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ETEM iZZET 

YÜzbaşı Armestrong 
Ve boğazlar! 

Cümhuriyet Türkiyeol on sene için
de çok büyük ifler gördü, giizel eaer-
1.r yarattı. Bu eserlerin büyüklüğünü 
lıılamak için fazla tetkik iatemez. ~
"7htarlanmızm, dütmanlarmuzm aoz 
!erini dinlemek, okumak kafidir. 

Hiç bir millet, kendini bütün İnaan· 

l 
lua sevdiremez. Eaasen böyle bir id
diaıruz da yoktur. Her fikrin, her ada 
llıın her milletin sevenleri de olur, 
le~yenleri de olur. Yeter ki bu mu-
~abbet veya nefret ıuuri olaun, vicd~
li olaun. Sözlerine, faaliyetine azı
lıet noktası olarak Türk düımanlığı· 
Ilı alanlar, bize aamimi muhatap ol.•
lllazlar. Bu itibarla yüzbaıı ArmU· 
lrong, Türkiyeye ve Türkiyeyi. id~~ 
tden büyük f"flere kaqı kinlı, kirlı 
betriyatile; fUurdan, insaftan tecer
tjjt ettiğini gösteriyor. 

Bu adam aon bir konferanamda ye 
~iden Türkiyeye çatıyor, ~Ü~ şef
l~rim.ize tariz ediyor, siyaaı ve ikb~· 
di politikamıza çamur atıyor. Armıs
lrong'u en çok kudurtan f"Yt boğaz
larm Türkiye elinde bulunmasıdır. O, 

, Milli Türkiyeyi Lausanne'da temsil 
eden lımet Paşanın on sene evvelki 
bu zaferini bir tülrü çekemiyor, af
fetmiyor. Onun kanaatine göre Türk
ler, boğazları baıka milletler namına 
lıontrol etmiyorlar, belki bir hakkı 
fetih olarak askeri ve milli blr maksat
la muhafaza ediyorlar. 

"Dünya aervetinin tevZiinde boğaz 
lar en büyük yollardan biridir. Hal
buki Türkler, boğazlarm kır-net ve 
lerveti hakkında hiç bir fikre malik 
değildirler." iddiasını ortaya atan 
~Üzbap Armistronır'a habrlatırız: E
ter Türkler; boğazlarm kıymeti , ıer
>eti hakkında tam bir fikre malik olma
lalardı, orada yüzbinJerce Türk çocu
iunun kanını akıtmaia lüzum cörür
ler miy(li? Milli mücadelenin, milli 
ııı.iaakrn hedeflerinden biri de boğaz
ı..nn selamet ve aerbestisi değil miy
di? En nihayet uınuıni harpte, mütte
fiklerin kara ve deniz kuvvetleri ta
rafından yağdırılan cehennemi ateı· 

j l.,,.e, taarruzlara karp göğüslerini ıi
l>er yapan Türk kahramanlarmm ba· 
tında, bugünkü Milli Türkiyenin Bü
fiik Şefi bulundufu unutuldu mu? 
Yüzbaıı Armiıtronır, Boğazlarm 

lbilyonlarca halkın refahile alakadar 
olduğunu; bu kadar mühim bir yeri 
l'ürklerin elinde bırakmanın beynel
lbilel bir cürüm olduğunu oöyliiyor. 
Fakat boğazl~nn eliuıi~de .. ~~l~nm~· 
.. ndan kimlenn %&rar sörduğllbu, bil
...... baıb ellerde b ref -
lıın, aervetin bu milyonlarca halka na
"' tnzi edilec ğini bir tlir ü anlatamı-
;7or. 

"Ankaradakiler, fıtanbulu hainler 
beldesi sayarlar. Çünkü ıultanlar o
rada idi. lıtanbula gelmek istemez
ler; çünkü büyük milletlerden kol'
l.arlar. Türkiye, hakikatte bir kara 
devleti halini almııtır!" 

Yüzba~mın bu sözleri gene hain&· 
ile bir iftiradır. Vatand&Jlan biribirİ 
tleyhine tahrik etmek, latanbul ile 
.\nadolunun arasını bozmak bir za
ltıanlar yürüyen bir tahrikit politika
'' idi. Cümhuriyet vatandaılan fikir 
~e seviye itibarile bu devirlerden o ka 
dar uzakl&§tılar ki, buna benzer tah
likat, artık gülünç oluyor! Ankarada 
kurulmanın bu devlete verdiği kudre
ti, herkesten ziyade latanbul anla
lıı.ıştır ! 

Bu adam, tarizlerinde yalnız mü
terredat ve nazariyatta kalmıyor. 
l'ürkiyeyi aanayileftİrmek hareketi
llin de aleyhinde bulunuyor. lamel Pa
la tarafından ortaya ablan bu politi
ı.anın bot olduğunu ııöylüyor ve ilave 
tdiyor: "Saf ve ahmak Türk köylü
•ünün fabrika zihniyetini inkipf et
lirmeıi için birçok batmlar geçmek 
lazımdır. Allahtan dilerim ki, bu zih
lliyeti aala inkişaf ettirmeıin !" 

Kanaatimizce, aleyhimizdeki husu
lııetin , nefretin sebeplerini aaıl bu 
lloktalarda aramahdır. Herhalde Tür 
lt.iyenin siyaseten ve İkbaaden reıit 
bir mevki almaımı çekemiyenler çok
~r. Menıleketimizin mali ve ikbsadi 
"tiklali; bir çoldarmm gözüne bab
Jor. Şinıdi de sanayi hareketi batladı 
lliye endife ediyorlar: Demek iti Tür. 
!tiye, birgün olacaı, ki; hariçten müatini kalacak, harice akıttığı döviz
i ri kendi memlo;ketinde bırakacak ... 
~le bunu çekemıyorlar. Biz burada 
f İiı-k köylüsünün, Türkiye halkının 
tbrika zihniyetine alıııp alılDUJ'aca
hıu münakata etmiyeceğiz.. Bu gibi 
llıea..Jelerde nazari iddialann hülanü 
~llbaz. Hasımlanmıza fiili ve canlı 
~İsallerle cevap vermeyi tercih ede
~ Vakıa onlan ilzam ve is kit için 
\lgüu bile elimizde canlı deliller var-

dı ki' •. il r. Fakat biraz daha be ıyec:o;g-ı:ı;. 
l·'t~rdığımız iıleri, tahakkuk o;ttıı:dı
. '.">•z programlan bizzat kendılenne 
11ll'ıof ettireceğiz! 
d Yüzbaıı Armiıtrong'un gayesi ~u
t Ilı-: Boğazlan Türklerin elinde bı· 
~lonamak!... Gayeaine Tarmak için 
~d· •atandaılannı ıu aözlerle tahrik 

'Yor: 

~ -._ "Türkiye, milyonlarca halkın 
~ -Yatile alakadar olan boğazlann ka
ı.''tııda bekçi. .. Siz veya ıizin çocuk
)"'ız, kapıcıya kapıyı kapamak için 
;:dun edip etmemeyi kararlaıbr
lt· ı. mevkimde bulunacaluınız. Ya 
t-'~distanı terketmeyi, yahut milyon
,_~ &arfederek ve belki de harp yapa
,,~ Hindistan yolunu açık 'tutmayı ka 

flltına alacaksınız!" 
~1 tiç bir milletin hayatını, saacletini 

• tnmıyoruz. insanlığa refah ve hu 

• 
,UJlllUlllllllllllllllllllllUIHlı .... YUN ANIS TANDA VAZİYET KARIŞTI ~ııııııııııııınıııııııı1H11H111111' 

Ceneral Kon ·ı· s t na or? • 1 • ze me •• •• yor 
;._~~~~~--~~~~~~~-~-~·ı~----~~-----~~~~~~~~ 

Diktatörlüğünü ilan eden Ceneral Plastiras ortadan kaybol-
ie 

muştur. Tevkifine intizar olunuyor. Hükômeti kim idare ediyor ; e 
Dün gece yarısından sonra 

Atinadan gelen telgrallar Yu
nanistanda vaziyetin kanpk 
bir safhaya girdiğini göatermek 

~ tedir. T elgrallar biribirini nalue 

ruillll• 1 
•• 

der mahiyettedir. Vaziyeti oldu
ğu gibi karilerimize bildirmek 
için sabaha karşı aldığımız ha
berleri neırediyoruz: 

ATINA, 8 (Husui) - Cene-

. 1U111111111111111u nınımmı 

Orfi idare kaldırıldı! 
M. Venizelos kendisile görüşenlere 1 

siyasi hayattan çekileceğini ;söyledi 
En aon dakikada aldığımız haberler 

ATINA, 7. A .A. - Dün sabah do
ğan vaziyet kanuni aafhaya doğru in
kitaf etmektedir. Tsaldaris dahi, reiai
cümhur tarafından asker ve siviller
den mürekkep muhtelit bir İf kabinesi
nin tetkili hakkmda teklif edilen tarzı 
halli kabul etmiıtir. Bu kabine llflliıda 
ki tarzda tetekkiif etmiıtir: 

Jenenıl Othoneos: Baıvekil ve H..,... 
biye 

J<neral Tsimichalis: Dahiliye. 
Jeneral Manettas: Muhabere ve mu• 

vasali 
Devlet muhaıebat U. Mü. Mandjao. 

nos: Maliye. 
Bahriye miralayi D-tlhaa: Bah· 

riye. 
Aleksandr Mazarakis: Maarif. 
Şimendiferler müdürü Comnia: Mil

li iktisaL 
Profesör Petimezaa: AcBiye . 
Asker aza bu akıam ve aivll aza da 

yann ak?M yemin edeceklerdir. 
ldarei örfiye ve aansör kaldınhmtbr• 

Plaatiraa yeni hiikWnete iktfdad devret 
mittir. 

26 Marta kadar 
A nNA, 7. A. A. - Atina ajana lıil 

(Devamı S inci sahifede) Ceneral Otoneos 

Kıza sahip çıkan çıkana 
Ayşe H. da Huriye benim 
kızımdır, isterim diyor 

Huriye H. Q nhlp çıkan Ane H. 

Ermeni yetimi diye mütareke sene- ! 
)erinde ltalyaya sötiiriilen ve ıreçen
Jerde Milinodan setirilen Huriye H. 
a aahip çıkan çıkana ••• Fakat bu sefer 

aahip çıkan Kırklarelili Ayte Hanım
dır. Bu hanım, okuyucularmıızm ha
tırlarmdadır ki, Huriye Hanımm Mi
linodan gelecefini ilk haber verdiği. 
mis zaman, burada bildiği olan poı
ta müvezzü Şemıi Efendi va11tasile 
gazetemize müracaat etmiı ve Huri
yenin anneal , olduğunu bildirmiıti. 
Kırldarelinde oturan AY§e Hanım üç 
dört gi1n evvel febrimize gelmit ve kı
zını almağa teıebbüs etmiştir. Dün 
bir muharririmiz Ayıe Hanımla gö
rüflllÜflÜr. Yüzü peçeıiz ve Ç&l'taflı 
olan Ane Hanımın ilk aözü: 

"- Kıznm defi! vermek, konuıtur 
madılar bile. 

Olmu\ ve siSzleri YBtarmıftır .• 
Hun-ye ncud haybolmQf1. 

AYte Hamın, Huriyeyi naul kaybet 
lifini §Öylece anlatmıpır: 

- Kırldarelinln o-eçıtağı lı:ö,.ün
denlz. Kocamın adı Atık Ahmettir. 
Balkan muharebeıinde memleketimi
ze dilflllan slrlnce muhacir olduk. 09 
kız çocufumus vardı: Bliyüiü Şehri-

( Devamı 5 inci ııahlfede) 

Mimarlar kendi aralannda tertip ettikleri toplanhda ... 
(Yazısı iç aahil~de) 

ral Plastiras ortadan kaybolmuş 
tur. Firar edememesi için bütün 
limanlarda tetbirler almmı,tır. 
Dakikadan dakikaya tevkifine 
intizar edilmektedir. 

ATlNA, 8 (Huıusi) - Cene
ral Kondilis'in tevkifine ait o
lan haberler doğru değildir. 
Kondilis mühim kuvvetlerin ba 
şmda olduğu halde Atina üzeri 

ne yürümektedir. ~ 
ATlNA, 8 (Hususi) - Oto- 3 

neoı kabinesi ite batlamıştır. 3 
Fakat asıl hükumeti idare eden = 

(Devamı 5 inci sahifede) = 
ıı ııı ımıınmıııııııııımmtmnnnııııııııınıı ınıııuıınııuu llllfı'E 

Türkiye 
Yunanistan 

,, 
Tevfik Rüıtü B. Ati

naya hareket etti 
ANKARA, 1 (Telefonla)

Geç vakit gelen maliimata na
zaran Hariciye Vekili T evlik 
Rüftü Bey Türkiye avdet yo
lunda Belgrada vasıl olmuı ve 
oradan da yen{ Yunan hüku
meti tarafından Ulıar edilen ar
zu üzerine ucueıı mukarrer ol
duğu veçhile doat memleketten 
geçerek Türkiyeye dönmek ü
zere Atinaya hareket etmiftir. 

Mütehassıslar 
Din fabrika ve lma
lftthanelerl gezdiler 

lnhisarlarda yapılacak ıslahat 
hakkınd" tetkikatta bulunmakta 
olan Al'lerikalı mütehassıs heyet, 
İnhisar! :ı.ra ait fabrika ve müene-

seleri gezmeğe 
bqlau,ıflaidır • 

Heyet, 
1 
ün aabah 

Veldi ;,, İ Rana 
ve umumi müdür 

Hüsnü B. le bera
ber, Mecidiye kö
yündeki likör 
fabrikasma, ora
dan da Patabah
çedeki iıpirto 
fabrikasına git
mitlerdir. Müte
ha1111lar fabrika
ların itletme tar- M. KLARK 
zını tetkik etmitler ve en basit te
ferruata kadar izahat almıtlardır .. 

Mütehasııslar bugün de Cibali
(Devııını 5 inci sahifede) 

Madrit sefiri 
Şevki B. on heı güne 

kadar gidiyor 
Madrit sefirliğine tayin edil

mit olan Muhtelit Mübadele Ko

misyonu Türk 

murahhu heyeti 
reisi Şevki B. 15 
güne kadar Mad

rit' e gidecektir. 

Şevki B. Müba

dele komisyo
nundaki vazifesi 
baki kalmak üze
re Madrit sefir
liğine tayin edil
diğinden komis
yon itlerile met
gul olmak üzere 
yakında tehriıni ŞEV Ki B. 
ze avdet edecektir. Şevki B. iti
mabıamesini İspanya Reiıicumhu
runa takdim ettikten sonra, Tür
kiye ile İspanya arasında muallak 
ta bulunan bazı ticari meselelerin 
halli için müzakereye giritecektir. 

RlllllllHIUIUIU ııuııımııunıımu 

An ralının 
Defte 

Hatlarımız için yeni tedb · r 
20 şer kişilik otobüsler işle. 
tilecek, tenzilat yapılacak 

Demlryolları idare al . U. mtld6rüntin beyanatı 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Dev

let Demiryolları ida.-iııin vaziyeti 
ve idarenin yeni taaavnırlan hakkın
da uınum müdür Rifat Beyle ıröriif
tüm. Rifat Bey aorduğum muhtelif 
suallere cevaben "Milliyet" e atideki 
mühim i.zahab verdi: 
"- o-iryollarnmzm itletme itle

ri göriildüfü veçhile yolundadır. An· 
cak bütün dünyayı aaran w:numi buh
ran demiryollarmuz üzerinde de te
sir yapmaktan hali kalmadı. 

V arldatta eluiklik 
Geçen sene buğday mahıulüniin 

fazlalığı yüzünden varidat tahmin nıik 
dannı çok geçti ve bu varidat on bet 
milyon lirayı buldu. Masraf ve Ana· 
dolu hattmm milbayaa taksiti çık
bktan aonra bir milyon lira kadar da 
hükiimet varidat kaydetti. İçinde bu
lunduğumuz bütçe senesinde muham 
men varidat yekünu 14,500,000 lira 
koymu'tuk. Halbuki ıimdiden yapb
ğnnnı kıyasi tahmine nazaran hakiki 

(Devamı 5 inci sahifede) U. Müdür Rllat Bey 

Borçlulara kolaylık 
Emlak bankası İzmirdeki borç.. 
lulara da teshilit gösterecek 

Emlak ve Eytam Bankuının 
Ankaradaki heyeti umumiye içti
mamda komisyon ve faiz miktarı-

mn % 9,5 a indirilmesine ve borç 
taksitlerinin on seneye ibllğına 

(Devamı 5 inci sahifede) 

:ıur verecek hiç bir tetebbüce yaban
cı kalmadık .. Beynelmilel te;riki ,.. e
aai ve tesanüde daima Ön:>.yak olduk. 
Yalmz komtulanmızla değil, bi2den 
uzak olan bütün milletlerle müaavi 
hukuk ve ıerait dairesinde uyuıtuk ve 
anlaştık. Eğer bu temiz kararımıza, 
dürüst politikamıza rağmen esir ol
mamak, batkalarının ihtiraslarına 
köprü olmamak, ölünceye kadar aa-

nayide, malirede yabancılann arzu
lanna rim olmamak, elhaaıl kendi 
yuvamızda ferefli ve müstakil Y•ta· 
mak karan -yüzbafının fikrine göre-
beynelmilel bir cürüm iae, biz de o
nun gibi temenni edelim: 

M6cadele aenelerlnden 
merakh habralar 

- Allah bizi, bu sahada mücrim 
olmaktan ayıı·maıın! .•• 

Siirt Meb'uıu 
MAHMUT 

Pek yakında Milliyet sütun
larında okuyacaksınız. 

uıııııınıuıııuınwııuıuıııınıuuuııu 

- Merhamet ediniz Beyefendi; gözüm görmez, kulağım ifitmez, 
gücüm yetmez!. 

- Vah vah •• Cemiyeti Akvam dedikleri sen muin yo_lua?I. 
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Seddin önünde D·olar buhranı 
--·-

Rusya ile harp arifesinde Bitlerin istediği 
Sadrazaa izahat •erdi: 
- Sırp ınurahhulanııa ıöateri

aı müaaadeler, malümu ıabanenis 
oldaiu üzere, bu itten Aft'Upanm eli 
ni çektirmek maluadiyladır. 

Böyle bir ıart konulacak olurN. 
Sırbistanın yeniden deYletlere, bll
haaaa Rıuyaya milracaat elmeai ka
viyyen muhtemeldir. Rwya ise, za
ten Sırbiatanm lıtanbv.la murahhaa 
söndermeaine bile iyi ııözle bakmamıt 
oldufundan, bu fıra.ah sanimet bile
rek, sulbü bozdurmafa luılkacalrbr. 

- Ya Karadağ?. 
- Sırp miiaalebaamm takarrürü 

onlara da bir nümune olur. Zaten Ka. 
radağ davetimize icabette bile yançi
zerek Sırbiatanm hareluıtini bekle
mitti. Şimdiki halde talepleri fazla-
d"· • 

- Rusyanın tedariki.tına karşı ne 
yapacağız? 

- Malilmu tahanenizdir k.i biz de 
mukabil tedariki.ta teveaaül ettik. 
Sırp miiaalehaaile oradan ayrılacak 
ordulardan bir kıum Heraek tarafı
na, daha çofa da Tana boyana ..,.,. 
kolunaca.ktır. Şwnnu merkez olarak 
Tuna Şark orduau, Vidin merkez o
larak '!'una Carp onluau t....,kkül ,._ 
decektir. 

-;- Ruıya ile mulıuebe zuhurunda 
Sırbutarun tekrar muharebeye luıl
kıtnııyacafma elimizde ne teminat 
var? 

-. Böyle bir teminat uıulen talep 
edılemez. Kaldı ki imzalar, taahhüt
ler,. tenıinler de Rwyanm tecavüzü 
halınde Sırplan hareketten menet
mez. Sırpların az zamanda tekrar 
haı kaldınnafa kuv..etleri kalma
mqbr. Onun için ıulhü hemen kolay-
1"4hrınak ea münaaip yoldur. 

- B.a, taatik irademde her halde 
ıulbün_ b~tün dünya için kat'i olarak 
ta~~e kadar iatili. edilmi, yer· 
lenn elimizde kalmuı mütaleaamda 
olduğumu zikredecefim. 

- Böyle irade buyuruluraa oulh 
Yapılamaz. Meclisi Yük.eli. bu nok
tada müttefiktir. 

- Sizin bu mütateamzı da yazar, 
"böyle iae öyle yapmızl" diye kara
rı taatik ederim. · 

- Fermaıt efendimizin! 
- Bu iıler lıaklnnda ln«ilterenin 

mütaleası almdı mı7 
- Gerek buradaki maalahatırüz•· 

rm tebliflerine, serek MulOl'Oa Pa
~•nın Londradaıa yazdıklanna ı:öre, 
lnciltere kabiaeai bir ayabvvel aul
hü ve ralahab tmain edecek hiç bir 
tedbirdan seri ka ı...aaaamızı ta niye 
etmektedir. 

- Konfer- ltozulmau Üzerine 
devletler ne yapacaklar? 

- lnııiltere, Fraaaa, ftalya, bitaraf 
kalıyorlar. Almanya, Ruıyaya hayır
hah bir bitaraflık muhafaza edecek
tir. AYUıturyaya «elince, Iatorina'nm 
Karadafa verilmeıini aebebi harp aa
yacağmı bildinaiıtir. Fakat Ruıya i
le harp zuhurunda bitaraf kalacak
~ J;'ont Andraaay, Aleko Paıaya 
ıoylemış. 

- Şu halde Rusya ile baıbata ka
lacağız demektir? 

, - Evet, efendimiz.Şu kadar ki İın· 
kan daireainde muarebeyi men'e ça
lıımak borcumuzdur. Aakerimiz yor• 
lf\lndur. Sırp, Karadağ, Hersek mu• 
harebeleri epeyce zayiata malolmuş· 
tur. 

- iyi ama muharebeyi nasıl me
nedebiliri:c 7 
I -:- Ş~di devletler araamda meae
eyt Yen1den müzakere edeceklerdir. 
~ zamana kadar, biz, Sırbistan ve 
ri a~a~ğ.. il~ aulheder, dahili iıle-
mızı duzeltir, ıalahat yerine Ka

nunu Eaaıiyi tatbika çalqrraak ln«il
tere de bizi müdafaaya inrki.n 'bulm,,. 
olur. -s 

bit - ~unu f:aaaiyi tatbik ile bu İt 
ki dl tJ l. Fakat bana öyle seliyor 

" e "" bununla kanaat etmiye
cekler. Behemehal Otonomi talebin
de ısrar edecekler, Bu iae •enlemez 

- Otonomi talebine Kanunu E~i 
dle meaağ vennez, Odyan Efendi 

ondrada Lort Derby ve Pariıte M. 

Mu.aros P~ 

Vadlngton ile cörüıerek haralarını 
anlatacaktır. 

- Bir de, dahildeki bu saleyaolan 
artık durdurmalı, ıükW. .., intizamı 
iade etmelidir. Her ııece konaimıza 
kafile kafile adamlar «elerek "Y qa
am Mitat Pata!" diye batnfıyorlar· 
mtf. Ziya ve Kemal Beyler a.ker yaz
maia kalkmqlar. Bu olur mu? Bir 
millette iki ordu nerede ı:öriilmüt 7 

- Öyle kafileler ıeldiği yoktur. 
Efendimize yanlıı malU....t vermiıler, 
Aıkere gelince bunlar millPt vke·:. 
dir. Sırbiatanda oldofu, devletlerin 
Boana - Heraek ve lkılııariatanda da 
tqkilini iıtedikleri milis askeri bun
lardır. 

- Bu Ziya Beyle Kemal Beyi de 
birer tarafa memur ederek, lıtanbul
dan uzaldqtrnnalıyız. Bahuauı Ziya 
Beyin meb'uı olacafı da gazetelere 
yazdıyor. Böyle nesriyata mahal 
vermemelidir. .. 

- Memuriyet ciheti düıüoülür. 
Kanunu EN.ıİye ıöre matbuat aer
.,_ olduğundan her aldığı haberi, 
her diifündüiü teYi yazabilir. Ziya 
Beyin lstanbul halkı !/.rafından meb-' 
u.aluia namset ilin edildiii de ma· 
lı'imdur. Bu halde sazetelere na1<l 
bir ceza verilebilir?. 

- Gazeteler Süleyman Pa§&Dıa, 
Bizim Ferik Sa.it Paıanrn da namzet
liklerini ileriye sürdü. Onlar kabul 
ebnİyorlar. Ziya Bey de kabul etmi
yec:eğini, devlet bendeıi olup ınilli iş
lere kanşmıyacağın( gazetelere yaz· 
aın! 

Sadrazam, hayretle padifahın yÜ
zÜne baktı: 

- Nasıl olur, efendimiz? 
- Baıbayağı olur. Kendİ•İ Maarif 

Müatqan, devlet memuru değil mi? 
Hem devlete, hem millete birden 
hizmet edilir mi? Bir de millet aıkeri 
toplamağa kalkmışlar. Millet askeri 
de Seraakerkapısrnca yazılmalı·. 
dır. Zaten Redif Pap da öyle 
söylüyor. Ben de öyle irade ettim. 
Bunları Seraıkerkapıaına yollamalı. 
Gönüllü asker gibi millet aıkeri diye 
kaydedilmeli. Bu itlere kanıan a
damların ileri «elenlerini de birer ta• 
rafa memur ederek lıtanbuldan çı
karmalıdır. Hele Süleyman Paıa, 
Ziya Bey gibi adamlann meb'w çı
kanlmalan hiç caiz delildir. 

MiU.t Pafanın içinden hiddet kay
nıyordu. Daha bir kaç ay eO'Vel ayak. 
larmda sürünen, 

- Mqrutiyetaiz padİfahhiı kabul 
-.... Paditah ol- .O. ne yol-
da hareketi miinaıip ıöriiraeniz öyle 
hareket edeceiim. 

(Devamı var) 

Katil Zangara idam edilecek 

ôlen M. Cermak ve 

Amerikada Miyamide Roose
velt' e yapılan suikastta yaralanan 
Şikago Belediye reisi Cermak'ın 
öldüğünü dün yazmıttık. Bu sui
kastan dolayı seksen seneye mah-

katil Zangara 

kilm edilmiş olan katil 7.a.,<>AT?

nın, M: Cerm k vefat ettiği İçin i
damı lazım gelmektedir. f'... .ıtıl 
'imdi kasten cinayet ikaından do 
layı tekrar muhakeme edile<:ektir. 

3 iiac6 imperatorluk 
artık tee••I• etmiıtlr 

BERUN, 7. A. A. - HaYU aianu 
mıdtabirinden: Mar"f&l Hindeıaburs, 
dün bal"..ı.a M. Hitl...-i kabul etmİf· 
tir. 

Diğer taraftan milli müdafaa ordu
sunun bir Hitler diktatörlüfiinün t-
süıüne mani olacağına dair bu "- gün 
lerde intiıar eden ıayjalan h'!diaeler 
telttip etmiıtir . .ŞU hale CÖt'e Naziler ha
kiki surette vaziyete hakim bulunmak
tadırlar. 

Hitlerin iiçüocii Alman imperatMlufu 
dediği ıey bir hakikat olacaktır. 

Bu fili diktatörlüğün yalnız dahili 
vaziyet üzerinde değil, ayni ~da 
beynelmilel vaziyet üzerine vahım a
kiıleri olacaktır. 

Alman komünistleri kaçıyor 
RiCA, 7. A.A. - AJmanyadaa Sov

yet Ruıyaya &itmek üzere LetpnyılClan 
ııeçen aeyyahlann miktan artmqbr, 
Bunlann elueriai Hitler rejiıninden ka 
çan Alı,.11 komüniatleridir. 

Hitlerci memurlar bunların hareket. 
ı.-n .... katine.. mini oımaınafdadrrlar. 

Hitlerciler geliyor 
BERLIN, 7. (Milliyet) , L~,'~nya 

yi ı,.kiJ edon hilkümetler ...,........e ia
tifalar devam etmektedir.Bunlar Yerleri
ni Hitlercilere btrakmaktadırlar. 

Burada bulunan ecnebi ııazeteciler 
aanıüNlen fİ)ri.yet etmektedirl"!'· 

Almanyanm birçok ~erinde Jı_ü
kıimet dairelen- milliyetçı socyaliıt 
fırkaaırun bayraiı ~tir. 

F ramu wazetelmnde telli, 
PARIS, 7. A. A. - Petit Pariaien ea 

zetesi yazıyor: Hitler fırbs~Ut maval. 
fakiyeti, AlnMlllyanın aiyaai ........,, ta 
mamile değiftinnelrtedir. Bütün mahalli 
hükümetler, Ol'tadan kaybolınağa malı
kümdurlar, Bunlann yerine t~J'Ülle
ri itibarile Hitlerci kabineler kaim ola
caktır. 

Hitler hamleai , yalnız bir pariame~: 
to zaferi değildir. Kanuniyet , ~ev~n 
altında tahakkuk ettirilmit mtllı llİr al 
tüst olmaktadır. 

Ere Nouvel diyor k.i: Rhen'f'! öte ta
rafında vuku bulan hakiki ibtil~ '-!ı
sında ittibu edeceğimiz tek bir batb 
hareket vardır, o da mukaveleler ~lıi.
mına harfiyen riayet etmek ve hali ha 
zırda sulhun en emin temi-tı olan ?"ua 
hedelerln katiyen ihli.I ..ctilmerneaıne 
g•yret eb>lıllı:tir . ------

Japonlarla yeni yeni 
muharebeler oluyor 
PEKiN, 7. A. A. - Kupei Kov ıe

çid.i civarında ehemmiyetli ve ıiddetli 
bir muharebe bafl&ml§tır. MareıaI 
T chanıı Sue Liaq' ın bu ıeçidi 30 ,000 
aakerle mü<lafa ettiği söylenmektedir. 

Japon topçuıu bu geçidi müdafu e
den Çin mevzilerini tiddet)j surette 
bombardunan etmektedir. 

Japon tayyareleri Kupei Kov üstün
de do1&4makta, bombalar abnakta bu 
geçidi ele ı:eçirmeğe karar veren Japon 
topçuıunun atefi iıtikametini, tayin ve 
idare etmektedir. 

Pekinde büyük bir heyecan hüküm 
sünnektedir. 

PEKiN, 7. A.A. - Cemabi Tcbeng 
" Jebol " deki aakeri hareket bitmİ§ ve 
Çinliler Kupeiku üzerine doğru ıeri çe
kilıniılerdir. 

Lingyuan cepheaindeki Çin kuvvetle
ri , Ksin • F eni' Ku üzerine doğt-u çekil
mektedir. 

PEKiN, 7. A. A. - Japon ta,yyarele
ri, Jehol'ü tahliye etmekte olan Çin kuv 
vetlerini bombılrdıman etmektedir. C... 
neral Vanfulin'e relakat ebnekte olan 3 
Çinli zabit, bir Japon tayyareainden a
tılan bomba ile telef olmuılardır. 

Ceneral Vanfulin'in bindiii beygir de 
telef olmuttur . 

Jehol'ün düımeainclen meoul olan ce
neral Tangyulin az kalam Çin kuvveti• 
rinin eline diifecek idi. 

• 
ifşaat 

Bulgari•tanda 6 ayda 
40 tayyare yapılıyor 

PARIS, 7 (A.A.) - Birkaç zaman 
dan beri ltalyanm Macaristana 195 
bin ton boğucu gaz teslim etmiı oldu 
ğunu temin etmekte olan Echo de Pa 
ria gazeteıi, bugün Caproni ismindeki 
lta!yan müesıeseai tarafmdan 1932 se
nesi baıla.ngıcında Sofyada vücude 
getirilmiş olan fabrikarun Bul .. ar hü -
kümeli heaahına altı ayda bir 45 ili. 
50 tayyare it\§41 ebnekte olduiunu 
yazmaktadır. 

Nevyorkta para yerine 
kağıt çıkarılacak 

VASHINCTON, 7. A .A. - Dün va
liler konferanııoda beyanatta bulunan 
M. Rooıe•elt, §Öyle demittir: 
Bankaların umumi vaziyetinin mim

kün olduiu kad .. yeknasak olmaaını ar
zu ederi.clt bunun için bükiimetin müza~ 
hcrctte bulunacağını vadettinı. 

Y ~llİ reiıicümbur, hipoteldere ve iııiz 
fere yanlan ajanlarına müt...Uik milli 
bir siyaaet takip ve bunua için muhte
lif Amerika hükiimetlerinin meaaiıini 
birl"!tireceğini de vadetınİftir. 

M. Rooıevelt, '" sözlen ilave etmiş
tir: 

Pazarteıi günkü beyaoatın ııayeai, 
yeniden para ve döviz iıtirdatlanna ma
ni olmak, paranın mühim bir kısmı «iz
li olduğundan nakti bir ajan teldi ver
mek idi. 

Moratoryom 
NEVYORK, 7. A. A. - HükUınet, 

perternbe de dabil olmak üzere o pne 
kadar devam edecek br moratorium ilan 
etmiıtir. 

1 Martta hitam bulan fevk.ali.de na
zik hafta zarfında 450 bankadan iıtir
clat edilen mevduat miktarı ceman 
962.000,000 dolara balif olmuştur. 

Bu meblağdan 444,000,000 u Nev
Y ork'ta v e 123 milyonu Chik•go'da 
idi. 

Para yerine 
VASHINGTON, 7. A. A. - Nl!Yyorlc 

ta Clearinc House §"hadetnamelerinin 
basılmasına devam edilmektedir. Yal ruz . 
bunlar, hükumetçe bir nakit planı tan
zim edildikten sonra ilrraç olunacaktır. 

E/tlenceli taraflar 
NEVYORK, 7. A. A. - Buhranın e! 

len celi tarafı da vardır: 
Dün alqam bir gürq dolayisile, gife

de para karftlığı olarak her türlü eşya 
kabul edileceği iliin edilmiştir. 

Bunun üzerine, türlü, türlü eıya geti
ren kimseler görülmiiJ ve salon hınca
hınç dolmuştur. 

Nev - York borsası ka~lı 
NEVYORK, 7. A. A. - Esham bor

sası, yeni bir karar verilinceye kadar ka 
lacaktır. 

M. Hoover'in bir beyannamesi 
V ASHINGTON, 7. A. A. - M. Hoo

ver, Amerikan milletine hitaben R"frel 

D 1 f • 1 miı oldttiu bir beyannamed" ildiaadi en Z BCl8 an buhranı iktihem için M. Rooıevelt'in 
HONG KONG, 7 A.A. - Fol- Yiicuda «etlnrıiş olduğu proı:rama mil-

keston vapuru, Antung namında- \etin candan müzaheret etmeaini ist&-
ki İngiliz vapuru Mafou açıkların mekteclir. ___ ,.. ____ _ 

da karaya oturduğu sırada vapu- BuT gar başvekili 
run tahlisiye aandallarına binen L d d 

Danimarka kral •• 114 yolcu ile 55 tayfayi aramak- OD ra • 
k il ' ta.dır. LONDRA, 7 A.A. - Bulgar 

ra ça•ı ( Yolculardan Z86 kiti ile tayfa- Sa.vekili M. Mouchanoff, Lon-
PARfS, 7 A.A. - Paris.tei>ulu dan 50 kiti Anhui vapuruna ak- draya gelmittir. 

nan Danimarka kral ve kraliçesi tarma edilınitlerdir. Brland'ın hatıra•• 
aaat 8, 15 te Paristen hareket ede- Antung vapurunun tamamen P ARiS, 7 A. A. - Müteveffa 
rek Dünkerk'e gitmitlerdir, Ora- mahvolmu• olduğu zannolunmak Aristide Briand'ın ölümünün yıl-
dan Danimarkaya dönmek üzere ~dır. Kaza esnasmda ne kadar dönümü münasebetile Cocherel 
vapura bineceklerdir. ıruıan telef olduğu belli dejfildir. kilisesinde merasim yapılmı,tır .......... ---......-~~ ........................... . ................. •.....-......------....... . .............................................. , ................................. . 
___.;;.M_..;;;;._,;;;M;:...:;;;;;;;oL_E~E ~m~~ 

Gelin erkek çıktı Peştimallı kadın 
Kulanın bir köyünde 

garip bir düğün 
IZMIR, - ıc..ı.da bir köylü kızı köy 

delikanlıl•rmdan birisine niıanJanmıt· 
tır. 

iki senç bir müddet yavuklu kaldık
tan sonra nihayet nıl<ahlan iayılnıqtrr. 
Fakat ... Celin Haaımın erkek oldufu 
muayenesi neticesinde anlatılrruıtrr. 
~-..... __ _ 

Sıva• Şeker fabrikası 
SlV AS, (Milliyet) - lktısat 

Vekili Bey tebrimi:ıde iken Sivas 
ta açılması l&zmı gelen teker fab
rika11 için halkla tenuularda bu
bnmutlardır. Sivaslılar yıllardan 
beri özledikleri teker fabrikuı
nın biran evvel Sivaata açılması
nı Vekil Beyden rica etıni,lerdir. 

Vekil Bey de arzularının tabak 
kuk edeceğini müjdelemistir. Bu 
sebepten Sivaslılar çok ~evinç ı
çindedirler. 

Sözderleme•i 
SiVAS, (Milliyet) Lisan 

seferberliğinde SiYaslılar da ken· 
di ıahj\lar~nda fazlaca çah.ıyor
lar. Muallım, memur, esnaf tala· 

' be, hepsi ayrı, ayrı öz liıanrmızın 
incilerini arayıp, bulup çıkarıyor· 
lar. Ve çıkardıkta ı sonra da Veka 
lelin dağıttığı fitlere yazarak her 
hafta Maarif Müdürlüğüne teslim 
ediyorlar. Diyebirim ki Saviıta bu 
mesele ile en ziyade ali.kadar o
lan muallimlerdir. Bu kafile milli 
lisan uğurunda çok hasas davranı 
yarlar. Ve bu sahada da muvaffa
kiyetli verimler veriyorlar. Pek ya 
kın zamanda milli kaynaklardan 
fışkıracak öz lisanımızın ana hat· 
ları tamami surete ikmal edilecek 
ve bütün memleketin beklediği 
hakiki lisan inkılabı tamami suret 
te kendisini gösterecektir. 

Polatlı belediyesi 
peştimah menetti 
Polatlıdan bildiriliyDI': Belediye mü

him bir karar vermi,, kadınların doa, 
peftemal ve futa aiyınelerini meneda
rek manto veya çaqaf ıiymderini em
retmİ§, emrin derhal tatbikine "-flan
mqtır. Belediyemiz hararetli bir çat..,_ 
yapmaktadır. Eski ve köhne tarzlı frnn· 
l•r yıktınlmakta, yenileri yapbnlmakta 
dır Mektep çoculdannm bzadaa viki.
yeai İçin clemiryolu •ltından seçmek ü
zere bir yeralb yolu da ,..pr1ac:aktD". Be 
tediye kaMbanm elektrikle tenvirini de 
düşünmektedir. 
• 

Tekirdağı mu•evileri 
. 1:EKIRDAG (Milliyet) - Şeh
rımızde musevi Ceınaabnın bir 
klübü vardır. Bu klüpte toplanan 
gençler dün aktam bir karar itti
haz etmi.lerdir. ittihaz olunan bu 
karara göre badema Museviler 

lisanı resmimiz olan türkçe ile 
konu,mağı evlerinde kulüplerin
de olsun Ticaret hanelerinde her
hangi suretle türkçeden gayri li
san kullanmayacaklarına dair bu 
temiz kararlannı Vilayete ve Hal
kevine bildirdiler. 

Bu kararlarını teyiden yir
mi otuz Musevi genci Halkevimi
ze müracaatta bulunarak kayıt ve 
kabüllerini istediler, diledikleri 
Komitelerde kayıt ve kabülleri ic
ra kılındı. 

Me•lek konferansları 
SAMSUN {Milliyet) - Her onbet 

günde bir paazrteai günleri lnönü 
mektebi konferans salonunda ilk mek 
tep muallimleri arasında faydalı kon 
feranslar ve nümune dersleri verilme 
ye batlanmı~tır. Samsunun kıymetli 
Maarif müdürü Cemal Gültekin Be
yin bu husustaki himmetleri kayda ıa 
yandır. 

Okumak aşkı 
Bigada kaç yeni 
mektep yapıldı? 

.~ir~d~ yazılıyor: Burada feyizli va 
aıusmır bır maarif haraket ve faaliyeti 
var. 

. Şimdiye. kadaı· 25 köyde yeni mektep 
1R§a edilınİf bulunmaktadır. Bu ıene 
de Fili, .Daniıment, Rekmezli, Kuruebe 
M~sudı!'e, lıkender, Kaldrrımbqı köy 
lennde bırer yeni mektep yaptlmqbr. 
Cerlenges, Dimetoka, Aiaköy 0-.
köy ve Savaıtepe köylerinde de birer 
yeni mektep yapdmaktadır. Mert.e:ı ka 
zada da 6 dershaneli büyük bir mektep 
yapılmıştır ve Karabiı:a mektelıine 3 
derıhaneli yeai bir kı•nn illve eılilmİJ, 
Dumlupınar melrtelıinin de Ortamekte
be tahvili telr.arriir etmlttir. 

Doluda Gazi bayramı 
BOLU, 7.- Dün Boluda Gazi bayra

ou l(iinü yapıldı. Cece ye l(iindiiz emsal 
siz tezalıünoıla derin 1.....mç cluyııulan, 
minnet ve fiikran hialeri izha.r. edildi. 
Cazi Hz. ne tell"aflarla arzıtaa-t o
lundu. 

fzmirde bir kollej 
lZMIR 7.- Halk Fırk'!aında diin 

yapılan bir toplantı~ ~imizde "Tan 
yeri'' isimli bir kolleJ tesısıne karar ve
rilmittir. 

Mersinde ipekçilik 
Mnnden lıildiriliyor: Vili.J'l!tİmiz, 

şehrimizde dut aiaçlannın çotalma .. ve 
İpekçilitimizin JÜk"":~i için, Antalya 
dan dut fidanlan getırmiye karar ver
miıtir. Bu fidanlar, bahçelerinde dut ek 
mek ve yetiştirmek istiyenlere v-1e
cektir. 

Bir üfftrikç(l 
SAMSUN (Milliyet) - Bekir iı

m.inde .eraeri bir adamın üzerinde 
üfürükçülüğe ait kitaplar, bÜyÜ.k ve 
garip mühürler ve ıifeler içinde il&ç
lar bulunmuş ve aynca tabanca tap. 
maaı da dikkati calip l'Örülmüıtür. 
Merkum zabıtaca derhal tevkif edile
rek adliyeye tealim edilmiıtir 

Heyetlerde çah9aalat 
hakkında kat'i karat 

ANKARA, 7 (Telefonla) -
Umumi harp •enelerinde ihracııl 
ve meni ihtikar heyetlerinde bııl"11 
dukları sırada yaptıklan ialertletı 
maznun bulunan mülga Zi~aat f/• 
Ticaret nazırı Ahmet Besimi 111 
Mustala Şeref beylerle arluıdafla· 
rı ltalrkında lrat'i bir karar itti/ta• 
zına dair hiikiimetin Millet Mecli-
5ine vaki müracaatı Adliye encii· 
meninde müzakere etlilmeğe bar 
lanmıftır. 

Encümen meseleyi tetkik içİfl 
tali bir encümen le.kiline lrarar 
vermİf ve encümen azalıklarırııı 
Salahattin (Kocaeli) VtUfi Meh
met (Balıkesir), Raif (Trabzon) 
beyleri seçmiştir. Tali encwnefl 
Maliye vekaletinin salahiyettar bit 
memurunun encümeni tenvir mak 
sac/ile izahat vermesine lüzum gös 
termis ve bu hususta hükümete tet. 
kere Yazılmıştır. Meselede diğer i· 
simleri geçen zevat arrumıd a tica· 
ret ve sanayi :.dcuı reis muavini, 
sabık Ameclci Suphi, sabık Ti· 
caret umum müdürü Hüseyin Mii· 
nir, tüccardan Haydar, Divanı Mu 
hasebat azasından Ziya, Men'i ilı 
tik.ar komisyonu reisi Hüseyin Ca 
hit beylerle, .abık itibarı Mif.li batt 
kan müdürü M. Veyl, Sarim, Mit· 
hat Şükrü, Tevfik, Mahmut Nedit11 
ve Sa.on beyler vardır. 

Fırka idare heyetinin 
kararları 

ANKARA, 7 A .A. - C. H. f. 
grup idare heyeti reisliğinden: 

C. H. Fırkcuı grupu heyeti bu· 
gün saat 15 te Tekirdağ meb'uırıı 
Cemil Beyin riyasetinde toplan
dı . Emvali Milliye satış bedelleri· 
nin tecüi ve mübadillerden harık
zedeler gibi mesken icar bedeli 
alınmamcuı hakkında evvefoe fır· 
ka grupu umumi heyetince veriletl 
karara tevfikan fırka Malive en
cümeni tarafından yapılan tetki· 
katı muhtevi raporun tab ve tetJ
zii ile gelecek içtimada bu mese· 
lenin müzakeresi kararlastırıldı. 

Sabık Peıte muavin 
konaoloau beraet etli 

ANKARA, 1 ( Telefonla j -
lhtilaatan maznun olarak ağır ce
uı mahkemesinde muhakeme edil 
melrte olan sabık Peste muavin 
konsolosu Hasan Ke..:ıaletti" Bey 
hakkında ihtilasa dair kafi delil 
görülmediğinden beraetine karaf 
verilmqtir. 

Bir filim fabrikasında 
4 kadın yandı 

BRUKSEL, 7 A.A. - Tervue· 
cen'cleki filim labrikcuında bit 
yangın çılunıftır. 15 bin ton mik· 
tannda filim yanmıf, bir kifİ ya· 
ralanm'f, dört kadın da yanıp kül 
haline gelmİftİr. 

Yangın esnasında vukubulan 
iftiôl atelyede çalıfanları dı.,arıyıı 
fırlatıp amıı,hr. 

Türkiye - İsviçre 
adli mukavelesi 

BERNE, 7 A.A.- Federal mec· 
liai, medeni ve ticari meselelerde 
Türkiye ile lıviçre arasında me>'· 
cut olan hukuki münaaebata mii· 
teallik olup 21 kanunusani 1933 
de Ankara' da parafe edilmi, olaı:ı 
ınukavelenameyi tasdik etmittir. 

Meclis, İsviçre sefirini medisiıı 
tasdiki .-rtile bu mükaveleyi İııt' 
zalamağa mezun kdmı.~ır. 

On milyarlık Fransıı 
istikrazı 

PARIS, 7 A.A. - Maliye naı~· 
n bu sabah meb'usan meclisi Jı
vanına son mali eer.eler açıklarıı:ı~ 
kapatmağa tahsis dilecek olan l 
milyarlık bir istikraz projesi te>'' 
di etmittir. 

İtalyan kralının 
•ey aha ti 

TA YOUM, 7 A.A. - lta11ar, 
kral ve kraliçesi, dün buraya lgel• 
m~ler, hükiımet memurlan, t.ıı.. 
yan konsolosu, yerli ve ltalyanl~~
dan mürekkep büyük bir kala,,.. 
lık tarafından kar,ılarumtlar~''~· 

Kral ve kraliçe, mahalli hu",,. 
met memurlarile ltalyan teb•~ııl 
nın murahhas heyetlerini 1'a Ş' 
ettikten sonra yollarına devaııt el' 
derek Tebtunis' e gitmitler, o~ll t#" 
bir İtalyan asarı atika heyet~·tıitıl 
rahndan yapılmakta olan ııt11 

hafriyatı tetkik etmitlerdir. 
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Ekonomi 

İtalya ile ticaretimiz 
Yeni esaslar üzerinde mukavele 
yapılması için müzakerat başlıyor 
Aldıtnmz mali\mata nazaran ya

kında memleketimizle ltalya araam
da yeni ticaret mukaveleli akti için 
ınüzakerata batlanacakbr. Müzakera 
bn Ankarada vukubulmaaı muhte
ıneldir. Bu mukavele yeni esaslar da• 
bilinde ve her iki memleketin menfa· 
atlerine uyııun olarak )'apılacakbr. 
ltalya memleketimiz miifterileri ara· 
aında, bilhaaaa aon senelerde daima 
birinci safı itial etmektedir. ltalya 
ithalitçılarmuz araamda da gene e
hemmiyetli bir mevkidedir. Bu müza
kerata bqlamadan eTVel uzun uza
dıya tetkikat yapıhnııtır. lkhsat veki 
Jetinin Ticaret odaımdan iıtediii ra
por ikmal edilmittir. 120 Büyük sahi
fe tutan hu raporda asırlardan heri 
memleketimizle ltalya araımdaki ik
tıaadi münaaehat teırih edilmekte, bi 
zim ltalyadan, ltalyanm biz.den neler 
olabileceği kaydedilmektedır. 

Dündolar üzerine muamele 
yapılmadı 

Dün lıtanbul borsaımda dolar Üze 
rine hiç bir muamele olmamıştır. Bor
sada bugÜnlrii vaziyette dolara emni
)'etaizlikle bakılmaktadır. Diier taraf 
tan dün Avrupa boraalanndan liret 
ve mark üzerine de fiatler düıük gel
diğinden, lıtanbul boru.unda da li
ret ve mark üzerinde sukut görühnüt 
tür. Fiat ve mevkiini muhafaaz edebi 
len yalnız Framız frangıdır. Türk pa 
rau Fransız frangı üzerine tanzim e
dildiii için, paramızın mevkii gayet 
sağlam bulurunaktadrr. Dün borsa ko 
miaeri Ihsan Rifat Be)' borsa aalonu
ltıa inerek muameli.ta bizzat nezaret 
ehniıtir. 

Gümrüğün bir suali 
Gümrük idaresi Kambiyo borsasın

dan Msur ve Suriye paralarının lngi
liz Jiraaı -ve franga nazaran naııl tan .. 
zim edildiğini, aralanndaki niıhetin 
ne olduğunu aormu9tur. Borsa bu hu
IUataki formülleri gümrüğe bildirmit
tir. 

KU§çularm bir müracaab 
Bazı kut sahipleri Ticaret odauna 

bir müracaatta bulunmuılardR". Bun
lar müracaatlannda diyorlar ki: 
"Türk kanaryalan iyi cin• kanarya
lardır. Yalnız öhneaini bilmezler. Av 
l'upada kanaryalara ötmek öğretmek 
İçin "kut orgu" denilen bir nevi org 
vardır. Biz bu orgu getirtmek iıtiyo-

h
...,ztb' org aibi reaim alrnak istiyorlar 
aukibkik ' . . a at C org değil, yalnız 

ıuru orııtur.. Eğer gümrük iune ba
kıyorsa barı kut diye resim alasn." 

Oda bu garip müracaatı tetkik et
mektedir. 

İptidai maddeler 
Sanayi birliği mevaddı iptidaiye me 

•elelerinin bir a nevvel halli için lktı 
•at vekiletine yeniden bir müracaat 
Yapmıthr. 

Tütün ihracatımız 
R.eami iatatiatiklere söre, 1932 ae .. 

neainde tütün ihracatımızda •enek 
mikdar ve gerek kıymetçe bir aene 
evveline nazaran lehimize büyiik bir 
fork vardır. Jhracatunızda mikdarca 
6.6 milyon kilo yani bir sene evveli
ne nazaran, yüzde 30 tezayüt var
dır. Kl}'metçe iae 1.8 milyon lira yani 

[ BORSA 1 
(lf Bankaımdan alınan cetveldir) 

7 MART ·1933 
Ak§&n> Fiatlan 

istikrazlar ı Tahvilat 
lıtanbul dahili 96.- Elektrik 
Ş&rk d. 7olları 6,65 Tram•a7 
D, Mu,,abhide 61.SO Tii el 
C&ınrükler 5 75 ° 
Saydi mabi i- Rıhbm 
8•idat ıı.'75 Anadolu 1 
l'. aıkerİJ• 7,75 " 111 
larnir BelediJ• Mi-
lttiJcrur 99 ıı.e,a'iu 

ESHAM 

1,. Ba. Nama 10,15 ı Boınonti 
" ,. Hamill.n• 11.- Terlco• 
';, " Müeııia 119.- Çimento Ar. 
11,rıa.dolu 23,90 lttilaat dey. 
Reji 4,25 Şark de7. 
Şir. hariy• ıs.- Balya 
~'•rnva7 54,- Şark m. eıcca 
la\lıni Siaorta 11.- Telefon 

ÇEK FIATLARI 

ıa-

44,20 
41.95 

51,30 

24.-
37,
ıı.ıs 

27.-
1,70 
2.50 
2.85 
ı4.-

ıs,ı3,25 

4,17 
5068,83 

z,oı,68-ı-2 
4,23,975 

3,89,75 
79,68J-2 

34,53.SO 

10.114.SO 

N U K U T (Satıı) 

Kurut .IC.ııır111 

169,-
732 

210,-
117.-
23,-

820.-
26.-
85,-

122.-

ı Şilin, A •• 
1 Pezıeht 
ı Mark 
1 Zıe.loti 
1 Pensa 

20 Ley 
10 Dinar 

1 C•rnoveç 
1 Allln 
1 Mecidiye 

Banknot 

27,-
17,-
50,-
24,-
33.-
23,-
56,-

9,34 
35,-

2.39.-

yüzde 9 tenakuı vardır .. Bu tütün fi. 
atlerinin düıük olma11nın tabii bir ne 
ticeaidir. Bu dü,üklüğü göstermek i
çin geçen sene tütünün vaaati fiatinin 
130 kuruı iken bu aene 93 kurut oldu 
junu aöylemek kabildir. 932 de Al
manya, Amerika, Ruıya, Avusturya, 
Belçika ve Javip-eye tütün ihracatmıız 
artmıfhr •• Buna mukabil Fransa, Çek 
oalovak)'a, lngiltere, Javiçre, ltalya ve 
Macariatana ihracat azalmıthr. Muh
telif meınl'eketlere ıöre 932 ve 31 de 
tütün ihracatmnz ıudur: 

1932 1931 
Memlek.tler Miktar 

Almanya 7649573 2315924 
Amerika 6377299 4650714 
Avusturya 1375130 1024174 
Belçika 1404523 580999 
Bulgariatan --1 
Çekoılovakya 734140 1958796 
Franaa 16790 39341 
lngiltere 29778 42158 
Hollanda 3190447 2122216 
lıveç 518257 163088 
lıviçre 13446 28427 
ltalya 4190190 6782288 
Macariatan 208523 595277 
Mıaır 1092831 1194620 
Polonya 87851 41340 
Romanya 73671 62822 
Ruıya 331417 
Suriye 56647 106016 
Yugoslavya 29097 
Yunaniıtan 1219457 329632 
Diier memleketler 274282 138480 

YEKON 28844252 22212382 

Alman - Bulgar takas 
müzakereleri 

Almanya ile Bulgaristan araamda 
bir takas mukaveleai akti için uzun 
müddetten beri yapılmakta olan mÜ· 
zakereler hayli ilerilemiıtir. Bu mu• 
kavele, Alman aanayi mamulibnm 
Bulgar tütünlerile mübadeleai esaıma 
göre bu müzakerelere demir, lokomo
tif, vagon ve elektroteknik aanayiine 
menaup birkaç mühim Alman firmaaı 
da i9tirak etmektedir. Bu muamelenin 
top yekUn kıymeti 33 milyon mark 
tahmin edilmektedir. TeaJim müddeti 
iki aene aürecektir. Bulgar tütünü ver .. 
mek auretile yapılacak tediye müdde 
ti takriben 6 sene devam edecektir. 

Londra borsasında 
LONDRA, 7 (A.A.) - Kambiyo 

piyaaaıının vaziyetinde değiıiklik vok 
tur. Dolar teacil edilmemiıtir. Diğer 
dövizlerin ilk fiatlan hemen hemen 
dünkü kapanışın aynıdır. 

Alman - Yugoslav ticaret 
odası 

BELGRAT, 7 (A.A.) - Wolff A
jansı bildiriyor: Birkaç güne kadar 
bir Abnan - Yugoslav ticaret odaSJ te
aia edilecektir. Bu odanın açılması i
çin lüzum görülen ilk hazırlıklar ya
pılmıf ve tetbirler aJınmıttır. 

- - -·• ... lltl+41•--· ~-
Ticaret odası 

Bugün madenciler 
din ~P.necek 

Ticaret Odası kongresi yarın 
üçüncü celsesini yapacaktır. 

Bu celsede Madenciler birliği 
umumi katibi Sadreddin Enver 
Beyin Madenlerimiz ve himayesi 
çareleri hakkında kongreye ver
diği raporu tetkik eden encüme
nin noktai nazarı dinlenecektir. 

Bundan sonra Hereke fabrikası 
müdürü Retat Bey kongreye ver
diği sanayi raporu hakkında iza
hat veremecektir. 

Kongrenin yarın da bitmiyece
ği anlaplmaktadır. içtimalara da
ha bir hafta kadar devam edilme
si mu~temeldir. 

-~-

Poliste 

Kaçak etler 
Karagümrük'te 20 kilo kaçak 

sığır eti götüren Fatma isminde 
bir kadın görülmü,, etler müsade
re edil mittir. 

Tutuıan baca 
Beyoğlunda Büyükhendek cad 

desinde Lüi aparbmanınm 3 'üncii 
katında müsteciren sakin Madam 
Lina'nın dairesindeki soba baca
s~ın.. ~ur':1nıları tututmutsa da 
sondurulmıi•tür. Madamın efyası 
2000 liraya sigortalı olduğu anla
tılmıttır. Tahkikata devam edil
mektedir. 

Dükkanda hırsız 

Sirkeci'de Dervit sokağında 
Halil Ef. nin kömürcü dükkanına 
giren ve çekmece kilidini kırarak 
ı87 kurut calan Niko derdest edil 
mittir. 

! • .' . ~-4··~ t 
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Beledlyede 

Şehir bütçesi 
Bug6nkü içtimada 
müzakere•İ baılıyor 
Belediye bütçesinin varidat kıs 

mı dün tabedilmi• ve azaya dağı
tılmıttır. Bütçenin · müzakeresine 
meclisin bugünkü içtimaında haf" 
)anacaktır. 

Telefon tarifesi 
Yeni telefon ücret tarifesi tes

hil edilerek tasdik edilmek üzere 
Dahiliye Vekaletine gönderilmİf" 
ti. Tarife bugünlerde Belediyeye 
gelefektir. 

Bozuk taksimetreler 
Son günlerde bazı otomobille

rin taksi saatlerinin bozuk olduğu 
anlatılmıtbr. Belediye tubelere 
bir emir vererek bütün taksilerin, 
ani olarak bir gün kontrol edilme
sini bildirmittir. Umumi kontrol
da bozuk çıkan taksi sahipleri tec· 
ziye edilecektir. 

Seyyar satıcılar 
lzmir Belediyesi yeni bir tamim 

göndererek, bütün seyyar satıcıla
rın sokaklarda yalnız türkçe ola
rak bağırmalarını bildirmittir · 
Batka lisanlarla bağıranlar teczi
ye edilecektir. 

lstanbul Belediyesinden, böyle 
bir kararın ,ehrimizde de tatbik 
edilip edilmediğini sorduk. Aldı
ğımız malfunata göre, lstanbulda 
~atıcıların türkçeden ba,ka bir li
sanla bağırmaları esasen memnu
dur. Çünkü zabıtayı Belediye tali
matnamesinde bu hususta bir mad 
de vardır. 

Belediye satıcıları daima kon
trol etmektedir. 

Cemlyetlerde 

Y ent mimarlarımız 
için çay 

Güzel sanatlar Akademisi mİ· 
mari tubesi, Akademinin yeni me
zunlarını biribirlerile tanıttırmak 
maksadile Güzel sanatlar birliği
nin Alay köşkündeki binasında 
dün akşam bir çay ziyafeti tertip 
edilmi.tir. Ziyafet çok oa.mimt 
geçmiş ve bu fırsattan ?atifade e
den yeni mimarlarımız, meslek
datlarile kendilerini alakadar e
den mevzular etrafında konut
mu,lardır. 

Talebe birliği kongresi 
Milli Türk Talebe Birliği kon

gre reisliğinden: Konııreye Cuma 
günü saat ı3,S tan itibaren Hal
kevi salonunda devam edilecek
tir. Bütün murahhas arkadatların 
tetrifi. 

Bayramda yerli mal 
propagandası 

Milli Tasarruf ve lkbsat Cemi
yeti İstanbul merkez heyeti, pa
zartesi günü toplanacak ve yakla
şan Kurban bayramı münaaebeti
le yerli malları ve mahsulab kul
lanılması lehinde sarfedilecek fa
aliyet programını hazırlıyacaktır. 
Bayram dolay11ile bu hususta afit
Jer bastırılması ve konferanslar 
tertibi timdiden mukarrerdir. Di
ğer teferrüat, o günkü içtimada 
tesbit edilecektir. 

lnhlsarlarda 

Tütün satıı1arı 
Bu ıeneki tütün mahsulümüz 

miktar tibarile az ise de evsaf iti
barile iyidir; fiatlar da 932 sene
sine nisbetle yükselmittir. Bu yük 
selif bazı mıntakalarda o/0 80 nis
betindedir. Bunun sebebi mahsu
lumuzün alıcısı bulunmaaıdır. 

Bu seneki mahsulun dörtte ü
çü sablmıf gibidir. Çekoslovakya 
Rejisi münaka•a ile 2,500,000 kilo 
tütün aldıktan sonra ıtok azalmıt
tir. 

Avusturya ile Türkiye arasın
da bir takas mukavelesi aktı üze
rine, Avusturya rejisinin memle
ketimizde mübayaacılığını yap
makta ~lan Austro • T urc tirketi 
muhtelıf mıntakalarda tütün mü
bayaasına b8'lamıttır. 

Austro - T urc firketinin 2,500 
000 kilo tütün alacağı söyleniyor'. 
Amerikan kumpanyaları da fİm
diye kadar lzmir ve Samsundan 
dört milyon kilo tütün alrnıtlardır. 
Mahsulun azlığı ve tütün harman
lanna Türk tütünü karı,trrmakta 
olan ecnebi fabrikaları, mübayaa
da aceleye sevkediyor. 

Yakında Alman fabrikaları ve 
Macar rejisine mensup bir heye
tin mübayaat için tehrimize gele
ceği haber verilmektedir. 

Eldeki bonolar 
Kaldırılmadan yeni•i 

. çıkarılmıyacak 
Gayri mübadiller namına An

kara'ya giden heyet, dün avdet et
miştir. Heyet, dün Gayrimübadil
ler cemiyetine uğramamıttır; hat
ta Cemiyette heyetin avdet ettiği 
dahi tamamile bilinememektedir. 

Maamafih, tereffuh eden malu
mata göre, Maliye Veki.leti, elde 
mevcut bonolar tamamen sarfe
dilmeden yeni bono çıkarılmasına 
muvafakat etmemektedir. Mesele. 
cemiyet idare heyetinin yarınki 
içtimamda görütülecek ve lüzum 
görülürse k<t.ıgre içtimaa çağın
larak, heyet tarafından Ankarada 
yapılan temaslar ve tetebbüsler 
netices~ gayrimübadillere bildiri
lecektir. 

Diğer taraftan yeni bono çıka
rılmıyacağı piyasada tayi olmuf, 
dün 100 lira kıymetindeki bono
lar 3S buçuk liraya yükselmittir. 
Bunun daha ziyade yükseleceği 
tahmin edilmektedir. 

Bankalarda 

Bir yıldön1imü 
Adapazarı Türk Ticaret Ban

kasının bugün yirminci yıldönümü 
dür. Bu münasebetle bu aktam 
banka tarafından Perapalasta bir 
ziyafet verilecektir. Bu ziyafete 
bir çok ticaret ve maliye müesse
seleri erkanı davet edilmittir. 

MUbadelede 

Tasfiyeye doğrul 
Muhtelit Mübadele komisyonu 

reisler komitesi dün toplanını, ve 
İstanbul' da bulunan 6 ıncı Tali 
Mübadele komisyonunun ıs mart 
tan itibaren lafvına karar vermİf
tir. Komisyonda heniiz bitirilme
mit olan etabli Rumlara ait mua
meleye Mübadele komisyonunda 
devam edilecektir. Tali Komis
yondaki Türk ve Yunan murah
hasları esas komisyonda mutavir 
olduklı&rından eaki vazifelerine 
avdet edeceklerdir. 

Mahkemelerde 

Vilayette 

Mesai saatleri 
Ni•anda yedi saatten 

•eklze çıkarılacak 
ı Nisandan itibaren devairde 

mesai saatleri 7 saatten sekize çı
karılacaktır. Heyeti Vekile kara
rına göre, Valiler, mmtakalarının 
hususiyetlerine göre, devairde me
sai saatlarmı 8 saat olmak tartile 
günün muvafık görecekleri saat· 
lerde çahtılmak üzere tesbite sala 
hiyettardırlar. Şehrimizde geçen 
yaz saat 9 dan ı2 ye, ı3 ten 18 e 
kadar yaz mesai saatleri tatbik e
dilmitti. Bu seneki batlangıç ve 
tatil saatları da kariben Vali B. 
tarafından kararl-.tırılacaktır. Bu 
hususta muhtelif noktai nazarlar 
vardır. 

Sabahlan 8 den bilafasıla ıs 
ya kadar çalıtılması ve o saatten 
sonra memurlara bir az hava ala
bilmeleri için bir kaç saat bırakıl
ması muvafık görülmekle beraber, 
it sahiplerinin uzak yerlerden teh
re ancak öğleden sonra inebildik
leri de dÜfÜnülmektedir. Bu iti
barla mesai saatlerinin 8,S tan ı 7 
buçuğa veya 9 dan ıs e kadar tes 
bit edilmesi muhtemeldir. 

Ata 8. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2 

inci tube müdürü Ata B. Veka
let emrine almmıfbr. 

Uluborlu kaymakamlığı 

Vilayet maiyet memuru Tacet
tin B. Uluborlu kaymakamlığına 
tayin edilmittir. 

Defter meselesi 
Beyoğlu malmüdürlüğündeki 

defterler meselesi tahkikatına e
hemmiyetle devam edilmektedir. 
Dün de bazı alakadarların ifade
lerine müracaat edilmittir. 

Sefaretlerde 

Efgan sefiri gitti 
Efgan sefiri Ahmet Han dün 

Ege vapuru ile lskenderiyeye git
mittir. Sefir, lskenderiyede, haç · 
için Hıe&%a gitmekte olan pedef'İ 
ile görüşecektir. 

Emniyet sandığını dava! 
Bir borçlu merhun konağının 

sathrılmamasını istiyor 
Birinci Hukuk Mahkemesinde 

Emniyet Sandığı aleyhine Ömer 
Avni Bey isminde bir zat tarafın
dan bir feshi ihale davası açılmıt
tır. 

Ömer Avni Bey Şitlide Metru· 
tiyet mahallesindeki 33 bin lira 
kıymetli evini ipotek ederek Em
niyet sandığından ıs bin lira istik 
raz etmiştir. Borç ödenememit, 
faizi ve komisyonu ile de yüksel
mif, ı99SO liraya çıkınıştır. 

Emniyet sandığı da bu borca 
mukabil konağı satılığa çıkarmıt
tır. Fakat icra edilen müzayedede 
bu 33 bin lira kıymetli konak 
7860 liradan fazlaya çıkmamıt ve 
7860 liraya talibine ihale edilmit
tir. Emniyet sandığı da tekrar 
borçluya muracaatla mütebaki 
borç olan ı2110 liranın öden
mesini İstemi.tir. 

Bunun üzerine borçlu da birin· 
ci hukuk mahkemeıine müraca
atla feshi ihale davası açmıfbr. 

Emniyet sandığı vekili bu da
vanın rüyetinin mahkemenin sa
lahiyeti haricinde olduğunu ve da 
vanın ancak icra merciince tetkik 
edilebileceğini aöylemİf, dava bu 
hususta bir karar ittihazı için he
yeti umumiyeye sevkedilmi,tir. 

Mürteci yobazlar 
Tefvikiye camisinde sarhot ol

duğu halde arapça ezan okumıya 
cür'et eden Deli Ziya İsmindeki 
tahis sulh mahkemesi karariyle 
tevkif edilmiftİr. 

Deli Ziya mevkuf bulunan di
ğer bir adamla birlikte Çoruma 
nakledilecektir. 

Dün şehrimize Çoruma gönde
rilmek üzere Barlından da iki 
mevkuf gönderilmİflİr. Bunlar 
gene türkçe ezan hadisesi müna
sebetiyle Bartın müddeiumumiliği 
tarafından tevkif edilen Feyzi B. 

1 isminde bir muallimle Hasan Efen 
di isminde iki kitidir. 

Kaçak değil mi? 
Bartında ağzındaki altın ditle

rini almak maksadiyle baltayla 
anasını öldüren meyhaneci Ham
dinin meyhanesinde resmi band
rollu fiteler içinde kaçak rakı zu
hur etmittir. 

Hamdi hapisanede olduğu için 
o esnada meyhanede kardeti Rüf
tü bulunuyomıuf. Suçlu olarak 
Rüttü Bartından lstanbula doku
zuncu ihtisas mahkemesine gön· 
derilmittir. Dün cereyan eden mu· 
hakemede Rüttü dükkandaki ra
kıların ağabeyisi zamanından kal· 
dığını, kendisi kaçak olduğunu 
bilmediğini söylem ittir. Tahkiki 
için muhakeme batka güne bıra
kılmıtbr. 

Ceaet Morgla 

Çocuk dütümıe neticesinde Ha
seki hastanesinde vefat eden Ce
mile Muammer Hanımın cesedi 
morga nakledilmittir. Müddeiuınu 
milik tahkikata devam etmekte
dir. 

Rıhtım şirketi davası 

Gümrük idaresinin Rıhtım Şir
keti aleyhine ikame ettiği 650 bin 
liralık tazminat davaaının rüyeti
ne önümüzdeki hafta zarfmta de
vam edilecektir. Rıhtım tirketi 
tazminat talebine itiraz etmekte
dir. Şirket itirazını tekrar ederse 
gümrük idaresi zararın ehli vukuf 
vaaıtasıyla teıbitini istiyecektir. 

Reddedilen iki dava 

Muhtelit Türk - Yunan mah
kemesinde dün 5 davaya bakılmış 
tır. Bunlardan 3 ü talik, 2 si redde
dilmiştir. Reddedilen bu 2 dava-
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Kitap ve kitapçılar 
Bizim kitapçıları gayrete getİ· 

ren, yüzlerini güldüren mektep ki
taplarıdır. Çünkü mektep kitabı
nın muharriri kanaat sahibidir. 
Ne verirsen "eyvallah" der. Mek
tep kitabının kağıdına, baskısına 
itina etmeğe lüzum yoktur. En a
di hamurdan kağıda bassan ve en 
çirkin şekilde dizsen göze bat
maz. 

Mektep kitabının satışı için ça
lışmağa, reklam yapmağa da lü-
zum yoktur. Çünkü programa 
kabul edildikten sonra mektep 
kitabı ekmek, peynir gibi satılır. 
Şu halde böyle masrafsız ve 

zahmetsiz malı kim basmak ve 
satmak istemez. 

V aktile yalnız T ebareke cüzü 
satarak han, hamam sahibi olmuş 
kitapçılar vardı. Yeniler bu ka
zancı ancak mektep kitaplarından 
bei[Jerler. Çünkü mektep kitapla
rının aatıfı on bet binle yüz bin a
rasındadır. Maarif Vekaletinin 
(Tek kitap) kabul edişi kitapçı
ları bu noktadan telifa düşürdü. 

Tedrisatta vahdet düşünülerek 
ortaya ablan bu fikrin kitapçılar 
arasında kopardığı fırtına ümit 
ederim ki vekaletin musip bir ka
rarile çabuk geçer. 

Yüzbinlerce liralık sermayele
rin harekete geçmesi ve o nispette 
sigortalı bir kaz:.ıncın taksim e
dilmesi demek olan bu kararda 
her şeyden evvel milli terbiye ve 
tedrisin nezaketini gözönünde 
tutmak lazımdır. 

itiraf etmeliyiz ki bugünkü 
mektep kitapları yazılıt ve basılış 
itibarile çok geri ve zevksizdir. 

Kitapçılarımız mektep kitabını 
peynir ekınek gibi teli.kki etmek
ten vazıeçmelidirler. Ve eğer Ma
arif Vekileti (Tek kitap) siste
mini iyi ve güzel kitap manasın
da teli.kki ediyorsa bu işi Devlet • 
matbaası vasıtasile yapmayı ter· 
cih etmelidir. 

Bu suretle kitabın yazılıfı, bas
kıaı, dizilİfİ daimi bir mürakabe 
altında tutulduğu gibi satışı da 
müsavi tartlar dahilinde bütün 
kitapçılara bsrakılabilir. 

Bu usUI kabul edildiği takdi»de 
kitapçılar arasındaki kırıcı reka
bet ortadan kalkar ve mektep ki
tapları da zevksiz, biçimsiz birer 
boya ve mürekkep karalaması ol
maktan kurtulur. 

Bunun bir hayırlı neticesi de şu
dur ki mektep kitaplarını peynir 
ekınek teli.kki eden kitapçılarım12 
bu karlı bakkal hesabından ümit
lerini kesince sermayelerini mem
lekete faydalı tabı İflerine döker, 
ilmi, edebi eserler basmağa ra!;
bet gösterirler. 

Retit Galip Beyin bu noktaya 
nazarı dikkatini celbetmek vazi
femizdir. 

Burhan CAHlT 
-•-••••••••••••••••••ır•uoıı .. uenn•••••••••••••• 

da hüki'.imetimizden islenen tazmi 
nat miktarı S7970 lirac!ı:·. Redde
dilen bu iki davadan birini ma: 
dam Koralya açmıftır. Madam 
Koralyanın bu davası ı926 sene
sindenberi devam etmektedir. Şim 
diye kadar 7 celse aktedilmi,tir. 
Davanın b\ı kadar uzamasına se
bep madam Koralyanın tabiiyet 
meselesinin henüz halledilmemit 
olması idi. Madam Koralyanın 
Türk tebaası olduğu anl-.ıldığm
dan davası reddedilmittir. Ma
dam Koralya . Nitantatındaki evi
nin etyaaından dolayı 26140 lira 
ve evinin iadeain istemekte idi. 

Reddedilen öteki davayı da 
Y orgİ Ataidonis isminde biri aç
mıttır. Bu zat da lzmirdeki sine
maya ait bazı malzemeden dola! 
yı hükfunetimizden 2583ı lira taz
minat istemekte idi. 

Surpagop mezarlığı 

Sürp Agop mezarlığı oavası 
münasebetiyle T emyİz mahkeme
sinin Patrikhanenin Ermeni cema• 
ati namına dava ikame edemiye
ceğine karar vermesi Belediyeyi 
harekete getirmiştir. 

Bu karar mucibince 8 büçük 
milyon lira kıymetindeki mezar· 
lık Belediyeye intikal etmiş bu
lunmaktadır. Belediye mezarlığı 
kendi namına tesçil ettirecek ve 
miiteakiben arsa haline kalp ve 
ifraz ettirerek satacaktır. 
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Gelen e•rak seri •erilmes.- Müddeti 
seçen nüıhalar 10 kuruttur.- Gazete ye 
ma.tbaaya ait itler için rnüdiriyete mÜ· 
ra caat edilir. Gazetem~ ili.nların mu'u· 
liyeotini ka bul etmez. 

BUGONKO HAVA 
Ye'l ilköy rant merkezinden vet'ilen ma 

liımata ıöre bus\in hava bulutlu •• mü· 
tehavvil o lat'alc rüzıi.rlt dnam edecekti ... 

7.3.33 tarhiinde hava tazyiki 762 mi· 
hmetre en çok 11cakhk 16 en az 8 der9Ce 

w.rl -.d ilm i tİt'. 

Dünyanın hali! 
Gene dünyanın çarkı tersine 

dönmeye batladı ... Zenginlik için 
nümun"! olan Amerika parası, do
lar dün piyasada mü,teri bulamı
yordu. 

. Almanyada gırtlak ııırtlağa gel
mı,ler .•. Halk ve hükiimet heye
can içinde •.• 

Fransada, Hitler ekseriyet ka
zandı diye endite hükümferma •• 
Acaba harp mi olacak? •• 

Ruıyada zirai programa suikast 
edenler tutuldu .•• 

ispanyayı biç sormayın? Ne f&· 
to kaldı, ne villi.. •• 

Yunanistanda Kralcılar kazan
dı anıma, cümburiyetçi bir Cene
ral diktatörlüğünü ilin etti •• Bir ta 
raftan da ekseriyeti kralcı yeni 
meclisi içtimaa davet ettiler •• Pek 
~airane bir manzara arzetmiyor. 

Romanyada komünistlerle hüki'.i 
met döğü,üyor .. Bulgaristan ve Yu 
goılavya her zamanki gibi kanlı 
bıçaklı ..• 

Cenubi Amerikada ise harp, ha 
li tabii oldu •.. 

Eee •• doğrusu La ri.hate fiddün
ya sözü bu kadar parlak tahak
kuk eder ..• 

Ben bütün bunları görüyorum 
ela halimize şükrediyorum. Gene 
en gürültüsüz ve kavgasız menıle
ket bizimkidir. 

Erkek kız!. 
. Bilm.iyorum, hangi kasabada 

hır delıkanlı ile bir hanım kız bir 
müddet. n!tanlı olarak yapmıtlar 
so~ra n.ı~i.h olup evlenmitler •• Cer 
dege gırmce gelin hanımın erkek 
olduğu meydana çıkmıf .• 

Bu garip feydir ••• Hep erkeğiz. 
Hiç erkekliğimizden tereddüde 
düttüğümüz yoktur.. Bu ne garip 
e~keklik imi' ki;. gÜveyin fira,ına 
gırmeden farkedılememit·· Anl!Lfı 
lan eskiden gizli din ta,ıyanlar 
vardı, timdi de gizli cinsiyet lafı
yanlar çıkıyor ••• 

FELEK 
"" . . 

(Musul) lu kariimize: 

Mektubunuzu aldım. Te,elrkür 
ederim. Y azJığını.z fıkrayı bir mü 
ncuip zamanda bu mlunlarda o
kuyacaksınız.. Hürmetler. 

"" ..,. . 
Karilerimizden Fevzi B. ye 

Mektubunuzu aldım. Ceuabımın 
gecikmesinden dolayı özür dile
rim. Aradığınız i&im fecir miincuı
na gelen (lan) olabilir. Hürmet
ler. F. 

Mllliyet'ln edebi romanı: 42 

Hlkôya 

Dost yardımı 
- Fransızcadan 

Eski ahbaplardan Ludovic u
zattığım elimi fÖyle bir sıktıktan 
sonra, salonda tekrar apğı yuka
rı. dolatmağa ba,ladı. Belliydi ki, 
hır 9eye asabiletmitti. 

- Bu insanlar ne zaman kendi
lerine ait olmıyan itlerle uğrat
maktan vazgeçecekler. Be adam 
senin üstüne ne? Ne diye burnu
nu böyle itlere, hem de insanların 
hususiyetlerine kadşr sokarsın. 
Vallahi bıktım artık ••• 

Şatırdım: 
- Bana mı söylüyorsun? de-

dim. 
O zaman bir sakinletti. Bir kol

tuğu itaret etti. Oturdum. 
- Yok be birader, dedi, senin 

için böyle teyler söyler miyim ben 
hiç? Sen zeki adamsın, sır saklar
sın. Şu budala Jules Museau'ya 
hiç benzemezsin. 

- Peki, Jules Museau ne yap
mıt? Ben onu iyi çocuk bilirim. 
Sineğe fenalık etmez. 

- itte böyle iyi çocuklardan 
kaçmak lazım ya! Bir budalalık 
yaparlar, kırk çam birden devirir
ler. 

- Sana ne yaptı? 
- Bak anlatayım. Evvela sen 

Madelein'i tanırsın değil mi? Şu 
benim konuftuğum güzel kız •• 
-Tanırım. 
- On senedir sevitiriz. iyi bir 

kadındır. Fakat evlenemiyoruz. 
Çünkü kocaaı tımarhanede. . Bir 
türlü botanamıyor. Annesile be
raber oturuyor. Maamafih sık sık 
görütüyoruz. 

- Çok tirin kız görünüyor. 
- Şirin de laf mı? Melek, me-

lek. . Bir defa biç kızmaz. Eğer 
izzeti nefsine dokunulur falan, 
böyle bir teY olursa, yaygara ko
parıp ortalığı ayağa kaldırmaz. 
Sadece ağlar. 

- Eğer ağlarsa tabii buna sen 
sebebiyet vermezsin değil mi? 

Ludovic hemen cevap vermedi. 
Bir fey itiraf edecekmit gibi dütü 
nüyordu. Sonra anlatt: 

- Doğru ben ağlattım ama, fU 
hınzır Juleı sebep oldu. Ben, yal
nız olsaydım, onu ağlatmazdım. 

- Canım tunu açıkça söyle •• 
Kızı aldattın galiba •• 

- Ne yapayım, öyle bir ter ol
du. Fakat mazurdum. Bir defa 
Madeleine esmerdir, halbuki A
lice sarıtındır. 

- Alice te kim? 
- Efendim, bu öyle canayakın 

bir kız ki. • Bir mağazada satıcı 
kızdır. Ben ekseriya akşam çıkı
tında gidip kendisini mağazadan 
alırdım. 

- E, sen mazeretten bahsedi-
yordun. 

- Daha nasıl mazeret olsun. 
Alice çok botuma gidiyordu. Son
ra öyle ten, f&krak bir kız ki •• 

- Yani ötekinin aksi .• 
- Zavallı kız. • Bidayette ben-

de hasıl olan yeni itiyat farkların
dan tüphelenmeğe batladı. Mese
la artık eskisi kadar sık sık bera
ber yemek yiyemiyorduk. Maa
mafih bunlara da birer vesile bu
luyordum. Yalnız Alice'i mağaza
sı bir takım elbiseler götürmek i
çin Londraya göndermeğe karar 
verdi. O da ille beni de beraber 
sürüklemek istemez mi? 

- Sen beraber gittin mi? 
- Gittim. Hati. ettinı ama bir 

kere oldu. Fakat bu uzun ga~bu
bet için öyle enfes bir yalan uy
durdum ki. • Fakat felakete bak 
Madeleine yalanın hepsini yut: 
madı. itte o sırada Julea Museau 
ite bumunu sokmaz mı? Akıllı 
dütman ahmak dosttan iyidir, 
derler. Ben Londrada iken, bura
da olup bitenlerden haberim 

MAKEDONYA 
Aık, Kin, Politika oe Kan" 

Müellifi ı Nb:amettin Nazif .,,,,,,.,, ,,,.,,,,,,,,,,,,, 
Metrepolit Keriıimof kendiıini 

ıeliımhyan komitecilerin Ününden a• 
zametli admılarla geçerek çıktı. 

Fakaaat. • Kenılioini bekliyenlerin 
odaıma ayağını baatrğı anda bu aza. 
metten zerre kalmamıftı. Birdenbire 
afallar gibi olmut ve üıtüıte üç kere 
reverans yaptıktan oonra, bir kenara 
çekilmiı, §atkın f&fkm durakalınıttı• 

Zavallı metropolit, na•ıl ıaıkma 
dönmezdi ki, loı bir kötede yüksek 
arkalıklı bir koltuğa kurulmuı otu• 
ran, ucu sivri uzun sakallı bir adam 
gözüne iliımiıti. Bu adam, Bulgaris
tan Prensi, Rumelii şarki umumi va
lisi ve Osmanlı lmP.eratorluğu fahri 
Müşürü " Ferdinand dö Koburg " un 
ta kendiıi idi. 

Arkaımcla, biri Bulpr askeri üni
formaaını labi1, c!iieri ıivil gİyİnmİf 
iki adam ayakta dunıyor, uzun tuğ
lu beyaıı: kalpaldannı koltuklan altı
na 11kııbrmıf sınna kordonlu altı. y~
ver, bir duvar boyunca aıraya dızıl
miılerdi. 

Bir kaç büyük riltpeli ruhani, pren• 
ıin üç admı öteıinde tahta aandalye
le..., yanoturmutlar, ellerini uğ\Jftura
rak onu dinlemeğe hazırlanıyorlardı. 

Metropolit Efendi "F erdinand" ın 
arkaımda duran palabryılı:hlan tanı
mak için çok dütünmeğe ihtiyaç hia
sebnedL Sivil elbiseli adam 318 sene
sinde "Pirpiliça" da Makedonya ia
tiklalini ili.n eden, fakat 48 ıaat oon
ra Bulgariıtana kaçmağa mecbur ka
lan meılıur ibtililci Sarafof.u (l}. 
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Yaş dönümünde sıhhi tedbirler 
-1-

Gıda meselesi 
Gençlikle ihtiyarlık arasında bir 

dönüm devri addettiğimiz 40 - 50 
yatları, kuvvetli ve fazla gıdalardan 
aakınılacak nazik bir aafhadır. 

Bu zamana kadar uzviyet, tıpkı 
çok kömür yakılmıı, bir ocak eibi ku
rum tutmuıtur, artık iyi çekmemek
tedir. Onu daha ziyade isle, duman
la büsbütün tıkamamak lazımdır. 
Böyle bir vücut ancak hafif eıdalann 
bırakacağı hafif enkazı teraküme 
meydan vermeden barice atabilir. 

Bu enkaz mutlaka atılmalıdır, yok
aa bunlar ensicernizi zehirler, kan da .. 
marlanmızı aertleştirir, tansiyonumu .. 
zu yükseltir ve bunlann peıinden çe
§İt çeıit rahatsızlıklar peydah olur. 

Bu devirdeki gıda tarifesi umumi
yetle (süt ve sebze) üzerine olmalı
dır. Et az miktarda yenmelidir. 

Diyorlar ki: "Yalnız biz hayvanla. 
rı öldürmüyonı.z, onlar da bizi ölrlf, .. 
rüyorlar. Et biraz sıhhat getirmekle 
beraber, ona tahammül etmek İçin 
çok sıhhatli olmalıdır." 

Sebzelerin hepsi faydalıdır, ve ar
zu edildiği kadar yenilebilir. Sebze
nin ve meyvanın çoğundan hiç ziyan 
gelmez. Sebzeleri • mümkün olduğu 
derecede çiğ olarak ve kabukları ile 
;•emelidir: yeıil aalata, havuç gibi .• 
Taze aebze kuru sebzeye müreccah .. 
tır. 

Meyvalar da tembih edici vitaminleri 
ihtirak temin eden ıekerleri, Micey. 
ratrmıza verdikleri enıliha ve Üaarei 
mideviyeyi artırarak hazmı teshil e . 
den kokulan ile herkese ıayanı tav
siyedirler. Meyva gerek yemekte, ge
rek yemek aralannda yenebilir. Ku
ru meyvalarm da tazelerine yakın 
faydalan vardır: incir, üzüm, badem 
gibi. 

Süte gelince, bu da uzviyeti taınir 
ve tecdit eden halaakar bir gıdadır. 
Bealer, dezenfekte eder, idran arttı
rarak vücuttaki temesııiil bekayasını, 
muzır enkazı harice defeder. 

yoktu. Zaten benim vefasızlıkla
rımdan füphe eden Madeleine de
rin bir yese düttü. Nerdeyse nev
resteni olacaktı. Yemek yemi
yor, sokağa çıkmıyordu. Bunları 
sonradan öğrendim.. Jules Mu
seau kızın dütünceli ve meyus ha. 
!ini görmüf •• 

- Tabii teselliye çalıtmıt ola
cak. 

- Ama senin diifündüğün ~ibi 
değil. İyi bir dost naııl tesellı e
derse öyle. . Artık bu kadar me
yus olmamasını, beni unu ıtıını 
söylemiş.. Ortalıkta erkek kıtlığı 
mı var? demif. Sen, daha güzel 
kızım. Seni kalpten sevec;ek ne 
kadar erkek bulabilirsin, demif· 
Pek a,ikar imiş ki, artık ben onu 
sevmiyormutum. Eğer kendisi kı
zın yerinde olsaymıf, böyle bir 
fahite ile bırakıp giden erkeğin 
bir daha yüzüne bile bakmazmlf· 
Beyhude vakit kaybetınemeli imİf· 
Zamanın bir kadın hayatında 
mevkii ve ehemmiyeti varmıf. Bı
rak fU keratayı! demit. O da za
ten böyle istiyor. 

- Peki bunları nasıl öğrendin 1 
diye sordum. 

- Hepsini Madeleine anlattı. 
Hemen Museau'nun evine fırla· 
dım. iki kolundan yakaladım. E
rik ağacı gibi sıktım. Baatxm kü
fürleri. • Kendimi kaybetmİf gi
biydim. Bilir misin bana ne cevap 
verdi? Bir aandalyaya oturdu •• 
"Ben senin iyiliğin için yaptım" 
demez mi? Benim Madeleine' den 
yakamı sıyırmaklıitım için gi'.iya 
bana yardım ediyormuf. Beni o 
kadar sevdiğim bir kadım nasıl 
bırakırım? 

- Peki, sonra Madeleine ile ne 
oldu? 

- Şimdi her feyi Yava, yavaf 
yoluna koyuyorum. Fakat zor it! 
Ama, ne de olsa, iti düzeltece
ğim. Yalnız o herif bir daha 
kartıma çıkmasın. Vallahi boğa· 
rım. 

Aakari üniformahyı ;... tanımıyan 
Bulgar yoktu. Bu, Verhovist partisi 
reiılerinct- Cenenl Protokerof'tu. 

Prenı Ferdinand bir iki kere kesik 
kesik ökıürdükten oonra: 

1 

.- ~uhterem papaa efendileri -
dıye ooze batladı - Rilo ınanaatın· 
!"n. Bulgar ~arih~de kazandıfı büyük 
ıamı, yannki.neajller büyük takdir
lerle .•.n~c~k~ardır. Rilo manaatın· 
nm ~lrlftiğİmİz vatan mücadelesinde 
bugune kadar o~dığı rol "Büyük 
Bulgaristan" mefkilreıinin arkaıın
dan kotanlara ııurnr vermektedir. 
Size, gösterdiiiniz güzal miaallerden 
dolayı tetekkür ederinı. 

Büyük rütpeli papaslar prenai yer• 
)ere kadar iğilerek ael&ınİadılar. 

F erdinand, batıyla bir itaret vereli. 
Ceneral Protogerof derhal yaverler
den birinin elinde dur,.n büyücek 
bir kutuyu açtı. içinden çıkardığı ni
f&Dlan birer birer ruhanilerin göğüa
lerine taktı. Sonra metropolit Keraai
noff'u kolundan tutarak prense yak
lattırdı: 

- Efendimiz. • - dedi - tanı-

Süt sevenler, aüt içenler bir çok 
hastalıklara kartı kendilerini muha
faza ebnİ§ olurlar. 

Alkollü içkilere um.umiyetle tövbe 
etmelidir. 

Madensulan haksız olarak fazla 
bir rağbete mazhardırlar. Bir ma
densuyu az çok bir ilaç demektir. Di
ğer iliçlar gibi, madensuları da an
cak bir hastalığa karşı kullanılmalı-
dır. ı 
~unu da arzedeliın ki, burada~i 

mütalealarımız ancak yaım terakkı· 1 
sinden dolayı riayeti lazongelen umu
mi tedbirlerdir. Yoksa biz, bu yaş· 
larda olup ta her hangi suretle bir 
hastalığa musap olanlara hitap etmİ· 
yonız. Onların perhizini yalnız ken
di doktorları tayin edebilir. 

Y aıdönümü bazılarında titmanlık, 
bazılarında da zafiyetle kendini "gös
terir. Zayıf olanlara da süt ;•e seb-
ze gene pek muvafıktır. Bunlara 
kuvvet verecek gıdalar ve ili.çlar 
seçmek hatadır. Bunlann zafiyeti de, 
gene bedenlerinde teraküm etmit o
lan aemdar enkazdan ileri gelmekte
dir. Bunları takviye etmek istiyerek 
evvelden mevcut olan yüklerini !!rt
tırmak değil, bilikia kanlarını, enıi
celerini yıkamak, hafifletmek la
zımdır. 

Esasen tababette tam manası ile 
kuvvet ilacı yoktur. Bu nanı tahtın· 
daki ilaçlar uzviyete ancak bir kamçı 
vuran, ona ıöyle bir hız, bir atılgan .. 
lık veren muvakkat vasıtalardan 
baıka bir ıey olamazlar. 

Bu, yokuıta yonılmuı olan bir 
hayvanı kırbaç kuvvetile yürütm.eğe 
benzer. Kırbaç üç adım, bet adım 
yürütür, fakat hayvan nihayet durur, 
gitmez olur. Onu asıl yürütecek 
olan yükünü hafifletmektir. 

Kırk, elli yaıındaki bir İnsan da 
ancak hafif bir gıda ile yoluna de
vam edebilir. Zaten onun hedefleri 
artık Iusalmııtır. Fazla cephane ne 
tafıyabilir, ne de sarfedebilir. 

Dr. Muhip NURETTiN 

1 RADYO 
811 gunkü program 

lSTANBUL, 1200 m. 
18 - 18,45: Saz (Muzaffer B.) 
18,45 - 19,30: Orkestra. 

1 

19,30 - 20: Doktor Cevat Zekai B. tara
fından çocukların terbiyesi hakkında kon 
feranı. 
20 - 20,25: Hamiyet Hanım. 
20,30 - 20,55: Mahmure Hm. 
20,55 - 21 ,30: Hafrz Sadettin B. 
21,30 - 22,30: Orkestra, Ajanı ve Bo ... a 
haberi, saat ayan. 

ANKARA 1538 m. 
12.30 - 13.30 Ankarapalaa orkestraaı 
18. • 18.40 Orkestra L'ile deserte, 
Fantaiıie Verther, Valse Garotta. 
18.40 • 19.10 Gramofon. 
19.10 - 19.40 Danı musikisi. 
19.40 • 20.10 Gramofon. 
20.10 Ajanş haberleri ve hava 

raporu 
VARŞOVA 1411 m. 

1~,~0: Plak, 17: Plak. 19,25: Hafif 
musıki. 21: Berlin'den naklen: K.arııık 
neıriyat. 23,20: Dans muıikiıi. 24: Caz. 

Buclapqte 550 m. 
18: Konser (lzcı takımı). 19,30: Ta

gannili caz fantazileri. Müaahabe. 20,50: 
Y ayli aletler ile Emesi Dobnanyi'nin i
dareıincfe Dohnanyi ve Şubert'in eserle
rinden konıer. 22,45: Haberler. Mandita 
takmıı (Caz). Müteakiben Sigan muıiki
ıi. 

MONIH 532 
18: Konıer. 20,10: Nünıberg'den: 

Konıer. 21,0S: Eıki Bavyera eserlerin
den tagannili musiki parçaları. 21,45: 
L~n Ka~o',?an 75 nci doğduğu gün 
munasebetile Palyaço" operaımm oon 
perdeai (Plak ile). 22,20: Radyo orkes
traai (Hafif mıııiki) 23,50: Gece kon.. 
ri. 

VIY ANA, 517 m. 
17,50: Hafif muaiki. Müaahabe, 20,35: 

Kari Kraus tarafından "Hannele Mat
temı'in havaya uuçutu., isimli musikili 
hayali ıiir. 21,45: Josef Holzer orkestra
" (Bohemya Kuatoru'nıın operet ve 
valslan). Haberi.,.., 23,45: Piyano_ ke
man takmu'nin gece konıeri 

MIUNO - TORINO - FLORENSA 
18: Taganni. 20,05: Plak haberler. 

21,35: Piyes. Müteakibc:n: Radyo orkes
trası. 

PRAG487m. 
17,15: Konser. Müubabeler. 20,15: 

mak. istediğiniz büyük vatanperveri 
takdıme cesaret ediyorum. 

F erdinand dö Koburg ayağa kal
karak elini uzattı: 

- Sizi tanımakla ıeref duyuyorum 
efendim. • . - diye mmldandı -

Ve göğüılerinde sallanan niıanla
ra bakarak koltuklarnu kabartan ruha
nilere; 

- Muhterem papaa efendileri -
dedi - beni bir lahza yalnız bırakır 
mı11nız? 

Bu temenni hemen o anda yerini 
bıılclu. Bir dakika aonra yaverler de 
dışanya çıkmıtlar, odada Sakarof, 
Protogerof, Metropolit ve prens baı
bap. vermiılerdi. 

Çamb dağlarda gÜne, yavaf ya
T&f gözükmez oluyordu. Manastınn 
avluıunda bir kaç kepş, ıablanan, 
kitniyen aekiz on ata bakır leğenler
le taraplı su içiriyorlardı. 

"Rilo" dağlarının ortasında, yon· 
tulmadan üıtüıte yığılmıı kara tatla
riyle bir kartal yuvasını andıran ma
naıtınn çan kulelerinde, zangoçlar 
halatlara asılmağa hazırlaruyorlardı. 

OPERA 
BUAKŞAll 

Almanca 
sözlü 
fl'm 

. ı 4 • - ~ • ' 

Sinemasında 
BU 

AKŞAM 

ivarınakşam GLORYA'da BüyükGalaolarak 

QRLQFF yahut ÇARIN ELMASı 
En cazip ve en zengin operetlerden biri olup 

LIANE HAID ve lVAN PETROViTCH 
tarafından tems"l e iilm " ştir. N eıe Cazip şarkılar - Başdön
dürücü dansla· - M !Şhur bir balalaika b~yeti tarafından nefis 

•---------- mu~iki parçaları. __________ _. 

. ... ~. ~ . ' ~. 

Yarın akşam ARTiSTİK sinemasında 
Müateana Gala Müaamereai Olarak 

Üstat rejisör HENRI ROUSSELL tarafınd~n vücude getirilen 

Şahane Menekşeler 
filminde tatlı ve mükemmel Fransızca konupn ve İıpanya 
hayabnın lazımı gayrı müfariki olan kitarasile en baı dön

dürücü lıpanyol şarkılan taganni eden 

RAQUEL MELLER'in 

.~lllUllllllllllllllllllllllHll.~ M, A K S 1 M ~'.llllUUIUlllllllllllllllllllllliüb, 
~ 9 Mart Perşembe akıamı ~ 

~ BÜYÜK SUVARE DANSANT ~ = = 
11111111111111111~ .... Yeni numerolar • Yeni numerolar .... 111111111111111111 

ALENl TEŞEKKÜR 
Sevgili aile reisimiz Veli Riza Pata 

zade Ragıp Beyin ebedi ziyaı üzerine ge 
rek cenazesinde hazır bulunmak ve g&
r€k bizzat veya mektup ve telgraf gön
dermek suretiyle matemli gönüllerimizi 
teselli etmek lutufkilrhğında bulunan 
kıymetli doıtlanmıza ayrı ayrı tetekkü
re imkan olmadığından muhterem ga
zetenizin bu hususta tavassutunu rica e
deriz efendim. 

Merhumun zevcesi Belkıs, Damadı A
li Rizn, Damadı Nazmı Bekir, Damadı 
Si~t, Kerimeleri Rihvet, Nikirin, Bib
zat. 

Monolog. 21,10: Filharmonik orkestra 
konseri. 

BÜKREŞ 314 m. 
21: Solo flüt. Müsahabe. 21,40: Piya

no konseri. 22,0S: Keman solo. 22,3S: 
Caz. 

BRESUU 325 m. 
17,35: Şarkılar. 19,05: Aktam muıi

kiıi. 21: "Guıtav Jakobi ile birlikte ııülü 
nüz" isilnli muıikili komedi. 22: "Film" 
isminde bir monolog ( muıikile). 23,45: 
Danı ve taganni. 

Gravey'in 
temsil ettiği filmler, daima kahkaha 

ve zarafet rekonıdur, lakin 

Yavrum 
Filmi kadar eğlenceli - Neteli -
Zevkli bir eser tasavvur olunamaz! 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

Barik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sigortalarınızı Galıtada Ünyon Hanıııda Kiiıı 
ÜNYON SIGORT ASINA yapbrıııız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpauyaıına bir kere uğramadan sigorta yapbrmayınu:. 

Telefon: Beyoğlu 4886. 479 

Günq batıyordu .•• 
Efaaneainin üzerinden on dokuz •· 

ıır ve üç sene geçtiği halde "lıa" nm 
hatıralannı hala inanarak ananlar, 
akıam duasına hazırlamyorlardı. 

Bir hadise 
_ Hayır efendim. • hayır efen

dim... Ne odur ne de. bu.. . Bu it iki 
kere iki dört eder ıekılde herkesin 
malfunudur. Bugünkü ıerait devam 
ettikçe bu vak'alarm biri bitecek, bi
ri başhyacaktır. 

Eyliil ayının on beıinci günüydü. 
Bir cumarteai gÜnÜ.. ~ 

Usturumca kazaaı kaymakamı Ka
ni Bey ( 1) sanklı bir adamı karım
na almıt, hiddetli hiddetli konuıuyor
du: 

- Ben ne yapacağımı ıaıırdım. 
Eıkı:ya eıkıyahk ediyor. Zarar gö
ren insanlar bana müracaat ediyor .. 

tar. Bir kaymakamın ilk vazifesi mın
takası dahilinde emniyet tesiı etınek 
değil midir? Derhal emrim altındaki 
kuvvetleri harekete getiriyorum. Fa
kat haddin varsa bir i, gör. Sadıı
ret, umum müfettiılik, vilayet o an-

da elele verip kartona dilôliTeriyot' 
lar. • "Sakın haaa, adam öldüreyiı>' 
deme I". Böyle it mi olur yahu? 

Açık renk pantalonunun dizlerİJI" 
kadar yükselen çizmeleri çamurlu)" 
du. Elinde gümüf saplı bir gırba~ 
tutuyor, arkaya dotru iiilnıit fe•!' 
nin açık bıraktığı tepeıinde saçın bil' 
az kıt olduğu göze çarpıyordu: .. 

- Bu kadar tuhaf vaziyet görııl• 
memiştir. Rum.eli iki tehdit altın~" 
bulunuyor. Eşkıya takibi dediğiJDİ$ 
bu görünüı, dahili bir harpten bati<" 
bir teY midir? Bu vakalarm bir c"!'" 
hesi. • ikinci cephesi İle daha aaril> 
olarak anl!'ıılabiliyor. Biz ayni :ı::: 
manda bir komıu millet ile de ad";ıo 
harbe girmit gibi değil miyiz?. ıt1.,.. 
manastırı nedir? Bütün bu koınıt". 
rin bir nevi erki.ıuharbiye daire11

·; 

B 1 . . 1 • iİO'ta u garıstan, ımperator ugun ın biP 
bir eyaleti imiş. . Bunu aöyliyeo 

(Devamı vat) 

_(_1_)_8-il_ô_h_a-re_C_e_b_e_libereket oe o; 
küdar Mutasarrıllıklarında oe 11(.,~· 
zaman da lstanbul oaliliğinde bu 
muıtur. 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
•• 
Orfiidare 
kaldırıldı 

(Bqı 1 inci aahifede) 

diriyor: Reiaicümhur M. Zaimis'ID V• 
rıizeloı ve T salclaria ile miizak.,.....;n"
ııonra Jen-1 Othoneoo'un ri7audnde 
Yiikaek aabri ..-Ha ..u,.ı. ııMll
den müreld<op muhtelit bir it bbine.l 
teıı.nu. ........ ftl'İlmlttill. 

Kabine m ... lisin içtime1n.1 lıadıır iJdl.. 
dar mevkiincle k·•-.. ı..... 

ATINA, 7 .A .A. - Atlna a.ia- bil 
diriyorı 

Jeneral Othoneoe, ildidar mevkiiııl 
ekıeri7eti kazanacak olan Fırka,.. tn
di ebnek üzre meclielıı lçtlmeıne kadar 
İktidar mnkilnde kalıu:aimı be71lll el· 

l>lİftlr. 
A.tinada sııkiln 

ATINA, 7. A. A. - Atina ajanoı bil 
diriyor: 

Atina ıehrinde ıük6.n avdet etınittir. 
V eniz:eloa ıriyasi hayattan 

çekiliyor 
ATINA, 7. (Hususi) ~. !'f. V eııi

•eloı re.isicümhur M. Za.unıs ile yapb
iı mülakattan sonra, si7aai hayattan çe 
kileceğini sö7lemiıtlır. 

Bu haber Liberaller Ye Halkçılar ara 
llnda elim bir intiba baul. etmİ!tlr. 

Ka:uınmıyanlar 
ATINA, 7. A. A. - Son intlbabatta 

nazırlardan Got.is, Markou, Papana
aiou ve Mlhalakopoulos kızan•mamıt
lardır. 
HükUmetin intihap listesi Atlnada ma 

't'affakiyet temin edememlttir. 
Kat'ı ra'-nlar daha belli değil 
A nNA, 7. A. A. - lotib•!.•m 11-

tııud neticeleri, muhalefet ı.o.ıı.,.......
lllln ekseri7et kozendıf= ~e 
cl'ır. Fakat kat'i nbmler henüz belli 
değilcBr. 

Aralarmda M. Michalacopouloı da bu 
lunan bet nazır, diktatanüğü kuran be 
Yaıınamesini seuizlilde kartdamıtbr. 
Bu be7anname, tayyarelerle Yunanista 
l\ın b-.ı. .. tehirlerlı. atılmıfbr. 

lntiprlarma müsaade edilmlt olan 
Cateteler çıkmektackr. 

Reiılcilmhur M. Zaimls'in tetebbüıü 
İberlne M. Venizeloı ile M. Çaldaris 
diin aktam, nziyetin normal bir tekil
de İnkifah n diktatömiie nihayet ve 
riİnıeıi jm(dnını tetklk etmek üzre bir 
mülakatta lıulunmuılardı:r. 

lntihabattan sonra 
ATINA, 7. A. A. - Halkçılar, mebu 

len meclisinde ekseriyeti lp.Dnm11J.ar.
dır, Çiftçilerin mecliste ancak 3 aza
lddan vardır. Komüniıtlerin bir tek 
azalıklan bile yoktur. HükUıııet istifa 
ebniıtir. Diktatörlük rejimi gazeteler
'• matbuat telıın.flanna sansür koymuf
tur. M. ~~elos ile M. Çalclaris dün 
ak§&m reuıciimhur M. Zai • il b' _ 
l 'kt . . mıı e ır 
ı e vazıyetin nornıaı bir netice ver-

mesi İmkirunı ve diktatörlüğe bir ni
hayet vennek huıusunu tetkik etmek 
iizre toplanmıılardır. 

Borçlulara 
kolaylık 

(Baıı 1 inci sahifede) 
dair verilen karann tatbikatına 
lleçilmi,tir. 

Emlak ve Eytam Bankaaı buh
ran dolayuile takıitlerini ödemek 
te ınütküli.ta uğrayım ve muva
fık sureti tesviye gösteren alacak
lılarına lazım gelen teshilalı göa
ternıektedir. 

lstanbulda Bankaya ipotek e
dilnıit emlakin kıymeti 2,5 milyon 
liraya yakındır. Buna mukabil, 
lıorçları ödenmediğinden dolayı 
ftatıkanın uhdesine geçen emlak 
anC6Jı: dört parçadan ibarettir. 
.Borçlular, hemen muntazam dene 
Cek surette taahhütlerini yerine 
tetirmektedirler. lzmirde iıe va
~~Yet lıtanbuldakinin ayni değil
d!r. ftankaya borçlu olan mal aa
b!Pleri gösterdikleri azami hüsnü 
llıyete rağmen borçlarını ödeye
tııeyecek hale gel mitlerdir. Ban
ka, bunu nazarı dikkate alarak iz 
tııirdeki ala.,.khJarının taksit 
tııiiddetleri~in 10 seneye ibliğına 
karar vermıt ve kararın tatbikatı
na geçilmittir. 

Emlak ve Eytam Bankası u. 
tııunıi müdür muavinliğine tayin 
edilen lstanbul tubeıi müdürü Zira Tahsin Bey daha bir müddet 
1Sin lıtanbul tubeıi muamelibnı 
tedvire devam edecektir. 
d" Bankanın lstanbul tube~i mü
b Ur~~ğüne kimin tayin edıleceği 

enuz belli değildir. 

Mütehassıslar 
d (Başı 1 inci sahifede) 
leekdi' sigara fabrikasını görecek-

r ır. 

'İtı'Mütehas11s heyet inhisar idare 
ı:ııı, 1~ bil~nçolarını, stok mevcudu
tıı abrıkaların mamulat miktarı
ıı:ıJ" kabiliyetlerini, memur ve a-
"" "k 111.rı ~ı t~rını ve aldıkları maa,-

dir ~osterır bir cetvel istemitler
leri u cetvel hazırlanarak kendi-

ııe Verilmiştir. 

Kıza sahip 
çıkan çıkana 

(Batı 1 inci sahifede) ~ı-r 

ban, ortanca11 Fatma, küçüğli Huri-
7e. O kara ııünde ııözgözü görmüyor
du. ş.,ırdık. Bir hianetçimiz vardı. 
O acele ile çoculdan aldı, köyden çık
b, Lüleburııaza, timendifere ııidecek
ti. Bis bira% aou.ra çıktık amma, o a .. 
aa baba giiniinde çil 7anuıu ııihi hl· 
birimizi kaybettik. lstanbula geldik. 
Fakat Huri7eyi - PatmaJ'I bulama
dık.. Şehribam bulduk amma, onun da 
l5omtl yefa etmedL Çocuklıınmız için 
ırünleırce 4'ğladık. 

Huriye bulununca .• 
Huri7enin bulunduğunu gazeteniz

den Öfftnince ıevindik. Hele memle
kete ııeldiiini duJ'llllca bu ıevincimlz 
Ill'ttı. Nihayet ben de latanbda gel
dim. Evi yalnız bırakamazddı, ko
cam orada kaldı 

Annem yok 
Buraya gelince akrabamızdan fU 

yanmıdakl Şemsi Efendiyi buldum. 
Beraberce kızımın alıkonduğu Hamza 
Beyin Kadıköyiindeki evine gittik. 
Kapıyı Huriye açb. Bizi görünce te
lifla: 

- Annem 7ok, annem yok ••. 
Diye baiırarak içeriye kaçb. Belli 

ki bu laflan ona papağan gibi ezber
lebnişlerdi. Israr ettim ise de konut
turmaclılar. 

Beninden tanım•f · 
Fakat ben kızımı tamdım. Huriye

nin katı ile gözü arasında beni var
dır. Onu gördüm ve hiç fÜpbem kal
madı ki, Huri7e öz kıznndD'. Bundan 
baıka ikimizi yan7aıı.a getirsinler, ,.üz 
!erimize bakımlar, D&A1! bana benze
diğlnl görecekler. Fakat kapı surab· 
mıza kapandı. 

Hariyenin baflndan geçenler 

Öirendim ki, o bo:ogun günlerinde 
hizmetçimiz, Çatalcaya kadar ıimen· 
diferle gibnİ.f ve orada kumandan o
lan Halit Beye kızı evlatlık olarak yer 
mittir. Halit Be7 vefat edince Huriye, 
Halit Beyin oğlu Hamza Be,.in ya
nında kalmıt. sonra da Ermeni kızı 
diye götürülmÜf. Fakat ıimdi biz ya
f.1Yonız ve kız11DJ21 iıteriıt." 

A71e Hanım, kızının kendisine tes
lim ettirilmeıi İçin hükGmete vermek 
üzere bir istida yazdırm.ııtır. Ayıe 
Hanım bu iatidaaında yukanda yaz
dıfımız aözJerine benzer ifadelerde 
bulunmakta ve daha ileri giderek, Hu 
riyenin kendi kızı olduğunu iıbat i· 
~in: "hakikatin kan tahlili suretile 
tecelli edeceğini" ili.ve etmektedir. 
Huriyeye bir Gemlikten, iki De'"1-:ı
façtan, Üç Kırklarelinden aahi. ~r 
çıkıyor. Acaba Huriye üç baba ve üç 
analı bir fevkalbeıer mahluk mudur? 
Herhalde buna Huriye Hanım da tat 
mıttır. Siz tafmadımz mı?. 

KnmfU memleketlerde 

Suriye borçları 
Borç taksitlerini azalt
mağ• teıebhü•edUecek 

Beruttan ~ildiritiyor: Oımanlı borç
larından Sunyeye aynlan bine için man 
da altındaki arazide bulunan büki'imet
ler senede 244 bin albn lira takıit öde
~<kted_irler. Türkiye büki'imeti ise tim
di hanullerle yeni br mukavelei aktine 
karar venniıtir. 

.Berut ticaret oda11 bu meseleyi elıe:n
mıyetle nazan dikkate alarak fevkalade 
b~ i.~tima aktetıniı, iktisadi buhranın 
h.u~.ıürdüğü bu devrede bu borç tak 
11tlennın Türkiyenin yeni aktebnek ü
zere b?!~duğu mukavele esaılannıı gö
~ bamatadilını Fransa illi komiıerliğinden iı 
br karar verilıniıtir. 

Filiatincle Museviler 
. ~~dan bilclirlJiyor: Son zamanlarda 

Fili•~ ~u~an Yahudi hicretine ve 
Y abudilenn mutemadiyen arazi sabn al 
malarma kartı bükUınetin göıtercliii 
mü..-~ ~ısı~da Filistin Araptan 
telife duımuılerdır. 

Bu vaziyet~. tetkik etmek ve icabeden 
makama~ bmuratcat~1 bulunmak üzere 
büyük bir eye seçı erek lngiliz koıni
ıeri nezdinde teıebbüsatta bulunulması 
na ve 1 ngilizlerin bu siyasetini protesto 
için 5 Mııırt pazar !:"Ünü bütün Çllrfı ve 
pazarların kapatılmasına karar verilmiı 
tir-. 

Seyyahlar gitti 
Empress Of Australia vapuru ile 

tehrimize gelmit olan seyyahlar, 
dün camileri müzeleri gezmitler 
ve Boğaziçinde bir gezinti yapmıt 
lardır. Seyyahlar aktamı lskende
riyeye hareket etmişlerdir. 

Sinanın türbesinde 
Süleymaniye' deki Mimar Sina

nın türbesinde tamirata devam e
dilmektedir. Halen türbenin yan 
duvarl~rı. yeniden yapılmaktadır. 
lntaat ikı ay daha devam edecek
tir. 

Kuduz aıısı 
ANKARA, 7.- Sıhhat vekaleti yeni 

uıulde kuduz &§ısı hazırlıyarak uzak 
vilayetlere göndl\'ıniştir. Bundan son
ra kuduz ve şüpheli köpek tarafından 1• 

ıınlan kimselere bul -,dukları mahalde 
kuduz aşısı yapılacakt,r. 

e • 

Hatlarımız ıçın tedbir • 
yenı 

(Başı 1 inci sahifede) 
miktar on üç milyonu da bulamayacak 
br. 

Nakliyat yüzde on bef eluildi 
Bütün sene zarfında vaıati heıap

la nakliyatta tenakua ,.üzde on bet 
niabetindedir. Maalaaza biz dün7a de 
mirJ'ollan aakliyatmda tenakua milı:· 
darı fazla olınayanlardanız. Beynel
milel Demiryollar mecmuaamm ver
dlfl mali'imata nazaran, temınuz a71-
m bir misal olarak ele alınca; Alınan 
yada yüzde yirmi yedi buçuk, Avua
turyada yüzde on altı, Belçikada yüz 
de yirmi h"f, Franu.da yÜzde on se
kiz, balyada yüzde on aekiz lngilt• 
rede :yüzde on iki, Çekoalovak}'ada 
,.üzde yirmi ikidir. Görülü7or ki 1.i:r 
gene bu buhrandan az mutazamn:r. 
Bu son kontenjan uıulünün nakliya• 
bmıza müeuir olacafı görülmektedir 
Bilhasaa zahire nakliyatında geniı 
ümitler beklemekteyiz. 

Yeni hatlar 
Yeni hatlar her 7erde oldufu gibi 

bizde de açık vermektedir. Çünkü bu 
hatlann uç olmalarının da zarar et
melerinde tesiri vardır .• 

Hatların münakalat derecesi 
En itlek hattunız Haydarpllf& - Ea

kifehirdir, buralı birinci derecede bir 
tranıit yoludur. ikinci derecede An· 
kara - Eıkitehir gelir ki bunun müna 
kalat dereceıi Haydarpafa - Eıkite· 
bire nazaran yüzde yetmiftir. Eakite
hir - Konya; miinakalatta Haydarpa• 
fa - Eıkitehirin dörtte biridir ve An
kara • Kayseri de bette biridir. Diğer 
hatlar içinde Haydarpaşa - E•k;,.,ı,;.e 
nauran münakalat :yüzde bet olan· 
!ar da vardır. Yani lıu bat yüz yaı*'
aa, bunlar bq yapmaktadırlar. 

Kazanan hatlar 
Ha7darpaşa - Eıki§ebir, Ankara • 

Eıkitchir, Eskitehir • Konya, Menin -
Adaıı.a hatları timendifer nakli7atm
dan alman varidatın yüzde yebnit 
dördiinü temin ederler. Bu hatlann 
tulü bin yüz bir kilometredir. 

Zarar eden hatlar 
Geri kalan Ankara - Sivaı, Samıun

Sivaa, Kütahya - Balıkesir, Fevzipa· 
fa - Malatya, Ulukııla - Niğde ve Fil
yos hattının gerek Ankaradan, gerek 
denizden iki ucu ile Erzurum • San· 
kamı9, Mudanya batlanndan mürek· 
kep iki bin üçyüz 7etmit alb kilo 
metroluk bu kııım da varidabmızın 
mütebaki ,.üzde yirmi altısım temin 
ederler. 

Bir kilometrenin senelik varidatı 
Birinci aınıf iılek olan hatlann bir 

kilometre•İnİn M1nevi varidatı 8. l 70 
ve masrafı ise 5,335 liradır. Diğer kJ ... 
ıımlarda da bir kilometroıunun sene
vi varidab 1,434 ve maırafı ise 1,'724 
liradır. Demek oluyor ki itlek hatlarm 
bir kilometroau bir senede üç bin lira 
ya yakın kar temin etmekte ve diier 
hatların bir kilometrosu ise ıenede 
üç yüz lira zarar vermektedir. 

Yalların bakımına ne veriliyor? 
Y ollarm bakımı için senelik itlet

me maırafmın dörtte bir aarfolunmak 
tadır. Bu üç milyon liraya yakın bir 
7eki'in tutmaktadır. 

Hatların tamiri ve İnfaat 
Şebekemizin devlet kıımı üzerinde 

yalnız birkaç yerde zahire ambarı ve 
makine deposu gibi eksikleri vardır 
ki, bunlar da taınamlanacakbr. Eski 
hatlardan aıağı kısımda Toroı tünel 
!eri harp esnasında yapıldıklanndan 
dola71 noksan kalınııtı:r.. Bütçenin 
yardımı dahilinde ve senede yüz bin 
lira kadar fevkalade maoraf ihtiyari
le bu noksanlan teli.fiye çalıtmakta
yız. En itlek kmm olduğunu söyledi
ğim Haydarpaıa - Eakitehir hatbnda 
bir iki mmtaka müsteına , raylar ea
ki zayıf raylardır. Bunlar vaktı1e ıir
ket tarafından travers aralan ııkı§b· 
nlmak ıuretile takviye edilmiıse de 
miinakalabn fazlalığından raylar a
ımmağa batlamııtır. ilk imkanda bu 
kısmın da malzemesini değİftİrmeği 

dütünmekteyiz. Eıkiıehir - Konya 
arası da zayıf kı11mlardandır. Maaha 
za bu kısımda mütehammil olabildiği 
siklette lokomotifler kullanmaktayız. 
Bu noktanın tahkimi de düıüncemizin 
ikinci safhasını tetkil ebnektedir. 

Ankara - Eskiıehir hattı Polatlıya 
kadar tahkim olunmuıtur.. lleriıine 
doiru devam olunmaktadır. 

Otobüs rekabeti 

Her yerde olduğu gibi bizde de o
tobüılere kartı timendiferciliğin reka 
bet edememesinin baılıca ıebebi de
miryollar teıiaatı iptidaiye ve i§lebne 
maaraflanmn kabili kıyas olmayacak 
derecede fazlalığıdır. Maahaza vari
d~tımı~ı azaltan sebepler meyanında 
h!zdckı otobüs rekabeti ehemmiyetli 
bır cephe teıkil ebnez. 

Umumi ve yüzde 50 tenzilat var 
Bütün hatlarımıza ıamil umumi bir 

ten~ila~ proje~iz vardır. Bu büyük 
proıemız henuz tasavvur halindedir 
Ve b~li;in h~tlarda g~rek yolcu, gerek 
eıya ıçın yuzde ellı tenzilat istihdaf 
ebnektedir. Halen Samsun • Sivaı bat 
tmda yolcu tarifeleri Üzerinden yapı
lan tenzilat yüzde kırk ikiyi bulmak 
tadır. 
idare hat üzerinde otobüs işletecek 

Bundan başka yirmişer kişilik hıı.t 
üzerinde motörlü otobüsler i,letmeği 
de dütiinmekteyiz. ilk tecrübe olarak 
bunlardan bet altı kadar alarak Sam 
ıun - Sivas, Adana - Ceyhan, Kayıeri-

Sivaı batlarmda iıleteceiiz. Bunlar 
bu vilayet balklanmn ırünlük 7olcu 
nakliyatmı temin edeceklerdir. 

Adana - F evz:İpafa hattının 

tesellümü 

Adana • F en.i~llf& arasında :rü• 
kırk iki kilometrelik kıamın tesellü
mü iki hükmet araamda aktedilen mu 
kavele ahki.mı mucibince niwnm yir 
mi yedindAfinü yapılacaktır. Nafia 
veklletile tlrket arasında 7apılan mü 
zakere ile bu -llümiin alika11 7ok 
tur, teaelllim behemabal bu tarihte 
yapılınıı olacakbr. Müzakere da bir 
taraftan ilerilemektedlr. 

M ilteluusıa geliyor 
Demiryollar mütıeı.a..... Amerikalı 

Mıstır "Cbarlas Belle" in harcırahı 
lmzala7acaiı mukavalaD&me U. bera 
her gönderildi! Aaanıt iki a7a kadar 
memleketimize ıelınif bulunacaktır. 
Demiryollarımıza alt yeni tasavvurlar 
mumaileyhin tetkikatmdan sonra te
bellür ebnİf olacakbr." 

Yunanistan'da 
Vaziyet karıştı 

(Başı 1 inci sahifede) 
M. Çaldaristir. 

ATINA, 8 (Hususi) - M. Ve
nizelos siyasi hayattan çekileceği
ne dair olan haberleri kat'i surette 
tekzip ettikten sonra dedi ki: 

- Muhalif olarak mücadeleye 
devam edeceğim. 

ATINA, 8 (Husuıi) - lntiha
bahn en son neticesi tudur: Veni
zelistler 112, Çaldariı fırkası 130 
meb'uı kazanmıttır. 

Ceneral Kondilis'in tehditleri 
SELANIK, 7 (A.A.) - Hava• Ajan-

11 bildiriyor: Tabydromos gazete&inin 
verdiii bir habere ıöre Ceneral Kondillı 
Reiıicümlıur M. Zııimis'e bir oltimatom 
göndenniıtir. Ceneral K.ondiliı bu olti
matomda M. Zaimis iktidar mevkiini 
•on intihabatta muzaffer çıkan muhalif
lere tevdi etmiyecek oluna 20 bin kiıi
lik bir kuvvetin bqınıı geçerek Atinıı ü
zerine yürüyeceği yolunda tehditlerde 
bulunmuttur. =--------

Konferanslar 

İktıaadi devletçilik 
Liman ıirketi umumi müdürü Ham

di Bey tarafından bir hafta evvel Tica
ret da "iktisadi devletçilik" mev
zuu ~de bir konferan.9 verifmJıt:l. 

Alakadar mahafil ve dinleyiciler üzerio
de dikkat uyandıran bu mevzu üzerinde 
Halkevinde Hamdi Beyden bir konfe
nnı istftniştir. Hamdi Bey iktisadi dev 
!etçilik hakkında ikinci konferansını ya 
rım saat 16,S da kalabalık bir saıni kit
lesine verecektir. Konferane ıerbeatir, 
isteyeni~ girebileceklerdir. 

Hamdi Beyin iktiıadi devletçilik hak
kındr. yakında bir de eseri intltar ed• 
cektir. 

• • • 
Türk dİftabipleri cemiyetinden: 
Diıtabibi Orhan Abdullah Bey tara 

fından (Ortodonsi) mevzulu bir kon
ferans silsilesi yapılacakbr, ilk kon
ferans l l Mart 1933 Cumarteıl günü 
ıaat 9 da Diıtababeti mektebi amfi
sinde verilecektir. 

Umumi Katip 
Di§tabibi: Mehmet Rıza 

frak dostluğu 
BERUT, 6.- !rakın yeni Roma ıefi

ri sa1?'k. B&f Vekil Nuri Pt- ıebıimite 
gelnuftir. Nuri Pı. gazetecilere demiıtir 
ki: 

" - Türkiyenin ve Türkiye Hariciye 
Vekili Tevfik Rüıtü Beyin !rakın Ce
miyeti Akvama giriıi ıniinasebetile iz
har ettikleri dostane hi11iyab Irak Mec 
liıine 9.1'.'•ttim. Bizim kODtfU Türkiye 
Cümhurıyeti ile dostluğumuz ilelebet de 
vam edecektir." 

Pedagoji sergisi 
AN.KAR_A, 7.- Maarif vekaleti, 

mualhmlenn mesleki bilııilcrini kuvvet
len~~k maksadile seyyar bir pedago
ji 1erıı11. açmağa karar vermiıtir. 
Bu ıergı demiryollan idaresinden alına 

cak iki vagon içeriıinde tertip edilecek
tir.Sergi vagonlan muayyen hatlarda do 
laıacak ve ıtasyonlarda duncakbr. Bu 
sırada o civarda bulunan muallimler ıer 
giyi ziyaret edeceklerdir. Sergi vaıonla 
rı ilk defa Ankara, Samsun hattı üzerin 
de dola§8caktı:r. Vekalet alakadar vita
yetleı·e taınim ııöndererek keyfiyeti bil
dirmitlir • 

Yani ne,rtyat 

: dilimize doğru 
mecmua•ı 

Türk Dili için çalışan bu edebiyat 
ve liu.niyat mecnıuaamın onuncu &&• 

yı11 zengin yazılarla çıkmıttır. 

Spor 

Fak6lte ve yüksek 
mektepler maçları 
Fakülte ve yüksek mektepler 

arasında tertip edilen muoabaka
lara bu hafta Galatasaray lok:ı
linde perşembe ~ünü saat 4,30 da 
devam edilecektir. 
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1 çoeuK 

Kanguroyu t"flıyan çocuklar 

Yüzük 
Küçük Cemile aylardan beri 

anneainden bir yüzük iatiyordu. 
Kaç defa istedi ise, anneıi fU ce
vabı vermittiı 

- T enbelik etme, biraz çalı,. 
O zaman aana yüzük alırım. 

Doğrusu da bu idi. Cemile 
hırçın bir kız değildi amma, ten
belliği çok seviyordu. En Jdi. 
çük bir it teklif etseler, dudakla
rını büzer, yorgunluğundan bah
seder, o iti yapmak istemezdi. 

- Ça.lıf kızım, biraz çalıf. Bel
ki bir gün peri kızı ça.lıtbğın için 
aana iıtediğin yüzüğü getirir. 

Cemile iki gün çalıtmak arzu
sunu duydu, dikit dikti, na
kıt yapb, fakat üçüncü gün bık
b. Dikit sepetini bir tarafa at
b. 

Annesi bU- gün dedi ki: 
- Kızım, biliyorsun ki, timdi 

hizmetçimiz yok. Küçük dolapta 
çamafırları dtizeltmek lazım. Bu 
it zor bir ter değil.. Git te men
dilleri bir tarafa, ha. vlular bir ta
rafa, hepsini ııra ile yerli yerine 
yerlettir. 

Cemile: 

- Peki anneciğim, dedi. 

Fakat yalnız kalınca, eline 
reaimli bir kitap aldı ve halının 
üstüne oturdu.. Bütün vaktini böy 
le geçirdi. 

Aktam üzeri sofraya otururlar 
ken bu defa babası sordu: 

- Kızım, nasıl, çamBfır dola
bını düzelttin mi? 

- Düzelttim babacığım. 

Annesi de dedi ki: 

- O halde peri kızı her halde 
sana bir hediye vermittir. 

- Anne, benimle alay etme. 
Sen de pek ala biliyorsun ki, pe
ri kızı diye bir ter yoktur. 

- Peki ama, sen çamllfır dola
bını düzelttinse, her halde müka
fatını da almıtsındır. 

O zaman annesi kızını elinden 
tutu. Çamatır dolabına götürdü 
ve mendillerin arasından zarif 
bir küçük kutu içerisinde Cemile
nin o kadar özlediği yüzüğü çı
karıp gösterdi. 

Cemile yalancılığı tutulduğu 
için utancından kıpkırmızı kesil
mitti. Ağladı, ağladı. Bittabi yü
züğü kendisine vermediler. 

O zaman Cemile kusurunu ve 
tenbeliğinin hazarlarını anladı 
ve kendi kendine artık çalıtmak, 
dikkatli olmak lazım geldiğini 
anladı ve kötü huyunu değittirdi. 

Pamuk 
Pamuk, bembeyaz, yuıyuvar· 

lak, küçük bir kedi idi. Dört ya. 
tındaki Cemilenin yattığı yerde 
yapılmıf olan minimini yatakta 
yabyordu. Bir sabah yataktan 
kalkb. Pamuğun yünden bir elbi
sesi de vardı. Çünkü Cemile sev
gili kedisinin ıoğuk almasından 
korkuyordu. 

Fakat o aabab pamuk, elbisesi· 
ni kimse giydirmeden evvel hür· 
riyetinden istifade etmek iıtedi. 
Bir ııçrayıtta bahçeye fırladı. Kır. 
mızı balıklann yüzdüğü havuza 
yaklllfb. Balıklar o kadar keyifli 
keyifli yüzüyorlardı ki, Pamuk 
bir tanesini mutlaka yakalayaca
ğını ümit ediyordu. Fakat balık. 
lar da tehlikeyi sezdikleri için 
havuzun bir tarafına kaçıyorlar· 
dı. 

Cemile pencereden bunu gör
dü: 

- Pemuk, Pamuk! diye seslen 
di. Buraya gel, havuza dütecek
ain. 

Bunun üzerine Pamuk bahçeniL 
öbür tarafına gitti. Ah, ne saadet! 
Burada da bafka bir eğlence var· 
dı. Bir alay civcivin arasına atıl· 
dı. Zavallı civcivler kaçımağa 

bqladılar. Pamuk arkalarından 

kovalıyor, civciyler de feryadı ko

pararak, annelerini çağırıyorlar
dı. Tavuk hanım, ibiği hiddetten 
kıpkırmızı kesilerek, yavruları

nın imdadına koftu. 

Gagası önde, tırnakları meydan 

da Pamuğun üzerine abldı. Kedi
yi adamakıllı gagaladı. 

Pamuk bir gözü yaralı ve kan 
içinde odunluğa kaçb. Orada sak

lanmak iatiyordu. 

Fakat bu ıırada kapı açıldı. Ce
mile kedinin oraya saklandığını 

görmüttü· 

- Oh, fU pis kedinin haline 
bak. Her tarafı kan içinde •• 

Cemile kediyi kucağına aldı. 
Geceliğini giydirdi ve yatağına ya 
brdı. 

Pamuk artık ondan sonra ya
ramazlık etmemeğe karar verdi. 

Cesaret 
Amca (Bet yaıtndaki Hilmi-

ye) - Nasıl, yukarıya yalnız 
çıkmağa korkuyor musun? 

Hilmi - Kim demif, korku
yorum dede? Beraber çıkalım da 
görün •• 

1 
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1 Pr•tlk bulufl•r · ı 1 iş ve İşçi 1 
Film yerine plik --M-a-li,,.""",-6-a -,.-,w-.c1..;;a .;;:;it;..ve_İfçl_·_;._.ti-

Adapazarı Türk Ticar~t 
BANKASI ANONiM Ş1RKET1 HlSSEDARLARINA 

Bir Amerikalı mühendis sine
ma ıanayiinde büyük bir inkılap 
~~ude getireceğini zannettiği bir 
ihtıradan bahıetmektedir. Bu mü
hendiı iddiasına göre bir filmde
ki reıimJeri 45 aan~tre kutrun 
da alelade gramofon pliklan gibi 
plaklara geçinnittir. Bu pliklar 
300 metrelik bir filmin reaimJeri
ni ·teabit etmektedir, Pek sağlam 
imal edildikleri için 10,000 defa 
kullanılsa, gene bozulınayorlar
IDJf-

Bittabi plaklardaki reıimJeri 
~yaz perdede tekrar görebilmek 
IÇm, aynca baulra tertibat vücu
de ıetirilmiftir. 

Artık evlerimizde ıramofon
cJ. fUkı dinler gibi, film de ıey
redebilecelmıiitiz. 

Yeni bir çaydaabk 

Çok kimaeler çay bardalaarı
'1111 içinde çay yapraklarının dö
külmesinden hotlanmazlar. Bu
nun İçin aüzgeç veaaire kullanır
lar. Fakat bütün bu ihtimamlara 
rağmen, gene çay yapraklarının 
dökülmeainin önüne geçilemez. 
.Yukariki reıim yeni ıiıtem bir çay 
d~ığı göıtermektedir, Dibinde 
Ylicude getirilmit ayn tertibat ile 
~ mahzurun önüne geçilmekte
dır. 

Amerikada büsbütün batka ıiı 
temde tekerlekli bir kano otomo
~il vücude getirildiği bildiriliyor. 

u kanoda alınan yeni tertibatla 
ı~yun mukavemetini büyük bir 
mabet dahilinde azaltmak müm
k_ün olmuttur. Kanonun pervane
·~. ~avadadır ve bir tayyare motö
ru ıle tahrik edilmektedir. 

Siaek<leri idam 

Önümüz yaz G · ki ı .. ·· · · ene ııne er-
e m';'~deleye mecbur kalacağız. 
Ge~ı ıa~nların birçok noktalar
~· ıtlerlnı göre ÇCfit çctit elektrik 
lı aletler yapıldı. fakat g·· .. b" . d . unun ı-
rın e ıınekavlamag"a da yar • ak] aya-
ca~ı a gelmezdi. Koyduğumuz 
resım yeni modelde bir ıinek av
cıaıdır. Bu aletin içine 1 • ki · lbed ıne erı 
ce ec:ek her hangi bir mayi 
konmaktadır. Ayrıca elektrik k 
donu da bir prize takılmak dor
Sinek konar konmaz yıld tamlır. 
vurul 'b· 1 ırı a 1 
p-- mut gı 1 ö mektedir. 

lSTANBUL BELEDlYESt l 
Darülbedayi teoıaffieri 

İstanbul Şehir Tiyatroıu 
Bugün au·nra 

saat 21,30 

RENKLİ 
FENER 

Nakleden 

Ertugrul Muhsin 

Bey 3 perde piyes 

Z ~bit an ıeceıi 
Parıembeden itibaren BliyDlr 

ikramiye opereti 
755 

:ıı-nı.r. tacıaaut ediyor. lı ve İffİ 
utiyerıler bir mektupla ı, büro
muza mürae- etmelitlaler. 

ft iateyenler 
SERMAYELi ORTAK ARANIYOR 
Teminatlı ve çok karlı bir it için Ga

lata Kirecli Lione Bank arkaaı Melek 
ban, No. S.9. 

• • • 
M.ktedir tetviyeci ve tornacı kalori

ferci bon serviJleri var ayni zamanda 
yeni harfler daktilo Te fransrzca ela mü 
kemmel bilirim, gayet müsait ıeraitle İJ 
anyorum, arzu edenler bir an evvel 

(Milliyet) pzeteshıe müracaatlan rica 
olunur. 

••• 
Kayıp çocu.k - Bundan on alb 1e 

na evvel Kayaerinin Tolaa mektebine 
giden Ahmet berayi tedavi Üsküdar 
V aliclebafı mektebine gelmiı ve tek
rar mahalline iade edilmipe de halen 
nerede olduğu belli değildir. Şimdi 18 
19 yaşında olan bu çocuğu bilenlerin 
Üsküdar Bankinbaiı Seferiye ıokak 
8 No. da Zöhre Hanıma bildirmeleri. 

• * • 
H._irem Bolıınan Hayranlar Karye 

sinden Tomtı..lak ı) "q)larından Bayram 
kerimesi Fatma hamın N•..de• sekiz on 
ıene evvel köyümüzcı- J ........ la kaçı
nlmıtlır. Bugün on sekiz y&f111cla otmı.-
11 lbımgden mumaileyhanm nerede ol
dağunu bilenler insaniyet namma Mil
liyet gazetesi it bürosuna haber vermele 
ri. 

• • • 
"Reımi liıeclen mezun olan, fran .. 

sızca, türkçe ..., biraz İngilizce bilen 
bir matmezel çocuklara ucuzca den
ler nrir,. H. B. altında Milliyet ga
zeteıine müracaatlan rica olunur. 

• • • 
Kendim 12 senelik uatabaılJ'ım. E-

limde diplomam vardır. Gazöjen, 
benzin, caz motörleri mütehaaaıııa· 

yım.Buhran dolayuile ıimdilik açıkta 
J'IDI· Bon aervialerim var. Taıraya da 
siderim. Adres: Milliyette rumuz 
Makinist Şi. Zi. 

"" .. 
Eıki türkçe okuyup yazmak bilirim 

yeni yazıdan iki adet ıahadetnamem 
vardır. Sanatim yoktur, her ne gibi 
bir it olursa olsun çalıımak istiyorum. 
Yatım iae yirmidir ismim Halil . eski 
yazıdan tasdiknamem •ardır. 

Adres: Kumkapı Niıancaımda Ka
zancı Sadi mahalleai Camii terif ao
kak bahçe içinde Halil. No. 8. 

• •• 
Dört sene daktilo, kasadar ve mu-

hasebe muavinlilderinde bulundum. 
Bonservisim vardır. Türkçe, fransız
ca tamamile ve kıunen İngilizce bili
rim. Kefalet verebilirim. Ufak bir 
maat1a İJ arıyorum. Arzu edenler &• 

1

. 

tağıdaki adreae mektupla müracaat 
ehinler: Milliyet gazetesi it bürosu 
S. N. Hanuna. 1 

• • • 
Kendim namuslu aile terbiyesi gör-

müı bir gencim. Yatım 18 dir. Orta 
bal tahsilim vardır. Yazıhanelerde ve 
İf hanlarmda ayak iılerinde kullan
mak auretile bir it anyorum, otellerde 
katiplik yaparım. 

Adres: BakırkÖy Oamanıye mahal
lesi kah-.eci lakender vaaıtaaile Neca
tiye. 

Kadıköy icra dairesinden: Bir bor
cun temini istifası zımnında mahcuz; • 
)up satılarak paraya çevrilmesi mukar
rer bulunan masa ve tezgi.b ve lauman 
ve sair perükar qyaaı 11-3-933 tarihi
ne tesadüf eden Cumartesi günü saat 
14 ten 16 ya kadar Kadıköy pazar ma
hallinde açık arthrııa ile satılacağından 
yüzde iki buçuk reııni dellaliye ve i
hale pulu miifterİye ait olmak üzere 
taliplerin mezkür gün ve aaatta mahal
linde bulunacak memura müraca.atlan 

Adapazarı Türk Ticaret Bani.an Anonim Şidı.etinin on dördüncü -O aene his
sedarlar umumi heyeti içtimaı 2 mart 93 3 tarihine müsadif perıembe günü saat 
14,30 da Aclap•zermcla Banka iiıerkezinde akdolwıanok Rl'etleri Af&iıcla yazılı 
932 senesi bilinçoaile kanı zarar hesahe.tı ittifakla kabul edilmİf ve 14 numaralı 
çilt kupon mukabilinde beher hiueye elli kurut hesabile yüzde 10 temettü tevzii 
ve intihap müddetleri biten idare Meclisi uaaınclan Hacı Numan, lsmail Hakkı ve 
Şevket Beylerin üçer - ınüdcletle yen iden azalığa intiba plan ve merhum Şerif 
Beyin yerine idare meclisi tarafuıdao azalığa seçilen Gaffar Beyin intihabomn tas
diki ittifakla k.ıirarlqtirılmlt olmakla hiuedarların Aclapazan, lstanbul, lzmit, Es
kiıehir, Bursa, Tekirdağ, Biga, M. Kemaı.,...., Kütahya, 8-ü,.ük, Geyve, Ban
clmııa, Hendek, Düzçe, Bolu, Gerede, Mudurnu, Bartın, s.franbolu, Bilecik, 
Y enifehir, Gemlik, Karamürsel ıubelerin e hisaelerini ibraz ecı...ek temettülerini al

malan ilin olunur. 
Adapazan Türk Ticaret Bankası - Anonim Şirketi 

932 Senesi Bilançosu • 
Me-.cudaı: ve matluı.t Sermaye ve düyunat 

izahat T.Liruı K. izahat T.Liraaı K. 
1,200,000 00 

9,501 15 
1,822,461 49 

Vezne mevcudu ve beP- 735.686 40 Sermaye 
kalarda mevduat Şirketler müdeVTerah 
fttirPiit 194,543 43 Alacaklı ı.eaabı cari ... 
Esham ve tab-rilit ! 99,884 38 taaamıf sanclıiı 
Gayri menkul mıval 71,575 96 Vadeli mevduat 1,693,916 08 

26,508 43 Bo.çlu heealx cariler 1 ,086,932 92 Bankalar V9 muhabirl ... 
Senet, çek ve poliçalar 2,469,781 43 hesabı carileri 
Demirbq eıya ve tesisat 99,628 SS Odenecek çek ve ha..aleleı- 15,348 89 
Muhtelif bc1r9ular 518,529 94 Muhtellf alac:a .. hlar 518,529 94 
Muvakbt hesaplar 327,341 86 Mnvakkat hesapı. 308,904 30 
Muhtelif hesaplar 277,218 26 Muhtelif hesaplar ve geçen 137,562 45 
Nazım hesaplw 761,292 81 seneler temettüatı 

Yekün 
NllZIDI hesaplar 

6,642,413 94 Muhtelif; ihtiyat akçesi 
932 senesi safi temettuab 

781,292 81 
112,484 63 
135,903 77 

Yekün 6,642,413 94 

AC:lapuarı Türk Ticaret Bankası 
932 Senesi Karu Zarar 

Anonim 

Hesabı 
Şirketi 

Zimmet Matlup 
izahat T.Liraaı Kr. lzolıat T.Lirası Kr. 

337,543 63 Merl<ez ve Şubelerin ida- 180,308 98 Senedat faiz n komis-
re masraftan yonlan 
Merkez ve ıubel.in icar 14,735 09 Hesabı cari faiz ·..e komia 130,062 11 
bedelleri yonlan 
Merkez ve ıuWerin -.ergi 4,200 42 Çek acİy.,.u 19,214 17 
ve lıarçlan Havale ücreti 7,135 19 
Kırtasiye posta telgraf ve 15,D26 74 Tahvilat, fan ve temettü 3,864 69 
telefon masnflan lttirakat ve emtia temettüleri 35,626 72 
Ten'l'İr, teshin, müteferrika •e 5,921 05 Satıt ve sigorta komiayonlan 14,843 00 
tamirat masraftan Taahhüclat ve muanıeliıt ko- 16,065 81 
Vekalet, mehakim, yol hakkı 16,853 23 ıniıyonlan 
huzur ve ilinat masrafları Bankalarda mevduat faizleri 5,694 20 
Heyeti umuıniye ve ıubelerin 2,419 81 

fevkalade maaraflan 
Demirbaf qya VE tesisat 
imha akçesi 
Meılriik matlubat brtılığı 
Tevdiat faizleri 
Merkez ve ıuababn safi 
karlan 

YekUn 

8,249 5G 

3,000 00 
183,230 77 
135,903 77 

, . 
569,849 42 -

Yekun 569,849 42 

_ •. _..._ __ ---:..--:::------------
Dr. I H SA N SA M I <I ~ j 

Gonokok Aşısı 
Belıoğukluğu ve ihtilatlanna karşı 

pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu 
ı.. Sultan Mahmul türbesi No. 189 .... 

Liman Kooperatif Şirketi 
J stanbul Şirketinden: 

Ortaklanmız, 1933 aeneai Martının 
yirmi dokuzuncu Çal'}amba günü oa
at 17 de adi ve fevkalade turetle Sir· 
keci'de Liman Hanında idare Merke
zinde toplanacak olan umumi heyete 
davet olunurlar. 

Adi içtimaın ruznamui: 
1 - idare meclisi ve nıurakıpler 

raporunun ve 31 kanunuevvel 1932 
tarihine kadar bi!ançonun okuruna•• 
ve tasdikile idare Meclisinin ibr•a'• 

2 - Yeni idare Mecliai azası jnlİ· 
babı ve hakkı huzuriannm tayini. 

3 - Murakıp intihabı ve tahaioal
lanmn tayini, 

Fevkalade içtima rııznameai: 
Ni:umnamenin 2, 3, 4, 7 12 13, 17 

ve 18 inci maddelerinin t~dili. Tadil 

MANGANEZ 
Türk Anonim Şirketinden : 

Manganez Türk Anonim Şirketinin 
hiuedaran heyeti umumiyeai 29 Mart 
933 çarşamba günü ıaat 16 da lstan
bulda Bahçe kapıda 4 Vakıf hanında
ki tirket merkezinde sureti adiye. 
de akdi içtima edeceğinden hazır bu
lunacak bi11edaranm hisae senetlerinin 
veya banka makpuzlanm içtima
dan bir hafta evveline kadar tir
ket merkezine tevdi ve duhuliye vara 
kası almalan rica olunur. 

RUZNAME/ MUZAKERAT: 
1 - 932 ı, aenesi muamelat ve he

sabahna ait idare mecliai ve Murakıp 
raporlarının okunması, 

2 - Bilanço ve kir ve zarar hesap 
tarının tasdik ve idare Meclisinin ib
rası, 

3 - Maden ocaklanrun Camla§& 
ican hakkındaki mezkur tirketle muk 
tezi müzak&re.tın ifa ve mukavelenin 
akdi zımnında idare mecliıinin aali
hiyet İtası, 

' ---- ı metni kooperatif mecmuasınm 1 Mart 
.,_ _______ R_E_S_S_A M !ara 11933 tarihli nüshaımda aynen ınev· 
ilan olunur • 

4 - Şirket esaa mukavelenameai 
25 maddesine tevfikan bakur' a inhi
lil eden idare mecliai azaaı yerin yeni 
den aza İntihabı, 

.. _,~s -"E.,6-9 cut olup bn mecmua ortaklarm adres-
_.,,... • Artistik ve etüd !erine de yollanacaktır. 

t' t., boyaları ve bü-
l tün levazımı lst. 

Necati Memduh· 
~.. ~ulacaluınız. 

Muhasip aranıyor 
Uaulü !11-üzaafa üzere muhasebeıİ 

ve franaızcası kuvvetli tecrübeli bir 

5 - Murakıp intihap ve ücretinin 
tnyinile idat"e meclisi azaaının hakkı 
huzurlarınm tesbiti . 

F oçateyn Deyirmen 
Tatları T. A. Ş. tinden: 

..... Dr. 1 H SAN SAM 1 muhasibe ihtiyaç vardır. Taşrada ça-
Hisaedaran heyeti uınumiyeıinin a

lelade 26-3-933 pazar günü aaat 1 7 
de Şirketin merkezi olan Galatada 
Omer Ahit Han dördüncü kat 7 nu
marada İcrası, mukarrer olduğundan 
hiaaedararun yevmi içtimadan bir haf 
ta evveline kadar biase senetlerini gir 
ket merkezine tevdi ile makbuz alına 
lan .. 

İST AFlLOKOK AŞISI lıtncaktır. Almanca bilmek tayanı 
istafilokoklardan mütevellit (ergen- tercihtir. Taliplerin bilgilerini ve ça· 
lik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı, lıştıklan yeri yazmak suretile (lstan· 
arpacık) ve bütün cilt haatalıklanna bul Posta kutuau 176) adrese tahrİ· 
kartı pek tesirli bir qıdır. Divan- ren müracaatlan. 

yolu No. 189. -.ı•--ııİİ --------------
Oaküdar icra Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya 
çevrilnıe&İne karar verilmif olan bir 
adet tente arı.bası 12-3-933 pazar gü 
nü saat 10 dan 11 e kadar Üsküdarda 
Atpazannda satılacağından talip O· 

]anların yemvü mezkü.rda mahallinde 
hazır bulunacak memura müracaatla 
n ilin olunur. 

ZA YI - Kaaımpaat askerlik tubeoin 
den almıt olduğum askeri veaika ile nü 
fus kağıdımı zayi ettiğimden hükmü 
yoktur. Yuauf oğlu Ke.,,aJ 

Zayi laatik tekerlek 
S 14 numaralı bir Fiat liiatik teker

lek kaybolmuştur. Bulan zatın Tak
simde Fiat garajında Galip Beye mü 
kafat mukabilinde teslimi rica olu
nur. 

ZA YI - Şile askerlik şubesinden 

a1dığım terhis tezkeremi :zayi ettim. 
Yenisini alacağım, eskiai.1in hükmü 

yoktur. Beykoz kaza•mın Kılınçlı kö 
yünden Gayua .,ğullarmdan 317 li 
Muıtafn oğlu Cafer. 

RUZNAME/ MVZAKERAT: 
1 - 1932 senesi meclisi idare ve 

murakıp raporlarmın kıraati, 

2 - 1932 aeneai bilanço ve karuza 
rar hesaplannın tetkiki ve meclisi ida 
re heyetinin ibrası, , 

3 - Geçen sene müstafa aza yeri
ne heyeti idarece müntehap azanın 
taadikı memuriyeti, 

4 - Yeni aene için aza intihabı ve 
hakkı huzurlarının tesbiti, 

5 - Y f"Dİ sene İ<_:İn murakıp tayini 
ve ücretinin tesbiti 

. ~. .. ................. ___ ..,, 

J 
' . 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 

MahaUe ve mevkii Sokağı No. u Cinsi 
Mağaza 

İcar mü ddetİ 
Eminönü Şeyh Mehmet Sellnik bonmar- 65,63 Bir ıeoe 

Geyllni ıesi na mile maruf 53 65 
Eminönli Ş.yh Malıınet Sebzeciler 2- 4 Dükkan maa oda ,. 

., ,. Hidayet camii 1,2,3 Üç oda ,. 

.. • 
Bahçekapıda Hobyar 

. .. .. .. 

.. " 
" .. 
" .. .. Çelebiotla 

Aliettin .. .. 
,, ,, 

Hocapqa Emirler .. .. .. .. 
,, KaraklhOııe

yinçelebi 
Hocapqada 

" Karaldhliseyin
çelebi .. .. 

11 lbnikemal 

avlusunda 
Hidayet camii 
altında 

1 Ardiye 
" 

Y enipostane 52 Meırutahane arsa-,, 
ıındaki dükkanlar ,, 

" 64 Dükkan " 
" 44-62 Dtlkkin fevkinde,, 

.. .. .. 

oda 
46-66 Dtıkkin 
44-58 
44-60 " .. 

Yenicami kartı· 117,119 Dükkanlar 
ıında 
Yenicami avlu- 43-105 Dükkan 
ıuda 

.. 39-109 .. 
Hamidiya caddesi 1- 50 Mağaza 

,, ., 55-42-44 Dlikkin 

.. 
" 
" .. 
.. 
.. .. .. 

V aziriskeleai 
Orhaniye 

16 
33-23 

tt u 

Aziziye 
Orbauiye 

2-108 
4 

Darllınade atan 9-1 l 

Kamerbatun me!< ., 
tep mahalli 
Dük kin .. .. .. 

.. .. 
., Karakihllıseyin- Nöbethane 

46-48-50 
11 

Maa oda bodrum ,, 
Maa baraka arsı 

çelebi 

,, '' 
Babıali Nallımeaçit 

,, Lalabayrettin 

Orhuiye 

Aziziye 

Çem berlitaı MollafenariMabmucliye 

•• .. .. .. .. " .. .. Boyaeı 

" .. Divanyolu 

2 
55-16 
18.5 

1 
5 
7 
5 

195-218 

.. ,, ,, 192-216 

., Atikalipafa Çilingirler 2 
,. ., Çemberlitq dibinde O 
,, ,, Sof çuhanı orta K. 14 

Çar9ıkapı Kaliçed Tramvay 82 
basan caddeıi 

Dııkkin .. .. 
Hane .. .. 

,. 
Kllprülü mektep 
mahalli 

Dük kin 

" 
Arsa ve bara1<a 
Oda 
Dükkan 

• 
" .. 
.. .. .. .. 
,, 
.. 
,, 
.. 

,, 
" 

., 76 4 artın mahal ,, 

'' tt 
Makasçılar 18 Dükkin ,, 

Mabmutpqa Nuruosmaniye C.ıi 57-1 ,. ,, .. Cami ittiaaliDde 20 Mekt~p mahalli ,, 

.. ,, avlu.111nda 17-23 Dükkan ., 
Sarayburnu Cankur Tabbane camii O Fırın ve müştemil itı ., 

taraa 
., Seyitbann 

" 
Abırkapı lahakpafa 
Ayasofyaikebir .. 
Eyüp Kızılmeaçit 
Eyüp camiikebır 

arkasında 

Değirmen ocatı 6 
camii 
Değirmen oçağı 36 
camii bariminde 
Saraçane l 
Çatladıkapı C.ıi O 

.. o 
iskele C, ıi 11 
Boıtan iıkelesinda O 

Oda 

Tabhane 

Arsa 
Üç kıt'a 
Arsa 

Hane 

arsa 

Mihri ş ı h imaret 

mahalli 

.. 
.. 
" .. .. 
.. 
,. 

. ı 
1 

Ynkarda mevkllerile cinsleri yazılı olan Takıf emlak hizalarında· 
ki milddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. lheleleri 
Martın yirmi dokuzunçu çarfamba günü saat on beşte yapılacaktır. 
Tutmak iıtiyeuler Çemberlitaşta Evkaf Müdiriyetinde Akarat 1 ı lemine 
gelmeleri. (1025) 

Siirt Sıhhat ve içtimai 
Muavenet müdürlüğünden: 

Sürt memleket hastanesi için alınacak alat ve malzemeİ 
cerrahiye 5-3-933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
münakasaya konulmuştur- Talip olanların mezkur alat ve 
malzeme listesini görmek üzere İstanbul Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1019) 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
- Beşiktqta Yenimahalle posta caddesinde 114 numaralı 
kağir hanenin 112 hisse itibarile Azat ve Jiraberden metrUlc 

9 hissesinin mülkiyeti. Boğaziçi Kuruçeşme mahallesinde Ku 
ruçeşme üstünde Ruslann Bağı nam mahalde Ruslardan met 

ruk 6 numaralı ahşap hane enkazı • 
Balada adresi ve evsafı yazılı metrUk mahaller müzaye· 

deye vazedilmiştir. Taliplerinyevmi müzayede olan 18-3· 
933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te Beşiktaş mal• 

müdiriyetinde müteşekkil sabş komisyonuna müracaatları. ı 
(943) 

649 

Sandalye 
ve Karyolaya 

ihtiyacı olanlar f stanbul'- 66 N O 
da Riza Pata yokuşunda 

Asri Mobilya 
aıağazaaını gezip fiat almadan 

menfaatleri iktızaıııdır. Yatak odası. 
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Milas icra 

Memurluğundan: 
Milas Ziraat Bankasına ipotekli borcundan dolayı tüccar

dan mukayyit zade Nuri Beyin Hacı llyaa mahallesinde kain 
sağı feriştah hanımdan Abdullah efendi kerimesi Ayte hanı
ma geçen arsa solu Bohur Firanko veresesi hanesi arkası mu 
kayyit zade Nuri Beyin rakı imalithanesi cephesi yol ile 
mahtut tahtani ve fevkani ikiter odayı havi maa avlu ve bir 
kuyu ve tulumba ve iki kazan ve müttemilatmı havi iki bin 
beş yüz lira kıymeti muahemmeneli sabunhanenin rusfı ve 
yine ayni mevkide sağ tarafı F eriştah hanını iken arap Ha
cı Mehmet oğlu Mehmet efendiye geçen hane sol tarafı Nu
ri Bey ve Fatma H. hanesile mahdut sekiz bin lira kıymeti 
muhammeneli rakı fabrikası 20 Mart 933 tarihine müsadif 
Pazartesi günü sarisi üzerine ihale edilecektir. 

Dellaliye ve ınasanfı saire müşteriye aittir. 
1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 10-3-933 

tarihinden itilraren herkes tarafından görülmesi için açıktır. 
2 - Muayyen günde arttırma bedeli muhammen kıyme

tin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en çok arttıra
nın taahhüdü baki kalmak şartile arttırma on beş gÜn da
ha temdit edilerek on beşinci gün yani 4-4-933 tarihinde ay 
ni saatte en çok arthranm üzerine ihale edilecektir. 

3 - Arttırmaya için yüzde yedi buçuk teminat gösteri
lecektir. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler şartna
me muhteviyatını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. 

5 - İpotekli ve sair irtifak hakkı sahiplerile diğer alaka
daran bu husustaki iddialarmr ilan tarihinden yirmi gün i
çinde evrakı müsbitelerile birlikte müracaat etmeleri lazım
dır. 

Üstünde bırakılan gayri menkulün bedeli zamanında 
verilmezse ikinci bir artırma ile satılır. Ve bedel farkı ile faiz 
ve diğer zararlar ayrrca hülane hacet kalmaksızın evvelki alı
cıdan tahsil olunur. 

Fazla malfunat almak isteyenler 933 8 dosya. numarasi
le Milas İ cra dairesine muracaat eylemeleri ilan olunur. 

(902) 
544 

• 
1 tan ul 4 Üncü İcra 

emurluğundan: 
Emniyet Sandığı namına birinci derecede İpotekli olup 

tamamı 6920 lira kıymeti mu hammeneli Mahmut paşada 
Mahmut paşayİ veli mahallesinde atik NuruOamaniye cadde 
si ceditNuruO.maniye kapuau caddesinde eski 68-70-94- 96 -

98yeni 108-110-86-88No.larla mürakkam maa bahçe dört bap 
dükkinın tamamı açık arttırmaya konmuş olup ~name
nin -3-933 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafın
dan görülebileceği gibi 17-4-933 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile sa
tılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yet 
miş beşini bulmadığı takdirde en son arttıranrn taahhüdü ba 
baki kalmak üzere 2-5-933 tarihine müsadif salı günü yine 
saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan arttırma
sında gayrimenkul en çok artt ırana ihale edileceğinden talip
lerin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesini veya milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil 

ulunmalarr lazımdır. Müterakin vergiler ile vakıf icaresi ve 
Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumları müsteriye ait
tir. 2004 numaralı İcra ve iflas kanununun 126 ın~ı maddesi
nin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde i
potekli alacaklrlar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haki~~ ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını, itan tarıhınden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile 
sabiet olm~dıkça !atış bedeli~n paylaşmasından hariç ka 
lacakları cıhetle alakadaranm ı,bu maddenin mezkr fıkrası
na göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak iste
yenlerin 932-2148 dosya numarasile müracatları ilan olunur. 

Akşehir Bankas • • 
Yüz bin lir~yı mütecaviz hiaaeclar tar afmdan bilançonun taıclik.i hakkındaki 

müzakerenin onbet ırün taliki talep edild iğinden Ticaret kanununun 376 ıncı mad
desine tevfikan bennucibi talep heveti u mumiye 25 Mart 933 Cu~-~- · ·· ·· k d" . " ••ocıu 1.. .... 1 gunu a -

• ıçtima edeceğinden Hiıı~aranın yevmi mezkürda saat on.da Banka nıerkezine 
gelmel...-i ilan olunur. 

• 

u ·'-~t:r 
1 J --

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Ankara' da - Y enitehirde yapılmakta olan Emniyet 
Abidesi tat blok ve relief inşaatr mukavelename tarihinden i
tibaren (6) ay zarfında ikmal edilmek üzere kapalı zari usu
lü ile 23-2-933 tarihinden 16-3-933 tarihine kadar (20) 
gün müddetle münakuaya korunuıtur. 

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

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

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

C - Ellerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını ihale gü
nünden en az (8) gün evvel vilayet Başmühendisliğine gös
tererek münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti 
fenniye vesikası almaları ve y ahut ellerindeki vesikanın alh
na şerh verdirmeleri lazımdır. Bu üç şarh tamamen haiz ol
mıyanlarm münaka5aya İştirakleri şayanı kabul olamıyaca
ğmdan teklif zarfları açılmıyarak kendilerine iade edile
cektir. 

3 - Münakasa evrakı, keşfiye, proje ve şeraiti mahsu
satına tevfikan icra edilecektir. Talipler tekliflerini evrakı 
keşfiye ve projelere merbut ol n vahidi kıyuii fiat cetvelin
deki miktarlara nazaran ve beher n vi için bir vahidi kıyasii 
fiat teklifi suretile yapacaklardır. 

4 - Talipler 661 No. lı münaka5a ve ihale kanununun 
10 cu maddesi mucibince ihzar edece!deri "kauaL zarfı 16-3-
933 tarihine müsadif P"' sembe günii ~aat on "Se ek rl r Vi a
yet Daimi encümeni Reisl"ğinı> mn 'uz mukub·:inde tevdi e
deceklerdir. 

5 - Münakasa 16-3-933 ar: ine müsadif oer embe ~Ü· 
nü Ankar~ Vili-yeti Daim" ~·: c "nde yaptlacaktır. 

6 Evrakı ke~Eye ve p '.}:f' 'rİ a··rmek ve d t!a ziyade 
malfunat almak istiyenleri h~ g"in Ankara Vilayeti Nafia 
Başmühend=::;tiğine mürac a ı.., ·ı re evrakı keşfiye ve proje
leri ( l 0) lira mukabilinde An 'c r Na.fia Başmühendisliğin
den tedarik edebilecekleri ilen olunur. (879) 
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Be ikta. Ma!müd ·· lüğünden: 
Beıiktaş Teşvikiye mahallesinde cadde üzerinde 154 nu

~ralı sabık T eşvilciye askeri ik şubesi binasının bir senelik 
ıcarı · 

130 Beşiktaş Yeni mahallede ko,e b&fmda 
maralı harap sabık süvari poli' karakolu binasına 
2179 zira arazisi Üç sene müddetle ican. 

nu
ait 

Balida cins ve evaaEile adresleri yaz•l• mahallerin icarı 
müzayedeye vazedilmiştir. Taliolerin yevmi müzayede o
lan 18-3-933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te Be
şiktaş Malmüdürlüğünde müteşekkil satış ve icar komisyo
nuna müracaatları. (945) 
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1 Devlet Demiryo ar da.resi i tnla , 1 
Kütahya deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin kapalı 

zarfla münakasau 22 Mart 933 çarşamba günü saat 15 te 
İdare merkezinde yaprlacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Eskişehir veznelerinde birer liraya 
satılan şartnamelerde yazılıdır. (897) 

Liseler Alım satım 
Koınisyonundan: 

542 

İstanbul kız lisesile Erkek Muallim. metkebinde eski eşya 
ve çinko; Fındıklıda Gazi Osman Pata mektebinde yerli ki
remit 30-3-933 tarihine müsadif çarşamba günü ihale edil
mek üzere müzayedei aleniyeye konulmuttur. Taliplerin eş
yayı görmek için mekteplere ve şartları anlamak ve pey sür
mek için ele Maarif müdiriyeti bina111nda Liseler Muhasibi 
mes'ullüğündeki komisyona müracaatları. (833) 
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:S uncü. kolordu 
ilanları 1 

SEYR1Sf:FA!N 
~1.rf&::~~ .-Cl!!Dht: c.f..t.a IC.Öp1"ÜlJ.1'.St ft 236:,: 

ı:;ube A . SiYkeci l\lilhürd•r r.•d~ H. 2,3740. 

TRABZON POST ASl

U Cumhuriyet,, 
8 Mart çarşamba '18 e Ga

h r·hlımında" kAlk~r. 

Çatalca Mat. Mv. kuman- j' 

danlığı için 73 metre mik'abı 
dere kumu, 44 metre mik'abı 1 
çakıl, 100 kilo vakum yağı, 
480 kilo kurşun, 8 adet süz- , 
geçli su kovası, 240 adet 0,5 -----------..:ı 
pul ve 2 santimetre kutrunda 
crvata pazarlıkla satın alına
calr• · ·. ihalesi 11 Mart 933 
cumartesi günü saat 14,30 da 
dır. Taliplerin şartnameleri 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa iştirak için mezkur 
gün ve saatte Fındrklıda 3. 
K. O. Sa. Al. komisyonuna 
müracaatları. (50) (1031) 

Çatalca Mst. Mev. için ka
palı zarfla 60,000 kilo un alı
nacaktır. fhalesi 1 Nisan 933 
cumartesi günü saat 11 dedir. 
Taliplerin sartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel teminatlarile 1 
birlikte 3. K. O. Sa. Al. Kom. 
nuna müracatları. ( 51) 

(1032) 

* * * 
23. F. Kumandanlığından: 
Fırka kıt'atı hayvanatı için 

kapalı zarfla bir şartname da
hili 'e 2 l 8, 7 44 kilo arpa ve 
75,0 O kilo yulafın ihalesi ya
pılacaktır. İhale 30 M rt 933 

1 uer·embe günü saat 10 dadır. 
Talip!erin ~artnameyi görmek' 
üzere her gün ve münakasaya 
İştirak edeceklerin tayin edi
len vakitte İzmitte Fırka ko
misyonuna müracaatlan. 
(3036) (1035) 

Çorlu garnizonunda bulu
nan kıtat ihtiyacı İçin kapalı 
.zarfla 140,000 kilo ekmek ik. 
un satın almacakhr. İhalesi 
16 Mart 933 Perıembe günü 
saat 14 tedir. Taliplerin şart
namesini görmek üzere her 
gün ve münakuaya iştiraki
çin de tayin edilen giin ve 
saatte temina~larile birlikte 
Çorluda 61. fırka satın alma 
komisyonun/ı müracaatları. 
(3027) (721) 
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PERTEV 

MÜSTAHZARAT( 
FABRiKASI 

iLK TI)RK MEV ADDI TIBBiYE 
VE lTRJY AT F ABRIKASI 

6A$LICJC llOST Ali ZAR.ATI, 
K.r- P.t.. ~O.......,._. 
....,...... p.,... K.ıo.,..._ 

T_,.. Pedr.ı.n t:...&. 1/ s. v L 
E""6i /,larkalır'illila.._ Çok o.~. Uau /t;•/•"4• 

Pclc o..r,,, Muı.....m.t4u 

ALTIN YILDIZ MENSUCAT 
T. A. Şirketi Medİ•İ /da>·eoınden: 
Atağıda ruznamede yazdı itleı·in 

müzakereıi için hiaaedarlar umumi ~1e 
yetinin nisanın onuncu pazartes.İ a at 
on altıda şirketin merkezi idaresı 0 4 

l n dordün-:ü Vakıf hanında biri.nci 
katta 27 No. lı dairede adiyen topla· 
nacaktır. 

Veki.leten veya aaaleten en z. bet 
hiueıi olan hiısedarlarm malik olduk 
ları hiase senetlerini toplantı günün· 
den on gün evveline kadar tirketin 
veznesine veya Milli Bankalardan bi 
riaine veyahut maliye vezneıine tea 
tim eylediklerjne dair makbuzunu ti• 
ket muha...ı.e.ine ibraz ederek duhu 
tiye varakası almalan ilhı olunur. 

RUZNAME/ MUZAKERAT: 
1 - Mecliai idare ve murakabe ra

ı-un,.. kıraati, 

2 - 932 Mnesi bil&nçoaunun tel· 
itik Ye budlklle mecliıi idanı Ye mu· 

ralobin ibrası, 
3 - 9$3 Mneai ic;in bit- murakıp in 

tihabı, 

4 - Mecliai idare hakkı hu>:urile 
murakıp iicn>thın tayini, 

5 - F abrikarun itletilmeUni temin 
için bir Limite! Şirket teşkil ve i,let· 
meğe müteallik ahki.m .,., teraitin te> 

biti, 
6 - Ticaret kanununun 325 incl 

maddesi mucibince tirketin sermayeı 
hiueıile devamma karar verilmesi, 

61. F. Sa. AI. Kom. dan: 
T ekirdağında bulunan kı

tal ihtiyacı icin 191,000 kilo 
ekmeklik un kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
16 Mart 933 perşembe günii 
saat 15 tedir. Şartnameyi gör 
mek ve almak istiyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin mezkur gÜn ve 
saatte teminatlarile birlikte 
Çorluda 61. F. Sa. Al. Kom. 
nuna müracaatları. " (3028) 
(743) 

J 7 - Huıus murakıplerin raporu~ 
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Birinci Fırka ihtiyacı için 
kapalı zarfla 230,000 kilo un 
münakasaya konmuştu:·. lha 
lesi 22 Mart 933 çarşamba gü 
nü saat l 1 dedir. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münaka5aya işti-

1 

nun okunması ve neticesi hakkında 

karar verilmesi. 

rak için o gün ve vaktinden ev 
vel Fındıklıda 3. K. O. Sa.Al 
Kom. nuna müracaatları. 
(43) (839) 
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* * * Çatalca Müstahkem Mevki 
kıt'atı hayvanatrrun ihtiyacı i 
çin 32,000 kilo yulaf açık mü
nakasa ile satın alınacaktır. 
İhalesi 20 Mart 933 pazartesi 
günii saat 11 dedir. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti· 
rak için mezkUr gün ve saat· 
ten evvel Fındıklı'da 3. K. O. 
Satmalma Komisyonuna mu
racaatları. (44) (840) 
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Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 

Al pullu 
Türk 

Şeker Fabrikasının 
her isteyene 

:Anonim Şirketinden: 
lstanbul depolarından kristal toz 

bin kilodan eks' k olmamak üzere 
şekeri 
satılır. 

atideki fiatla 

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

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

Adres: lstanbul, Bahçekapı,4üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: İstanbul Şeker Telefon:24470 .. 79 
-• 48~ I -l: • ~ ---·- . 



--------------------.1, ıat. l\tr. Kumandan ı]ı 1 

Sabnalma kom. i anları 

Dikim evi için 468 kilo ke· 
ten ipliği 29-3-933 çarşamba 
günü saat 14,30 da açık müna 
kasa suretile satın alınacaktır. 
isteklilerin şartname ve örne
ğini görmek için her gÜn mü
nakasasına girişeceklerin belli 
vakitte komisyonda hazır bu
lunmalan. (542) (1038) 

• • • 
Kuleli lisesi için "55,, dolap 

13-3-933 pazartesi gÜnÜ saat 
11 de pazarlıkla aabn almacak 
tır. isteklilerin şartname ve ör 
neğini görmek için her gÜn ve 
pazarlığa girişeceklerin belli 
vaktinde komisyonda hazır bu 
lunmaları (541) (1037) 

Ordu ihtiyacı için 1000 li
ralık Salmastra 13-3-933 pa
zartesi günü saat 11 de pazar
lıkla satın almacaktır. İstekli
lerin örneğini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa girişecek 
lerin belli vaktinde komisyon 
da hazır bulunmalan. (540) 

(1018) 

Harp Akademisinin dört 
motoaikletile dört bisikleti pa 
zarlıkla tamir ettirilecektir. 
Pazarlığı 11-3-933 cumartesi 
Merkez Kumandanlığı Satı
nalma Komisyonunda yapıla
caktır. İsteklilerin belli vak
tinde komisyonda bulunmala 
n. (531) (997) 

698 
ır. •• 

Ordu için 250 mesaha şeridi 
ve mahfazası 11-3-933 cumar 
lesi günü saat 14 de pazarlık
la. satm alınacaktır. İsteklile
rin şartname ve örneğini gör
mek için her gün ve pazarlığa 
gİriıeceklerin belli vaktinde 
komisyonda hazır bulunmala 
n. (532) (998) 
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Merkez Kumandanlığı em
rindeki hayvanat için muh
telif boyda ve miktarda nal ve 
mıh 9.3.933 perşembe günü 
saat 11 de pazarlıkla satın a· 
lınacaktır. İsteklilerin belli 
vatkinde komisyonda hazır bu 
lunmaları. (533) (1011) 

• • • 725 

Merkez Kumandanlığına 
ı ~ ~rbut müessesat hayvanatı 
İctn 200 adet zincir yular 
200 adet İp yular başlığı 200 
adet 1«1 kolan 100 adet keçe 
belleme 1 1 -3-933 cumartesi 
günü saat 11 de pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. İsteklilerin j. 

zahat almak için her g{in ve 
pazarlığa girişeceklerin belli 
vaktinde komisyonda hazır bu 
lunmaları. (534) (1012) 

728 
••• 

Kuleli ve Maltepe askeri li
seleri için 400 kilo Zerdali 
11-3-933 cumartesi gÜnÜ saat 
11 de pazarlılda aatm alına
caktır. İsteklilerin izahat al 
rnak için komisyona uğrama
lan. (535) (1013) 

727 
• • • 

Kuleli, Tıbbiye ve Maltepe 
askeri mektepleri için 800 ki 
lo kaşar peyniri 9-3-933 per· 
tembe günü aaat 11 de pazar· 
lılda satın alınacaktır. İstek
lilerin evsaf ve şeraiti anla
mak üzere komisyona uğra
maları. (536) (1014) 

• • • 728 

Tophane askeri fmnmdaki 
hamur tekneleri 11-3-933 cu
martesi gÜnÜ saat 1 1 de pa
zarlıkla yaptmlacakhr. İstek 
liJerin sartname ve keşfini 
görmek için her gÜn v~ pa
zarlığa girişeceklerin belli vak 
tinde komisyonda hazır bu
lunmaları. (537) (1015) 
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... 
AL'ET01LE 
Hovagİmyan Biraderler 

Beyoğlu lıtildil caddeıi 437 
Bütün dünyada 
en mqbur mar· 
ka olan CLA
VERIE DE PA:
RIS ' in icatıı
desi !'Mavo ke
merleri' MIXTE 
koroelerini ra
yına Şık, rahat 
ve uhlü en aon 
model hazır ve 

~ """· sel.er. Korseleri-
çin zenııin lev 
azimat ç~tleri 

Damıu- ıi.ıı;nli
ii için WIC ..., OCUL TA marka d.4-
tiki çoraplar. Taklitlerinden aakımnız. 
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Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Böl'elı:çi fınnr ııraımcla 34. 
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MiLLiYE, ÇAHŞi r A 8 MART 1933 

eşiktaş _aım·:·d-!':rlüğeoıı-:e : 
Beşiktaşta Ekmekçi başı mahallesinde asmalı sokağında 

1 numaralı ahşap ikametgahın mü!!oyeti. 
Beşiktaşta Şenlikdede mahallesinin mısırlı ve Nüshetiye 

sokaklarında tahminen 600 arşm miktarında arsa fazlası mül 
ki yeti. 

Balada cins ve evsafJ yazılı mahallerin mülkiyetinin fu
ruhtu müzayedeye vazedilmiştir. Taliplerin müzayede günü 
olan 18-3-933 tarihine müaadif cumartesi günü saat 14 te 
Beııiktaş Malmüdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna 
müracaatlan. (944) 
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Heybeli Sanatoryomu 
: ' aştaha · ~AT.,,,1,., .... 

Şartnamesine muvafık ol ınıyarak imal edilmiş olmasın
dan dolayı müteahhidine rett edildiği halde müteahhidin kal
dırmadığı, 75 adet şezlonga ait galvanizli telden yapılmış ka
fes somyalan tellerin keırilere k çı.kanlmaaı dahi alana ait ol
mak üzere lS Mart 933 çarşamba giinü saat 14 te Heybelia
da Sanatoryoınunda aleni müıı:ay~e ile satılacaktır. Taliple
rin Heybeliada sanatoryomun fi. muracaatları. ( 1036) 

---
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fAGLAH 

W Dötemelikterde yüzde 50 tenzllAt 

D•kk · ı Halılarda mühim tenzilit 
) 8 ! Halılar Ankara memurlarına 12 ay 

.1 vade ile satılır. 

Yerli llar Pazan 
Ankara'da 1 f•tanbul'da 1 Samsun'da 

Çccuks1 "'Y' c ıddes'n 'e Bahçeknpı'da ve Beyoğlun'da İs'i'dil caddesinde Bankalar caddeıiade 

---- --

KiK 3 
Bu tanınm19 Markanın piyasaya çıkmaslle 
Radyo aleminde mühim bir yenilik doğmuştur. 

Telelunken 343 AfeOıdekl yenlllklerll• k•n· 
dini gilııtermı,tır: Perazlte k•••• •Y•rlı Ol· 
maaı, kendlllOlnden Feding'! dUzeltmeal, 
Çerçeve Ozerlnde latHyonlen doOruden 
doOruy• eydınhk olerak gllatenneal, bir tek 
dOOme ile kullenılmHı, yllkaek konut•nı 
Elektrodlnamlk olmaaı, eyırme k,uvveUnln 
YllkaekllOI. eeae ledulndekl tebllllk. 

ELEF 
BOURLA BiRADERLER ve Ş11 ve SATIE MACAZALARI 

liedıkpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer aşağıda cins ve miktarları yazı
lı "üç" kalem malzemenin ayn ayrı kapalı zarf münaka
saları isimleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapı
lacağından isteklilerin şartnamelerle nümuneleri görmek Ü· 
zere her gün ve münakasalara girmek için ta!:ip olacaklan 
kaleme ait ilk teminat ve teklifnamelerile beraber mezkiir 
günde muayyen saatlere kadar komisyonumuza müracaatla
rı. (803) 

Ma1zemenin cinai ve miktarlan 

200 ila 300 eğer takımı 
23000 taknn kısa kol bacak 

çamaşır 

7700 killin 

Münakasa tarihi 

18/ 3 1933 

18/ 3/ 933 
18/ 3/ 933 

Günü Saati 

Cumartesi 10 da 

Cumartesi 14 le 
Cumartesi 15 le 

512 

Zonguldak Belediyesinden 
1 Mart 933 tarihinden itibaren 15 Nisan 933 tarihine 

kadar bir buçuk ay müddetle Zonguldak su proje inin ya
pılması münakasaya konulmuştur. Kazanana bin bet yÜz lirıı 
verilecektir. Evrakı müteferria ve şerait Ankara ve İstanbul 
Belediyeleri heyeti fenniyeler inden aranılmak surteile öğre
nilir ve tedarik edilebilir. (916) 

ıı; i . ~ " -

Ropluk 
ve 

Tayyörlük 
Ea ıüzel 

En tık 
Ve en acuz 

Y6al6 
Kamaflar 

IPEKIŞ yünlülerinin hem safi yünlü
leri, hem de ipekle kanıık olanlan var
dır. lpeki§ yünlüıü gayet gÜzel ütü 
tutar, biç bir zaman bunJIJDllZ, Jai
murdan müteeuir olmaz ve boyelan 

çıkmaz. 

"Bu iste I P E 
• • l!" 


