000 lira 
tazminnt vermiye mahkum edilmiştir. 
Hüküm tefhim edilince davacı mevkiin
de bulunan maktubun ailesi: 

- Biz bu hükmü kabul etmeyiz, onu 
aıınız, davamız davadır, demitler, fakat 
kendilerine hükmü temyiz etmeleri söy 
lenerek .. !ondan çıkanlmıılardır. 

Vagon-li tahkikatı 

Vagon-linin taılanmaıına ait tahkika
ta devam edilmektedir. Dün de hi.diıe
yi görenlerden ve o esnada hazır bulu-. 
nanlardan bazılan dinlenill"(lİflİr. 

Nazmı Hikmet B. in kitabı 

Şair Nazım Hikmet Beyin gece ge
len telgraf iıimli eıerinjn müıaderesine 
karar nrilmit ve müddeiumumilik ka
ıan zabitaya bildimıittir. 
Ayrıca kitabın müellifi ile kitabı bas· 

tıran kitapçı ve baıan matbaa hakkında 
ela matbuat kanununun kırkıncı madde 
ıi mucibince takibata batlanrruştır. 

Kanunun bu maddesinde şöyle yazı
lıdn-: 

" Padiphlık ve hilafetçilik yolunda 
ve komunistlik ve aııartistliğe tahrik e
den neşriyatta bulunulmaz. Hilafın~ ha
reket edenlere 6 ayc!a<> 3 seneye kad:ır 
ajır hapis cttaıı verilir.'' 

Baharın arifesinde 
Havaların hala soğuk devam 

etmesine rağmen yer yer Eüobül
lerin, menekşelerin açtığını gö
rüyoruz. J..ğaçların dalları to· 
murçuklanmıya başladı. El:ser 
geceler, gök masmavi ve berrak 
oluyor. Her şey, her tey, bize ilk
baharın kapısına yaklattığımızı 
hatırlatıyor. 

Beş on gün sonra havalar ısı
nacak, rüzgarlar -bugün yalnız 
itportalarda gördüğümüz- koku
suz menekte ve sümbüllerin kır
lardan gelip tafan baygın rayi
halarını getirecek. Ağaçların dal. 
larında olgunlafıp kemale eren 
küçük tomurcuklardan avuç dolu
su yapraklar fıtkıracak. Ve gü
ne,, kollarımıza gerinmek ihti· 
yacını vererek kemiklerimizin 
içindeki uyutuk ilikleri ısıtmıya 
b'4layacak •••• 

Kıt, borası fırtınası; yağmuru 
tipisi ile bir harbi andınyorsa, 
baharı, kanlı harplerden sonra ge
len taze ve ceyyit bir sulha ben
zetebiliriz. 

Fakat ne garin bir tezattır ki 
iki senedir imanlık, "ilkbahar" ı 
ıtizli bir üreerti ile kart ılıyor • 
iki senedir ki burunlar, baharın 
arifesinde etraflarındaki havada 
hafif bir kan ve barut kokusunun 
uzaktan akislerini seziyorlar. Ve 
iki senedir ki insanlar, ağaçları 
göklere bq vermit lot ormanla
rın tatlı tırıltılarla akan billi'.'ır ır
makları kenarında iaude ve sa
kin su içerken meçhul avcıların 
ayak pıtırtılarını duymut hassas 
bir geyiğin iri ıiyah gözlerine do
lan endite ve heyecanları yürekle
rinin ti içinde duyuyorlar. 

Harp cephelerinde ölenlerin 
henüz toprak albndaki kemikleri 
çürümeden ve topların yıktığı 
mamurelerin enkazı üzerinde hus
ranlanna ağlıyan kadınların he
nüz göz yatları kurumadan Av
rupanın göbeğinde milletlerin bi
ribirleri için biledikleri kılıçla
rın parıltıları, korkulu bir fırtına
nın başlangıcım andıran şim,ek
leri andırıyor. 

Salahaddin ENiS 

·-·---•-... >--•--n•••n•-•-•••••""••• 
Bankalarda 

Ziraat heykeli nasıl 
olabilir? 

Ziraat Bankası lstanbul mer· 
kezinin Karaköy' deki yeni binası 
hevline Gazi Hz. nin cesameti ta
biiyede bir heykeli konacaktır. 
Bu heykel için Güzel Sanatlar A. 
kademisinin tavsiye ettiği altı sa
natkardan Hadi B. in modeli ter
cih edilmittir. Heykel mumai!ey· 
he ısmarlanmıftır. Bronzdan vey;ı 
mermerden olması sanatkarın tek· 
lifine göre bankaca ayrı«>.a karar· 
lattırılacaktır. 

Banka binasının cephesindeki 
biri sanayii ve diğeri maliyeyi ten 
sil eden iki heykel ortasına konı.:
lacak ziraat timsali için, bank<'., 
müracaat ettiği sanatkarları.~ h:ç 
birinden henüz nümune al<'.In<l· 
mıthr. Banka müdürü Ahsen B. 
evvela, bu heykel için ziraati ter.::
ıil edecek şeklini tesbiti lazım gel 
diğini, bu tesbit edildikten s:mra 
aleni müsabaka ile bey 'elin yap
tırtılacağını aöylemiftir. 

Temyiz kararı bekleniyor 

Hali tasfiyedeki Ticaret ve Sc.
nayi Bankasının alacaklılarına bir 
konkordato teklif edilmit ve h" 
teklif edilen konkordato =ekli, 
yapılan içtimada tifabi itirazları 
mucip olmuttur. Aldığımız malu
mata göre, bu tifahi itirazlara rağ 
men konkordato tekligine tahriri 
itiraz dermeyan edilmemit, bila
hare teklifi imza edenlerle bu ~ek 
li kabul eyliyenler, alacaklıların 
kahir bir ekseriyetini tetkil etmiş
tir. 

Konkordatodan evvel, tasfiye 
için iki ay mehil verilmişti. Ala
caklılardan Karacabey Şirketi, bu 
mehile itiraz etmif, temyiz de me
hili nakzeylemitti. 

Bu defa mahkeme, temyizce, 
mehil nakzedildiği için, nakızdan 
sonra konkordato yapılması, nak
zı vakii erte.dan kaldıramiyacağı
na karar verilmiştir. 

Bunun Ü:<:- ·i.:e ta!fiye h~!'eti, 
mahkemenin bu karanna itiraz ve 
temyize ıni.ir:ı.caa.t etmi~tir. Diğer 
taraftan K•ı.lc:\bey Şirketi de iti
razından s.Hf 111:.>:::-.r ~lli ~ini bil
dirmiştir. Şi•.1di, temyiz kararı 
beklcnr.ıektcJ!r. 
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Telıraf adre•i : l•t. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Baımııllarrir •• Müdür ı 24318 
Yazı iıf,!eri Müdürlüiü : 24319 
ldare •• Matbaa : 24310 

ABONE 0CRETLER1 : 
Türkiye içiıt Hariç lçiıl 

L. K. L. lC. 
3 ., .... 4- 8-
8 " 

7 50 14-
12 " 14 - 28-

Gelen ••rak ı•ri Yerilmu.- Müddeti 
ıeçen nüablar 10 lmruttur.- Cazate •• 
matbaaya ait itler İç.İn. müdJriyeta mi
raca.at ediJir. Cu:atemi:ı iJ&alano mas'u
liyetini kabul etmez. 

BUGUNKO HAVA 
Yetilköy raıat markerind• aldıiı· 

mız malümata nazaran bu.W. haTa bu
lutlu ıeçecek rüzcV mütehayyil esecek· 
tir. 

S.3-933 tarihinde n ••• tazyiki 784 
milimetre hararet en fazla 10, en as 

.. "'"'"~~"' id i 

·[F1:~1:K~ 
Ben de onu 
Düşünüyorum 

Duçe'nin lıalyaya yapbğı değimli hudut koruma ve tahkimab yenileıti-
hizmetlerden birisi de ltalyan ordu- rilmekte ve geniıletilmektedir. 

' ıunu aari ve kuvvetli bir hale aokmak· Zabitlerin, kumandanların ve yar-
taki munffakıyetdiri. dımcı ımıf ve ıiliblann kabiliyetleri. 

Bu bir hakikattir, ki ordusu zayıf ni ölçmeğe yarayan fırka manevrala
olan bir millet yalnız dıt düımanlara n her yıl yapılmakta olup geçen 932 
kartı zayıf ve batı iğik kalmak ve yılında fazla miktarda kuvvetlerin 

1 
vatanını onlara kapbnnak gibi bir ve nakil vaaıtalannın katılmaaile bü

. tehlikenin önünde kalmıyor; ayni za• yükçe manevralar yapıldı. Bu ma-
manda kendi memleketinin içinde nevralarda, bilbaua yeni vücuda geti 

1 çıkan kötülükler önilnde dahi aciz rilen çevik kıt'alann ( ıüvari. biıiklet 
bir mevkie diifüyor. Silih huauaun- kıt'alan, motöneştirilmiı birlikler) aı 
da, maneviyat Ye irfanca yüksek namalan da yapıldı. 
kudretli bir ordu, bir memleketin Bütün bu itler ve yenilikler harbi. 
her türlü tehlikelere kartı koyacak ye bütçeıini kabartmadan bata çıka. 
bir vaaıtaaıdır. Ordunun, millete di- nlmaktadır. Ordunun tedarik eyle-

1 
ıiplin, aay&'I, bliyüklere ve büyük- diği malzeme, milli iktiaadiyatın le
lüğe itaat duygusunu, tesanüt duy• hine tesir yapmıf; çünkü alınan her 

1 guaunu, teıkilatçılık duygusunu ya- teY memleketin içinde yapıhnııtır. 

1 

yan ve atılıyan en kuvvetli bir meka- ltalyanm bugün asri, disiplin aahi
nizma olduğu da inkar götürmez. AJ. bi, askerlik nıhu yükaeltilmit bir or
man milletinin ıöhret salan intiza~.. duya malik olduğu söylenmektedir. 
cılığınm, çalıtkanlığınm kaynağı ve Bu ordu, aon yıllarda yapılan bazı 
kılavuzu eaki orduau olmuıtur. Bol- müstemleke hareketlerinde gösterdi
ıevik ihtilalinin dayandığı en mühim ği muvaffakıyetlerle bu aözü lastik 
kuvvet dahi, aradan on yıl geçtiği ettirmiıtir. -
halde, gene kızıl ordudur. ltalyanm hava kuvvetleri, kara or-

Her büyük adam gibi Muaaolini de duauna büyük hizmetler ve yardım. 
bunu pek çabuk anlamıı ve ltalyan lar yayacak kadar kuvvetlidir. 
orduıunu ayaklandırmak, kuvvetli Hüli.aa, Muaıolini dıt ıiyaaetinin 
ve aıri bir temel üzerine tekrar kur- kuvetini, eakiye nispetle yer yüzün .. 
mak itini proırramımn ilk aatırlanna de çok fazla olan prestijini, memle. 
yazmııtır. ket içindeki sarsılmaz mevkiini kendi 

ltalya için bu it çok mühimdi; çün- elile yükseltiği ltalyan ordu•una borç
kü büyük cihan kavgaaından aonra, ludur. 
bazı yerlerde olduğu gibi ltalyada CINOCLU 

Hikaye 

Gece kuşu 
Ramazanın kadir ıreceai.. Büyük 

cadde, elektrik ziyalan içinde tılur· 
dıyor .. Yan tarafta, içinde kırmızı t· 
levlerle sinsi sinsi tutuıan dar ve 0 1 
bir aokağm kızıl ağzından ~ehennem· 
den kaçar gibi fırlayan ~ır ~adın •. 
Beyaz ve parlak ıtıklar .gozlen~e do· 
lunca tekrar karanlık bır soka!la da
lıyor .. Ve senelerce üzerinde bınlerce 
defa sürttüğü kaldınmlar ,,.,aklan
nm altmdan kayar gibi sendeleye sen 
deleye kaçıyor .. Geçtiği yerlerin fa~- 1 

kında değil, sanki yolunu kayb~tmit 
bir yabancı serseri.... Çarpuiı: ?kçe· 
)erini baır~atarak aokaklara gırıp çı
kıyor .. Acaba aradığı ne? ~iç 1.:· Ya!· 
ruz bildiği bir ıeY var: Gen donemı· 
yecek ı .. içinde cehennem !')evleri ~
tutan o kızıl loı sokağa bır daha d?· 
nemiyecek.. Çiyanlan'!, . akreplen.n 
kaynaıbğı o iğrenç ~e kırlı çuku~a hır 
daha dönemiyecektı. Her. gece bırkaç 
akur aarhoıa satacak etı kalmamıtlı 
arbk.. iskeletinin üstüne yapııık ka· 
ı 0 bakiyesi bile kokuyordu .. Son •AT· 
a .• h 

· hoşun piyaz koka~ ıgrenç omurtu-
aundan; bu ıehvetın tahlanmıı gul 

abaniainden nasıl kaçıp kurtulduğu
~u dü,ündükçe ha!yetle arkasına dö-

.. or sanki enseınne yapışmıt kızgın 
nuy ' k k h 
b . mengene o iğrenç ve or unç o 
ır ' · · d k 1 b' rtulann dolattığı ıçın e ızı ır 

mu f'I k • hennem tututan ae ı ao aga onu, 
~=krar sürüliyecekmit gibi, daha dola 
şık daha titrek adımlarla hızlanıyor-
du ... 

----·----·--------------llİllll--1~ 
YARIN AKŞAM 

OPERA'da • 
TANNENBERG HARBi 

FiLMiNi GÖRMEYE HAZIR OLUNUZ. -
Yarın aktam ELHAMRA Sinemaaında 
Bir san'at harikuı • ıabeseri göreceksiniz: 

Sinemanın en Rfizel yıldızı 
MARLENE DIETRICH 
farafından ibda edilen Fransızca sözlli 

SARIŞIN VENCS 
MARLENE DIETRICH bu filmde hakiki ve yakıcı sesi ile 

Fransızca Almanca ve İngilizce ıarkı söylemektedir. 
Biletlerinizi evaldnn aldırm11nız rica olunur. Tel: 40118 

.. 
ittihadı Milli 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat üzerine aigorta muamelaal icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idareaiı Galatada Cnyon Hanında 

bulunmayan ıebirlerde acenta aranm'.lkhdır. 

Tel.: Be!'Oğlu : 4887 478 
Nasrettin Hoca hikayeleri her 

zaman zevk ile seyredilebilen ve 
her defasında bıqka bir tat alınan 
tab-lolar gibidir. Şüphesiz ki; bet 
on defa işitmit olduğunuz bir hika 
yeciği size gene nakledeceğim .. 

dahi ordu dütmanlığı havaıı ea.meğe 
baılamışb. Sınıf mücadeleleri ve 
bunların doğurduğu idari ve manevi 
bozukluklar ltalyan ordusunu çok 
müteesir ediyordu. Herkes askerlik 
bütçesinin düımaru keıilmiı, meyvaıız 
ve haaılat11z bir sarfiyat telakki edi
len harbiye bütçeaini kırpmak herke· 
sin ilk habrma gelen ıey olmuıtu. 

(1) Büyük cihan kavgasında Baf
kumandan olan. 

Kumkapı virnnelerinde batlayan 
sefil maceraları ona bir vak'adan son 
ra şöhret vermitti. On sekiz yatında 
iki külhan beyi delikanlı, uğurunda 
sustalı çakılarla vunıttuktan sonra 
can yakan Rühaar ünvanını 1J.lmıı, •e_:
viyeai birdenbire Kumkapıdan Beyog 
luna kadar yükaeliverıniıti ! 

,~ .................... ... lSTANBUL BELEDiYESi 
Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 

Bu defa da hoca bir bostanda· 
dır. Ve karpuz kavun koparmıf, 
ıepete koymuttur. O sırada bostan 
cı yetitmiş soruyor: 

- Burada ne arıyorsun?. 
- Görmüyor musun havayı? 

Fırtına ile buraya düttüm.. 
- Karpuzları kim kopardı?. 
- Rüzgardan kopmuş olmalı ... 
- Peki, sepete kim koydu?. 
- Ben de onu dü,ünüyorum ••• 
Şimdi gelelim günümüze .. Şehir 

mecliıi azasından Tevfik Amir Be
yef endinin dünkü (Milliyet) te 
yeni yapılan apartımanlardan ti· 
kayet eden fU sözleri intitar etti: 

"lıtanbul fehri eıasen pek genif 
olan beledi hududu içinde bir ta
raftan bQfı bof uzanıyor, yayılı
yor, bir taraftan da yeni binalar 
T akıim, F iruzağa, Ayaapafa 11e 

Maçka gibi semtlere biribiri üstü
ne yığılıp duruyor." 

Bir taraftan tehir batı bot bü
yüyor diye tikayet ederken diğer 
tarfatan iki kasaptan mezbaha res 
mi almak için İstanbul sınırını Me
cidiye köyünden ileriye atan tabii 
bendeniz aeğilim, lstanbul beledi
yesidir. Maahaza bu bahıi burada 
bırakalım da Tevfik Amir Beye
fendinin sözlerine gelelim: Bu söz 
leri okuyunca aklıma hocanın yu
karıya yazdığım hikayesi geldi. 

Evet, Tevfik Amir Beyefendi 
tesiri riizigar ile Şehir Meclisine 
girmit ve gene ayni tesirle yeni a
partıman in,aatından tikayet et
mit olabilirler •• Lakin birisi çıkar 
pa: 

- Beyefendi Hazretleri! O hal
de Taksim Bahçesinin kar,ıamda
ki (Allah bağıtlaaın) yeni apartı
manınızı kim in,a ettirdi.. Diye 
sorarlarsa buna Hoca merhum gi. 
bi: 

- Ben de onu dütilnüyorum. •• 
mu diyecekler acaba? 

Şaııyorum 
Bir dostum var. Safça bir adam

dır. Geçende gelmitti. Avrupada
ki ekseriyet ve ekalliyet fırkala
rından bahsediyorduk. Bana dedi 
ki; 

- Yahu! Şaşıyorum. Bir takım 
adamlar Avrupada ekalliyette ka
lıyorlarmıf... Ben hayatımda tim
diye kadar ekaeriyetten ayrıldığı. 

Ml/liget'in edebi romanı: 41 

Muaaolini, evvelemirde ( Mareıal 
Diyaz) ı (1) Harbiye Nazırlığı mev
kiine geçirmekle ite baıladı. Çok 
geçmeden Harbiye Nazırlığını, Hava 
kuvvetleri Nazırlığım ve Bahriye Na
zırlığını da kendi mea'uliyeti albna 
aldı ve bu hareketile müıterıok bir 
yön (2) üzerinde yürümek istediğini 
gösterdi ve orduyu yükseltecek bü
yük prol'l"&Mr o zaman ortaya attı, 
ki bu programın batlıca kısımlan 
bugün meydana getirilmit bulunu· 
yor. 

Yeni programın baılıca temelleri 
§unlardı: Son derece gençleımek, 
zabitlerin ve küçük zabitlerin mesle· 
ki şartlannı düzelbnek, ihtiyat za· 
bitliğini ve bunların yetiştirme mü
eueaelerini tekrar canlandırmak, 
mecburi askerlik müddetini on ıekiz 
aya indirmek, aari ve milli bir tabiye 
yaratıp kabul etmek. 

Erk&nıharbiye heyeti tekrar can .. 
landınldı. Çalıııcı ve kuvvetli unaur
lann çabuk ilerilemeleri gözönüne 
alındı. Zabitlerin de geçim vaziyet· 
!eri düzeltildi. Evlenmek iatiyen za· 
bitlere paraca yardım edilmesi ka'buf 
edildi. 

Yüksek tahsil gören bütün gençli
ğin ordunun zabitlik kadrosuna alın
ma11, bu gençliğn mekteplerde ve 
darülfünunlarda askerlik tedriılerine 
tabi tutulması için tedbirler alındı. Aa 
kerlik hizmetinden evvelki askerli
ğe hazırlık işlerine ehemmiyet veril· 
di. . 

Neferin teçhizatı, besleme uıulü 
yenilettirildi. Talim ve terbiye proır· 
ramlan, büyük kavganın gösterdiği 
ihtiyaçlara uyacak surette baaitleıti· 
rildi. 

T eıkilatta üçlülük prenaipi kabul 
edildi. Böylelikle emir ve kumanda
da kolaylık imkanı elde edildi. Fırka, 
üç piyade alayından teıkil edildi. Üç· 
lülük, en küçük birliklere kadar l!'e· 
niıletildi. Hatta yürüyüf nizamı bi
le üçlületti. Bu, manevra ve yürü. 
yüıte serbestliği Ye kolaylığı mucip · 
oldu. Caddelerde ve yollarda genit
lemeıine çok yer kaplaınak11zm yü
rümek faydasını verdi. Malzeme ve 
nakil vaaıtalan tazelendi. Topçu ıi· 
!ahlan aırileıtirildi. Piyade silahla· 
rma, yakın mesafelerde aık bir alet 
toplantısı yapılabilecek ıurette, yeni 
malzeme eklendi. Diğer askeri mem 
leektlerdeki motörlqtinne ve maki
neleıtinne temayülleri için tatbik aa
haaı açıldı. Müstahkem mevkiler, 

mı hiç hatırlamıyorum. Bunlar na
sıl oluyor da ekalliyette kalıyor
lar bilmem. Muhakkak bu Avru· 
pahlar ıeraem adamlar. 

FELEK 

1 

(2) Yön: /atikamet, cephll. 

• • 
Is ve lsc;ı 1 

Milliyet bu aütunda i.ı V" İfçi uti. 
yenlere tatı088Ut ediyor. lı "" İfçi 
iatiyflnler bir mflktupla lı büro
muza müracaat etmelidirler. 

it isteyenler 
SERMAYELl ORTAK ARANIYOR 
Teminatlı ve çok kirlı bir i~ için Ga

lata Kiredi Lione Bank arkası Melek 
han, No. 8-9. ,,. .. 

•Mı.ktedir t~viyeci ve torn:ıcı kalori. 
ferci bon servisleri var aynı zamanda 
yeni harfler daktilo ve franaızca ~ nıü 
kemmel bilirim, gayet müsait ıeraıtle it 
arıyorum arzu edenler bir an evvel 
(Milliy~t) gazetesine müracaatlan rica 
olunur. 

Kayıp çocuk - Bundan on alb ıe 
ne evvel Kayserinin Tola• fuektebine 
giden Ahmet berayi teda-vi Vıküdar 
Validebağı mektebine gelmit ve tek· 

rar maha lline iade edilmitse< de halen 
nerede olduğu belli değildir. Şimdi 18 
19 yaşında olan bu çocuğu bilenlerin 
Üsküdar Bankinbağı Seferiye sokak 
8 No. da Zöhre Hanıma bildirmeleri. 

• • • 
Hemairem Bolunun Hayranlar ){.arye 

sinden Tomb~l<ık Ü 'ıılların 'a Bayıa'll 
kerimeıi Fatma banım bundan sekiz on 
ıene evvel köyümüzden lıtanbula kaçı· 
ıwnı,ıır. Bugün on ıekiz yaşında olıni\· 
aı Laznngelen mwnaileybanm nerede ol· 
duğunu bilenler insaniyet namına Mil
liyet gazeteıi it bürosuna haber verınele 
ri. 

• • • 
"Reami liıeden mezun olan, fran-

aızca, türkçe ve biraz İngilizce bilen 
bir matmezel çocuklara ucuzca dera
ler verir,. H. B. altında Miniyet ga• 
zeteaine müracaatlan rica olunur. 

• • • 
Kendim 12 senelik uıtaba1ıyım. E· 

timde diplomam vardır. Gazöjen, 
benzin, gaz motörleri müt~hasaıaı.
yun.Buhran dolayııile timdilik açıkta 
yun. Don aervislerim var. Taıraya da 
giderim. Adres: Milliyette rumuz 
Makinist Şi. Zi. 

Yani nefrlyat 

Odalar ve Sofalar 
Genç ve kıymetli §&İrlerdeıı Sabri E· 

aat'ın aon türleri Odalar ve Sofalar iıim 
li beı formalık güzel bir cilt halinde in· 
ti§&I' etmiıtir. Natiri Muallim Ahmet 
Halit kitaphaneaidir. Tavsiye ederiz. 

M A K·E DON YA 
tum. Yani tam alaturka iki buçuk de· 
di mi? "gümbürrr ! " banka uçacaktı. 
MalUına bu saat tam iı saatidir. Fa· 
kat dükkana dönünce bir de ne baka· 
yon, bombalan yanlıt koymamı§ mı· 
yun. • Çantada iki türlü bomba var
dı. Biri ufak biri büyük, . Ben üç ta· 
ne büyük bomba koymağa karar·ver• 
mitken bir talile büyük iki tane küçük 
koymufum. Tekrar kalktım, tunelin 
ucuna gittim. Küçük bombalan toprak 
tan çıkardım, yerlerine iki tane bÜ· 
yük bomba koydum. Sonra bunlan 
çantaya yerleıtirdim. Dükkandan 
çıktım.. Cebimde vizeleri tamam bir 
Fransız pasaportu vardı. Hemen nh· 
tıma. . gel sandal. Atladon içine 
çektim vapura. . Bir kamara tuttum. 
Yatağa uzandım (1). Kendimden 
geçmiı, uyuyuvermiıim. Aradan ne 
kadar geçti bilmem. . Korkulu bir 
rüya görür gibi oldum. Uyanmıtan..(2) 
Fakat aen miıin uyanan? "Cmnnf" 
diye bir seı itittim. Şöyle bir kulak 
verdim. Bir "cınnn !" daha duydum. 
O anda kendimi toparladım. Sea çan· 
ladan geliyordu. Çanta. . bombalar .. 
Eyvaaah! .. o anda hatırladım. Top· 

-:- Sen de ama toynıupun ha •• Hiç 
bu 1f yabancı adama bırakılır mı? A· 
rabacılara paralannı peıin veriyor
dwn. Çuvalları arabalara yüklüyor
lardı. Fakat arabaları bizim adamlar 
kullanıyordu. Onlar dükkanın karıı· 
aındaki meyhanede oturup bekliyor
lardı. Tam on bet gün aonra .. 

Bu anda, dıtandan bir yayhm ateı 
aeıi gelmitti. Komiteciler yerlerin
den kalkarak pencereye doğru, koı· 
mak istediler. Metropolit onlan gÖ· 
ğüalerinden itti: 

- Teli.ta lüzum yok. Geçen aene 
"Sarakoff" un yanından kaçan bir ha· 
in cezasını gördü. Onu dün gece kö· 
yünde baamıtlar, bir saat evvel de hu· 
duttan içeriye kaçınruılardı. Yerleri-

Kin, Politika ve Kan.. 

Müellifi ı Nlza•ettin Nazif .................... ,'.o ,, o''',, 'ı:' ''' 
nize oturun da hikayemi bitireyim. 
Nerede kalmıtbk? Ha. • tam on b"f 
gün aonra i§imiz bitmiıti. Boınak ha
nından Oımanlı Bankaama kadar, ;. 
çinde rahat rahat gidip gelinecek bir 
tünel kazmıttık. Keıitlenı "haydi ar
tık aiz gidiniz,, dedim. Varna için bi
let aldılar, vapura bindiler. Bombala
n tutuıturmak vazifeıi bana verilmit 
ti. O gece sabaha kartı tünele daldnn, 
en. nihayetine kadar gittim. Tahmin 
edıyordum ki oraaı tam büyük kasa
nın altındadır. Bir meşin çanta için
de alb bomba götürmüıtüm. Bunlar
dan üç tanesini kurdum, toprağın i
çine yerleştirdim. Saate baktım, ala
turka dokuz buçuk.. Bombaları bq 
aaat sonra patlıyacak tekilde kurmuı-

Rühaar kasketleri aol katlannm 
üstüne eğilmiş uçan toförlerin gözbe
beği idi. Onsuz geçen ~1.e~ler ta~aız 
ve tuzsuz olurdu. Kenduıını Beyoglu
na yerleıtiren hovarda sevdalı•• da 
bir ıofördü. 

•... Rühsar günden güne dütü~r. 
Günden ııfuıe paçavralatıyordu. 'Her 
sürülen el cildine yıkanmaz bir dam
ga vuruyordu. Şimdi artık ıoförler de 
yüzüne bakmaz olmuılardı. lranlı 
kahveci çıraklarile, küfeci melez oğ
lanları, kızıl gölgelere sinerek bekle 
diği dar aokaklardan onlan kolların· 
dan çeke çeke, yılı§& yılıp sefil ini: 
ne sürüklüyordu ... (Bu pastırma ve pı 
yaz kokan yılışık ~ıklardan nasıl iğ 
reni yordu fİmdi ! .. Hatt& en temiz, 
en güzel, en kibar bir erkek bile o· 
nu ürkütüyor ve tiksindiriyordu.. Bir 
daha dönemiyccekti. Kızıl cehennem 
alevlerile ıinai sinai tutuşan o korkunç 
aokağa, piyaz nefesi ainmit odasına, 
kaloderma ve karmen lekeli pia yata 
iına artık bir daha dönemiyecekti .. 
Fakat nereye aıi'ınacaktı? !. Yorgun 
kemiklerinin bir yere yıkılmağa ihti
yacı vardı .. ince ve buz g ibi bir yağ. 
mut damarlannı sızlatıyor, içinden 
dilı.en diken kabaran Ürpertiler kirpi 
gibi dikilmi, tüylerinin araamda bir 
kulüp rüzgan gibi ıslık çalıyordu .. 
Nereye ve kime sığınacaktı?. Yer yü 
zünde bu kokmuı vücudü kabul ede
cek hangi çatı vardı?. Belki mezarlar 
bile içini tersine çevirerek isyan eder 
lerdi ! ... Rübsar bir imdat bekler gi
bi batını göklere kaldırdı. Göklerde 
bu dini gecenin bütün hutuu beyaz 
bulutlar halinde toplanınıf gibiydi. 
Karanlık maveralardan süzülen eı• 
rarlı bir merhamet nunı bu günahkar 
bap da affinden esirgemiyordu.. it· 
te oraya sığınmak için ufunet kokan 
cesedini; onu böyle ele alınmaz bir 
iğrençlikle ufunetlendiren çamurlu 
kaldınmlara bırakmak iıtedi. Ve bir 
hamlede kendini tenha caddeden var 
hızile kaaırgalanan bir otomobilin al
bna fırlabverdi ... 

Korkunç bir çığlık 1 •• Vahti bir ho
murtu!! .. Birkaç saniye aonra geri 
dönen tek tük yolcular baygın kadı
nı caddeden kaldırdılar. Köte batın· 
daki muhallebici teneke maşraba ile 
yüzüne bol bol au serpti. Günahkar 
kadm gözlerini açtığı zaman toför ağ 
zını dolduran kaim bir küfrü onun 
yüzüne salıverdi: 

- Uğursuz kani. Gece vakti ba
tımı belaya aokacakbn .. 

Kadın inildedi: 
- Uğursuz sensin .• Niçin beni kur 

tarmadm?I. 
- Daha nasıl kurtulacakam? 1 Ser 

çe parmağın bile kanamaınıı .. 
- Ben batımm gövdemden ayrıl. 

maamı istiyordum!. 
Şoför alaya baıladı: 
- Vay küçük hanım vayl .. De-

raktan çıkardığım bombalar kurulu 
değil miydi. Halbuki ben acele ile on• 
ların yaylanm boıaltmağı unubnu· 
§um. Bir deli ıribi odadan hrladım · 
merd_ivenleri bir solukta çıktım i ba;ı 
Komıayoncular yolculannı teıyie ge
lenler sandallara biniyorlardı. Kimse
ye çakbrmadan onlara karııtım. 

Metrop~lit!". o gün ne mülhit be
yec~n g~ırdığinl anlamak için ıu an
dalri halme bakmak ki.fi idi. Dudak. 
lan bembeyaz keailmitti. Komiteciler 
de. ayni h_ey~ana tutulmuılar, canku
lagı~la. dmlıyorlardı.. Bir yudum ta· 
rap ıçtı. • Sonra kesik kesik cümle
lerle hikayesini tamamladı: 

- Henüz üç sandal boyu ya aynl
mıt, ya aynlmamıttık ki birden müt
hit bir !araka ititildi. Vapur zelzele
ye tutulmut bir tahta ev gibi sarsıldı. 
Patlıyan bir künkten ıu naaıl fıtkınr· 
sa göverteainden öyle bir duman çık
b. Arka direğinin çatırdıyarak kınl
dığını ve uçan bacasının yüz admı ö
tede denize düıtüğünü gördüm. San· 
daldakilerin az kalsın yüreklerine i
necekti. Hele o anda tehirden de bir 
ikinci infilak aeai gelince hepıinin 

VEFAT 
Esbak lıtanbul müddeiumumisi ıeh 

rimizin meıhur avukatlarından laak 
F erera Bey dün sabah müptela oldu
ğu hastalıktan kurtulamıyarak Ni§an 
taımda oturduğu aparbmanda vefat 
etmiıtir. Cenaze merasimi bugün saat 
12 de Galatada Küçük Hendek (Şit· 
hane civan) Kenesed larael ıinağo
nunda icra edilecektir. Cenabı hak ga 
riki rahmet eyliye. 

mek sen canından bıkmıt bir naze· 
ninain ha?. Bilemedim affet .• 

Kadın cevap veremedi. Y almz iç a· 
cılariyle bir feryat kopardı. Şoför ona 
yakla§tı: 

- Hele dur canım .. O kadar afiye 
lüzum yok!. Yüzünü kaldır bakayım? 
Sesin bana hiç yabancı gelmiyor!. 

Şoför fenerini kadının yüzüne çe· 
virince haykırdı!. 

- Vay Rühaarl •. Sen ha?. 
- Evet ben Rühsar .. Deminden be 

ri ben aeni tanıdım. 
- Öyleyse neye kendini tamtma• 

dln t .. Eski doat ne de olsa diiıman 
olur mu? .•. Bak kılına bile bati. ae
tirmedim .. Haydi gir arabaya. Seni 
Hürriyet tepesine götüreyim.. Biraz 
açılırsın. Birkaç kadeh te çakııbnrız. 
Daha dünyada kısmetin varmış köfte 
hor( .. 
Kadın birden bire yalvardı: 
- Bana bir iyilik yapmak ister mi 

•in?. 
- Yüreğim yufkadır bilirsin .. Söy 

l<'> bakalım. 
- Öyleae beni, Beyazıt camiine 

kadar götürüver!. 
- Ne o?. Tövbe iıtifar mı?. Daha 

zaman var ayol.. Ne acele ediyorsun?. 
Allah baba her zaman hazır ve na· 
zırt •.• 

Genç hovardanın alayı boğazında 
düğümlendi. Günahkar kadının sür
mesiz gözleri, bir bakirenin gözleri 
kadar lekesiz ve temizdi. Bu ruh kay 
naklanndan aızan hisler çok acıklı i
~i. Şoförün tavn birden bire sakinleı 
ti .. En hürmet ettiği bir müıteriyi ka· 
bul ettiği tarzda arabaaının kapıaıru 
açarak kasketini çıkardı. ,,. ,,. ,,. 

Beyazıt camiinin kandillerinden 
bu ramazan gecesi daha narlu ııık· 
lar akıyor .. Kuran ıealerinde dalga· 
lanan af, merhamet ve gufran vaa• 
di, eğilmif başları ıefakatle okpyor .. 
Ve tövbekar kadın bir kötede ırölge· 
leflnİt hıçkmyor ... ,,. .. 

Şimdi Rühaann Süleymaniye ta• 
raflarında küçücük, tertemiz bir oda· 
aı var .. Yeni ıilinmit fakir ve çıplak 
tahtalarında yabancı erkek izleri yok. 
Odasının sakin havaaı arbk piyaz ve 
ispirto kokmuyor ... Her köteaine pen· 
cerenin önündeki fealiğenlerin ferah 
lı ıtn ainmiı .. Tek tilteli bir yatağı 
yonca ve levanta çiçeği kokuyor .. 

N. M. 

korkudan dilleri tutuluverdi. Banka
nın albna koyduğum bombalar da 
tam zamanında patlamıılardı. 

Komitecilerin ikisi bir ağızdan: 
_Bravo Metropolit Efendi! - di

ye bağırdılar -
Papasa bu habranm pek: pahalıya 

malolduğu anlatıbyordu. Bır kaç da
kika kadar boynundaki salibin gümiif 
zincirile 0 yruyarak gözlerini odanın 
meçhul bir noktasına daldırdı. Sonra 
ırülümaemeğe çalıprak; 

_ Demek istiyorum ki; - dedi _ 
insan ne derece ihtiyath hareket et
meğe alıtkın olursa olsun, zaman .... 
Jiyor ki baıı belaya giriyor. Onun i
çin ben Donçe kaptanı kabahatli bul 
muyonım. Dütününüz bir kere. • Ya 
daha derin bir uykuya dalsaydım da 
cehennem makinesinin çanını ititme
aeydim. Malfuna. • Bizim ''Tüfekçi· 
yef" makineleri patlamazdan evvel 
ancak bet defa, o da hafifçe çalarlar. 

Bu sırada dıtandan çan sesleri 
gelmeğe batlamıftı. Komiteciler bi
laihiyar ürktüler. Keraaimof kendini 
tutamadı, güldü: 

- Ne o? Çan aeıi dedisek böyleai 

Buglin auvare 

saat 21,30 
RENKLi 

FENER 
Nakleden 

Ertugrul Mubsiıı 
Bey 3 perde piye' 

Salı ~nü Mual· 

lim ve Talebe ııeceıl çartamba 

1 

Zabitan gecemi 

Parıembeden itibaren BliyOk 

ikramiye opereti 

718 

RADYO 
Bu günkü program 

1STANBUL, 1200 m. 

1 

18. 18,45: Makbule Hamın. 
18,45 1 19,30: Orkestra. 
19,35 - 20: F.....,.ızca derı (ileri.anıt o
lanlara). 
20 • 20,45: Hikmet Rıza Hm. 
20,45 • 21,30: Hafız Ahmet Bey. 
21,30 • 22: Nimet Vahit Bey. 
22 • 22,30: Gramofon, Ajanı ve Bor .. 
haberi, aaat ay'*'1. 

ANKARA 1538 m. 
12.30 • 13.30 Anlı:arapalaa orkestraJI 
18 • 18,40: Orkeatn. Ouv~ 
Freiachüz, Dana fantastique No. 1.2. 
3.4. Fantaiaie PaillaM. 
18.40 • 19.10 Gramofon. 
19.10 • 19.40 Viyoloncelle konseri 
(Edip B. tarafından). 
19.40 • 20.10 Gramofon. 
20.10 Ajana lıaberleri ve ha.-

raporu 
MONIH 532 m. 

17.45: Konser. - Miltııhııhe n k.,... 
feranı. 22.35: Duet prkıları ( SopraO 
muganniye iıtirakile). 22.411: Piyano • 
Keman konoeri. 

Viyana 611 m. 
18: Schönbnın'dan naklenı Cbarl1 

Gaudria tagannili cazı. 19.16: Mü~ 
beler. 21.10: Orijinal Viyana musiki" 
(tagannili). 22: Mu. voa Schillinırı'İll 
idaresinde senfonik konser. (Vagnel'! 
Schillinga, Beetbonn). 23.50: TaganJll" 
li caz. 

Milano • Torino • Floraıua 
20: Pl&lı:. 20.45: Keza. 21.JS: F~ 

Lehnr' ın "E va" (Havva) İlimli operell' 
Prag 481 m. 
18.55: Plak. • Müaalaabeler. 20.36' 

Dvoralı:'m eserlerinden "Jakobinli" op#" 
raaı. 23: Haberler. 23,20: Plak. 
Bükreı 394 m. 
20.45: Plak. 21: Tagannili kon•"' 

21.25: Senfonik konıer. 22.20: Dev9' 
(Schumann). 
BreıUiv 325 m. ..ıı 
20.40ı Konıer •• ıMiiaalıabe. 22: F,...... 

furt'tan: Operet parçalan •• mü~ 
ler. 23.SS: Flebnsburır'dan: konser~ 

değil ayol. • Bu bizim manaıtınn ç"' 

nı. Pencereye doğru yüriidü. tceııdl 
kendine mırıldanıyordu: ıı" 

- Manasbnn çanı ama. • J) • 
vakti daha gelmedi. Acaba niçin ç" 
lıruyor bu çanlar? 

Ve aeaini yükselterekı .,.Jı 
- Şimdi. . - dedi - Yapıla I• 

f"Y Donçe Kaptanın intikamı"' ,. 
maldır. ~ 

Şifede prap bibniıti. Odad.ı;,..,. 
bet dakika bir sükut oldu. So ,.ı
deblizde k<>§arak geçen bir kaç "od'" 
çalı kundura aeai aksetti. Ve ~.,.,. 
leri henüz durmuıtu ki kapı b•. Jı."" 
bire açıldı. Uzun karaaakallı b~. 
tit. çapaklı gözlerini uğuıtura.r~ .;.,ıı· 

- Pederim. • - dedi - Sızı 
liyorlar. r) 

(Devamı va 

--------- . ııcııı· 
(1) O deııirlerde "ıilep" '""j ıııJ• 

tflleri olmaz, biletlf!r ekseriy•t " 
pur içinde satılırdı. r"." 

(2) Bu vak'a aslında böyl" ~re 11;;
dmemiıtir. /ıin hakikatini ilerıd• 
receğa. 



Samsunda ticaret işleri 
Samsundan Ankaraya şayanı 

dikkat bir rapor gönderildi 

\ 
lzmirde ziraat 

Bu ıenekl vaziyet her 
noktal nazardan iyidir 

SAMSUN, (Milliyet) - Samaunun 
bugünkü iktıaadi vasiyetinin Samaun 
l'icaret odaaı reiai, azalan 'll'e münte~ 
bi aanileri tarafmdan mahafili aideaı· 
ne hlldirilmeai takarrür ebnittir• 

A - Samaunda 1932 aenesi zarfm
da iktısadi ve ticari vaziyet ve mua• 
ınelat tüccar •e halkm lehine inkitaf 
•bniftlr. Bu müaalt ve hayırlı terak~i 
devam ebnektedlr. Bu inkifaf hem ıa
tihaal hem aabf aahaaında hepimizin 
YÜznı:Ü gllldürmfittür. O~ümiizd~kl 
aeneye btlyiik emniyetle gırmekteyız. 

B - Çok büyük mütkülata uğra
"''' olan Samaun iktıaadiyatı hükı'.lme 
tiınizin cezri ve çok laabetli kanUJl, 
karar ve emirlerile kurtulmuıtur. lh
racabmız artınıt , ithalat azalmıt ve 
ınal aabm kıymeti yiikaelmittir. 

Takaa, dö-riz ve kontenjan mukar
reratı, milli mali müeaaeaelerin y..,... 
dımı, Samaun • Sivaı şimendiferlnln 
doinıdan itlebneye açılmaaı üzerine, 
Vapurculuk ve nakliyat itlerinde ve 
bütün iktıaadi meselelerde lktıaat ve-

Bilgi sevgisi 
Denizlide on bir bin 

çocuk okuyor 
DENIZU, (Milliyet) - Denizli vi 

!ayetinde 108 mektep vardır. Yediai 
vilayet, altılı kaza, diğerleri nahiye 
Ve köylerdedir. Tahall yaımdaki OD 

bir bin çocuk okutulmaktadır. Vill
Yette 240 muallim çal11ıyor. Vlllyet 
dahilindeki mekteplerin çoiu yenidir 
~ki seneden beri 150 bin lira aarfiyle 
•kisi vilayet, biri Davaa, diferi Saray
köyde dört büytık mektep ile yirmi 
köye yeni mektep yapbnlmlfbr. Köy 
tedrfaa bnm takviyesi için hazırlanan 
20 aenelik program ikmal edilmlttir. 
Bu Pft>irama ııöre vilayetin 170 yerin 
de ınektep açılacak ve tahail yqmda 
ki çocuklar okutulacaktır. Merkeae 
\tzak kllyler için mütevaıl birer pan
•İyon teaia edilecek ve bu panaiyonla
rın yalnız teaiaatı biltçeden temin edi 
lecektir. Program yakında Maarif ve 
kaletlae arzedilecektir.. Bir aureti 
meeliai umumiye verilınıt" t" B b" ır. u ae-
ne on ır köyde bu programa göre 
merkez uaulü tatbik edilecektir. Mil
let mektepleri her aene mektebi olan 
yerlerde açılıyordu. Vilayet dahilin
d~ tbndiye kadar 17821 erkek ve ye
~· hin alb yiiz on dokuz kadın olmak 
\tzcre 25440 vatandat tahadetname 
alınışbr. Bu aene mektebi olmıyan 12 
köyde açılmıt ve tahail mecburiyetin
deki çocuklar da devama mecbur e
dilerek 1600 talebe devam ettirilmit
tir .. Gelecek aeneki mesai hu noktada 
tekaif edilecektir. Vilayetin 17 halk 
okuma odaaı vardır. Bunlardan altısı 
köylerdedir. Vekalet netriyab ve 
tnecmualar muntazaman okuma oda
larına gönderilir. Kaza vQ nahiye oku 
ına odalanna yevmi ııazeteler abone 
edilıniıtir. Denizli halk okuma odası 
Çok mükemmel bir kütüphanedir. 
2000 kitap vardır. Her aene tezyidine 
\'&lıtılıyor. Bu aene 109 kitap i!ave e
dilmiftir. Yedi yevmi gazete ıle be~ 
lnecmuaya abonedir. Ukınektepler. ?ı 
lnaye heyetleri çok çallfıyorlar. V:ila
Yet ve kaza merkezleriyle üç nahıye
de 363 talebeye elbiae ve ayakkabı 
}'apbnlmış ve 200 talebeye her gün 
llcak öğle yemeği nrilmektedir. Or
ı_ tabail gören fıakir talebe için bir 
Pansiyon açılmı§br. Bu panaiyonun 
!İmdilik yalnız bina ican ile bazı mü
teferrik maarafları temin edilmiıtir. 
benizli münevveri bol olan bir vlla
Yettir. Yükaek tahsil heveai çoktur. 
lialen latanbulda yiikaek tahail takip 
•den 50 talebesi vardır. Denizlide bir 
li.., açılırsa bu adet daha çok olacak
tır. Gelecek sene laivedilecek köy mu 
ahiın mektebi binaaı ve tesiaab liaeye 
kafi gelecektir. Dil derleme itine bü
l'iik bir ehemmiyet atfedilmiftir. Bi
rer ınüatakil ocak olan mekteplerden 
her gün yÜzlerce fit gelmekte ve haf 
le.da iki defa içtima eden vilayet der
leıne heyetinde tetki~ edilme~tedir. 
l:>erlenen ve teshit edilen 165 fıt mer 
keze gönderilnıiıtir. 

Kıyafet balosu 
SAMSUN, (Milliyet) - Türk Yük 

~ltıne cemiyeti tarafından K:urban 
"'Yramının ikiainde Samsunda ılk de

fe. olarak kostümlü bir balo hazırlan
~1f ve mükemmeliyetin temini için 
sazııngelen bütün tertibat alınmıthr· 
aınaunun bütün güzideleri hararetli 

'"•ette baloya hazırlanmaktadırlar. 

Sıvasta konser 

1 kaletinin bu müabet karar •• emirleri 
ile ikhaadi hayabmızda ku'll'Vetli bir 
canlılık batlamıtbr. lstok ihracat mal 
lan fevkalade azalmıf, eV'll'elki aen• 
ler malı hiç kalmamıfbr. Yeni yıl 
İatokuna iyi müıteriler çıkmıttır. 

C: Alım satımdaki canlılık, latihaal 
ve iktıaat aahalarmdaki hareketler te 
•İri ile umumi hayat tartlan düzel
mİf, cihan buhraıunın Samıun üzeıi_n
dekl tabii tesirleri aagari hadı!e ın
mlıtir. lkbaadi müvazene memleket 
lehine normal neticeler lizerindedir. 

D - Bütün Samaun müeaaeaeleri, 
sermaye, it ve güç sahipleri namına 
hük!metimlzin devam etmekte olan 
ve Samaunun ticari ehemmiyetini da
lma gözönlinde bulunduran bu çok 
dolnı ve hayırlı karar ve iaabetli gö
rüılerinin fili, maddi aemere ve netice 
!erini idrak ederek refaha kavuıur
ken ferden her birimizin üzerimize 
diifen vazifeleri azami aurette yapma 
ğa aavaımakta devamı borç bildifiml 
zi temin eyleriz." 

Samsun 
Belediyesi 
Beledi ye azasının fpp
tan l11tifa111 beklentyor 

SAMSUN, (Milliyet) - Umumi ka 
naate göre Samaun belediye meclial
nin deha tabü ve aalim bir tarzda ça
lışmaaı zaruri görülmektedir. Bunu 
anlayan media azaamm yüluek fenı.. 
ııat ııöatererek toptan istifade ebnek 
auretlle memlekete hakiki bir hizmet 
yapmalanna her an intizar edilmek
tedir. Bu cereyanm batmda bilhaaaa 
reisin bulunduğu ve mecliate mühim 
bir ekseriyete iıtinat ettiii söylenmek 
tedir. Saınıunun ihtillflı itlerini bü
yük bir dikkat ve ieabetle hal ve faa
lebneğe baılayan yeni fırka reisimiz 
bilhaaaa gençliğe aamimi çahş~a sa
haları açınağa ve onlan dedi kodudan 
boıuna vakit geçirmekten kurtarak 
memlekete ve fırkanuza faydalı itler 
S'Ördünneğe aevketmekte çok muvaf
fak olmaktadır. 

Ticaret odası intiha hı 
SAMSUN, (Milliyet) - Ticaret 

ve Sanayi odası için aeçilecek aza ade 
di üzerinde noktai nazar farkı çıktı
fmdan keyfiyetin lkbaat Vekaletin
den sonılmaaına lüzum görülmüıtü. 
Vekaletten cevap gelmiş ve aah gü
nü intihap yapılmıtbr. 

Samsunda bulunmayanlar hariç ol 
mak Üzere odaya mukayyet tüccarın 
yiizde dokaanı hararetli surette inti
habata ittirak etmiı ve neticede bü
yük bir ekseriyet oda heyeti zirdeki 
aurette tetekkül ebnitıir: Reia: Yel
kenci zade Şükrü, ikinci reiı: Mirza 
zade Şevki, lakefyeli zade Emin Ali, 
Kuğu oğlu Süleyman Rıza, Arap za
d~ Rüttü, Delikara zade Şükrü, Şa
hın zade Nuri beyler. Bütün Samsun 
yeni oda heyetinin teıekkül tarzın
dan dolayı memnuniyetini göstermek 
te ve k~ndilerinden çok işler bekle
mektedır. intihaptan bir gün aonra 
fı.r~a reiai Antalya meb'uau Dr. Na
zıfı Şerif Beyin riyaaetinde huausi bir 
konut~a ve düşünme toplantısı yapı
larak ticaret odaamm çalı§JDa progra 
ınınm anahat1an, ve tüccarların na
sıl çalışmaları laznn geleceği teabit 
edihnittir. 

Mardinde ortamektep 
MARDiN, (Milliyet) - Bina11 

ve tesisi masrafı vilayet ve beledi
ye bütçesinden temin edildiği tak
dirde 334 • 333 ders senesinde teh 
rimizde bir orta mektep açılması 
takarrür e~i hakkındaki Maarif 
vekaletinin it' arı üzerine vilayet 
umumi meclisi mevcut olan bina
nın tamiri ve masarifi tesisiye için 
bütçeye 3000 lira tahsisat koymut 
tur. 

Kar fırtınaıı 
TRABZON, S - iki günden 

beri yağmakta olan kar dün kesil
mit ve fırtına durmuttur· Fırtına 
ve kar esnasında don olmadığın
dan, çiçeklenen ağaçlara hiç bir 
zarar gelmemittir. 

Kurt hücumu 

li SIV AS (Milliyet) - Şehrimiz 
l\ıblkevinin açıldığını geçen mek
ııı· Utnda bildirmittim. Halkevi
lt'~\ kapılarını halka açmıftır. Ve 
ıij; erce yurttat Eve kartı çok a-

adar olmağa batlamı,tır. 

MALKARA - Bir hafta evve
line kadar devam eden kar fırtı
nası yüzünden bazı köylere kurt 
inmittir. Şahin ve Hamit köylerin 
deki ağıllarda kurtlar büyük zi
yan yapınıtlardır. Bir ağıldan 8 
koyun 7 kuzu almıtlardır. Yılanlı 
köyünde de kurtlar iki gecede 18 
koyun parçalamıtlardır. Köylüler 
timdi toplu bir halde ve sürek avı 
teklinde kurt avına çıkmıtlardır. 

~ Bu defa Evimiz salonunda bir 
oııse ·1 • . K k t r verı mıştşır. onser mu-
1 le büyük alaka uyandırmıttır. 

IZMIR, (Milliyet) - lzmirln bıı· 
aeneki airai vaziyeti etrafmda f&Ya· 
nı dikkat ve memnuniyet bazı malil· 
mat elde ettiın. Haaaaten vali Ka
zım Patanın bliyiik himmetlerile ko
operatif faaliyeti her türlü takdirin 
fevkinudedir. Aldıinn malUıııatı ay• 
nen bildiriyorum. 

lzmir vilayetinin bu aeneki aon· 
bahar ve kıt hububat zlraati yekCinu 
418,111 dönümü arpa, 385,251 dö
nümü bufday, 58,803 dönümli çav
dar, 34,921 dönümü yulaf olmak tl
zere 897,086 dönümden ibarettir. 

Geçen aenenin aonbahar ve kıt 
hububat ziraati yekfuıu iae 281,220 
dönümü arpa, 264, 729 dönümü buğ
day, 30.85 dönümü çavdar, 16,320 
dönümü de yulaf olmak üzere 592 
bin 354 nönümdil. Yani geçen aene
ki 600,000 bin dönümlük hubııbırt 
zeriyatına mukabil bu aeneki aonba• 
har ve kıtlık hububat zeriyab İz
mir vilayetinde 900,000 bin dönüme 
yaklatmıttır. Bu heaap geçen aene· 
ye nazaran hu aene çok fazla ekiliti 
göstermektedir. Havalarm buııüne 
kadar aeyrİ ziraat için pek müaait 
bir tarzda devam etınit ve ebnekte 
bulunmuttur. 

1932 aeneainde vilayet dahilinde 
ehemmiyetli bir niabette zuhur eden 
tarla fareleri ile ziraat daireleri tid
detli bir mücadeleye giriferek mem
leketin mezruatı hu afetten bir za• 
rar gÖrmemiftir, 

Bu aenenin nihayetinde bu afetin 
tamamile kökü kazılmq olacaktır. 
Gerçi hali hazırda Bergama kazaaı 
dahilinde bir mikdar fare vana da 
ııeçen aeneye niabetle pek ehemmi
yetaiz görülmektedir. Bununla da 
mücadele devam ediyor. 

Geçen aene vilayet dahilinde ~i
raz çekirge çıkmıttır. Fakat vaktin· 
de yapılan mücadelede bu lfetin de 
meznıata bir zarar vermeden önü •· 
lmmııtır. 

İzmir ve mülbakatmda zirat bir 
inkılip huıule getirmeie pek müsait 
müeaaeaeler gün geçtikçe terakki et
mekte ve çiftçiye faideli hizmetler 
görmektedir. Bu mÜe•aeaelerin ba
tında Emraz ve hatarat enstitüa6 var 
dır. Emraz ve haşarat enstitüsünün 
çiftçiler nazarında ehemmiyeti gün 
geçtikçe ziyadele,mektedir. 

Filhakika bağında ve bahçesinde 
haatalık gören bir çiftçi hemen zira
at müdüriyeti delaletile bu müeue
aeye müracaat ebnekte ve buradan 
öğrendiiji tedavi usul ve tavsiyeleri
ni ehemmiyetle tatbik ederek ameli 
faidelerini görünce alakalan daha 
ziyade arbnaktadrr. 

ZiRAAT MEKTEBi 

Memlekete nümune olacak kıy
metli faaliyetler göstermektedir. Bil
hasaa geçen ağustoa ayı ortalarında 
köy muallimlerinin bir kıaını için de 
mektepte yapLlan zirai kuralar mem .. 
leket ziraati için hakiki faideler te
min ebni~tir. Ve bu kuralar böylece 
devam ettiği takdirde tiimullü neti
celer alınacağı ıüphesizdir. 

ZiRAi KREDi KOOPERATiFLERi 

Bilhaua faizin tahribatından köy
lünün kurtulması için tetekkül eden 
ve müeasir yollarda yiirüyen vilaye
tin Zirai Kredi Kooperetifleri mik
dan eylUI 932 vaziyetine nazaran 
65 olmasına rafmen birinci kanun 
vaziyetine göre bu mikdar 77 adedi
ne ulatmıtbr. Önümüzdeki ilkbaha
ra kadar bu mikdann 90 a çıkanl
maaı kararlatmıf ve ona göre terti
bat alınmıttır. 

SATIŞ KOOPERATiFi 

ilk ve aon turfanda sebze ve mey
va istihsali ile maruf Y alçova, Nar
lıdere, Şimikler, Dedebatı, Soğukku
yu, Bumova, Pınarbaıı, gibi lzmir 
tehri kıyılarında bulunan ve zaman 
zaman Ankaraya, latanbula Yuna
niıtana, Mısıra ihracat yapan bir 
çok yaş meyva ve aebze müstahsille
ri lzmir hancılarmın muhtelif nam
lar ile aldıkları faiz ve komisyonla
rın altında ezilmemeleri için bir sa
tıf kooperatifi tetkilini arzu ebnit
ler ve Ziraat Bankaaınca yapılan tet
kikat neticesinde Banka müdüriyeti 
umumiye.since tanzim kılınan ve tas
dike iktiran eden mukavelename ü
zerine aatıı kooperatifi tetekkül et
mit ve derhal ite batlamııtır. 

Bu kooperatifin hakkile canlana
bilmesi için Ziraat Bankaıı umum 
müdürlüğünce yardım görmeai ehem 
miyetle takip ediliyor. Bu koopera
tif için aon zamanlarda Ziraat Ban
kaaı umum müdürlüğü esas itibarile 
vasi mikyasta yardımda bulunmağı 
kararlattırmıt ve bazı tetkikat ya· 
pılarak bildirilmesini lzmirden iaten
mittir. Bu tetkikat ve tahkikat neti
celenince sah§ kooperatifi daha can· 
lı bir tekilde it görebilecektir. 

-MUAMMER 

Tokat valiliği 
TOKAT- Vali Ali Rıza Bey 

tekaüde sevkedilmif, yerine veka
leten ödemiş kaymakamı Recai 
B. tayin edilmiştir. 

Hilmi Bey 
Birinci umumi müfet

tlt ftbaıında 
MARDlN, (Milliyet) - Geçen 

pazartesi trenile tehrimize relen 
birinci umumi müfettit Hilmi Bey 
istasyonda vali Talat ve meb'usu
muz Abdülrezzak beylerle umumi 
müfettitlik istihbarat müdürü Os
man ve İzzet beyler, vilayet jan
darma kumandanı, maarif heyeti, 
belediye ve ticaret odası reiıi ve 
daha birçok zevat tarafından kar
tılandılar ve tehre yakın poliı, jan 
darma, bir kıt'a askeriye ve mek
tep talebeleri tarafından selamlan 
dılar. 

Vilayet konağına misafir olan 
rnüfettit bey biraz istirahatten ıon 
ra belediye tarafından tereflerine 
verilen öğle ziyafetinde hazır bu 
lundular ve geceyi Mardinde geçir 
diler. Ertesi giln vilayet makamını 
ziyaret ettikten sonra Diyarıbeki
re hareket eden Hilmi Beyi ayni 
zevat vilayet hududuna kadar se
lamlamıtlardır. Valimiz Talat B. 
ile, Urfa valisi Nizamettin beyler 
ı:nüfettit beye refakat ederek Diya 
rıbekire gitmitlerdir. 

Aydın sporu 
Canb bir faaliyet 

göateriliyor 
AYDIN, (Milliyet).- Aydın kard91 

•por yıırdunun, ııaıelik kongresi Halke 
vi aalonunda toplandı. Kongreyi reia 
Şükrü Bey açtı. Riyaıete Vali Feyzi, 
katipliklere Oaıııan Hit.,,;, ve Haaan 
Taha in Beyler aeçildiler. 

Reiı Şükrü Bey, idare heyetinin hiı· 
••nelik çalıtma raporunu okudu. Rapor 
İttifakla kabul ve taavip olundu ve idare 
heyetine tctekkür edildi. 

931 ve 932 seneleri hesaplarının u
aule uyiıun olduğu hakkında mürakip 
raporu okundu ve kabul edileli. 
Bund~ aonra nizamnamenin İfret ve 

kumarla mehif olanlar ve prolıyonlukla 
iftiğal edenler hakkında tart cezan tat
bik olunma.ı İı;İn ili.ve yapılmaaı hak
kında id"are heyeti raporu okundu. 

Vahit Bey, klübe girecek faal azaların 
iki ikti tarafından teakiye edilerek alın
dığı, gençler bilahııra bu gibi kötü iti
yatlara ahşıyorlar aa bundan idare heye 
tinin vazifeıini yapmadığı anlatılaca
ğını aöyledi. 

Reiı Şükrü Bey, idare heyetinin bu 
husuıta çok he11as ve müteyakkız bu· 
lunduğunu yalınız klübün bu ıene itti
faka girdiğini, merkez umuminin nizam 
namenin hu ıuretle tadilini iıtediğini i
zah etti, izahattan sonra teklif aynen ka 
bul olundu. 

İdare heyeti ikinci bir takririnde klüp 
isminin - Aydm Spor yurduna - çev. 
rilmesini teklif ediyordu. Bu teklif uzun 
ınünaka§aları mucip oldu. Bir kıaım a
zalar kardeı kelimeainin bir hatırai ta
rihiyeyi haiz olduğunu, düıman iıgalin· 
de Sökeye toplanan gençler tarafından 
teşkil edilen klübe bu isim verildiğini. 
latirdadı müteakip aydına kavuıuldu
ğunda tetkil edilen apor yurdun müea
ıiılerinin bir çoğunun aöke klübü müeı 
aislerinden buluıunalan ve itııalin me· 
ıum habıalarıru her vakit canlandırmak 
makaadile hu iımin takılrnıı olduğunu 
.Oylcdiler •e de bu cihatin klüp kütüiü· 
ne bir hebıa olarak kayt edilmek ıure
tile idare heyetinin teklifi ekaeriyetle ka 
bul olundu. intihaba baflanılarak: Riya 
ıete ipkaen Şükrü Bey, azalıklara da Ha 
san Tahsin, Zeki Hayrettin, Milli Bank 
müdürü Akil, tüccardan Abdullah Bey
ler, mürakipliğe Ziraat Bank müdürü 
Muıtafa Nedim ve huauıi muhasebe bat 
kitibi Fahri Beyler aeçildiler. 

Kuduz? 
CEYHAN - Kuduz vukuatı 

çoğalınıttır. Son olarak iki kişi 
çartı ortasında kuduz bir köpek 
tarafından ısırılmıtlardır. Isırılan
lar Konya hastanesine sevkedil
miş, köpeğin imhası için de taki
bine başlanılmıştır. 
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Hainler Suriyede aleyh~
mizde nasıl çalışıyorlar? 
Şark vilayetlerimizde ihtilal çı. 

karmak hulyası hali bir kaç 
boş kafada yer tutabiliyormuş!? 
MARDiN (Milliyet) - Mardinde j 

çıkan Halkm Seai gazetesi Suriyede 
Türkiye aleyhinde çalıtan Haybon tet 
kilatı hakkmda ıayanı dikkat malil
mat vermektedir. Hainlerin ve düı
manlann nelerle uğratbklarmı gör
mek için bu malı'.lmabn batlıca kıann
larmı bildiriyorum: 

"Hoybuncular arasında haaıl olan 
bozgunluğun ilk aebebi, Bedirhani 
Süreyyanın götürdüiü paralarm ma
halli sarfını ııöıterememeıi olmuıtur. 
Ahiren kendi aralarında ve gizlice rü 
yet ettik!@ hesap neticeainde Sürey 
yanm cebine attıfı paranın 800 kü
aur altın olduğu anlatıhnıfbr. Bunun 
üzerine, Haco ağa ile lbrahim Pata 
zade Halil Bey, her teYden evvel bu 
paranın geri alınmaemı ve sandık 
mevcudu görülen 1000 küaur liranm 
da meydana çıkarılarak Kürt cemi
yeti hayriyeai namına toplanan para
larla birlikte yekununun Elcezirede
ki Kürt zuafa ve muhtacinine tevzi 
edilmesini istemitlerdir. Bu paralarm 
üstüne yatan Bedirhanilerle Cemil 
Paşa zadeler iae, bu talep kaqıamda 
ıatalıyarak bu paraların Türkiyenin 
tark vilayetlerinde propaganda yap
mak ve bir ihtilal çıkannak için aar
folunacağını ileri aürmek mecburiye
tinde kalmıflardır. Çünldi ortada bir 
para yoktur •• Bunu anlayan Haco a
ğa fikir ve talebinde ıarar ehnif, Tür
kiye dahilinde bir ihtilal çıkartmak 
arbk kabil olmıyacağmı bu beylere 
beyhude anlabnağa çalıımıt ve bin-

Bir yangın 
ÇANKIRI - istasyon civarın

da ev yaptırmakta olan Araplı 
zade Mustafa Efendinin inpabn 
da amelelerden ikisinin yemek 
pİfİrmek için yapbkları aletten 
yangm çıkmıf, binada talllf bu
lunınaaı yüzilnden ate9 birdenbi
re büyüyerek bütün binayı yak
mıtbr. Zarar 2000 lira tahmin e
dilmektedir. 

Bu evin inpaı eınaıında taya
nı kayıt uğursuzluklar olmuttur, 
vin çatısı çatılırken bir amele düt 
müt ölmüf, bir batka amelenin 
ayağına keser isabet etmif, biça
re adamın ayağı kankıran olmut
tur. En sonunda da bu uğursuzluk 
eve sirayet etmif, ev yanmıttır. 
Fakat iki marangoz da yangına 
sebep olduklan zannı altında ınah 
kemeye verilmitlerdir. 

Feci kaza 
AY ANCIK - Burada tüyler 

ürpertici bir facia vukubuldu. Zin 
gal ormanlarında ameleler kesilen 
ağaçları istif ederlerken ağaçlar
dan birisi yerinden oynamıt ve 
koca yığın büyük bir gürültü ile 
devrilmiftir. Uç amele bu yıkılan 
kütüklerin altında kalarak feci te
kilde ezilmitlerdir. Bunlardan a

mele çavutu Hüseyin Ef. vücudu 
hurdahaş olmak suretile derhal 
ölmüttür. Diğer iki ameleden bi
rinin kolları, ötekinin de bacakla
rı kırılmıt ve ölüm halinde hasta

neye kaldırılmıtlardır. Müddei
un::umi ve hükumet doktoru facia 
mahalline giderek tahkikat icra et 
miye batlamıtlardır. 

Bu genç nerede? 
Adanadan yazılıyor: Adana elek

trik tirketile mevcut teahhüde göre 
ıirket, belediye tarafından intihap e
dilecek bir talebeyi bütün maarafı tir 
kete ait olmak üe:ire Berlinde elek
trik tahsil ettirecekti. Bir aene kadar 
evvel bu taahhüdün yerine getirilme 
ai için teşebbüa edilmiş ve Tarausun 
Nernek köyiinden Hatip lhrahim E
fendi oğlu yirmi yatlarında Haaan 
Basri efendi ıirket tarafmdan Berli· 
ne gönderilmiıti. Haaan Basri Efendi 
Berline gittikten sonra ailesine gön
derdiği mektuplarda hayatından tika 
yet ebneğe başlamış ve ıirketin ayda 
vermeği taahhüt ettiği yiiz elli lira· 
nrn yetmiş be~e indirildiği için bu pa .. 
ra ile geçinemediğini bildirmiıtir. 

Bu gençten bir seneden beri hiç bir 
maliimat alınmadığından ailesi aran .. 
ması için Viliyetc mÜ!"acaat ebniştir. 

ZAYi - 929 • 930 Vefa orta mek· 

tcbjnclen aldığım şahadetnnmemi za· 

yettin1. Y cnisini çıl~aracağımdan eıki 

•İnin hükmü volttur. Tevfik 

netice danlarak Şamdan Haaiçeyı 
dönmüttür. Haco ağa Hasiçeye geldik 
ten aonra, Bedirhaniler Hasiçedeki ta 
raftarlarmdan birne Haco ağanın ik· 
namı ve Hoybundan ayrılmamaaıru 
tavaaautunu rica etm.iılerse de esa
sen bu hallerden bizar ve Pe§İman o
lan bu adam da cevap vermemiştir. 
Haco aia yabancı memleketlerde ra
hat ve zengin ya§amak için, siyaaeti 
kendilerine bir maiıet vaaıtaaı yapan 
bu beylerin, Kürtçülük ve Hoybuncu 
luk gibi namlarlA fakir fukaradan 
toplanan paralarile de keyfettiklerini 
ve bir taraftan da Türkiyeye YADA§• 
mağa çalııbklannı aon Beyrut aeyaha 
tinde iyice öğrenmiı olduğundan ce
miyeti hayriye itlerinden de elini çek 
mittir. Haco afa, aon Şam ve Berul 
seyahatinde fransızlardan almakta 
olduğu maatmm keailmemeaini de te· 
min ebni~tir. İbrahim Pata zade Ha· 
lil Bey, Elcezirede Kürt - Ermeni hÜ· 
kanfmıt olduğundan dolayı Şamda 
meb'ua arkadatlarından ve diğer va
tani ricalden iatiakal gÖrmÜf ve niha
yet daha meclia hali inikatta iken Şa· 
mı terkebnek mecburiyetinde kalmı§" 
br. Şimdi binbir dalavere ile ele ge· 
çirdiği meb'usluğu kaybebnek korku
au ile çırpınmaktadır. Muarızları da 
her meb'ualuktan İatifaya mecbur • 
dilecefinl propaganda ederek bu kor 
kuaunu temadi ettiriyorlaraa da fran· 
aızlara kartı meshuk hizmetlerinden 
dolayı b11 korkuaunun yerinde olma· 
dığmı tlSyliyenler de vardır." 

Gazi Hz. ni davet 
TRABZON - Trabzon gençli-

ii. Gazi Hz. nin Trabzona tetrif
lerini ricaya karar vermitlerdir. 
Genç klüplerl Gazi Hz. ne çekile
cek olan davet telgrafını bugün 
lmzalamıtlardır. 

T5ttln 11atııı 
TRABZON, - Bu sene tütün 

satışı geçen senekine nazaran yüz 
de 15 noksandır. Tütün zeriyatı 
bir milyon yedi yüz bine dütmüt
tür. 

EIAzlz valiliği 
ELAZIZ (Milliyet) - Vilaye

timiz Valiliğine tayin kılınan Tev 
fik Sırrı Bey tehrimize gelmit ve 
yeni vazifesine batlamışttr. 

Bursada balo 
BURSA, (Milliyet) - Türk Maarif 

cemiyeti tarafından 9.3.933 tarihine 
müaadif perşembe günü belediye aa
lonlannda bir balo verilecektir. Mü
kemmeliyetine çalııdmaktadır. 

Halkevi faaliyeti 
TEKIRDAC (Milliyet)- Halk 

evleri Müfettiti Şerafettin Bey 
tehrimize geldi. Halkevimizin fa
aliyetine ait tetkik ve teftitatta 
bulundular. Ayni günün gecesi 
Halkevini te9kil eden yedi 9ube
nin Komite azalarile haspihal yap 
blar her fUbenin timdiye kadar 
vuku bulan faaliyetlerinde ne gi
bi neticeler elde edilmiş olduğu 
hakkında izahat aldılar. Komite
ler tarafından idare heyetine tev
di olunan mesai programlarının 
tatbiki hakkında her şube reisinin 
mütaleasına müracaat ettiler üt 
saat devam eden görü9meler çok 
samimi oldu. 

Vapurlara verilecek 
postalar 

Uğrayacağı limanlarımızda 
kimse ile ihtilat etmiyeceği için 
serbest piratika almaınıt olan 
Türk gemilerine hükiimete ait 
posta çanta ve paketlerinin verile
bileceği Sıhhiye Vekaleti tarafın· 
dan hudut ve sahiller sıhhiye mü
dürlüklerine bildirilmiştir. Ancak 
bu esnada muamele gören memur· 
dan başka vapura kimse girip ÇI· 

kamıyacaktır. 

Bir bakimin vefatı 
ANKARA, 6 (Telefonla) - .'ı.n 

kara Asliye mahkemesi birinci hu 
kuk reisi Hamit Nadi Bey dün ge
ce kalp sektesinden ölmüş ve ce
nazesi bu~ün merasimle Cebeci 
mezarlığına götürülmüştür. 



' 
Yunanistanda 
Diktatörlük 

(Başı ı inci sahifede) 
rarı olduğunu da meydana çık_a~mıt
hr ki o da· herke.in bildiği gıbı h7 
han : bir i~tihap aiıtemüe olUJ'~. 0 .. 

B'bn•ancı bir hükıimet teıkılıne 
ıun, ~ T b' h'l d 
meydan bırakmamasıdır. a ıa ~ e 

•• . sı'n' olan parlamantanzm 
mogoımın e ,,., k 
uııulü bizde yalnız hükumet uııııet: 
ıi:&liğini 11etirmek1e. kalmanuı, aynı 

anda komünizmm efe kuvvetlen
:::".ıne meydan ııermİftİr ki; bu hal 
hükıimetin aaalı karıısında daha bü
yük bir tehlike ıeklini almaktadır. Bü 
tün 11ayretlerin memleketi hülııimet
oiz bırakmak ııe ikmadi bir felakete 
yuııarlanmaktan kurtarmak noktala
rında alıamate uira"'lf ııe tuayİfi ih
lal edecek, kardeıler araaında anarıi 
humle 11etirec:ek tehlike bütifn çıplak 
lıiile meydana çık7r11ftır. Bu vaziyet 
karpında müdahaleye karar ııer
rlim. Kıymettar yardımlarile birlilıte 
vaziyeti tetkik ederek ııe bütün meo'
uliyetleri ölçerek onlarla tamamile 
hemfikir olduğum halde milletimizin 
lıuvııet ııe müzaheretine ııe müullah 
kuvvetlerimizin nihayet.iz yardımla
rına iatinat ile iktiJan ele alıyorum. 
Hülııimet, memlekette .ükıineti te• 
min, ilıtıaadi ~ içtimai va.ziyetleri ıs
lah ııe takviye etmek gayeıile bupn 
yemin edecektir. Bu pyeleri elde et
meii ""dedi yorum. T •ıkilatı ucuiye 
kanuni hükümleri tatbikattan kaldırıl 
mı1tır. Namuslu ve 341mimi l)(Jtandaş
lar bu kararda ancak her """'ta ile 
.sailam bir hükıimet ııe kuvvetli bir 
aiihiin temini husu.undaki ar:oamdan 
b:ıtka bir r~ôrıu aramamalıdırlar. Al
lahın inayetile m;llet ve ordunun yar 
drmile vatan İri" ve onun yÜksek men 
faat!eri için l~ril. 

Yaıasın Yananinanl •. 
Nikola Plaatiraa 

ôrli idare 
ATINA, 6 ( A.A..) - Ceneral Plaa 

Iİra1 nepetlİji diğer bir beyanname
de Yunaniatan dahilinde diktatörlük 
ilan edildiği için bütün içtimalann 
memnu olduğunu bildinniıtir. ldarei 
örf'ıye ilin olunmuştur. Toplanmak ia 
tiyenler kuınretle dağıblacaktır. 

Tevlrilat 
ATINA, 6. - lntihabrn kati neticeai 

henüz maliım değildir. Maamafih bir 
çok yerlerde Venizeloa fırkaaınm ve 
ciirnburiyet birliğinin kay~ttiği anla
t•lrnoktadrr, 

Atinada muhalifler kazıın1n11lardır. 
Morada ve ealü Yunaniatanın bir çok 
yerlerinde muhalifler ekaeriyet temin et 
m.İllerdir. Merada hım ıehirlerde fİd
drtli müsademeler olmaktadrr. 

Venizeloa partiai için ıüpbeli görü 
len intihabat neticesi malUın olunca,, 
bunu dikkatle takip etmekte olan Je 
ne-ra] Plastiaa, müda!l.aleye karar Ter 
miş ve askeri blok ile anlatarak dik
tatörlük teaia etmiJtir. 

Plastira• ıiyaıi fırkalar rüesaıını tev
kif etmiştir. Ceneral Plaatiraa Venize .. 
loa taraftandır. Bu hareketin ciimhuri
yeti müdafaa için vuku bulduğu oöyleni
yor. 

Muhalifler ekaeriyeti t"!kil etmekte
dirler. Bu vaziyet halk ara•ında bllyük 
bir hayret uyandmnı§tır. 

Müaademeler 
intihabat dolayıaile muhtelif yerlerde 

kanlı çarp14ıralar olmuştur. Yaralanan
ı~rm adedi fazla tahmin edilmekle bera 
her hu dakikac!-a kat'i bir rakkam zikret
nw k imkansızdır. 

Bilbaaaa Makedonya, Garbi Trak
ya ve Lariaa havaliainde büyük bir ga
leyan hükümsürdüğü olduğu gibi eaki 
Y unaniıtanın bazı yerlerinde de ber İ
lci taraf biribirine ginniı bir vaziyette 
dir. Plaıtiraa diktatörlüğü herhangi bir 
kanş:klığın önüne geçmek için lazım 
gelen tedbiıi almıya çalıtmaktadır . 

Hassaten bu iş için intihabattan bir 
gün evvel Seliniğe "'idip dônen Plaıt ... 
rtı.~tn cencrrıl Kondiliti tevkif ettirmek 
için bazı tedbirler aldığı kuvvetle aöy. 
lenmektedir. 

Y oaıaniataıun muhtelif yerlerinden 
\rer.ızeloı f•l"kasına mensup olanlar ta ... 
ta!nıc'an Pliıstrasn çekilen telııraflarcla 
hreketi tebrik edilmektedir. 

Plaotrnıın yeni ihtilil hükümetini 
kimltrde.1 teakil edeceği henüz anlaşıla
m•mıJtır. Yalnız diktatör, Venize.. 
low ademi muvaffakiyete uğratan aha
r; fn kaıını ilcra icin husuıi bir enıirna. 
me işdar edecekfir. 

Heyecan 
ATINA 6 (A.A.) - Vaziyetinn, 

beklenilmiyen bir tarzda değiJmeai 
burada bir heyecan uyandırmııtır. 

Şehrin ookaklarında dolaJan müf 
rezeler, halka evlerine çekilmelerini 
tunbib etmektedirler. 

ihtilal reiai Jeneral Plaatiras'ın 
Halk F ırkaaıru feshedeceği oöyleni-
yor. 

M. Vmizelos İstila etti 
ATINA, 6. (Huauıi) - Bugün öğle 

Üzeri, intihabat netice.ini alan bükü
mct tkalliyetto kaldığını görünce ve 
Plaatraam da d'ktatörlük ilin etmeai ü 
zerine bey~ti. nkileyi fevkalade içtimaa 
davl"t etmıştir. Uzun uz.adıya münaka· 
ta vemüzakfrelerden aonra Ceneral 
Plistraı1n hükUmctin meı'ıılivetini üze. 
rine alank" ihtilal ''e idarei aıkeriyenin 
ilinile kendisini d:k•atör iliıın etmesini 
i&tifaaına bir ıebep olarak gönn~ı ve 
V enizelos hükümeti Fal erde bulunan 
Cümhur reisi M. Zaimjsc ictifasını ver
mİ$tİr. 

ATINA. 6. (Hususi) - En son alı-

1 

nan İr.tihabat ncticrcine JFÖre 248 me
b'P!tan 1 ?8 zi ıruh~lif o!a .. alr intihao e. 
c!ilmiıtir. MuHelif drlrckr<'e Venizrlos 
ve Venizdo<a taraftl'r f,rkalann ka
zandıkları rey miktarı 108 zi tecavüz 
etmem< ktec!ir. Bu 11.\8 meb'ustan yalnız 
6Q '' Venizelosun. Abrar Eırkasıoa, di
ğer 48 zi de Venızelosla ~raber çalı
,an Kalanı!aris, Papar.aıta•yu ve Ml
lonas fırkalarır.a mensuptL•r. Bizzat p,... 
par.a!tasyunun ı'airci 'r•i~ abiye:inde 
marlıi cfc'u "u ar.la ılrrtk!arır. 

-~-"' 

Kapalıçarşı'yı 
Tamir! 

(Batı 1 inci sahifede) 
leai için Maliye Vekaleti ile temasta
yız. 

T. Salim Paşa. 
Muhittin Beyden aonra Tevfik Sa

lim Pata aöz aldı ve dedi ki: 
- Bu izahatla kafi bir §ey öğren

medik. Hangi araa alınacak, ne yapı
lacak, nasıl yapılacak?. 

Muhittin Bey: 
- Tevfik Salim Pata ne öğren

mek iıtiyorlana sarahaten aoraunlar 
cevap vereyim. 

Tevfik Sal İm P aıa : 
- Mezarlıklar nerede yapılacak?. 

Kaç mezarlık yapılacak?. Tekarrür 
etmi~ bir f"Y var mıdır? Bunlan öğ
renmek istiyorum. 

1 irinci izah 
Vali Bey fU izahab verdi: 
- Mezarlıklar meaeleai ile beledi

ye üç aenedir m"!ğul oluyor. Tekar
riir eden eaaılar tasnif edilmi,tir. Ha
kiki vaziyet öğrenildi. Bütün latanbu
lun ihtiyacım mütalea, fu2Uli bir mÜ· 
taleadır. MeıBUI olduğumuz yer en 
fazla Beyoğlu cihetidir. Çünkü bura
nın ihtiyacı en fazladır. Zincirlikuyu 
da büyük bir miiaellea içindeki ana• 
yı muvafık bulduk. Buraamın beledi 
yeye verilmeai hakkında Maliyeye 
yazdık. Yeni bütçeye konan tahsiaat 
la yalnız burada bir mezarlık teaiaine 
kafi gelecek kadardır. 

Muhittin Beyin mezarlıklar hakkın 
daki izahatı kifi görüldü. 

Kapalıçarft 
Vali Bey bundan aonra Kapalıçar 

tının tamiri hakkmda izahat vererek 
dedi ki: 

- Heyeti fenniyenin unıumi tekil .. 
de yaptığı keıfe nazaran 300 bin li
ra kadar bir paraya ihtiyaç vardlJ'. Bu 
parayı Yerecek misiniz? Eğer çarpyı 
bi:ı tamir edip, parasını aonra burada 
ki eınaftan toplayacakaak, karıılığmı 
bulmak için bütçe encümeni tetkikat 
yapam. Eğer para toplanıp aonra ta
mir edilecekse ona göre hareket edi
lir. Maamafih hareketi andan aonra 
da ça111 bir defa taınir edilmit, fakat 
parası aonra tahail edilemeınitti. B1c1 
aefer de ayni tekilde tamire kalkar
aak parayı gene tabıil edemeyiz. 

Nerden ba,tamalı? 
Feridun B. oöz aldı: 
- Kapalıçarıının bedii ve tarihi 

bir kıymeti yoktur. Belediye buraamı 
tamirle niçin me4gul oluyor?. 

Tevfik Salim Paıa dedi ki: 
- 300 bin lira ile çarıınm hangi 

kıamı tamir edilecek?. Ça11ının eaki 
kıymeti olmaaa da burası büyük b~ a 
lıt verif yeridir. Eğer yıkılma tehlike 
aine manızaa itlelemeaine müaaade et
mek meauliyeti man.eviyeyi muciptir. 

Muhittin Bey dedi ki: 
- Çartının nereleri tamir edilec.e ... 

ğine dair keşifname yapılmıttır. later 
seniz bu ketifnameyi meclise getire
lim, görünüz. Fakat bu teferrüatla 
heyeti aliyenizi meıgul etmeği doğnı 
bulmadım. Tehlike meaeleai iae halle 
dil mittir. 

Cevdet Kerim 8. 
Cevdet Kerim Bey aöz aldı: 
- Tanzim edilen kqifıuune hak· 

kında mahimaı veriline iyi olur. Be
lediyenin hu ite 300 bin lira tahıia et 
mesi kolay değildir. 

Neticede heyeti fenniye müdürü
nün bu hususta gelecek celsede iza
hat vermesi kararlaıtınldı. 

6 ay sonra 
Bundan ıonra ruznamenin diğer 

maddelerine geçildi, Yoğurtlar hak
kında tanzim edilen talimatname ka
bul edildi ve 6 ay aonra tatbiki mu
vafık görüldü. Meclisin çartamba t1Ü 
nü toplanmasına karar verilerek içti
maa nihayet verildi. ---·----

Arif Oruç 
(Başı 1 inci sahifede) 

met Alinin •ahıoları üzerinde fazla 
durmak istemiyoruz. Okurlarımız 
hem milli mücadelenin tarihine kan
&an ve beynel:nıiJel bir ihanet veıikaaı 
halini alan aiyah listeyi 'Ye bu listenin 
( 150) kara kalpli İnsanını, hem de 
(Y!'nn) ın b-.-uharririni tanırlar, 
Arıf Oruç da ötekiler gibi bütün hiya 
ne!te Y4:ri ve v.aııtaaı ne oluraa olaun 
daınıa aıatematık bir tekilde ayni ıe
yi yaptı. Sövdü, ıikayet etti milleti 
<lava eder göründü, fakat he~ :ıaınan 
ve her vesiylede cüınhuriyetin teıne. 
linden muıl>ka bir fey lıoparmağ 
onun milli pre-atijini ortadan ~ 
dıc-mağa çalı§tL 

Ve milli mukavemet onun ihaneti
n~. bir y~ruk gibi beynine vurduğu 
gun, o; Vıyanada tedavi ma2eretiyle 
aııl ce;>heıine döndü. 

Parise ve La Republique Enchaıne., 
nin aütun ve aafına girdi. 

Biz Arif Orucu, içimizde cümburi • 
yelin her türlü nimetlerinden ve bil
haıaa bunlnrın en ü .. tünde olan büniyet 
baklarmdan iıtifade ed~rek masum, 
temiz fakat anlayıı!arı kıt vatandaıla 
n aldatırlcen de t:ınryorduk, onun ma 
hiyetini o zaman dn biliyorduk. 

Arif Oruç ruhu ve kanı ve duyğu. 
ları temiz olan bir millet itinde bir 
milletin il,.ri gidis hareketinde •ada
katle çalııacak bir mahluk değildi. 

Hainlerin ciğeri milliyet kokuıu İ· 
le meıbu tr-miz vatan havasiyle beale· 
nemcz. 

fiiyC'l"'lİ!'l kafa.-ı tnm manalı hürrİ· 
yet muhiti i ~inde hı:!:ı'arınr ı·o 11van 

kanunlann çerçevesi içinde çalıt~'" 
maz. 

Hadise ha•İttir. Arif Oruç yüzeUi
liklere katıldı. Kendine yakııan hiya
net cephe!'İnd~ verini aldı. 

Bir mütenffin levis temiz bir bün
yeden ayrı'n,.nl1 hi? cü::'ü olduffu cir· 
kilba kerı•tr.u 

- . 
MiLLiYET SALI 7 MART 1933 

Heyet dün işe 
Başladı 

(Başı 1 inci sahifede) 
tetkikatta bulunarak, Amerikanın 
harici ticaretine ve bir nafia ne
zareti tetkiline dair yaptığı. t_etki
kat neticesinde hükfunete ıki ra
por vermittir. Bundan sonra Am.e 
rikada sanayi hakkında, bazı etud 
ler hazırlamıştır. M. Wallace 
Clark 1926 senesinde Aıvrupada 
yerletmit ve bazı yerlerde inhisar 
lar hakkında tetkikat yapmıttır. 
Lehistanda tütün inhisarı itl~ri~i 
ıslah ettiği gibi Romanya da ınhı
sarlar hakkında rapor hazırlamış
tır. M. Clark, bundan ba~ka, .Fran 
sa, Lehiıtan, Almanya, Danımar
ka, lsviçre, lngiltere ve . Ro~any~ 
da birçok fabrikaların .,lt;tilmesı 
hakkında raporlar vermıttır. Av
rupa' da tanmmıf bir tetkilatçı ve 
mÜfllvir olan M. Clark'ın Nevyork 
ve Pariste birer bürosu vardır. 

Diğer mütehassıs olan M .. A. 
Kucharzewski, fabrikaların ıd~
resinde yapılacak ıslahatı tetkık 
edecektir. 

M. Graham Parker de iktısat.çı: 
dır, ıslahabn iktısadi cihetlennı 
tetkik edeceklerdir. 

Çaltfma programı haztrlanıyo~ 
Mütehassıslar dün aabah lnhı

sarlar umum müdürlüğünde inhi
sarlar ve Gümriikler vekili Ali 
Rana·B. le görüterek deruhte et
tikleri itler hakkında izahat. almıt 
!ardır. Öğleden sonra lnhıaarl~r 
Umum müdürü Hüsnü B. le bı~
likte yapılacak tetkikat için hır 
program hazırlamakla metgul ol
mUflardır. 

M. Clark ne diyor? 
Dün mütehassıs heyet reisi ~· 

Wallace Clark'ı inhisar idaresı~
deki mesai odasında ziyaret ettık, 
diğer mesai arkadatları da orada 
idiler. M. Clark dün ite hatladı
ğı için burada deruhte ~ttiği v~zi
fe hakkında müspet hır tek~~dl~ 
beyanatta bulunamıyacağııu soy 
yerek dedi ki: 

"- Size yalnız burada yapaca
ğımız itler ~akkınd~ bir met~e 
izahat vereyım. lnhıaarlar ve tJ a
leti inhisarlara verilen hizme e
rin ıslahını ve varidatını artırılma 

be 1 ·nh· sar fab ımı istiyor. Bu se p e ı ı 
rikalarını ıslahına ve rasyonel bır 
ıtekilde çalıtmaları~ı .temine ~ 
diğer taraftan varıdatın daha ıyi 
bir tarzda çibayeti ve tezyidi için 
alınması lazım gelen tetbirleri 
tetkik edeceğiz. Bundan başka in· 
hiaarlarda calıtma f8rtları da IS· 

lah edilecektir. Bu maksatla ame· 
le ve müstahdiminin maat ve te
kaütlük meseleleri de tetkik edile 
cektir. 

Vazifemize henüz bugün bat· 
lamıt olmakla beraber burada iti· 
mizin pek çok kolaylattırılmı§ ol
duğunu görüyoruz. Bizim için ra
porlar hazırlanmıt bazı nizamlar 
ve kanunlar tercüme edilmi,tir. 

itimizi 20 mayıse kadar bitire· 
bileceğimizi ümit ederim. 

M. Wallace Clark'a tetkikatta 
takip edilecek usulun ne olacağı
nı sorduk; Bize cevaben dedi ki: 

"- Bu nokta henüz tekarrür et 
memittir; bu maksatla umumi mü 
dür Hüsnü B. le bir mesai progra· 
mı tanzim etmek üzereyiz." 

Maarifte ıslahat 
(Başı ı inci sahifede) 

debiyat diye iki tubeye ayrılmak· 
tadır. On birinci sınıfa terfi eden 
talebe ilerde, yüksek mekteplerde 
takip edeceği ihtisaa tubeıine gö
re, lisenin son ıımıfında bu iki fU· 
beden birini tercih etmektedir· 
Maarif Vekaleti talebeyi daha zi
yade ihtisas derslerile metgul et· 
mek, daha sistematik bir mesaiye 
sevketmek için son sınıfta yapı· 
lan bu taksimatı lisenin ikinci dev 
resinden itibaren yani dokuzuncu 
sınıftan ba9latınak tasavvurunda· 
dır. Fen ve edebiyat tubeleri do· 
kuzdan hatladığı takdirde talebe 
ikinci devrede, üç sene mütema· 
diyen kendi iıtidadı, ihtisası dahi
lindeki dersleri okumut olacak, 
umumi malumatını lisenin birinci 
devresinde ikmal etınit olacaktır. 
Bu takdirde ikinci devre ders pro
gramlarında mühim tadilat yapı· 
lacaktır. Maarif Vek&leti liselerin 
ikinci devrelerinde yapılacak bu 
yeni tube taksimatı hakkında bü
tün lise ikinci devre hocaları ara
sında mühim bir anket açmıftır. 
Bu ankette üç sual sorulmaktadır: 

"Tecrübelerinize göre ikıncı 
devrede: 

1 - Fen ve edebiyat diye ayrı
lan tube timdiki gibi son sınıfta 
mı ayrılsa, 

2 - B taksimat 9 uncu sınıf
tan mı batlasa, 

3 - Bu taks:rr.at hiç vapılmıya
rak, bütün taleb:: her ::ümreye ait 

Altın külçeleri 
Bakır çıktı 

(Başı 1 inci sahifede) 
ta memurları meydana çıkarak A
gop Ef. ye satılmak üzere g~tiri
len antikaları müsadere etmıper
dir. 

Murabba ~eklinde olan ve altı 
parçadan ibaret bulunan bu kül
çeler, dün Osküdar zabıtas~~ 
mensup bir heyet tarafından Mu
zeler idaresine teslim edilmittir. 

20 ayarlık halis altın olduğu 
iddia edilen bu külçler Müzeler 
idaresince tetkik edilmit ve tetki
kat neticesinde bunların hiçbir ta
rihi kıymeti haiz olmadıkları an-
latılmıttır. . . . 

Külçelerin her hırı 228 dırhem 
ağırlığındadır ve Üzerlerinde eli
ne haç alan kabartına bir. insanla 
yılan ve iı:ili ufaklı yedı domuz 
resmi vardır. 

Külçede ismi gene kabartma 
harflerle yazılı olan "Bazilea Se
loyko"nun lskenderin ölümünden 
sonra Suriyede hükümdarlık eden 
yunan hanedanı arasında bu nam 
da bir hükümdar yaşamıtsa da 
bu tarih, Milattan tam üç asır ev
vele aittir. . 

Külçelerin üzerinde ise haç ı
tareti vardır. Milattan üç asır ev
vel lsa dünyada olmadığına göre 
haçın da vücudunu kabul ebneğe 
imkan yoktur. Bu bariz acemiliğe 
parmağını basan müze mütehas
sısll\l'ı, bu külçelerin sahte olcluğu 
neticeıine vannıtlardır. 

l::saaen antika eserlerden anla
mayan kimseler de ilk bakıttıı bu 
külçelerin asırlarca to~rak. altında 
kalmıt teYler olmadı~ ılk . b~
kıtta anlarlar. Külçelerın terkıbın 
de ağırlığı temin için kurtun mah 
liitu bulunduğu anlatılmaktadır. 

Müze idareıine bundan yedi se
kiz ay evvel de gene böyle bir ih
bar vukubulmuttu: 

Y alovada tuğlacılık eden Ma
naıtırlı Osman Ef. isminde biri, 
toprak altında lsanın resmini tatı· 
yan albn bir külçe bulduğunu id
dia ederek bunu 200 liraya Sirke
cide tütüncü Hamit Ef. ye satmıt-
tı. 

Hamit Ef. çok geçmeden do
lanclırıldığının farkına varmıttır. 
Müze idaresince yapılan tetkikat 
gene bugünkü netieeye varmı,, 
Külçenin kıymetsiz bir bakır ka
litesinden ibaret olduğu anl ... ıl
mı,tı. 

Bu eıki dolandırıcılıkla yeoi11i 
arasında bir münasebet mevcut 
olması ihtimali vardır. Her iki do
landıncılığın da Antika eserler 
vücude getirerek kazanç temin e
den bir kumpanyanın marifeti ol
masından şüphelenilmektedir. 

Müze idaresi dün aktam geç 
vakıt her ihtimale karoı tahlil e
dilmek üzere darphan;ye gönder
mittir. Darphanede yapılan tah
lil neticesinde külçelerde altından 
ener bulunmadığı anla.,'lllmıttır. 

Müzeler idaresi hiç bir ite ya
ramamakla beraber Oıküdar kay
makamlığile zabıtaıının asarı ati
ka hırsızlığına ve kaçakçılığına 
kartı gösterdikleri bu ha11asiyet 
ve alakadan dolayı dün aktam bir 
tetekür mektubu göndermittir. 

Osküdar zabıtası, sahte antika 
imalile meşgul olan ethas hakkın- ' 
da tahkikatını derinlettirmekte
dir. 

Ali Rana Beyin 
Beyanatı 

(Ba91 1 inci sahifede) 
!inde bir bütçe teklif ebnittir. Yal 
nız idarenin tesisatında bazı esas
lı ıslahat yapmak zarureti haııl 
olduğundan, bütçe kanununda , 
teklif edilen bazı kayıtlar B. M. 
Meclisinin tasvibine iktiran eder
se 1933 mali senesi zarfında bu ıs 
lahatı yapmak kabil olacaktır. 

inhisarlar idaresi mamulatı için 
reklam ve propaganda yapmak 
ve beynelmilel sergilere ittirak et 
mek üzere 933 bütçeıinde yeni 
tahsisat kabul edilmittir. idare bu 
ırün mevcut tahsisatı dahilinde 
~rgilere i9tirak etmektedir. Sergi 
lere ittirakin ve propagandanın 
daha genit bir tekilde yapılması, 
yeni bütçede mevcut tahsisatın 
kabulüne bağlıdır. 

Tuz liatleri 
- Tuz fiatlerinin tenzili mese

leıini tetkik etmekteyiz, bu tetki
kat daha bir müddet devam ede
cektir. 

ayni programı mı takip etse daha 
faydalıdır?" 

Muallimler sorulan bu sualle
rin cevaplarım göndermeğe baş
lamıtlardır. lslahat komiıyonu bu 
anketin neticesini tetkik edecek, 
kendi edindiği kanaatla birle9tire
rek ona göre ikinci devre program 
!arını teıbit edecektir. 

Şark Demiryol .. 
ları Türk Ano. 

nim Şirketi 

Davetname 
Esas mukavelenamenin 44 

ve 45 nci maddeleri ahkamı· 
na tevfikan lstanbul'da Şark 
Demiryolları Türk Anonim 
Şirketi hissedarları, Şirketin 
İstanbul'da Sirkecideki Mer· 
kez İdaresinde 1933 senesi 
martının 29 ncu günü saat on. 
birde alelade olarak içtima e· 
decek olan Hey'eti Umumiye 
ye davet olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - 1932 senesi zarfında

ki tirketin idaresi baklanda 
meclisi idare tarafından tan· 
zim kılman rapor. 

2 - Mürakip komiserin ra 
poru. 

3 - 1932 senesi hesapları
nın tasdiki ve heyeti idare a
zalarının ibrası. 

4 - 1933 senesi için mÜ· 
rakip komiserlerin tayini ve 
bunlara verilecek tahsisatın 
tesbiti. 

5 - Şirketin umumi idare 
sini tedvir ile mükellef bulu
nan müdürler ve meclisi ida

re azalarına verilecek tahsisa

tnı tesbiti zımnında meclisi i

dareye salahiyet İtası. 
6 - Ticaret kanununun 

323 ncü maddesi mücibince 
meclisi idare azalarına verile
cek mezuniyet. 

Esas muavelenamenin 49 
ncu maddesi ahkamına tevfi· 
kan heveti umumiye, gerek a 
saleten. ve gerek vekaleten laa 

kal yirmi hisse senedine ma 

lik bulunan hissedarlardan 
mürekkeptir. 

Hcy'eti umumiyenin beher 

azası gerek asaleten ve gerek 
vekaleten 20 hi&Se için bir re
ye malik bulunmaktadır. Ma
mafi 1 O reyden fazlasını nef

sinde cemedemez. 

Reye hakkı olan hissedar
lardan işbu alelade içtimaa iş 
tirak etmesini arzu eden ze· 
vabn esas mukavelenamenin 
5 4ncü maddesi mucibince ni
hayet martın yirmi ikisine ka 
dar Şirketin Sirkecideki Mer
kez idaresine hisse senetleri
ni veyahut hisse senedi yeri

ne kaim olan muvakkat serti
fikalarını tevdi etmeleri la
zımdır. 

Şark Demiryolları Türk 

Anonim Şirketi 
Meclisi idaresi. 

Aranıyor 
Mühim bir ecnebi ticarethaneai; 

Muktedir, intizamı ıever, aatııa tec· 
rübeli ve kendiaini takdim edebilen 
bir Türk genci arayor. Talip olanların 
tekliflerini referana iraeai ıuretile ve 
fotoğrafı leffederek "mühim~ ru· 
muzilc fatanlıul 176 No lu 
posta kutuıu adreaine göndermeleri. 

OSKODAR BANKASI 

Türk Anonim Şirketinden: 
Senelik alelade heyeti umum.İye içti· 

maı 25 Mart 933 cumartesi günü snd 14 
te Osküdar'da Hakimiyeti Milliye cad
desinde Banka Merkez binasında yapı
lacağından alclüıul müracaatla dühuli· 
ye ;rarakalarının alınması rica olunur, 

Mecli•i İdare 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Meclisi 1 dare ve Murakıp rapor

larının kıraati, 

2 - BiJ8.nço ve karuzarar hesapları

nın tetk'k ve tasdiki, 
3 - Meclisi ld..,enin ibrası, 
4 - Meclisi Jdar~ye bcrmucibi nizam 

name aza intihabı, 
S - Murakıp İntjhabr, 

MAAD1N 
Türk Anonim Şirketi 

Hisaedaranıntn sureti .. ~iyede içtimaa 
daveti; 

Maadin Türk Anonim Şirketi nizam
namei dahilisinin 23 Üncü maddesi mu· 
cıbince iıbu 1933 aeneai Martının 27 İn 
ci pazarteai günü aaat on nltı baçulda 
Galata'da, Omer Abit Hanında 4 üncü 
katta, 10 numaralı dairei mahsuaaamda 
inikat edecek mukannen içtimai umumi
de hiuedaran elendiler davet olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Mediai lclare ve Murakıp tarnfın 

dan verilen raporların kıraati, 
2 - 1932 aeneai heaabat ve biliinçoıu 

nun tetkiki ve Meclisi 1 dare azalan zim 
metinin ibrası, 

3 - Meclisi idare azalığında müddet 
leri hitam bulınuı olan iki azanın yerine 
diğeTlerinin intihabı, 

4 - Müddeti hilaın bulmut olan mu
rakıbın yerine diğf"ı inin intihabı ve üc
retinin tahsisi, 

Liakal yirıni adet hiııc ıcncılat1na ma 
lik olup mezkıir mecliste hazır bulun
mak veya velcil göndermek an.uaunda 
bulunan hissedaran efendiler niı.amna

mei dahilin 24 üncü maddeai: mücibince 
hiııe seııedatını yevmi içtimadan bir 
hafta eve! tirketin yazıhaneoine t""di 
eylemeleri lazımgelir. Şehrimizin ban
kaları tarafından verilen beyannameler 
hisse senedi makamına kabul olunur. 

Meclisi idare 

Büyük Kelepir 
Bir adet otomatik fireze maa divi

trör ve teferruatile birlikte, 1 adet 3 
metro tulünde torna dezgahı maa te· 
ferriiat, 1 adet 2 metro tulünde tor
na !ezgi.hı maa teferrüat, 1 adet 1,1-2 
metro tulünde torna tezaahı ma.a. t. ... 

ferrilat, J adet pilatya maa teferrü
at, 1 adet büyük mik'ap tezgahı A. 
E. G. markalı maa teferrüat, 1 adet 
küçük mik'ap tezgahı, 1 adet el pre
seıi, 1 adet deatere, 1 adet gaz mo
törü, 2 adet elektrik motörü, trans
misyon, kayıtlar, süpör ve yataklan 
ile birlikte. · 

Adres: Beyoğlu · Sürp Agop köate· 
bek aokak, yedi kuyular No. 10 Ad
nan Bey. 

lHTIRA iLANI 
" Kömür ve linyit ve bitümlü fİatleri 

aıağı derece hararetle karbonize ve tak
tir etmek için usul ve alet" hakkında İo 
tihaal olunan 21 Mart 1931 tarih ve 
1088 numaralı ihtira berab bu defa mev 
kii füle konmak üzre ahere devrüferai 
veya icar edileceğinden talip olanlann 
Galata'da Çinili Rıhtım Hanında Robert 
Ferriye müracaatlan ilin olunur. 

1 lstanbul Aıliye Üçüncü Hukuk 
~ mahkemeainden: Emine Hanım tara .. 
1 fından Afif Bey aleyhine ikame olu-

nan ihtar davasının muallak bulun
duğu 2..3-933 tarihinde tahkikat cel
sesinde müddaaleyh hakkında gıyap 
karan İttihaz edilerek yevmü tahld. 
kat 11-4-933 tarihine müaadif aalı gil 
nü ıaat 14 de talik edilmif olduğu teb 
liğ makamına kaiın olmak Üzere ilin 

1 olunur. 

İstanbul icrası Birinci iflas Memurluğundan : 
Miflia Okaon Artaryan efendi maaaamaait 16-2.$33 tarihli aıra defterinin 

K.N. Alacaklının isim ve bü

-.iyeti 
. 

12 Yevanaki Çemon oğlu ef. 

tilmiı tekli 

, .. 
ıi' .L ! 

• . 

Talep olunan Kabul olunan S 

3227,84 
367,70 

3227,84 • 
367;70 6 

3595,54 3595,54 Y ekil.n 

düzel-

Müflia Okaen Ataryan efendi masaaı nca evvelce tanzim ve ilin ve tebliğ olu· 
nan 16-2-933 tarihli sıra defteri ahiren müracaat eden alacaklının alacağı 12 No. 
ya kayit ve kabul edilmit ve •ıra defteri düzeltilmiş ve birer nüsha alacaklılara gön 
derilmit ol.-kla ilin olunur. 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan~ 

Satın alınacak (On üç bin iki yüz yetmiş bir) çift yerlı 
sarı kunduranın kapalı zarf m ünakasası 22 Mart 933 çar· 
§lllllba günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin sartnanıe 
ve nümuneyi görmek üzere her gıin ve münakasay~ girır.ek: 
için ilk teminat ve teklifnamelerilc mezkur günde ı: .uayyerı 
saate kadar Komisyonumuza muracaatları. (859) 
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Tayyare Piyangosu 
2. ci Keşide 11 Mart 1933 tedir: 

• 
Büyük ikramiye 35,000 Liradır 

00NYANIN EN ZENGiN VE. BOYOK 
PIYANGOSUDUR. 48S 

• 
Gedikpaşa'da Jandarma 

Sabnalma Komisyonundan: 
Aıağıda isimleri yazılı dört kalem malzeme 9-3-933 per

şembe gÜnÜ saat 11 den 12 kadar pazarlıkla satın alınacağın
dan talipler mezkUr eünün muayyen saatinde komisyona mü
racaatlan. 

4 adet Hızir ileti eczası 
3 ,, Urgan "biri 25 biri 15 biri 35 metre uzunluğun

da en kalın semer urganı gıoi"-
6 ,, Y angm au kovası. 

100 ,, Ağzı ipli kıl çuval" Un çuvalı büyüklüğünde ". 

Ziraat Vekaletinden: 
ANKARA Yüksek Ziraat ve Baytar metkepleri civarında 

inşa edilecek süthane ve şaraphane binalarmın inşası 21 gün 
müddetle kapalı zarf uaulile münakasaya vazolunmuttur. 

MezkUr inşaatın münakasa evrakı ve planları 25 lira muka
bilinde Yüksek Ziraat ve Baytar mektebi ve enstitüleri büro
su müdürlüğünden alınacaktır.Her talip münakasa şartname
sinde zikredildiği veçhile ehliyeti fenniye ve kudreti maliyesi
ni ve şimdiye kadar Devlet, Vilayet, Belediye ve amme mües
seseleri ve şirketlere ait 70 bin lira kıymetinde bir binayı mat 
luba muvafık surette ilanal ettiğini tevsik eden vesikalan ko
misyona ibraz etmeğe mecburdur. 

70 bin lira kıymetinde bir bina İnşa etmemiş olanlar müna
kasaya ittirak edemezler. 

Taliplerin kendi teklif edecekleri bedelin % 7,5 nisbetinde 
teminatı muvakkatelerile birlikte ihale günü olan 22-3-933 
tari~e müaadif çarfamba günü saat on bette vekalet inpat 
komısyonuna müracaatlan ilin olunur. T eminatr muvakkate 
olarak nakit ve çek kabul olunmaz. (880) 
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İllt. Mr. Kumandanbqt Sabnalma kom. ila .. laı-ı 

Levazon Y ollaına Müdilrlü 
ğüne ait 20 No. lı hamule mo 
törünün makine aksamı 8-3-
933 çarşamba günü saat 14, 

ela pazarhkla tamir ettirile 
ce ir. isteklilerin şartname
sini görmek için her gün ve 
pazarlığa girişeceklerin belli 
vaktinde Komisyonda hazır 
b iunmaları. (525) (982) 

669 

Levazım Yollama müdür
lüğü için 2000 kilo gaz 1500 
kilo makine yağı 50 kilo don 
yağı 150 kilo üstüpü 850 kol 
tukluk halat 50 kilo Arap sa
bıınu 35 kilo Grafitli salmast
ra 5 Okilo kurşun tozu 11-3-
933 cumartesi günü saat 14, 
30 da bir şartnamede pazar
lıkla satın alınacaktır. istekli 
lerin şartname ve örneklerini 
görmek için her giin ve pazar 
lığa girişeceklerin belli vak
tinde Komisvonda hazır bu
lunmaları. (527) (983) 

670 
.., 1 

* * * 
Levazım Yollama müdürlü

ğüne ait 20 No. lr hamule mo
törü 8-3-933 çarşamba günü 
saat 14,30 da pazarlıkla tamir 
ettiril~~ktir. İsteklilerin şart 
nanıesını ~örmek icin her giln 
ve pazarlıga girişeceklerin bel 
li vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (526) (994) 
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!l.1erkez Kumandanlığına 
merbut müessesat için 15 ton 
~eker 29-3-933 çarşamba gü. 
nü saat 15 te kapalı zarf sure
tile satın almacaktır. İsteklile 
riri şartnamesini görmek için 
her gün ve münaksasma giri
şeceklerin belli vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 
(539) (1017) 

Harp Akademisinin 100 
mahruti, 20 şemsiye çadırı, 3 
bakır semaver, 7 Radyom fe
neri, 3 karpit feneri , 40 sey
yahat feneri, 150 aandalya, 5 
masa kısım kısım pazarlıkla 

tamir ettirilecektir. Pazarlığı 
1 1-3-933 cumartesi saat 
10,15 şe kadar akademide ya
pılacaktır. i steklilerin tamir e 
dilecek malzemeyi görmek ü
zere akademi levaznnına mü
racaatları. (538) (1016) 

Kuleli, Tıbbiye ve Maltepe 
askeri mektepleri İçin 800 ki 
lo kaşar peynir i 9-3-933 per
şembe günü saat 11 de pazar
lıkla satın alınacaktır. İstek
lilerin evsaf ve şeraiti anla- ı 
mak üzere komisyona uğra
maları. (536) (1014) 

Tophane askeri fırmmdaki 
hamur tekneleri 11-3-933 cu
martesi günü saat 11 de pa
zarlıkla yaptırılacaktır. latek 
li!~rin şartname ve keşfini 
go~ek İçin her gün ve pa
z~rlıga girişeceklerin belli vak 
tınde komisyonda hazır bu
lunmaları. (537) (1015) 

~ ... 
Merkez Kumandanlığma 

?1~rbut müeaaesat hayvanatı 
ıçm 200 . adet zincir yular 
200 adet ıp yular başlığı 200 
adet kıl kolan 100 adet keçe 
belleme 11-3-933 cumartesi 
günü saat 1 1 de pazarlıkla sa 
tm alınacaktır. İsteklilerin i
zahat almak için her gün ve 
pazarlığa girişeceklerin belli 
vaktinde komisyonda hazır bu 
lunmaları. (534) (1012) 

•• J(. 

Kuleli ve Malteoe askeri li
Sl"leri icin 400 kilo Zerdali 
l 1-3-933 cumartesi günü saat 
l 1 de pazarlıkla satın alına
caktır. İsteklilerin izahat al 
mak İcin komisyona uğrama
ları. (535) (1013) . "' "' 
• Me~kez Kumandanlığı em

rmdeki hayvanat için muh
telif boyda ve mikfurda nal ve 
mıh 9-3-933 persembe gilnü 
saat 11 de pazarlıkla satın a
lıriacaktrr. İsteklilerin belli 
vatkinde komiııvonda hazır hu 
lunmaları. (533) (1011) 

MlU.IYET SALI 7 MART 1933 1 

3 üncü kolordu 
lllnlan 

Haydarpaıa hastanesine a
çık münakasa ile alınacak 
6500 kilo süte talip zuhur et
mediğinden, ihalesi 1 1 Mart 
933 cumartesi günü saat 11 
re tehir edilmittir. Taliplerin 
prtnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya İ§tİ· 
rak için o gün ve vaktinden ev 
vel Fındıklıda Üçüncü Kolor
du Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (48) (978) 
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• • • 
Açık mün•k•saya konan 

2,000 - 2,500 adet çapalı kaz
ma kılıflarına talip çıkmadı
ğından ihale 11 Mart 933 cu
martesi günü saat 11 re bıra
kılmıştır. İsteklilerin şartna
mesini ve nümuneaini gönnek 
üzere her gün ve iştirak için 
mezkUr saatte 3. K. O. Sa. Al. 
Kom. nuna müracaatları. 
(49) (979) 
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l stanbul dördüncü icra memurlu

ğundan : Tamamına aeksen iki bin bet 
yüz lira kıymet takdir edilen Kaıım

Pllfada Emin Camii mahallesinin eski 
ilariya yeni terbethane elyevm Ömer 

Hayyam aokaimda eaki 2 ili 8 eski 2 
ili. 8 müken-er eski 2 ili. 8 mükerrer 

yeni 75, 75-1, 75-2, numaralarla mu
rakkam kadiınen tevsii intikali maa 

dükkan iki bap apartımanı nısıf hisse 
leri açık arttırmaya vazedilmit olup, 

20 Mart 933 tarihinde ıartnamesi di
vanhaneye talik edilerek 10 niaan 933 
tarihine m üaadif pazarteai sünü aaat 

on dörtten ili. 16 ya kadar lstanbul 
dördüncü icra dairesinde açık arttır

ma auretile oatılacakbr. Arttırmaya 

iştirak için yüzde yedi buçuk teminat 
akçeai alınır. Müterakim •erci bele 
diye vakıf icariyeai müıteriye aittir~ 

929 tarihli icra kanununun 119 uncu 
maddesine tevfikan haklan tapu ai

cillerile oab it olmıyan ipotekli a laC<lk 
lılarla diğer alakadaranm va irtifalı: 

hakkı sah ipler inin bu haklarını ve hu 
auaile f aiz ve maaarife dair olan iddia 
lannı ilin tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müabitelerile bildirme. 

leri lazımdır. Aksi halde hakları ta 
pu sicillerile sabit olmıyanlar sah t be 
delinin paylaşmasından hariç kalır
lar. Alakadarlann işbu m addei kanu· 
niyeyi ahk&mına öre hareket etme• 
leri ve daha faz la malômat almak i•

tiycnlerin 931-39 doaya numarasile mc
murlyetimize müracaatları il&n olu .. 
nur. 

------ - --

Devlet Uemiryolları idare•İ Hanları 

Haydarpafa - Eskitdıir arası Km 188, 160 ta 2 x 50 açık
lığında Cambazkaya demiryol köprüaünün İnpsı ve eskisi
nin kaldmlarak yerine montajı münakaaaaı kapalı zarf usulü 
ile 11 Nisan 933 aalı günü saat 15 te Ankarada idare binasın 
da yapılacatkır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydal'pafa vezne 
lerinde 50,- ellişer liraya satılan şartnamelerde yazdır, ( 

(1010) 

Maden nakliyabnda mlblm tenzilat 
25-2-933 tarihinden itibaren maden nakliyatına mahsus 

D. D./25 numaralı tarifedeki nakliye ücretlerinden ve bu 
tarifeye tabi olarak nakledilecek madenlerin Haydarpaşa ve 
Derince "antrepozaj, pal•mvve bir kilometre demiryolu üc
reti hariç olmak üzere" liman rüsum ve ücretlerinden % 20 
tenzilit yapılacaktır. (967) 
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Seyrüsefer merkezi tarafından muhafaza edilmek üzere 
Beyoğlu itfaiye gurubu bahçesine bırakılan 13 adet yük a
rabasının sahipleri her kim ise bir hafta zarfında merkeze mü 
racaat ederek almadıkları takdirde mezkUr arabalar satıla
rak bedellerinin irat kaydedileceği ilin olunur. (1006) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
B·· -·k Bo uyu Y. 

25.000 
25.000 .. 

Orta Boy 
50.000 
50.000 
50.000 

Küçük Boy 
12.000 Gül likörü Etiketi 
12.000 Kına kına 

" ,, Maraaken " 
Adet 50.000 150.000 24.000 Yekfuı 

Nevi ve miktarları yukarda yazılı etiketler takasla ve pa
zarlıkla aatm alınacak ve bedelleri (13502) numaralı lcıa
rarname ahkimı dairesinde miiteahhid• verilmeyip Türk pa
rasile Cüınhuriyet Merkez Bankasına yatırılarak bu eşyaya 
mukabil ihracat vuku buldukça Banka tarafından peyderpey 
müteahhide verilecektir. 

Taliplerin orijinallerile şartnameleri gördüken sonra % 
7 ,5 yedi buçuk teminat lakçelerini hamilen 11-3-933 cumar
tesi günü saat 14 teGalatadaalon aaton komisyonuna müra
caatları. (646). 

AH! AMAN! (ABUK! 

........................ 
SEYRİSEFAlN . 

Merlıı:u acenta: Galata IClptlit..ır B. 2*.. 

ş.ı.. A. Sfrkeci MUü.<4ar ..do H. Z,3740. 

1ZMIR - PlRE - İSKEN~ 
RIYE POST ASI 

"ANKARA,, 
7 Mart Ssb 11 de. 

TRABZON POST ASI 

"Cumhuriyet,, 
8 Mart ÇAl'famba '18 de Ga
lata rthhmından. 

IZMIR • MERSiN POST ASI 

'' KONYA 8 Mart t• ÇA!'fam-
ba 10 da idare nhbmından 
kalkarlar. 
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Sadrkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ POSTASI 

Dumlu Pınar 
Vapuru 9 Mart 

Perşembe 
saat 18 ele Sirkeci nhbmmdan lıar&
ketle (Zonculclıak, lnebolu, Sam
sun, Ordu, Cireaun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize) ye azimet ••avdet 
edecektir. 

Fazla tafailit için Sirkeci Meyme
net hanı altında acentalı~ müra
caat. Tele. 22134. 

ZA Yl - Httlrai - Şerif aakerlik t"be· 
sind~ "~' aakerlik tezkeremi kay
bettun. Uzmı olaa maameleoi için mü-
racaat edeceiimden eakiainin hükmü 
~oktur. AlpuUu Şeker Fabrikasmda Os
man Nuri. 

SANCI. GEÇTİ 
••• DiZiM 1 BiR ALKOK YAKISI OH, HE RAHATLIK 

t 

1 

l 

Aman 1 DO UDO- iM. tztinp._ Adata b6çak darbe.leri... 
Kı...,..,, bir demir- Ç<ll< fGk11r ki mesamsb çok alto 
Alkok ya.kısı bo agray ı· izale edcccktir. S.0.klı&i dogna 
atrmln ruerkczlııe g.ider •e at;ny ı bhfiJ teakıo ••tedavi 
eder . Bu teur m uvakkat d.f:t; il. bt'l t6Jı ıoa. butu 
tca de•am eder. ve o leairtnl ren ett.ı&J QmaD &iz d• 

talnlıle ınqcoJ ohır.UAa a. G~lll. arka. om.ulat, 
dizler.. dhaul •G.codnnaı.uıı her hangi bir ycrindt 
tıddedi bir •&r1 huattıgiııtzde buoao meamab çok 
A lkok yalaai.Je lzale edla ia. Fakaı Al.kot ...mi iyke 
b.at.ıruıızda tutanw •• tald ıUcrdeo ukıo mıı. Her 
eczanede bulanar 

TDrkiye Umumi Accnlalarl, 
G. a !'. BAKER Ltd 

nAM811L 
i·HA dff ., ~ R • I3 :e7., :4fi1 

.._ ................. , SANCIYI iZALE EDER 

./ 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra No. Semti Emlik Hiueye göre mu-

No. bammen kıymefı 
Mahalleıi Cinsi His.esi Sokağı 

205 Kadık6y Cafarağa lıkele caddesi KArgir dOkkin Tamamı 44/42 2000 Türk L. 
206 Beyoğlu Ömer Avni Tııksim Gümilısuyu caddesi Arsa zira 599 " 17/1 17970 

" 207 Büyllkada Karanfil Karanfil Arsa metre 831 " S5 1200 ,, 
208 Paşabahçe lncirköy İncirköy Sultsntepe mevkii Araa zira 90 " 97 200 

" 209 Galata Yenicanıi Yenicami caddesi Kiirgir dükkan ., 73 4000 ., 
210 Çengelk.lly Çenırelköy Bakırcıbaıı ve Mezarlık Hane maa bahçe dönlbn 1 evlek 1 zira 1/390 29/97 4000 

" 211 Davutpata iıkeleti Kıırkçllbap Yeni ıokalı: Abıap hane Tamamı 37 SOO .. 
212 T okpapı Kürkçllbaıı Halaç ,, ,, ,, 1 600 
213 Yedikule Emirahor hyas Bay Hacıbatuo Arsa zira 122 112 117 200 .. " 
214 Koca Muıtafapaıa Hacıkadın Nercancı Kirkor Klrgir hane Tamamı 2 1200 ,, 
215 lstaobul Rnıtempaıa Rllsteınpafa Tahtakale cadd..t Ahpp dtikkla ,, 109 1500 ., 
216 Yedikule Emine hatun Bucakbağı Ah§ap bıoe ,, 22 400 " 

Pey akçderi ve ihale bedelleri nakden veya gayrimllbadil bonosile ödenmek üzere yukanda evsafı yazılı gayn menkullerden 206 sıra 
numaralısı kapılı nrfla dığcrleri açık arttırma suretile sabfa çıkarılmışbr. Kat'i ihaleleri 13-3-933 pazartesi günü saat an beıtedlr. Arzu 
edenlerin % 7, 1/2 pey elcçelerile bankamıza müracaatları. Şartname bankamız kapısına asılmı9tır. Senei baliye 'fergiaile belediye rüsumu 

mü,tcriye aittir. 

Is tan u Ziraat Bankasından: 
Sıra No. Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre mu-

No. bammen kıymeti 
153 Edirnekapı 
155 

" 

MoUa Aşkı Yanaki kalfa Ahsap hane Tamamı 25 400 T. L. 

" .. Kargir dtıkkin ve hane " 
21,48 2500 

" lfO Arna'fUtköy 
161 Beyoğlu 
162 Çartıyı kebir 

Aroavutk6y Bllyllk ayazma Ahıap hane " 159 800 
" Kurtuluş Dejirmen Ahşap haDD 113 73 235 .. 

Çarp Bodrum ban Kiirgir dilkklr Tamamı 6 900 " Hane .. 22 200 
" 167 Arnavutköy Arnavutköy Yaibano çıkmuı Zira 

168 Fener Abdiıubqı Ayazma Arsa 87 ,. 1S 210 ., 
169 Edirnekapı Çakırağa Kuyulu Arsa 159 ,, 30 130 " 
170 Balat Karabaı Balat köprD bqı Arsa · 407 ,. 44 1250 ., 
173 Aroa vutköy Arnavutköy Kireçha•o Ana 170 ., 14 340 ,. 

Pey akçeleri ve ihale bedelleri nakden veya gayrı mübadil bonoın ile ödenmek Dıore yukanda eY1afı yaıılı gayrı menlrul'.erio sabf açık 
attırmaları bir hafta milddetlo temdit edilmiıtir, lııalei katiyelerl 9-3-933 peroembe ,ıınıı saat on beştedir. Şartt:aıne l:ankamu: kapısına 
asılmıştır. Sedei haliye verıi!ila belediye rüsumu mlıteriye aittir. 
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HARO dolma kılımı. Hanım, TOccar, 
Artist, llusUılt~naı, Ressam Ytlhasıl bOtOn 
,uırıların makbul .,, 1t1erguo ~ılt•1dlr Alrl 
ıe•ıtut rılik k~~-----_. 

1.so 
T. L. 

• t••llllı 
lecriM 

Klblll tebdili 
cam urlu mO

reklı:epU kılım, 
ıır kurşua kılt• 

sorıtilı 11ıaar oıırf ,,4, kaıı, Clnsitıl• 
alA111etl •&•I , .. ,., .. 

·~o'"' 

lehli, Hftnıılktt• IOftrt 
1..ıl11 tdlllr 

Anado u 4a perakendeci araaııor. 
Bllio Şlırk ~· ım .. ı dopoıfterl ı 

11. ıll Till.EDO 11111•11, lolıuhnı .. H ... ,.ı. 
H .. ile. 14. Tılolon ' 20920 

_ .... DOKTOR 

HORHORUNI 
Her ırün akf'UDa kadar butalarmı 
Eminönü Valide kıraathanesi yanın
daki muayeneh&1H1Ainde tedavi eder. 

Tel. 2,4131 

6..Sl 

Hali Taafiyede bulunan 

TORKIYE TOTONLERI 
MOŞTEREKÜLMENF AA REJi 

ŞiRKETi 
ilin 

Hali taafiyede bulunan Ttirlôye tü 
tünleri mütterekülmenfaa Reji Şirke
ti hioaedararu 28 Mart 1933 tarihin
de öğleden evvel aaat 11 de Be:rotlu 
nda Tünel meydarunda Metro Hanı:.
da aktedilecek olan heyeti mnumiye
ye Tufiye memurları tarafmdan da
vet olunurlar. 

Ruznamei Müzakeratı 
1 -: 1932 aeneai aarfmcla taafl:re 

muamelatmm cereyanı hakkında ta.. 
f. ed . 
ıy &ran tarafından "erilen rapor 
murakıp raporu 31 klnunuevvel 1932 
tarihinde katedilen beaabat n billn
çonun takdim ve taadikl. 

2 - 31 Kanunuevvel 1932 tarihine 
kadar olan müddeti idarelerinden do
layı taıfi:redararun ibraıı, 

3 - Yeni bir taıfl:redann tayini 
ve taıfiyedarlann vazifelerinin teYZÜ 
heyeti umumiyeye i§lirak edebilmek 
İçin liakal 30 hiaae:re malik olan Jıia.. 
aedaran nihayet 17 Mart 1933 tarihi
ne kadar bioae ıenetlerinl 

latanbulda Omıanlı Banka11 mer
kezinde .. 

IAndrada 26 Throgmorton aokaim 
da Oamanlı Banka11 tubeıine. 

Pariıte 7 Meyerbeer aokaimda Oı
manlı Bankaaı şubesine 8 ve 8 Haua
mtann bulvannda Ünyon Pariıien 
Bankaaına, 

.~er~inde: Bebrenatr. 63 aokaimda 
Moıyo S. Bleichrödere v· , 

ıyanada: 1 Am. of Hof. 8, aokağın 
d.~ Oeaterreichiscbe Credit - Anıtalt 
fü Hande! und Gewerbe'ye 

lntanbulda hia\e senetleri tevdi e
ol~e~ hiısedaran için tevdi mübleti
nın nıbayet Türkiye kanunu mucibin-

ed~ 20d'MI ~rt 933 tarihine kadar tem-
ıl e ı mı~tir. Hiıae sen ti . . d. e enru tev ı 

edenlere bir makbuz verilecek ve bu 
makbuz bilirae heyeti um • , . umıyeye ıt-
tırak edebilecektlr. 

704 

ZA YI - Kılıç Ali p... k l'k 
~ aa erı 

şubesinden aldığım. veaik&mJ z · . . . .. ayı ey .. 
ledım. Yenısını alacağımdan zayi ve-
ıikamın bükmkü yoktur. Kuru Çay 
kııza11 Sine karyesi Koçan ofullarmdan 
313 doğumlu halen Çenaelköy mahallesi 
bekçiai Hüseyin oğlu Şevki. 

ZAYi - 1147 numaralı ikinci 11• 

nıf muafiyet ruhsatnamesini zayi ey ... 
ledim. Yenisini çıkaracağımdan eski
sinin hükmü olmadığından ilin ede
rim. lama.il Halis 

• 

çalışmak hususundaki gayret ve \nhlmakinizl 
kesmemeli ailenızıe berabeı geçırdıfınız kısa 

zamanlarda onların da neş·esınin kaçmasına 
sebebıveı vermemelıdıı A O A l 1 N tabletıerl 
kullanarak sınirıerinızı ıe~kın edıniz ı Bu suretle 
ışıeriniz• daha eyı bakabııecek cıaha neş'eli 
bulunacak ve daha çok caıışabıleceksinız 1 
Sizınıı- temaş ecıenleı sızcıen daha fazla 
memnun kalacaklar herkeş sizi daha ziyade 
sevecek vp teşebbüslerınızde daha ziyade 
muvaffak olacaksınız ı 

~dal in 

0ÇONC01LAN 
TiCARET iŞLERi UMUM MO

DÜRLOCONDEN: 
Sigorfo Şirketlerinin teftiş ve muraka 

besi hakkındaki 25 Haziran 927 tarihli 
kanun hükümlerine göre yangın, bayat 
ıigorta muaınelatile iıtigal eylemek ü
ztte teşcii edilmiı olup hayat sigorta 
muame1i.tını evve1ce tasfiye etmiş olan 
yerli sigorta şirketlerinden Güneı Tür
kiye Umum Siııorta Şirketi bu kerre 
ı:nüracaatla şirket hissedarlar heyetinin 
15-11-932 tarihli fevkalade içtimamcla 
tirketin taıfiyesine karar verildiii bil
clirilıniı ve lazımgelen evrak ve veoaik 
verilmiıtir. Keyfiyet kanuni hükümlere 
muvafık görülmüt olmakla ilin olunur. 

Ff"1AHf:ı !ROfflıı RECElf il! ALINABlL1A. GN. I" Vt .. r.:t.Lr.: 
için en l i irci liç', ır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş . 

1 

Tllrkiyede 1925 de müesses ilk Mılli Seyahat Evi 

ISTANBUL, GALATASARAY, Telefon: 44914 
Seyahata çı~~arken İŞ İÇİN, ZEVK İÇİN, NATTAdan bilet 
a!m~ı..: demek DAHA RAHAT, DAHA UCUZ, DAHA 

ZEVKLİ seyahat etmek demektir. 
571 

Evkaf müdiriyeti ilanlan 1 
1 - Bahçekapısında Dördüncü Valaf handa Ziraat Ban

kasının bo§alttığı zemin katta ve eski postane tarafına müsa
dif dört mağaza ve üstündeki asma kat ve altındaki bodu
rum ve merdiven arasındaki oda teslimi tarihinden 935 se
nesi Mayıs nihayetine kadar kiraya verileceğinden kapalı 

zarf usulile müzayedeye konmuştur. İhalesi Martın on bi
rinci cumartesi günü saat on beşte İstanbul Evkaf müdiri
yetinde Encümeni idarece yapılacaktır. 

2 - Tutmak istiyenler müzayede ve münakasa ve ihale 
kanununun onuncu maddesi mücibince teklifnamelerini bir 
zarf derununa koyarak mühürleyip üzerine isimlerile ıöh
retlerini yazarak bu mühürlü zarfı ve 2025 lira miktarındaki 
teminatı muvakkate makbuz ilmühaberini veya ayni mik
tarda banka kefaletnamesini diğer mühürlü bir zarf içine 
koyarak üzerine teklifnamenin bu mahallin isticarma ait ol
duğunu yazacaktır. 

3 - Müzayededen evvel teminatı muvakkate suretinde 
ve ikinci madde mucibince verilecek miktar ihaleden sonra 
on gün zarfında müddeti icara ait miktar ihale üzerinden yiiz
de on beıı teminatı kat'iyeye iblağ olunacatkır. 

4 - Talipler teklif mektuplarını ihale günü saat on beşe 
kadar İstanbul Evkaf müdiri yetinde encümeni idare riyase
tine vereceklerdir. 

5-Talipler varidat müdürlüğü akarlar kalemine müra
caatla umumi şartnamenin bir suretini alırlar. Müzayedeye 
girenler iıbu şartnamenin ahkamını tamamen kabul ve altını 
imza ederek yukarda ikinci maddede yazılı teklifname ile 
birlikte mühürlü zarfın içine koyacaklardır. (712) 

(779) 498 

KAPPS Al.-n kitapçı, Alman kitapları en 
ucuz oatar, Beyoğlu, hliklal cadde-

ıi 390, lıveç aııfareti karımnda. 
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Istanbul ve Trakya 
Anonim 

Şeker F abrikalan 
Şirketinden: Türk 

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

Al pullu 

Kuruş Kristal Toz, Kilosu 36,1s 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisl hamule senedi mukabilinde ödenmek ilzere derhal 

gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müıteri isterse sigorta ettirilir. 

Adres: İstanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresiı lstanbul Şeker Telefona 244 70. 79 
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