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Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'u•u MAHMUT 

Umumi Nctriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

lunanistan'da 
Neler oluyor? Plastiras ihaneti vat niye cürmile tevkif edilecek 
5 Marttan beri Y unaniıtandan 

leleıı haberler, noksan, müphem 
•: llıütenakııbr. Bunun için haki
~ 'Vaziyet hakkında sarih bir fikir 
~İıınıek mümkün değildir. Evve
~ Uınumi intihabat, sonra bir dik
~?rlük. Hükumetin zayıf olduğu 
.. İJihara anlatılan bir diktatörlük 
0.~İiııde derhal iktidardan çekilme 
11· ~rtesi gün diktatörlüğün yerine 
ltkeri bir hükıimet geçmesi. Bu 
:'!teri hükumet it batında- iken 
'llla.)j fırkası lideri M. Çaldaria'i• 
1~iyete hakim olması. Plastiras' • 
~ legayyüp etmesi. Çaldaris'in k.a 
llıe te~kil etmesi. Bu müheyyıç 
~diseler Atinada iki gün gibi kı
~ bir zaman içinde bat dön~ürii
tq bir sür'atle biri birini takip et
liıiati . r. 

Vaziyet henüz tevazzuh etme
ilıekle beraber, hadiselerin ıilıile
•i ınanbkan ,u olmak lazımdır: 
\ı enizelos kanunusaninin 16 ıncı 
tiİııü Çaldaris fırkasının elinden 
İlttidan alır almaz, yeni intihabat 
~i.Pılmasmı kararlatlırmıfb. Çal
da.ris fırkası o tarihe kadar Veni
~loaun müsamahasile iktidarda 
'01ıınabiliyordu. Venizelosun bu 
~İisamahayı esirgemesine sebep 

kabinede bazı nizırlamı bulun
~a.sını cümhuriyet için tehlikeli te 
\kici etmesi idi. 

Venizeloı hükUmetinin kararlat 
lırdığı intihabat marbn 5 inci gü
bii Yapıldı. Ancak bu defa Veni
j:l?• fırkası daha büyük bir mağ
~bıyete uğradı. Diğer taraftan 
Hldaris'in Ahali fırkası 130 ka
da.r meb'ua intihap ettirerek 248 
reb'ualu meclisin yarısından az 
11.ılaaını temin edebildi. 

iktidarın cümhuriyetçi fırkalar
dan kral taraftarı olan Ahali fırka 
'1ııa geçmek üzere bulunduğunu 
'ıılınn Plastiraı, derhal bir hüku
lııet darbesile diktatörlüğünü ilan 
~iti. Venizelos ta bunun üzerine 
1•1ifa etti. Ancak Plutiraa'm vazi
b~te hakim olamadığı anlafılıyor. 
ıkta.torlüğünü ancak bir beyanna 

me ?e•redebilecek kadar idame e
debılen Plastiras' a yalnız Atinada 
b~z.~ as~eri k~at iltihak etti. iti 
~ruteınıyecegıni anlayınca, ikti
ı a.rı Otoneos'a bırakarak ortadan 
1t&.yboldu. 

t' Plastiras ve Otoneoa cümhuriye
k '!1uhaf:o-za. için tetkil edilen ~ 
erı cemıyetin erkinındandır .. Bı

t&.enaleyh iktidarın Plutiraa'tan 
loneoa'a intikali, bir diktatörün 

elinden diğer askeri diktatöre geç 
~eıi zannedilmitti. Hadiselerin in 
.'tafı göıtermittir ki Otoneos, ik
tidarı diktatör aıfatile değil, ka
ll\IJıu esasinin hükmü dairesinde 
lefkil edilecek hükilmete tevdi et
lııek için emanet olarak alrnıfbr. 
t-la.aı1 ki bir taraftan Otoneoı hü
ltıiıııet te9kil ederken, diğer taraf
~ Cümhurreisi Zaimiı ve Venize 
lo, Ahali fırkası reisi Çaldariı ile 
leıııas etmitlerdir. Bu temas neti· 
Ç~ndedir ki verilen habere göre, 
f a.ldaris hükilmet tctklline muva
~kat etmittir. Yeni Çaldariı hil-

llleti bugün yarın tctkil edile
~k demektir. 

5 Mart intihabatmm neticesine 
:öre, iktidar Venizeloı fırkasın
trı.a.n. Ç~Idaris fırkasına intikal et
b el~ 1~1•• Nasıl ki üç gün fasıla ile 

11 ıktidar Ahıı.Ji frrkuına intikal 
tdiyor. Arada PI&atiras'm darbesi 
\>e Otoneos'un askeri hükıimeti kı :?. fakat ~ı~ ~lduğu kadar' da 
'b üheyyeç hır ıstihale devresinden 
1 &.rettir. Yunan komtwnuzda nor 
~I siyasi hayat tekrar ba,lanııt 

emektir. 

d B~ mücadeleler Yunaniıtanm 
le &.hıli itlerinden ibarettir. Biz 
0~uınuzda olup bitenlere kartı 
~ırci vaziyetteyiz. Ancak vaziye 

kararsız bir ,ekil alması, Yu
ll.an. milletinin yakın komfusu ve 
~lllti dostu sıfatile Türkleri mü 
.:i's!r etmitti. Binaenaleyh hadi
ta. ~rı~ VUzuha ve sükU.Ou iıtikra
tı1ırı ogru aldığı cereyandan mem
'tİitkllacak . milletle.\n bqında 
<la ti er gelıyor. Türk • Yunan 

a u· y '&.ii! ~ • akın Şarkta sulhün en 
!etkim ı.stınatgahlarından birini 
ki 1 

1 edıyor. Bunun kıymeti her i-
trı.1~ ~jft~ d~ !ayikı veçh~le anlatıl 
eaki 1.~ugu ıçın Yunan sı:rasetinin 
•ı " ~kun ve istikrarına ka~ma 

e • Unan milletiniıı bu ıükU.O . 

Kendisi ortada yok. Bir 
tertibat alındı. Istanb I' 

açmamas için hudutlarda sıkı ere 
geleceği 

Çaldaris başvekil 
M. Venizelos'un siyasi hayattan 

çekileceği doğru değil e• 
ATINA, 8. A. A. - Adliye Plastiraı 

ın hiyaneti vataniye ile maznunen tev-
kifini emretmiıtir. Poliı evinde araşın-. ,.. 
ma yapmıı, bir çok tüfenlder, iki ~~-
yöz, 300 kurıun bulmuftur. Kendısının 
nerede gizli olduğu malı'.im değildir. 

Hudut memurlanna, jeneralm kaçma 
sma mani olmalan emri verilmiıtir. Je
neralın arkdaılanndan iki miralay, tev
kif eclilmiıtir. 

M. Çaldaria BOffJekil 

ATINA, 8 .A.A. - Reiıicümhur, M. 1 
Çaldariıi yeni kabineyi teıkile memur 
e!ınittir. 

ATlNA, 8. A. A. - Atina ajanaıD
dan: M. Çaldaria, ıimdiki kabineye ha
lef olacak olan bir kabine teıkil etmek 
İçin kendi fırkasmdan intihap eclilmiı 
olan bütün mebusların Atinaya gelmele 
rini beklemekte olduğunu aöylemiıtir. 

Ceneral Othoneoa, iktidar mevkinin 
M. Çaldariae tevdii huıuıunun münha
aıran müınaileyh ile ReisicümhUI' iM.Zal 
misin arzusuna bağlı olduğunu oöylemİf 
tir. 

M. V enizelos ıiyaai beyanattan 
çekilmiyor 

ATINA, 8.- M. Venizelos liberal 
matbuata vaki olan beyanatında aiyalİ 
hayattan çekileceğine dair olan haberi 
tekzip etıniıtir. M. Venizeloa memlek.,. 
te hizmet etmek için, muhalefetin ba
tında kalacağını ve milletin yakında ha 
taımı anlıyacağından emin olduğunu 
IÖylemiıtir. 

Avrupaya mı kaçh? 

A.TlNA, 8. - Dün müddeiumumilik 
lıarekibn müsebbipleri hakkında tevkif 
müzakkereleri çıkarmıştır. Jenenıl Plaıı
tiraı için de tevkif müzakkereai çıkarıl.
mıftır. 

lstanbula gelmİf değildir 
Dünkü Haber gazeteai A tina adliye.. 

ıince biyaneti vataniye ile maznun ofa.. 
rak tevkifi emredilen Ceneral Plastiraa-

M': Çaldaris 
m Pireden bir vapurla lıtanbul'a kaç· 
tığının aöylendiğini yazıyordu. Bu ha
beri alakadar makamlardaıı sorduk. Böy 
le bir ıeyden maliimatlan olmadığmı 
aöylediler. Dün Pireden vapur ela ııel
memiıtir. 

Nümayifler 
ATINA, 8. A.A. - Dün alr· 

f&lll kanunu esasi meydanında tam bir 
sükun ve intizar içinde bir niimayİJ ya~ 
pılmııtır. 

M. Çaldaria, muhtelif cemiyetleri mü
meuillerine ıükunu iblil edecek her tür 
lü hareketten çekinmelerini tavsiye et
mİ§tİr. 

Kondylu otomobille gelmif 
ATINA, 8. A. A. - Ceneral Otho

neos, Condyliı'in Larisaa kolordusunun 
başında olduğu halde Atina üzerine yü
rümekte olduğu haberini tekzip elınek
teclir. Condylia, Atinaya yalnız batına o
tomobille gelmlftir. 

Hariciye vekilil yarın 
Cenevreden geliyor 

Dönüşte Atinaya uğradı, Me Veni. 
zelos ve Tchaldarisle görüştü 

T6.rk - Yunan dostluğunda değlılkllk yoktur 

, 

Hariciye Vekili TeıJlik Rü,tü B. 

ATlNA 8 (Hususi) -Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Bf. 
Cenevreden Belgrat yolu ile bu•a
Ya geldiler. 

. Tevfik Rilftü Bf. burada kısa 
hır müddet kaldıktan sonra latan 
bula gidecektir. Vekil B. bu pek 
kısa devam eden müddet zarfında 
derhal M. Venizeloı ve Yunan ri
cali ile temasta bulunmuf, öğle ye 
meğini M. Venizelosla beraber ye 
mi,tir. 

içinde refahına devam etmesi biz
ce samimi sıuette temenni ve arzu 
olunmasından daha tabii bir feY o
lamaz. 

Ahmet ŞVK.RO 

Tevfik Rüttü 8. Bqvekalete 
geleceği kuvvetle tahmin edilen 
M. T chaldariı ile de uzun uzadıya 
görütmüttür. 

Bu mülakatlarda Yunaniatanda 
ki aon tebeddiilün Türk· Yunan 
dostluğuna halel vermiyeceği bir 
kere daha tebellür etmittir. 

ATlNA, 8 (Huıuat) -Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rü,til Bey 
buradaki ziyaret ve mülakatların
dan sonra İzmir vapuru ile hare
ket etti. Vapur yarın lzmire uğrı. 
yacak ve Cuma günü lstaobula va 
racaktır. 

• • • 
A TlNA - Hariciye Vekili 

Tevfik Rüttil 8. Cenevreden dö
-·!ek Atinaya uğramıf, istasyon
da Hariciye Nazırı M. Mavroudiı 
tarafından kartılanmıftır .Öğleden 
sonra M. Mavroudia ile M. Tsal
dariai ziyaret eylemit ve akt•m 
Türkiyeye hareket emittir. 

ATlNA, 8 (A.A.} - Gazete
ler, Tevfik Rilftil Beyi Atinada 
yapbğı göriifmelerin iki millet a
emdaki dostluğun ne sağlam te
meller üzerine kurulmut olduğu
nu bir defa daha göıterdiğiııi yaz 
maktadır. 

Falih Rıfkı B. İn avdeti 
Cemiyeti Akvam ıiliihları bı

rakma konferansına ittirak eden 
murahhaslarnnızdan Bolu Mebu
su F aJih Rıfkı Bey dün ,ehrimize 
gelmittir. 

Gazi ·Hze 
T. D. T. cemiyetine 

riyaset buyurdu 
ANKARA, 8 (A.A.)- T. D. T. 

Cemiyeti Umumi Katipliğinden: 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti Umumi 
Merkez heyeti 7./J/3/933 geceıi 

hami reiııim~ Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerinin yüluek reialikleri al
tında C. H. F. Umumi Katibi Recep 
'"' Macrif Vekili Dr. Rept Galip ııc 
Riyaseticümhur Umumi Katibi Hik
met Beylerin de huzurlarile fevka
lade bir toplanma yapmqtır. Bu top 
!anmada cemiyetin çalıf1Da kolla
rının fİmdiye kadar yaptıkları İf-

1erden Hami Reia Hazretlerine ma
lumat ar:ıı:cdilmİf 11e o•manlıcadan 
türlıçeye kar§llıkları araıtırma 

pro/lNUnı 11e eıtuları da kararlaıh· 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yeni sene bütçesi 
Meclis varidat bütçe•İ
nln tetkikine baılıyor 

Bütçe encümeni maııbata muharriri 
Galip B~ 

ANKARA, 8 (Telefonla) - Biltçe 
encümmtİ Yartn 933 bütçe layilıumı tet 
lı.ike baılayacaktır. Varidat bütçeaj 
ilk İe~ik mevzunııa t99kil edecektir. 
EncU- Dmet Dmıiryollan ve U.. 
manian idare.inin 933 bütseaini mü
zakere:J• haılıunqtır. Encümen bu mil 
naaebetle UIDWD müdür Rifat Beyi din 
lemittir. ------
KONTENJAN 
Y anlıılıklan taahlh 

eden llitik kararname 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Heye• 

ti Vekile aon kontenjan kararnameain 
de vaki bazı yanlıtlıklan tashih mak 
aadile Iktıaat Vekaleti tarafından ha 
zırlannı.ıt olan llifik bir kararnameyi 
bugün müzakere ve kabul ebnİ§tir. 
Bu taahihat ve taditita göre umumi 
konte11jan liateainde yazılı aıağıdaki 
efya umumi listeıine nakledilmiıtir: 

Adi matbaa kafıdı, cila11z adi mu
kavva, pamuk iplifi 14 numaraya ka 
dar, pamuk ipliği on dörtten yirmi 
dört numaraya laıclar, meraeriae ip
lik 14 ten 24 numaraya kadar, mer· 
oeriıe iplik 24 numııradan yukan, 
sargılık kaba bez, çuval, yalnız tene
ke, (ifbu bendin tenekeden maada11 
kontenjan liateaindeki mikdarlarile 
kontenjanda ipka edilmİftir.), demir 
veya çelik tel birbuçuk milimetreden 
6 milimetreye kadar. Evvelce A ve D 
listelerinde iken aon kararnameye 
merbut listelerde kontenjana alın
mıt olan şu maddeler yalmz mart ni
hayetine kadar A liatesine dahil 99ya 
gibi serbestçe ithal olunacaktır: 132 
B, 529 B, 430, 531 A, 531 B, 552. Liıı
telerde gözükmiyen aıağıda yazılı lis 
te A listesine alınmııtır: Zarfı diğer 
mevaddan cep ve kol aaatleri, zarfı 
gümÜf ve aair mevattan ma.aa ve dı
var saatleri. A listesinde mevcut A 24 
maddesi İfhu listeden çıkarılmııtır. 
Kezalik A listesindeki A 263 kaldırıl· 
mıı ve yeriııe 2 A 263 konulmuıtur. 
A listesinde bulunan aıaiıda yazılı 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

haberi doğr değildir .. 

ı Heyet Ankaradan döndü 
Bono işi üzerinde yapılan teşebbüs 

müspet netice vermedi mi? 
Komlayon emrindeki paranında tevzii isteniyor 

Gayrimübadiller Cemiyeti ida
re heyeti bugün toplanacaktır. Bu 
içtimaa, Ankaradan avdet eden 
Gayrimübadiller heyeti de ittirak 
edecek ve yeni bono tevzii ve sa
ir itler etrafında Maliye Vekaleti. 
le vaki olan temaslar ve yapılan 
tetebbüslerden alman neticeler 
hakkında izahat verecektir. Heyet, 
bu hususta bir de tahriri rapor ha 
zırlamıttır. Bu raporun heyeti u
mumiyeye arzına karar verilmesi
muhtemeldir. 

Heyet azası, Ankaradan avdet 
edeli iki gün olduğu halde Cemi
yet merkezini ziyaret etmemisler-
dir. ' 

Heyet azasından Hüsnü B. Ce 
miyet tarafından kendisine gönde 
rilen bir memura, heyetin raporu
nu tahriren vermeğe ve tetebbüa
leri neticesini bildirmeğe karar 
verdiğini söylemittir. 

Maamafih heyetin, yeni bono 
tevzii itinde müabet netice alama
dıiı rivayetleri teeyyüt etmekte
dir. 

Komisyon emrindeki paralar 
Gayrimübadillere tevzi edil

mek üzere Yunan hükumeti tara
fından Muhtelit Mübadele Komis 
yonu emrine verilmit olan 62500 
İngiliz lirası elan tevzi edilmemlt 
tir. Gayrimübadiller Cemiyeti bu 

Ankaradan dönen lı.yet a=ımdan 
Halil P"f'Z Hüsnü B. 

paranın tevzii için, Müdadele Ko
misyonuna müracaat etmitlerse 
de, bitaraf aza, Yunan tebeaıına 
ait emlak kiimilen iade edilmedi
ği için, paranın tevziine timdilik 
muvafakat etmemittir. 

Gayrimübadiller,Yunan emlakin 
den bir kısmının iade edildiğini, 
bu sebeple iade edilen emlak nia
betinde, 62500 İngiliz lirumdan 
bir kummm tevzi edilmesi lazım 
geldi~ini cevaben bildirmit iseler 
de, bitaraf aza bu talebi de kabul 
etmemi9lerdir. Bunun üzerineGay 
rimübadiller Cemiyeti hükUınete 
müracaat etmittir, mesele hüku
metçe tetkik edilmektedir. 

Esnaf kelimesi yerine •• 
''Küçük sermaye sahibi ve sanat 

sahibi,, tabiri kullanılacak 
Yunanlı eanaf gltmete hazırlanıyor 

Eınaf kelimesinin mana ve tlimulD
nü tayin için Ticaret odıuında alaka
dar devair Te müe-t milmeuillerl 
nin İftlrakile tetekkül eden komaiyon, 
mesaiaini bitirmiıtir. Komisyon rapo
ru, oda idare heyetinde de müzake· 
re edildikten sonra Iktıaat Vekaletine 
aönderilecektir. Komi.yon kararma 
ııöre, esnaf kelimeal tarihe kanpnak
ta ve bunun ,....ın. "küçük aennaye 
aahibl meslek ve aııpat erbabı" kaim 
olmaktadır. Rapor kabul edildiği tak. 
dinie mevcut bulunan eanaf cemiyet.. 
lerinln sadece iaimleri değifecek, me
aell (Arabacılar esnafı cemiyeti) 
yerine, sadece (Arabacılar cemiyeti) 
denilecektir. Bundan baıka (eanaf ta 
limatnamesi) de (Kllçük aermayeU 
meslek ve sanat erbabı talimatname-

si) ıekllnde bir iinvan alacaktır. Ra
porda, meoeli. hamal gibi sermayesi 
ol.ınıyan itçilerin vaziyetleri de tetkik 
edilmİf, bunlar için de (hizmet erba
bı) tabiri kullanılmııtır. Bu suretle, 
eanaf mı, amele mi, oldukları öteden 
beri mucibi mOn•kaıa olan hamallar1 
araba sürücüleri, çıraklar aibi itçile
rin Tuiyetleri, bir fabrika ameleain
clen a:rnJmıt ... ba albl ltçilere (hb
met .ırbabı) denilmit. bunlar da kü. 
çük sermayeli aaııat Te meslek erbabı 
zümrealnln mütemmimi addedilmqtir. 
Bu karardan sonra, hamallar, deniıı 
amel.U ııibi cemiyetlerin, amele ırüm
releri addile MDaf cemiyatlerl mıuısu 
meainden aynlmalan taaavvurlan ta-

(Devamı «! mcı u.lıifede) 

İKİ KAFADAR 

- Ben vaktile dyan azalarıru ne• 
ye beruıetirdim bilir miııin? 

- Hayır bilmiyorum .. 
- Hani Haliçte, çürült, bitilı, hp-

kı tirit• dönmüı bazı e•kl gemiler 11ar
dır ya; ıenelerden beri karyolanndan 
inememİf yatalak, kötürüm haatalara 
benzeY"n g•miler ..• Hatırlar mınn?. 

- Hiç hahrlamaa olur muyum?. 
Şu bildim bileli ( ıamandırabent I) du
ran tontonlar defi! mi1. 

- Eııct onlar •.• Fakat hiç bu tek· 
neıi d"lik, kazanı çüriik ile direii kı
rık mantarlann iııimlerini gördün mü 1 
Aııl in.ana hazin ııc tuhaf gl!len fCY 
orcuıdır. Bunların kimiııi ( Pelengider
ya), kimiııi (Ejderi uıtvet). kimiııi de 
(Tirmüjgan) adını taıır .• inan ki ıaka 
ıöylemiyorum. Ben ııaktile Ayan Mec
liıinin bazı p<14alarını gördükçe hep o 
aranileri düıünürdüm ile •onra aftı... 
ma ııra ile fCyler arelfrdi: Haliç, Un
kapanı köprüsü falan fildn •••• 

- Cihan bu; hnıeyin ıonu acıklı 
w gülünç olabilir. Dünyada eıkimi
yen, pörıümiyen bir ı•Y var mı? Sade 
inıanlar değil, görüıle-r, duyuılar ııe 
anlayıflar da yoruluyor. Atalarımız 
eıki Türkll!r ne iyi se:&İp sezdirmi•ler • 
. ·1 b .,. ' ın.san og unun u toprak üzerinde iki 
a'!4 va~ifesi llardır derlermiı; ilki ken 
dme yıyecelı bulmak, ikinciııi birgün 
b'lfka varlıklara yem olmak ... 

- Ço" pul1 Fo"at •- .<iyi•-

il 
' Fazıl AHMET 

me/t utedilim fCY b'lfka. Eski deııirle
rin ilerilem" diifmanı 11Qfalannı Ha
liçteki pmilere olduğu gibi ıimdi de 
baZ& orlayaılılann -kôftnı tabutlu
ia, mezarlığa benzetiyorum. 

- Mezarlıia mı? 
- Eııet, çünkü içinde o kadar ölü 

fikir ııar ki bunları birer birer ortaya 
çıkannalt iııtue inaanın baıı ftTtlana 
dönecek/ 

- Ei•r bu ifte bir hayır arörüyor
•an hiç çekinnıemeliııln; bak, ••ki bir 
çok kabriııtan li•tünde timdi yeni a
partımanlar ltaruluyor. 

- Azi.aim, caki .zaman adamlarının 
yeni de11let, clemokraıi, cümhuriyet gi 
bi mefhumlar karıısmdaki tembel 
clirenikliğini timdi ele to;z;e ikhıadi fi
kir_.~ue karıı ıiper al17Uf 11örüyoru:JJ • 
Kauıatı allak bullak eden büyük içti
mai aara, bütün para, maliye, ticaret 
ile .aire İflerini yerinden oynattı• her 
gün bu da11a etrafında bin türlÜ .ö:z; 
söyl,,niyor; halbuki dııarıdalti -ka 
boralarmdan haberi olmıyan kapalı 
fikir1i1erima, elan önlerind,,lıi küllü 
nazariye mangalını ef"lemekle meı
arull Ve fUTadan buradan çıkan bazı 
atefli seae gafletli bir alay göziyle ba
kıyor ... Doğrusu sinirleniyorum. 

- Bilôkiıı gayet tutumlu ile soğuk 
kanlı olmalııın / Soğuk kanlı diyo

(Devamı 6 mcı sahifede) 
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Yeni hava Dağılıyarlar mı? Vezir hudut haricine ahlıyor 
Diye ;..ı- ede• rode•m buırüa 

alcbiı c ''ı ırv"lll sördiikçe çileden ça-
kacaiı ıreliyordu. • . 

- Paditahım, Kanunu Eaasıyı te
aiaten muradımız, halkın hürriyet veı 
müaavatnu temin etmektir. Halk dj. 
lediiini meb'us çıkanr. Bilhassa Ta· 
tan, hürriyet ve meşrutiyet yolunda 
gayretlerile halkın ırözünde temayüz 
edenlerin -b'ualaia ea tabii nam
zet aayılmalan lizımırelir. Hülal
metçe meşrutiJ•tİn levuonma kartı 
hareket, kendi tibi oldufu Kanunu 
Eaaaiye muhalif olar, Zatı bümaJU· 
nunu:ıu tarihlerde milletiae i.btiyarile 
meşrutiyet vermİf bir paılifah diye 
andıracak olan Kanunu Eaaainin ib
laline vükeliıım teşebbilaü nzayi ta· 
hanenize muvafık olamaa. 

Yolunda sözlerle Abdülbaıaidi 
kandırmağa çalıth. 

- Rusyanm "bütün Avrupaya aley· 
himizde yapmakta olduğu propagan
daya kartı lnıriltere Te Franaanm ef
ki.rmı k•z•nm••ıs ela aDC&lıt o mem
leketlerde mevcut olan DleFUtİyet u· 
aullerinin bizde de cereyan etmekte 
olduiu kanaatiaai vennelde ohu. 

Tehdidini de ııöz ar._ kattı. 
Fakat hiinlli bir tiirlti bnmek bil· 

miyordu. Hep keneli declifini yerine 
l';'lirtmek için ararda bulunuyordu. 
Bır derecede ki Milat P-.. kendini 
tutamadı: 

- Beni Astarcı Mebmet Ağa mı 
sanıyonunuz 1 

Diye kapıyı vurarak çıktı. Abdiil· 
hamit le dişlerini pcırclattı .•. 

-8-
Hudut harfctne çılı•rıla11 

Sadraıam 
Ruıya Çan, oğlu karcl.,.i, bütün 

hanedanı azasile Neva kenarların· 
dan, Dinyeater sahillerine aeyahati 
ihtiyar ile Kitnev ordugahında otur· 
duğu, bütün ıayretile vükeli.sma, 
kumandanlann miizaberet eylediii 
halde, Oamıınlı paditahı, Yıldız tepe
amde bir k.ötk içinde, devletinin yu· 
varlanmakta olduğu derin uçuruma 
bakmağa bile liizmn rönniyerek, 
hanedanından, Yiikellamclan, mille· 
nin kurtulmasına çahtanlardan şÜp· 
heli bir halde, elinden plditi kadar 
millet adamlarmı ortadan kaldmna
Yl düşiinüyordu. 

Abdiilhamidin - ziyade ıröziine 
batan adamlar, Abclülizjgj tahtın
dan indinınk millet naaarmda töh· 
~t alanlardL Bunlar bir paditahı ye
rind- atmakla hanedana, padişab-
lrfm k.utai,.tiae hürmet .., iş a• . 
damlar _.._ sirmiti-di. Hele mil
letin bımlanı thi• ww 11i 4e lnav
vetlerini büabütün aı tba ııoa da. 

Bunlardan HÜMıyin AV1li Pata, 
Çerkeı Haaanm intiluım daneaine 
kurban olarak can vermifti. Redif 
Pa~a, ıimdilik aeraıkerdi. Padişaha 
aokuluyor, 

- Aeker padifahm kuludur. 
Padİfabrnın rrzaaanı iatibaalden baı
~ birf"Y tanımaz . Aak.er için milli ei
kar olamaz. Aaker olan padİf&hın İ· 
radeıile babaama bile k:urtun atar. 

Gibi aözleri aarayda her naile ile 
soy~eyerek Abdiilbamidin rözüne ırir 
lllege çalıııyordu. Süleyman Pata. 
Miqiirliikle Henek orduıu kuman
danlığına atılmıttı. Böylece Abdül
hamit, kendiaine yanınmata çalıtan 
aeraakerle mabeyn mİİfÜriİ yaptıiı 
Damat Malunut, mabeyn fen1d'ğ' 
eldrfı lngiliz Sait P-..larm, ordu•: 
donanmayı kendine bailadıldannı, 
askerden kendi aleyhinde bir hare
k~t vukuuna İlnk1ıı kalmadıfmı ırö
runce, aık.er haricindekileri . ti k 1 baılamıştı. Mütercim Rlltti° P • a e 
Kanunu E.aasi Teoil..Ue idin &f&J• 
ahnıftı. Sıra Mitat p..._ deden 
etrafmda toplanan Jlln --~ı onkun 
mnundı. Bonıler • Un< er ta ı· 

.. 7'-- = ... Mwif 
müate.-n - 7 • Bey,..,_,.. tlevlet a. 
aal ~I Kemal"-!_Bey, llariciııe lıı&tilıö 
nnaı -y, ı.ar.. batkım.· 
~~idin Bey, köse Raif E'-H (l) ..: 
roze çarpanlanh. 

Milat Pqa, alcbiı emir ve ıör
diiği ıarar üzerine Maarif mİİate9...n 
Ziya Beyi vezir rütpe•ile Suriye vali· 
liiine tayin etti. Süleyman Patanın 
Heneie, Ziya Patanm Şama gönde· 
riliıleri, Abdülhamide iki rahat ne
fe. aldırmıttı. 

Fakat Kemal Bey, bir tiirlü la
tanbuldan aynlmaia razı olamıyor
du. Halbulı;i, Abdülbamide ODUD hak 
imada da bir çok jumallar v.-i1miş
ti. Hele bir taneai korkunçtu: 

- Redif Pata, padişahm iradeai
le Millet Askeri encümeninin lağve· 
clilcliiini ıönüllü yazılmak isteyenle· 
rin aeraskerliie müracaatını ilan e· 
dince, millet aıkeri yazılmq gençler
den bir ırrup, Mitat P&f&nm konafı· 
na giderek: 

- Bir ....ı.erlik ımiyeti..ıe u
kerliği kabul etmeyiz. Biz millet aa· 
keri olacağız! 

Diye gürültü çıkarmıtlardr. Böyle 
bir gürültü aıraamda Kemal Bey o 
ıece Mitat P&f&Dlll sofrastnda yenip 
içilirken, 

- Etşeyü l&yiiaenna illi vakat yÜ· 
oelleı! 

Mıaraını okumuştu. "Bir ,ey iki 
ile_ tamamlanmaz, üçle tamam olur." 
demek olan bu m11radan Kemal Be· 
yiD muradı, Abdiilıiziz ile Murat gi
bi, Abdülhamidi de tahtından ineli· 
rerek padişah devirmeaini üçlemek
ti. 

Bu jurnal. Abdülhamidin bütün 
Yehimlerini ayaklandırmı9tı. Hele bu 
ııreda Harbiye mektebi t.lebeııinden 
birinin dolabında bulunan bir kağıt, 
padişahı çileden cıkarmııtı. 

Kemal Bey ıribi ediplerin eaerle
rini okuya okuya aldı zıvanadan çrk
mrı olan bu talebe, halifeliğin O•· 
manlı padişahlanndan alınarak pey
camber evlidına verilmeaini istiyor .. 
du. Halifeliğe namzet olarak ta eaki 
Mekke terifi Aptiilmuttalip Efendi· 
yİ ileri sürüyordu. Talebe ve arka
daılan hemen yakalanmıt, bütün 
Harbiyelilerin dolaptan alt üat edil· 
mişti. Ziya Pa;anm, Kemal Beyin 
bir çok tiirleri hemen her genç tale· 
benin defterinde, dolabmda vardı. 

Mitat Pafa, aaraya gitmiyor, Da
mat Mahmut ve Redif Patalar Tast· 
taıile kendi.ine gönderilen iradelere 
kulak ıumıyordu. Paditah ayak di
nmişti: 

- ille K-ı Beyi lııtaabuldan 
uzaklathrmalı ! 

DİJe haber üaW- bat.er ıönderi· 
yordu. 

Maliye Nana Galip P&f&nın azli
le -ls~I ......... a halk ta
raf d·n ··=•et s .. ıtı il- YUMlf 
P&flUWl tekrar maliyeye ıretirilmeai 
de paditahla aadrazamm araııru aç· 
mqtı. Abdülhamit -Damat Mah
mut Paıanm adamı olan- Galip 
Pa,ayı Ayan azalığına tayin etmek 
istiyor, Milat Pata razı olmuyordu. 
Saray halla da boyuna: 

- Sadrazam, efendimizi meb'u· 
ean lna.......,tile k...-..-k iatiyor ! 

Diye hünki.rı kıtkırtıyorlardı. 

Mitat P&f& ı.-ağma plenlere a· 
çıkça aöylüyordu: 

- Ben iatifa edecek delilim. Pa· 
difah beni azlederıe et.in. Fakat bu 
defa azlim evvelkilere benzemez. 
Halk gelip beni evimden alarak aad
razamlığa geçirmefe kalkacak. Son
ra söz ayağa dÜf"Cek. Böyle fey)ere 
uğramamak için, itte tU çantada pa
ram var, Bir vapur kiral.ıyacatnn. 
Azlim haberini alır almaz Yapura bi
nerek Midilli adaaına ıridip orada o
turacaiun. 

(Devzmı var) 

( I) Ziya Bey, meflıar F Ziya ,."' 
,.., Knnal Bey, merlıar uip ıııe - .... 
~ Nonıılt Kemal, 1.-il Kemal 
Bey A....-laA lıüım..ti ...ae..m, 
A.l>idin Bey, --etlaıle ıııe oalililtler 
<le 6alu11aw A.rwaoat A.Wıfia P*fll, ICö 
N it_, Bt.Wi <le KiiM Rail P,..,ır. 

Memba sulan niçin Pahalı 
Dükkanlara SO paraya verilen 

şişeler S kuruşa sablıyor 
Sariye ve lrak'a ela n ihracatı yapdıyor 

Memba aulan arumda fiddedi bir netice aaftiyet ım L 'im · i ma 
rekabet batlamıttrr. Şife ile memba cip oldu. M.ntıılar Iİlaııli fiH1ft edil 
.. Y11 satanlar, .. u.. ,... lokantalara mİf Nil suyıa ~. • 
bir Iİfe _,.. 15 • 70 paradan aatmıya 
heı'e=q1e-dır ......... kup, memba 
suculan cemi,..tiae dalü.I olmıyan di· 
ter aucular fiyatı elli paraya kınnıt· 
!ardır. Halbaki bir p.-; llO • 70 ın· 
radan razİDocalar - lolaıntacdar ta· 
rafmdan aatın almaa ...ıar, halka 5' 
k~ aablmaktathr. Ba huauata 
lıendiaile ıilril ın lıılr -L--'-·- • M · .......-nnmıze 

ha~~ \ıııd reisi Sali.: 
ttm ~r f'lnlan aöy' 'ıtio: 
- Karalndalı, Tatdel• ve cliier 

memba aularmm ma.t-ileri çolı:tısr 
Emir Fayael, Baidat'a Tqdel- ... ~ 
iatedi. lrak'tan, Suriyeden de •İparif. 
ler var. Buralara au ihracatmm tezyi 
di çarelerini arıyoruz. Mmr'dan da 
memba aulanmıza çok talip vana da, 
•on zamanlarda Mı11r hü.kümeti, sula 
rrmndan ecnebi maden ıularmdan al 
dığı resmi istifaya batladr. Bu hal, 
Muura ucuz su mal edememizi ve bin 

Ankara, Menin .,. 1-mirclea d 
.,....ba suyu talipleri ~.. Faka~ 
Ankaradan 250 kilolak lidc-•erta • 
iatiyorlar. Bunun imkiaazlıiı ka,.... 
.. nc1a tim-difer idareaine milracaat. 
la aabnnçlı au vagonları İfletilmeai i
çin tqebbmte bulunulacelrtır, M.a. 
ba auculan latanbulda da -=ı.a -
larmm şiıeaini 65 • 70 paraya sazino
c:u ve lokantaedara satıyorlar. Onlar 
için yüz paraya perakende aatıt kabil 
dir. Bu imkan, ahiren açılan bir ırazi 
DOda 100 paraya bir fİfe au aablmak 
auretile filen iabat eclilmi,ıir. Şu bal. 
de ti,.; 5 kuru,. .. ıılm• .. ndaki ka· 
balaati -ba -..larmdan batkala
rmda aramak lizımdır. Adaların au 
ihtiyacı da difiinlilmiittiir 4 adada bü 
yük d~canaaı 50 ve kilçiik damaca 
DASJ 25 kunqa memba Rlyu oatılmaaı 
imkanı temin edihnittir." 

Almanya yavaf, fakat 
emin yürümek isteyor 

BERLIN, 8 (Huauai) - Son intihap 
neticesi olarak dahili vaziyetin a:öater 
diği inkiJ&f tayanı dikka~t°:· . Bütün 
AJınanyada mukavemetlerı sılıp vah 
dete doğru akan bir hava hiuedilmek 
tedir. Dahili değifiklikler hep bunu 
ıröıteriyor. Hükümet şimdili~ vaziyeti 
kendi arzusuna ıöre organıze etmek 
tedir. Komün.iatlerin siyaııi teşekkülle
rine karı• ağır bir tazyik tatbik edil
mekle beraber, işçi sınıfına ayni şid. 
det göa•erilmiyor, bili.ki• onl~. bol. 
şevikleşmemelerine elden geldıgr ka· 
dar çalışılmaktadır. _ 

Şehirler bayrak içinde 
BERLIN, 8 (A.A

1
.
1
J. - Milli f~rın 

zaferindf"n mıüteve ıt menmunıyet 
halkın büyük bir kraınında ıi~_tikçe 
daha mühim bir aurette tezabur et
mektedir. Tekmil Alman şehirleri ve 
bilhaua Bertin Beyaz • Kırmızı • Si
yah ve milliyet~rver soayaliat bayrak 
larile donanmııtır. Her tarafta, &O· 

kaklarda muzikalar çalmakta, milli 
tarkılar .:,ylenmekte, nutuklar İrat e· 
dilmekte ve hükumete aadakat Y~n
leri ile resmi ıreçitler ve tez~Ürat ya· 

1 
prlmaktadır. Bütün bu tez~hurler tam 
bir sükiln ve intizam dahılınde cere· 
yan etmektedir. Tamam-;n .kanun da· 
ireıinde tezahür eden mılh an:u rea· 
mi bayrak için Beyaz · Siyah : Kırmı
zı renklerin tekrar intihap edılmeaine 
doğru açıkça inkitaf etmek!~ir. Mil
liyetperver Halk fırka•• rem, Baıve. 
kile gönderdiği bir meki?pta, 1.9~9 da 
ıiyaai pazarlıklar aebe~ıyle mı!I~ ~~Y 
rağa yapılan hakaretın . tanurı ıçın 
bayrak me..,leııin.İn hallı. hakkında 
Reiaicümhur nezdinde delalette bulu· 
mn•un• rica etmittir. 

V oelger Bund cemiyeti de, Üç mil. 
yon aza ve harpte canlarını feda e
den iki milyon Alman namıaa. &J'Dİ ar 
:z:uyu izhar etmi,tir. 

Bir tek .iycuet 
BERLIN, s (A.A.) - Kabine bu. 

ırünkü içtimanıda yeni. Re.iachıtar'rn 
ilk celaesini Pot.dam klıaesınd-; aktet
meaine karar venniftir. Batve~ ayni 
celsede aiyaai atalete riicu edtllllenin 
önüne a:eçmek için yapılac!'k büyük 
bir propaıranda mücadeleaıne batlanı 
lacaimı söy1-ııiftir. Gerek ~nJa 
nm ve rerek Almanyayı !etk.ıl eden 
hükümetlerin ııiyaaeti, ayn• P1ana uy. 
run olmalıd1r. 

M. Mac Donald silihlan bırakma 
konferansının tehirini isteyecek 
LONDRA, 8 .A. A. - Hiikiımet ma- Necmeddin Sadık Beyler temııil edecek-

bafilinden almıı olduklen ~Iİmattan !erdir. Tevfik Riiftü Bey cuma a:iinii la 
mülhem olan aabah gazetelen, M. Mac tanbule vuıl olacaktır. 
Donald'ın teılihata ait Franaız ve Al
man planlan arasında orta bir teıviye 
ıureti bulunabilmeai için ıili.lılan ı... 
rakma konferanıının. gayri muayyen bir 
surette tehirine ait bir plan teklif ed&
ceğini yazmaktadırlar. 

CENEVRE, 7.- Te.ki tealihat kon
ferasrndaki Türk heyeti erkim da harici 
ye vekili ile birlikte hareket etmiıtir. 
Konferanata Türkiyeyi Cemal Hüınü ve 

Jehol'de muharebe 
~·-

Japon/ar Cenpvreden çelltl
meğe karar t•l'r<liler 

JEHOL, S.. A. A.. - Japonlar, Çinli
lerin aon oevkiılceyt mevzileri olan Ku
peikou'yu, tayyareleri bombardıman et
tikten aonra i11al etmişlerdir. 

Ceneral Vaniche'un kumanda .. altın
da Çin'li kıtaat, perişan bir halde kaç-
mııtır. 

ŞANGHA Y, 8. A. A. - Nanlôndeki 
oın.r-ni malıafil, Tchang Kai Chek'in 
Japonlann Jeholdeki ileri hareektlerine 
mukavemet etmek arzuaunda bulundu
ğunu teyit makaadile Pekine he~ket et 
miş olduğunu beyan eylemel<tedır. 

Bir Çin Jenerali, öldürüldü 
TOKIO, 8. A. A. - Jehol'u terket

mit olması bütün Çinde biiyülr: bir infial 
uyandrrm1t olan Jeneral Tangyulin'in 
Haifengkov'da Chang Sue Liangm aa· 
kerleri tarafından öldürülmüf olduğu 
Cbnchov'dan alınan telırraflardan anla
ıılmı~tır. 

Karar v""düer 
TOKIO, 8 A.A. - Kahine, Japonya 

nın Milletler Cemiyetinden çekilmeııi 
hakkında kaleme elman metni kat'i au
rette tu•İp etmİftİr. Bu metin, ilkönce 
impenıtoruntetkikearz~unacaktır. 

Mevliaibaa, cuma ırünü toplanarak bu 
meaeleyi müzakere edecektir. Alınacak 
karana 20 martla Milletler Cemiyetine 
reami avrette bildirilmeai muhtemeldir. 

Terki tealihat konferan11run atisi hak 
kında burada büyük bir betbinlik hüküm 
ıürüyor. Konferanam neticesi~ kalması 
ihtimali kuvvetlidir. 

İngiliz ve Franaız ba;evkilleri konfe
ranaı kurtarmıa.k üzere C-vreye ıreli

yorlar. Bir aydan beri hiç bir eaulı me
sele balanda hiç bir iblif aktedileme-
mittir. ,... 11 

Bankalar açıldı -· --M. RoosDell Dazlg'11 dllzelt
aıelı için çalı1111or 

LONDRA, 8 - Neyyorktan selen ba 
berter bankalar vaziyetinde biraz salib 
görüldüğü merkezindedir. Bir çok ı.an.. 
katar a:i!elerini tekrar eçmttlardır. M. 
Rooaevelt vaziyeti dineltmdı İçİla dur
makıızın çalıtıyor . Hatta çahfırken J'&
mek yiyor, Banka muameleleri hekmde 
yeni lıir çok aizamlar netredihnittir. 
Her tarafta taaarruf aleyhinde propa
gandalar yapılmakta, ltankalarclaki mev
duata bir fey olmıyacağı ilin edilmek
tedir. 

M. Roosevelt'in programı 
NEVYORK, 8 A. A.. - M. Rooae

velt'in )'&l'l.n kongreye tevdi edilecek o
lan proırramr, altın mikyaaının ipkaar,al
tm ıelıadetnameleri göıtennek auretile 
altın çekmek hakkının tamamen ila:ası, 
altın biriktinne üzerine bir reıim konul
ması, ırümüt para iıtira11 için bükilmel· 
çe mücadele yapılmamaıı, gümiif para 
balitaaı niabetinin arttınln.aı eaaılenru 
ihtiva edecektir. 

10 milyarlık Fransız 
istikrazı 

Ecnebi •udeciler 
BERLIN, 8 (A.A.) - ~ büku. Tuna 'da buz kalmadı 

-ti, fimdiki halele .:~;~eç.ı.ki ec:"'bi BERLIN 8 (A.A.) - Wo!H a-

PARIS, 8 (A.A.> - Fransız 
Mebuaan Meclisi, dün öğleden aon 
ra geçen üç mali seneye ait açık
ları kapatmak çin uzun veya orta 
vadeli 10 milyar hazine obligu
yoou bracma matuf projeyi kaba! 
etmittir. 

Antung vapurundan 
kurtulanlar --·--"-· .......... t • • s-- .... janaı bildiriyor: 

lan tetbirlerini tatbikten VA&I'~ 
tir. A••an ..... , .e; bu s~ Bıraila ile Sali- arumdaki lna HONG KONG, 8 (.ı\.A.) ~An 
/Jmanyanın Yuiyeti '" Al..,.n ~ mı bir k.-ç sün e,,,,.eı baslarla do- bui gemiai 6 Martta karaya.dü.-
yii hakkında bethabane haber' er COD Iu olan Tuna nehri •imdi buzlar- Antung vapurundan kurtarılan 
dermekle muahaze eylemektedir. dan tamamile kurtulmıqtur. Tuna kimseleri burada karaya çıkamııf 

Komiinüt gazeteleri, deltuına giden bütün hatlarda bu 110 k' "l'k b ... ı.. b' k f'I d 
BERLIN 8 (

A.A.) _ Polia müdürü h br. ı~ı ı a,..a ır a 1 e e 
afta çinde gemi seferlerine yeni- Hokoi'ya gitmittir. 50 ki,nin ôl-

(Kızd Bayrak) i-indeki gazeteye a· den bA•lanma11 ı'mka·n dahı'lt'ne · 1 d k kulm- ...... -dır 
it intifar m ııiyetini bet ay uaatnut -. mtlt o maaın an or ....... . 

girmi,tir. 

tır. Kont Bethlen, Berlin'fle. Brian'ın hatıran 
BERLIN, a (A.A.) - Eaki Macar ~ai ve siyasi aiatemi ile vaziJeti aley- PARIS, 8 (A.A.) - M. Briand 

~ekili Kont Bethlea, Berline sel· hmde söyl-U, olduğu miitecavizane ın ölümünün yd,slönümü münıue-
miştir. Muma.ile7b, :IİJ'-inin bu.11111 aözleri Alman Hariciye nezareti nez· betile M. Paul Boncour M. Daladi 
mahiyette oldufunu Ye bir ittifak po- dinde proteato etmiftir. er, müteveffanın icraab ve meaai-
litikaar makaadına matuf bulunmadıitt Çıplalılar aini methüaena etmi,Ierdir. 

nı söylemiftir. BERLIN, 8 (A.A.) - M. Goerinr, M. Paul Boncour demittir ki: 
Sovyetlerin bir protutMU Pruaya polia memurlanna bir tamim "Biz vukuatın manasını idrak 

BERLIN, 8 (A.A.) - HaYaa Ajan· ıröndererek (medeniyeti tehlikeye aok d . ,_, 
.. bildiriyor: ~t Raıya aef~ M. makta olan) çıplaklık cereyanı hare· emıyen .Umıelrein taarruzlarına 
Hitlerin Spor aaraymda irat etnu~ o~· ketlerine mani olmalannr emretmiş. rağmen Briand siyasetini takip e-
dufu nutukta a ... ,...... ikt ... di ıçl•· tir. . denlerdeniz ... .. , .. ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ............................ ,,,,,,,,,,,,,,,,~······ ...................... . 

MEMLEKET 
Ana katili 

Tokatta bir adalll 
anamnı öldürd6 

TOKAT, S.-Tobda ti1ıi ~ye
nin Y evar köyünde mülhit bir ciı;aYet 
olmuıtar. Ba köyde otman elli JDfla
nnda Hanife illlllinde lıiri iple bo~ 
ölcli;·•nriittür. 0.-. ppılaa tm&Hk•• 
neticeainde ci.,ayet feilinin, keılnam oi· 
lu Mehmet olduju enleıılınııtır. ---

Arkadaıma kıydı 
T elrada tilıi E.-tıuıla da 1ıir cfı;ayet 

olmnftur. Erlıaama Ş.,W. ımball.,.;... 
de olUl'IUl Yaouf ; .. ııl de biri, bir kadln 
la beraber evine ıidefta; önhe ~ 
Arif Ye Şiilırii iamincle iki kiti ile ....... 
rmdoı kavp çdr-tbr . 

KaYga az _,.. smfmda lıüyimiit. i 
ki artaıdat Yaıafa b; Ha öl.ıa..rıüt .... -· Ereilide yangın 

Ereilid ı lıildô itiyw: EreiH s-ç· 
lfto lıirlifi binumda bir çıbPl
br. Eretti a ;' inin .,,.. ~ ' ,., ... .._.ya...-, MiJ .. aeuine aw;dan Te. 

ril11w•ea eöcd& &li.a.aıtlr. 

Bir ko:run 120 kurut 
• Orchadan lıildlriliyor: Bnranm ı.ı;,.ı.. 

rmde t.er,ey --'ar. Bir ı.o,_ 110. 
120 karnta •hhnaktaıhr. Fakat, y1,.. 
c~i~ içeceğe dair ba ueaııluğa _..lıil 
gıyımne ._.nı1, çok fazl&Ahr 

Fakat köylerde yavat ywı~ ba.t 
tezgahlan kunalmaia • ı' ldfhr. 

Meaela Gölköycle adeta 1ıir launar aa
nayÜ hayatı aJlllllDif~. 

l Adana davası 
Bahailik maznanlan 
neler söyleyorlar? 
~DANA, 8.- Dia öiJedee - ıı.. 

hai mawanlamua -hak=-!erine ıle
Y&m edilmitlir. 

Dünki celMcle maznaıolardan bir kıs
_. lceadil.mia behei5Ha ='Dbd• ol
............... iddia -iti .. . Bir ...._ 
m•zne•e•·r - heh.i'jiJa siyasi bir it ol-
mayıp bilüia insaniyete ıu- ve bu
kuki lllİİaavatr lelnin eden bir elin oldu
iunu •Ye bunun için L hiJip kalıuJ el• 
tilda-ini ileri ....... lmndilerini mil
.w..,. çal 1 ıh ela . 

Mftbf ••• h ' - il tabii er. 
n.i iı? f:'•te de ... 1 ~ ~ 
tfo!Uı' d• - lııa Maalta lıir ....... 
ittilıah elw 1§? iini Hıf 1 Q,, D-. 
L.!1:%. • L..- 1 • -
---.• aııit .__ Li' r'·na tla -hk --

ce tetkikine fflmm Priilmüt .,. -ı... 
....... ~yın - bınıloLmtbr. 

Vua bemteriliji ~ 

VAN (Milliyet) - Sabık Van 
-1isi Mitat Beyin -telnıtin i-
mar " inldtafı utnmda g&termif 
oldujıı faaliyet Ye YÜcude getir· 

mit olduiu eserlerin edayı ~ 
m olmak üzere (Van hemteJırili
ği) ne ve 25 metrelik yolla ayni 
yolcWri ~ i•mine izafetle 
(Mitat Bey cadde ve ç-.-O di

ye andmuma Van ·-• -11-
Iİ ittifakla karar •--.m. 

~ Bir ka~~~ yandı 
fzmtr clvanncla bir 

köyde fada 
lZMIR, - EvveA:i pce, Kireçli ı.a.. 

yada otunn Meı. ' ı.- iami ..... 
bir ~b,b; y..-., ve ıılchiı yarala· 
rın tesiriyle ölmilftür, ... 

Mebruke bamın, elimle ı.mtı. ile aan 
dıiın içm. iw ejilı!iii ... a+ lamba .... 
lindea dirdı, iiatii hap .... ahnıt. rii 
---- malıt.ıif ,. • d ,. ... il
miiftiir. ------

Kötü taka 
Adem dan bildiriliyor: Keleli köyia. 

de ıayet ~ lıir ..... ~. Ay. 
ai lıöyd• Veli .,_ br Plıi llıeyu 
bir sakalı ......... v• ıla7i aepa .
kwti k dıw. niaia u fi dı obwup si 
-.Jenirken delikanhlar laacat- , .... 
JMkta olan bir ı..tıı kilırit ................ 

Zavalh Veli dayi lıirdenlıire De ol ... ..... ......,_.br. K.?ırit ı...tıı .. '
- parlaıbfmdan Veli ı!a7-. ~ 
ytbl, ..... l'4 ?a: JWflll-. 

8 mübatirliie 130 talip 
ELAZlz.<Milliyet)- Vili:t«imiz ve 

bzahn adliyesinin münhal lıul-.. .., 
llİa mübqirlifine 130 ldiaur ı.ıp mira-
-' 2 'ıtir. 

Ec:lirnede teftit ·" 
EDiRNE, 8 - E6-~ 

ııııM.tdt ş..lııat B. ıwrılz ... bıftit , .. ....,... 

Yunanistanda 
Vaziyet -----M. Çaldaru kabine 
yarın teşkil edecek 
ATINA, 9 (Hususi. ıabah 

2) - Çaldaru yeni kabinuini C 
ma gününe kadar te,kil etmİf ol 
calrtır. 

Ceneral Plastiras aranm 
dır. Henüz tevkil edilmemiftir. 

Tarkiye - Yunanist., 
ara•ında müzakerat 

ATINA, 9 (H.,.,,.i) - Türlıil 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 8! 
yin burada kısa ikameti unası~ 
bazı kararlar verildiği aöylentfllP' 
tedir. Bu meyanJa Türkiye. Y~ 
nutan Maliye Nazırlannın ~ 
memleketi aliikadar eden iktıP". 
mueleler etrafında görü,ecelılııfl 
de rivayet edilmektedir. 

Kıtanyecilik kaJkac_, 
ANKARA, 8 (Telefonla)--"', 

Devlet dairelerinde kırtaııiyecilil 
eksiltmek için liizım gelen e.aıJ# 
re teııbit fllmelr ii.zere t"fkil edil~ 
tali komüyon mesaisini bitirnıif. 
tir .. Tôli komisyonun teabit etlİI 
eııtular bugünlerde müıtflf'J'lar lıO 
rr.iıyonunda göTÜfÜlecektir. 

Kitapçılar geHyor 
ANKARA, 8 (Telefonla)~ 

l•tanbul kitapçrlan temasların;], 
mal eder_Yı bu akfam l•tan 
döndü[.,,. 

Devlet banka•• hflt' 
se senetleri 

ANKARA, 8 (Telefonla) ...-; 
Bütçe encümeni Maliye V ekôl~ 
bütçuine münakale .aretile l ~ 
yon 60 bin liral.ık tahsisat tenrit" 
ne dair layihayı miUakere ve ~ 
bul etr.1iftİr. Layilto. ö~!,; 
halta lıeyeti wrumıiyede gönq...1 

cektir. Bu tala.i«ıl Maliye nanr.ır' 
Merkez. bankasının aahn alJ 
lıis•e senetlerine talr.U alrmacolt 
ter. 

Barbn vapara oturclf 
INEBOLU, 8 ( A.A.) - Z°' 

gultlak vapur firlıetine ait S.
ıHıpanı bu ıa6alı lıesil aiaten Gı 
.. _,,. .... _.... • ..,. •w=adf 
tur. Htuar ve zayiat olap Olmadıl 
henüz anla,dnmınlf, oaprrr 4a kııf' 
tanlmamEftu'. 

Ozim ve incir 
ihracatımız 

IZMIR, 8 ( A.A.) - Şelı~ 
Ticaret otlan imini oe incirlerilı"' 
zin tieari vasiyeti lrıııklııntla bir ti 

"°'" tllll%İnr etnrİftİr. Ba rapora s6N _.._ iptiJ_I 
..,.,,_ 2-3-19" krriltine kadar it 
mir bonıannJa 41 mÜyon 604 ~ 
262 kilo iiziim ve 15 müyon ıfl 
bin 828 lrilo incir ealılmlfhr • 

Yine bu raponı llCIZCIJ'Clll ~ 
ilim baflanğıcurtlan 1-3-1933 llP' 
ne kotlar lzmir lim;ınından yabdl!'_ 
ca -1eketlere 49 milyon 628 !'f! 
83 lrilo ü6m ,,. U mil70fl tir 

bin 794 lıilo incir-~· 
Oamanbca yerine öl 

t6rkçe 
ANKARA,8(A.A.)- c.* 

Fır,._ Ware lıqdi 6qiin toP1'. 
iı. B.,,.,, en ~ lrall"""-c:;;:; 
irca lıelinuıleriıl ,.,.U.. -*• 
mut İcap eden 6z lılr"s• W 
lerin kucı bir JU111Ean4cı toplan-' 
sı i~ yeni ba,tan .ın,aen f'/llf 
mrilla Hallıevi Ue hrlıa ~ 
ıliifen vmileler ltonqultla. ~ 
dan Sallet Beyin oilay,,derde ~ 
hfı son tetlıilr sqalwıtİne ait ""',d 
ru mhakere ediltli. Katalrya f1' 

yet lıonwrainin nWrıruNDtr~ 
gan alnuyaro/t toplamlrfı 
teltik üe anlafdılıfınd- ~ 
lıJJlrlımllz sayrlılı oe ionwrenlrl r; 
niden yrqıclmaarna erit lıarar .,.,.. 
ne biltliriltli. 

Ankarada aergl bla•" 
ANKARA., (Telel-lo) - A.~ 

<fa w,.a•. modern 6ir .... ri ""::;lil 
pd-11 hlhrriir etıniftir. Ba ~•"T".:.,I, 
.;; lllilli Taı ıw .,. ,,.,._, ~ ... 
a-iwe .,_,,,.... Biw4I, H...W,,. -"'· 
letiıtin ,,.,,.,_,.,.. ılörtyolm; f>ir ~ 
ııinıl• )'tlPllacaJıtn. Ser,i f>inw :~ 
,.as 6in lira aarfuilecelttir. H 
,,. milli mil-•aeleriıt yercfum ~ 
uilmiftir. Seııinin ,,u.. .....,....--.,, 
.J'lll Aıowcdıhr. Bw çoAı ~,,
hei...U-Aı pl8na miilıôlal .,.J. ,,,r 
ceAıtir. Serııi binaanm ~ima ,,.e , , 
mi cüm/auriyetiıt onuncu yılJönJiıll" 1" 
lan teırinieo...ıin yirmi dolıasd"!' J1 
tİflİrİJ.eefi için ilazarat f-6,,.ıı, f"'~ 
dd.,, lııatl "Olffır. Bartc cerm,,.,-,_,, 
isi olon 11-U. Reisi KGzurı Pllf" ~ 
la lıalde Cemiyetin idare MJI"!'~· 
iti elMmmi.,..de lalıip .,,_,,,_~ 

-
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Ekonomi 

Yum!ırta ihracatımız 
İstanhuldaki nakliye ücretleri 
rekabete imkan bırakmıyor 

Batlıca ihraç maddelerimiz
den olan yumurta ticareti son gün 
!erde hakiki bir mütkülat geçir
mektedir. 

Bir taraftan yumurta fiatleri 
düterken, diğer taraftan navlun 
ücretlerinin eski haddini muhafa
za etmemesi vaziyeti günden güne 
mü9küllettirmektedir. 

Beynelmilel yumurta piyasasın 
da memleketimiz için rekabet im
kanları gittikçe azalınaktadır. Ti
caret Odasının yaptığı tetkikata 
nazaran, yumurtalanmızın pahalı 
olmasında hamllar, bilhassa latan 
bul hamallan mühim bir rol oyna 
maktadır. Şu hesap yumurta tica
retimizin ne karar mütldil terait i
çinde cereyan ettiğini göıtenneğe 
kafidir: 

Bir sandık yumurtanın Karade
nizin her hansi bir limanından la 
tanbula nakli vasati 50 kuru9tur. 
Halbuki ayni sandığın Sirkeciden 
Y ağkapanına kadar hamal ücreti 
60 kuruftur. Bu sandığı Sirkeci
den denize nakletmek için hamal
lar 40 kurut isterler. 

Bu mütkül terait çinde alaka
darlar rakiplerimizle rekabet im
kanı görememektedirler. Ticaret 
Odası bu hali lktıaat Vekiletine 
bildirecektir. 

Dolar buhranı 
DDn de boraada hiç bir 

muamele olmadı 
Dün de Borsada Dolar üzerine 

hiç bir muamele olmamıttır. Bor
sada Doların muamele görmeme
sinden dolayı bankalar da Dolar 
üzerine muameleden istinkaf et
mektedirler. 

Franktan ve onunla tanzim e
dilmit paralardan bqka bütün pa 
ralarda tenezzül vardır. 

Avrupa Borsalannda da Dolar 
üzerine muamele olmadığından, 
Ajanı ta Dolar fiati vermemekte
dir. 

Oda kongresi 

.• Ticaret Odası kongresi bugün 
uçüncü celsesini yapacaktır. 

Bu. celsede madencilik raporu, 
sanayı raporu ile metğul oluna
caktır. 

Baraelonda (ahri konsolos
luğumuz 

İspanya ile son zamanlarda ik
tisadi münasebatımız inkif&f etti
ğinden, Baraelonda bir fahri kon
solosluk ihdas edil mittir. Barselon 
Ticaret Odası Reislerinden M. 
Don Jeze Maria fahri konsoloslu
ğumuzu kabul etmittir. 

İki istatistik araamda 
farklar 

Yunanlılar 932 de Almanyaya 
Şark tütün ithalitı hakkında bir 
istatistik netretınitlerdir. 

1 
o 

1 BORSA 

(İt Bankasından alınan cetveldir) 

8 MART 1933 
Akıam Fiatlan 

lıtikrazlar Tahvilat 
latanbt•I dahili 96.- Elektrik 
S•rk d. 7olları 6,70 'fr&DJ•a7 ~ 
O. Mu•abhide 81,- Tünel _ L': 
CUmrükler 5,75 lıl.!liil 
s.,.di mnaJU 7 Rıhtun 18.-
Baidat 11.'i Aa.dolu 1 43,.70 
T
1 

• aılt.i,.. 7,75 n ili '41.95 
z.mir Bel.el;,.. 

lstik'l'azı 99 ın .. .'iıı Mı.. Sl,35 

ESHAM 
1,. Ba. Naın• 10,15 ı BoKtııonti 
11 » Hamiline 11.- 'r erlı; 0 • 
.... Müestiı 119.-- Cinaento 4r 
Anadolu 23,80 Jttih.aıt cle7~ • 
Reji 4,25 Şark de7. 
Şir, harir• ıs.- Bal7a 

24.-
37,-
11.-

T raınvar -54,- Şark m. ec.a.a 
Umumi Sisorta t J.- Telefon 

2:7,-
1,70 
2.50 
2.SS 
ı4~ 

ÇEK FIATLARI 

ı2,03 t Prai 
736 1·4 i Viyana 
48,125 M.adrit 

9,30,42 Berlin 
3,39,50 Varıova 

80,70 Pe,t• 
24,49,75 Biikreı 
65,34,25 Belarat 

1117,70 Moako•a 

N U K U T (Satıı) 

ıs.119 
4,18.50 
5,64,75 
2,00,79 

4,23,975 
4,21.87 

79,95 
34,38,25 

11,00 ı-2 

Kurut Kuraı 

169,-
732 

210r-
117.
zs.--

820.-
26.-
115,

uz.-

1 Şilin, Ay. 
1 Pezeta 
1 Mark 
1 Zeloti 
l Penp. 

20 Le~ 
IODU... 
1 Çera.o•es 
1 Albn 
l Meeidi7e 

Banknot 

7:7,.-
17,.-
50,-
24,-
33,--
23.-
55,-

9,34 
311,-

2,39.-

Bu istatistikle Şark tütünü müs 
tahsili ü ç memleketin Almanyaya 
bir senede tütütn ithalatı töyle 
gösterilmektedir: 

Kental 
Yunanistan: 159517 • 
Türkiye: 91466 
Bulgaristan: 88617 

Bu İstatistik Almanyaya en faz 
la tütün ithal eden memleketin 
Yunanistan olduğunu göstermek
tedir. Halbuki Ticaret Odası vazi
yeti tetkik etmit ve bu rakamların 
doğru olmadığı neticesine varmıf 
tır. Yunanhlann tütünlerini propa 
ganda için bu tekilden istifade et 
tikleri son zamanlarda görülmek
tedir. 

Mısırda daimi Yunan sergisi 
Gelen malfunata nazaran Yu

nanlılar Mısırda bir daimi sergi a
çacaklardır. 

Ali.kadar iktısadi mehafil bu 
serginin mahiyeti hakkında mahal 
Iinden maliimat istemittir. 

Fıçı imalatı ihtiyaca • -
kafi kafidir ~ -

Marangozlar Cemiyeti Ticaret 
odasına yerinde bir müracaatta 
bulunmuftur. Rakı, f&l'ap ihraca
tı için bazı ihracatçılara dahilde
ki fıçı imalatının kafi gelmediğini 
ileri sürerek, kabulü muvakkat 
ıuretile fıçı ithal etmek istemek
tedirler. 

Cemiyet bu iddiayı tekzip et
mekte, n e kadar olursa olsun da
hildeki fıçı imalatının ihtiyaca ka 
fi geleceğini iddia etmektedir. 

İhracat ofisinin tebliği 
lSTANBUL, 8 (A.A.) - ihra

cat ofisinden tebliğ edilmittir: 
"Fransa hükilmeti 1 Nisandan 

30 Eylül 1933 tarihine kadar 6 ay 
zarfında Fransaya ithal edilecek 
taze, konserve, kuru, tuzlu ve tüt
aülenmi• balıklar için memleket i
tibarile kontenjan listesini netret
mittir. Ali.kadarlar ofisten malu
mat alabilirler." 

B•roda 

Avukatlnr toplanıyor 
lıtanbul baroıu bugün fevkalade bir 

içtima akdecektir. 
içtimada yeni kazanç bayihasıntn a

vukatlar için tespit ettiği yeni maktu 
vergi mıktarlan görütülecektir. Avukat 
lar doktorlarla nisbeı ederek kendileri i 
çin tarbedilmesi dütünülen miktarı pek 
fazla görmektedirler. Sonra Avukatlık 
11nıflannın da naul tefrik ve tespit edi
leceği dütünülmektedir. 

Bugünkü içtimada aynca meslek mek 
tebi mezunlannın baro olan yerlerde a
vukatlık yapıp yapamıyacakları da mü
naka,a edilecektir. Avukatlar baro olan 
yerlerde hukuk mezunu olmayanların a· 
vukatlık yapamıyacakları mutalaa11nda
dırlar. 

Bug;jnkü fevkalade heyeti umumiye 
içtimıunda gerek vergi, gerek meılek 
mektebi mezunlarının avukatlığı hakkın 
da bir karar verilecektir. Avukatlann bu 
meıeleler için te§ebbüoatta bulunmak Ü· 
zere Ankaraya aidecek bir heyet seçme-
leri muhtemeldir. _ 

VIUlyette 

Deft~r tahkikatı 
Beyoğlu Defterdarlığından çal 

dırılıp ta bulunan ve bir makarna 
fabrikasına ait olan defterlere ait 
tahkikat devam etmektedir. 

Defterdar Mustafa Bey dün 
Beyoğlu Defterdarlığına gil'mit ve 
bu tahkikat itile metğul olmuttur. 

Huriye kız 
Kırklarelinden gelen Ayte Ha

nım dün Vilayete bir istida ver
mit 've ltalyadan gelen Huriye Ha 
nımın kızı olduğu halde kendisi i
le görüftüriilmediğinden tikayet
etmittir. 

Huriye Hanım, Kadıköyünde 
Hamza Beyin evinde oturduğun
dan, istida Kadıköy kaymakamlı
ğına gönderilmittir. 

Huriye, retit bir yatta olduğun 
dan, Ayte Hanımın kızı olduğu 
anla,ılaa bile, onun yanına gidip 
gitmemesi kendi rizasına tabidir. 

Burgaz Nahiye müdürü 
Burgaz Nahiye Müdürü ile Ko

miıer muavini hakkında Vilayete 
bir tikayet vaki olmuftur. Vilayet 
tahkikata ba'1amıttır. 

Malmüdürlükleri lağvedi
lecek mi? 

lstanbulda tatbik edilen yeni 
Maliye tetkilatının bazı mahzurla 
rı görüldüğünden, Haziranda mal 
müdürlüklerinin lağvile eıkiıi gibi 
Defterdarlıkta tetkilatı vücude ge 
tirilmeıi ihtimalinden bahsedil
mektedir. 

Belediyede 

Su işleri 
Diln umumi mecliste 
bu meaele görütüldü 

l ıtanbul umumi mecliai dün ikinci 
reis vekili Sadettin Ferit Beyin riyase
tinde toplandı. Vali "ve Belediye reisi 
Muhittin B. Jstanbul aulan hakkında i
zahat verecekti. Muhittin B. söz alarak 
dedi ki: 

- Uzun mücadeleden sonra T erko
ıun Belediyeye devrine muvaffak olduk. 
lıtanbul ıu ihtiyacım timdi belediye te
min etmektedir. Şehre daha çok ıu ve
rilmeıi için daha yeni tesisat yaptıraca
ğız. Terkoau en iyi tenüt albnda devral 
clık. 20 bin T erkoı oaatinin ve fCbrin 
her tarafına mehut bulunan boruların 
bedelleri tirkete verilmek lizım gelir
ken, evvelce kararlaıtırılan mubayaa be 
delinden çok afağıya devraldık. Yüzde 
6 faizle senevi 108 bin liralık takıitlere 
bağladık. Borcumuzu bu tekilde ödeye
ceğiz. Bundan bafka 700 bin lira kıyme 
tinde anbar mevcudu bili bedel beledi
yeye intikal etmiıtir. Şirketle evkaf ara
sında bazı davalar vardı. Bunlar da bir
birlerini ibra etti. Binaenaleyh, bu dava 
!ardan Belediyeye intikal eden püriizlü 
bir mesele yoktur. · 

lıtanbul sularını tetkik ederek bir ra
por verecek olan Viyanalı mutahasaıı 
M. F enner de bugünlerde ıebrimize ge
lerek, tetkikatına baılayacaktır. Terko ... 
la yapılan devir mukavel~i ya
kında mecliıe takdim edilecektir. 

Vali Beyin izahatım müteakip lıınail 
Sıtkı B. bazı itirazlarda bulundu, dedi 
ki: 

- T erkoıun idaresi Belediye bütçesi
ne girerse, bir takım bağlarla bağlanır. 

Emin Ali B. de: 
- Adalara ıu el'an verilernemiıtir. 

Adalara ne vakit su verilecektir? 
Muhittin B. cevap verdi: 
- Adalar ıuyu bütçe itidir. Eldeki 

bütçe ile bu gibi itleri baJanunıyoruz. 
Adaya su vermek için bir takım alat al
dık. Mevcut paramız da oraya aarfoldu. 
Su getirtmek için panunız kalmadı. 

Emin Ali B. dedi ki: 
- Adalara ıu getirtmek için ınediı

ten tahıiıat iıtendi de verilmedi mi? 
Vali B. : 
- Adalara ıu temini iti mütavazin 

bir bütçe yapılarak ıular idareıine bı
rakıldı. Sular idaresi bu İfİ tetkik ede
cektir. 

Emin Ali M. matlup olan feyin adala
rın ıuya kavuşma11 olduğunıı söyledi. 

Bundan sonra Muhittin B. Terkosun 
§eldi idaresi hakkında izahat verdi. Bu 
nun için bir layiha hazırlandığım, ida
renin Seyrüsefain gibi müstakil bir büt
çeai olacağım eöyledi. 

Muhittin Beyin izahatı kafi görüldü. 
Hesabı kati raporunun müzakereıine de 
vam eclildi. 

Mecliı tekrar cumartesi toplanacak
tır. 

Maarifte 

Tek kitap 

Kitapçılar kooperatifi 
nasıl çalııacak ·ı 

Kitapçılık limıted fİrketİ haricinde ka 
lan ıirketlerin aralarında bir kooperatif 
teıkil ettikleri yazılmııtı. Kooperatif, 
bir haftaya kadar faaliyete baflayacak
tır. Kitapçılar cemiyeti reiıi Sudi Bey, 
kooperatif hakkında ıu malumatı ver
miştir : 

- Kooperatifin gayesi türk kitapçılı
ğını yükseltmeğe ve memlekete faydalı 
olacak ilmi ne§riyat yapmağa matuf
tur. Kooperatif ayni zamanda mektep 
kitaplann da tiki.yeti mucip olan paha
Wığın önne geçmek için de tedbirler a
lacaktır. 

Kocpcratife dahil ol;ın kitapçılar mek 
tep k.taplarına daha ciddi ve yelmaıak 
bir tekil verilmeıi taraftandır. 

Yeniden baıılacak mektep kitapları
nın Avrupa memleketlerindeki mektep 
!Ctapları nümune ittihaz edilerek basıl
ması düşünülmektedir. Kooperatif aza-
11 tek kitap uıulünü çok faydalı bul.-!< 
tadırlar. Bu suretle fiatlar şimdikinin ya 
rı•ına ineceği gibi, semt dejpştiren mek
tep velileri senede birkaç defa kitap de
ğiıtinneğe mecbur olmayacaklardır. 

Kooperatife mualliııı Ye muharrirler 
de kabul edileceklerdir." 

Madalya meselesi 
Bir m.ı.dalya meaelesinden dolayı hak

kında tahkikata baflanan ditçi ve eczacı 
mektebi talebetinden Vladimir ef. nin 
evrakı mektep meclisi idarea.i tarafın
dan Daıülfünun divanına sevkedilmiş
tir. Divan bu talebe hakkında vereceği 
karan Maarif vekaletine bildirecektir. 

Vladimir ef. henüz meketbe devam et 
memektedir • 

Maarif müdürü rahatsız 

Maarif Müdürü Haydar B. rabahız 
olduğundan birkaç gündenheri vazifesi
ne gelememektedir. 

Tıp talebesinin birlikte azası 
Tıp talebesi cemiyeti yeni M. T. ta

lebe birliiine muabhaslarını intihap et
mek üzere bir kongre yapmıtlar ve ye
ni Birlik azasını seçmİ§lerdir. 

Bulgar konsolosu 
Bulgar Jeneral konsolosu M. 

Balamezef; Sofyada batka bir va 
zifeye tayin edileceğinden 15 
Martta Sofya'ya gidecektir. 

... 

GUmrUklerde 

Ali Rana 8. 
Dün gümrüklerde ve 
inhisarlarda çalııtı 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
Rana B. dün öğleye kadar İstan
bul gümrüklerinde me9ğul olmut 
ve Batmüdür Seyfi Beyden güm
rük itlerine ait bazı izahat almıt
tır. Ve' B. öğleden sonra da İn
hisar i ·sinde mefğul olmu9tur. 

Yeni Gümrük tarifesi 
Yeniden yapılacak olan umu

mi gümrük tarifesi hakkında ha
zırlıklar hayli inkif&f etmittir. Bil 
hassa Ticaret Odası ile Sanayi 
Birliği tarafından hazırlanan tari
fe projeleri esaııol~ birer tetkik mev 
zuu bulunmaktadır. 

Gerek Ticaret Odası, gerek Sa 
nayi Birliği mev•ddı İptidaiyenin 
diğer maddeler gibi resme tabi tu 
tulmasını terviç etmektedirler. 
Yalnız buna mukabil memlekette 
imal edilen mamul maddelerin 
gümrük resmile himayesi de isten 
mektedir. 

Yeni gümrük tarifesi için umu
mi ari!:ular fU tekilde toplanmak
tadır: 

Mevaddı mamule için alınacak 
resimden maddenin imalinde kul
lanılan İptidai maddelerin ithal 
resmi fazla olmalıdır. 

Dahilde tedariki mümkün olan 
İptidai maddeler hariçten getiril
memelidir. 

Tarife projesini hazırlamak i
çin lktısat Vekaleti, Milletler Ce
miyeti tarafından hazırlanmıt o
lan beynelmilel tarifeyi de getirt
mittir. 

Yeni tarife eskisinden daha 
genit olacak ve timdi bir madde 
halinde bulunan bir çok maddeler 
ayrılacaktır. 

Anbarlar dolu! 
İstanbul Gümrük anbarları et

yayi ticariye ile dolmut bulunmak 
tadır. Posta idaresi de, Paket pos
tahanesi için koliler konulmak ü
zere Gümrük daresinden fazla yer 
istemittir. 

Gümrük idaresi anbarların do
u 6 unduğu cevabmı vermİftİr. 

Şirk etlerde 

Halı ardiyesi 
Ücretin indirHmesf tir

kete tebliğ edilidi 
Halı ihracatçılarile Rıhtım tir

keti arasında çıkan ihtilaf yeni bir 
tekil almıttır • 

Bu hususta tetebbüsatta bulun 
mak üzere Ankaraya gitmit olan 
halıcılar heyeti avdet elınittir. He 
yet Ankarada lktısat Vekaletile 
temas etınit ve vaziyeti anlatınıf
tır. lktısat Vekaleti iti ehemmiyet 
li telakki ettiğinden, bir taraftan 
9irket nezdindeki Nafia komiseri
nin tetebbüsatta bulunması için 
Nafia Vekaletine müracaat etınek 
le beraber, diğer taraftan da e
hemmiyetle mefğul olması için Ti 
caret odasına tebliğat yapmıflır. 

Eevvelce tirkete bir memur 
göndererek bu it için müracaat e
den Odaya,Şirket Müdürü halıcıla 
rın rıhtım antreposunda müstecir 
vaziyetinde bulunduğunu, binaen
aleyh metre murabbaı batına alı
nan 70 kurutun yerinde olduğunu, 
bunun azaltılamıyacağını söyle
mittir. 

"!"icaret odası müracaatını bu 
defa tahriren tekrar etmektedir. 

Diğer taraftan dün Nafia komi 
seri firkete bu ücretin azaltıması 
için tebligat yapmı9tır. Bunun üze 
rine tirket idare heyeti öğleden 
sonra fevkalade bir içtima yapa
rak bu meseleyi yeniden tetkike 
ba9lamıttır. ' 

Hamdi B. in konferansı 
Liman tirketi umumi müdürü 

Ahmet Hamdi Bey iktıaadi devlet 
çilik .. mevzuu üzerinde ikinci kon 
feransını bugün saat on altı buçuk 
ta Halkevi aalonunda verecektir. 
Birinci konferans Türk iktısatçı
lar cemiyetinde verilmit ve bir çok 
kimseler tarafından alaka ile din
lenmitti. lktısadi devletçilik.. bah 
si üzerinde netriyatile de alaka u -
yandıran Ahmet Hamdi Beyin bu 
günkü konferansı da merakla bek 
lenmektedir. Konferanı serbest ol 
duğu için her isteyen dinlemeye gi 
rebilecektir. 

Mahkemelerde • 

• 
iskan suiistiınali davası 
Dün davaya başlandı ve mev. 
kuflar kefaletle tahliye edildi 

iskan muaınelatındaııda ıuiistimal ı 
yaptıklanndan dolayı tevkif edilen la
kin müdürleri Cemil ve Emin Beylerle 
Tapu müdürü Mazhar Nufüı müdürü 
Sabri Beylerle gayri mevkuf Ratit elen
dinin muhakemesine dün ağırceza mah
kemesinde ha§Janı]mııbr. 

Muhakemeye Raıit efendi gelmemit
tir. Vilayet idare heyeti karannda maz
nunların vazifelerini ihmal ve ıuüıtimal 
ıuretiyle hazineyi 294 bin küıür lira 
miktannla ızrar ettikleri yazılmakta ve 
ceza kanununun 339 uncu maddesi mu
cibince cezalanclınlmalan istenilmekte 
idi. 

Ms:ınunlar kendilerine sual tevcih e
dildiii zaman: 

- Cünnü ne olduğunu bilmiyoruz va 
ıüted• ıuiiıtimal ve ihmal yoktur. Her 
tey kanuna ve uıule tevfikan yapılmıt
tır. Zarari mücip olan bonular da iptal e 
dilmiıtir. Mülkiye müfettİ§İnİn tabıi ve 
gayı-i idari bir fezlekesiyle tevkif ve 
muhakemeye sevkedildik demiılerdir. 
l\'iaznunların vekilleri Mazhar Riza ve 

Sadettin Ferit Beylerde hazine vekilinin 
kanuni vaziyetinin tespitini ve iddiayi 
tah•İ vekili mevkünde bulunamıyacağı
nı aö)'lemiıtir. Bundan ıonra maznunlar 
birer iıtida vererek tahliyelerini iıte
miılerdir. Mahkeme heyeti müzakere
den sonra mazıwnlann üçer yüz lira 
kefalet akçesi mukabilinde tahliyelerini, 
Raşit efendinin celp ve iıticvap edilme
ıini karar altına almıf, muhakemeyi 30 
marta b?rakmııtrr. 

Yataklı vagon hadiseai 

Logit kumpanyası zararının 
tazminini lıtlgor 

Yataklı vagonlar ıirketinin taılanma-
11 Iıadiıeıi tahkikatına dün de devam e
dilıniıtir . 

Dün ayni binanın bir kısmını iual e
den Loyit T riyeıtino kumpanyaımın a
centeai müddeiumwniyliğe müracaat e 
derek hadisede mühim miktarda zarara 
uğradığını bildirmiı, zararını istida ile 
tespit ederek müsebbiplerinin cezalan
dınlmaııru ve zararının tazmin edilmeıi 
ni iıtemittir, 

Bunun üzerine müıteki ııfatiyla acen
tenin de ifadeai :ısptedilmittir. 
Nümayişe hanını talebelerin de İftİrak 

ettikleri anlaııhnıı ve hanımların da iı
ticvabma lıa!lanımftır. 

Bu hanımlardPn ekıeriıi hadiseyi gör 
düklerini, ittirakleri olmadığını söyle
mitl.,..dir. Şimdiye kadar iıticvap edilen 
banmılar 7-8 kiıidir. 

Tabkkatm cumartesi gününe kadar 
ikmal edileceği tahmin edilmektedir. 

Limon kralı davaaı 
Dokuzuncu ihtiaaı mahkemeai tarafın 

dan limon kralı Diyamendi ef. halı.kında 
verilen beraet kararı gümrük idaresi ta
rafından dün temyizedilmiıtir. 

Diyamandi efendi de temyiz iıtidası 
mahkemeye tev<li edilirken tesadüfen ad 
!iyede hulunnmı, temyiz keyfiyetine 
muttali olur olmaz sinirlenerek gümrük 
vekili Feyzi Beye: 

- Ne iıtiyoraunuz benden .. · Bll'llkın 
benim yakamı, yoksa aleyhinize 400 bin 
liralık tazminat ve zarar ziyan davası 
açarım demittir . 

Haber aldığımıza göre ibtioaa müd
deiumumiliği de ayni karan temyiz e
decektir. 

Şahitler dinlendi 
iMarpuççularda Salih efendi hanın-

da itgal ettiği odalardan yangın çıkar- · 
maktan ıuçlu terzi Leon ve Jlyazar e
fendilerin muhakemelerine dün devam e 
dilmiş, bazı tahitler dinlenilmiıtir. 

iddia makamı mutalaa için evrakı is
tediğinden muhakeme baıka güne bıra
kılmıştır. 

Neşriyat takipleri 
.,üddeiumumiliğin gece gelen telg

ral isimli eaeri basan yazan ve bastıran 
hakkında takibat yaptığm1 yaztnJftık. 
Aynca ayni mahiyette görülen ve lamet 
Hüsnü iaimli bir genç tarafından yazı
lan bir yıldız aktı iaimli eseri yazan n 
baaan hakmda da takibata batanılmııtr. 
Bir harbiyeli iıimli Şarkı mecmuasmı 
yazan ve basan bakında da kanuni ta
kibat yapılmaktadır. 

Tevkif edilen yok 
Sahte f"hadetname tanzim ederek pa

ra mukabilinde satmaktan suçlu olarak 
muddeiumumilikçe kimıe tevkif edilmit 
değildir. Tevkifanede de bu ıekilde tev
kif edilmit kimse yoktur. 

O zaman kahvede imiş 
Kaaımpatada ıigara kifıclı kaçakçılı

iFı yapmaktan ve üzerinde 446 defter ai-

ULUORTA 
bvyunı11.rın.a uırcr 

yatta aamald .• 
• 

Ayni gıda maddesini ayni fiata 
satan iki dükkana ben daha 
rastlamadım. Et bir kasapta 6U, 
öteki kasapta 70, bir batka kasap
ta 80 .• 

Halis ( ! ) Trabzon yağı, birin
de 110, birinde 120, birinde 130 ... 
Rakamlar yükseldikçe belki ma· 

. im cinsi de -yükseliyor. Fakat bu
nu sağlamca kestirmek için insa
nın cebinde seyyar bir tahlil la· 
boratuvarı bulunmalı ••• 

Aksarayda bir fırın, ekmeği 7 
kuruşa satar .. Divanyoluna geldi
ğiniz gibi fiatı deği9mit bulursu
nuz. .Sultanahmette ekmek 8,5 
kuru9tur. Beyoğlundaki fırınlarda 
(8) otuz paradan BfBğı dütmez. 

Döner kebabı bir lokantada 
10 kuruş .•• Yanı baıJındaki lokan· 
tada 20 kuruftur. 

Eminönünde pastırmanın ok
kasına 240 kurut islerler. Balık· 
pazannda yüz kuruta "ala Kayse
ri pastırması" bulursunuz. 

Okka batında tamam yü , kırk 
kurut fark ••• 

Hangi mal için isterseniz, bu 
mukayeseyi yapabilirsiniz. "Ucuz 
etin yahnisi tatsız olduğu" dün 
için belki kulağımıza giriyordu. 
Bugün, ona bir tekerlemeden faz
la kıymet vermiyoruz. Ucuzluk, 
sihirli bir kelime oldu. Nerede 
ucuzluk varsa, halk, bal kasesine 
ÜfÜten arılar gibi orada toplanı
yor. 

Sıhhatten daha çok ve sıhhat. 
ten daha evvel dütünülen bir şey 
var: Kese! .•. 

"Halis" maskesi altında hüvi
yetini gizleyen bu karıtık yağla-

" t ,, • • • b rın, pas ırma ısmını taşıyan u 
meçhul hayvan müstehaselerinin, 
daha uzun müddet için bövle .ka
pıf kapıta gideceğine ~üphe et
miyelim ..•. 

, . ,.PJ,,. bu karıtık malların P,Öğ
süne birer yafta asılamaz mı? 

Mesela okkası elli kuru~a sa ı
lan bir pastırmanın en göze r,örü
necek yerinde tövle bir ibare: 
"Halis eşek etidir!" 

Artık, yaklaf&bilene 8'kol~un •. 
Yahut bir yağ tenekesinin boy
nunda fU ihtar: 

"Margarin, iç yaj!ı ve barsak 
yağı mahliitu ... " lstanbulluların 
sıhhati, ucuzluğuna tamah edi
len böyle malların birer hain gibi 
te~hir edilmesini İcap ettiriyor. 

M. SALA.HADDiN 

1 Askerl teblljlat 1 , __ _ 
A•kerlfk yoklaması 
1. Fırka Aıkerlik Dairesi Reisliğin· 

den: : 
1 - Şehremaneti mıntakası dahi. 

linde ve nüfuata mukayyet ihtiyat ef
radı yalnız kendi şubelerine müracaat 
edeceklerdir. 

2 - Yabancıların yoklamaları §U• 

bei asliyelerinde yapılacaktır. lotan· 
bulda bulunan yabancılar mektup ve 
ya kendi tanıdıklan va!ltasile subei 
aıliyelerinde yoklamalarının yaptırıl
maır. 

3 - Şehremaneti mıntakası dahi
linde bulunan ahaliden yoklamaları 
yapılacak ihtiyatların ıubelcrc git
meltte ma~eretleri olarsa, ueya ıube
lerdeki iıdiham dolayıırile yoklamala 
rını yaptırmakta müıkülôt görenla 
ellerindeki vesaikle ıube defter numa 
ralan olmadığı surette nüfusta k=ıy~ı 
oldukları mahaller hane ve sokak nu· 
maraları ve halen ikamet ettikleri a:l 
realeri yazılmak ıartile bir taahhütlü 
mektupla ıubelerine bildirmeleri ilnn 
olunur. 

gara kağıdı taıırlıen yakalan:-.,aklan 
ıuçlu sııbıkalı kaçakçılardan Ermeni KA 
ranfilin mubakemeıine dün dokuzuncu 
ihtioaı mahkemflinde bqlanmııtrr, din
lenen tahitler Karanf"ıli üzerindck: si
gara kağıtları ile yakalanırken gördük
lerini aöylemitlerdir. Maznun bu vaka
ya hayret ettiğini yakalandığı aöylenil
cliği zamanda bir kahvede bulunduğunu 
aöylemiJ ve müdafaa tabitlerinin celbi 
için muhakeme baıka süne bırakılmış
tır. 

Başka güne kaldı 
Oıküdarda Sehman ağa mahallesin

deki evlerinde kacak tütün bulundur
maktan ıuçlu Hü;eyin efendi ve Adalet 
hanım iıminde bir karı koca dün doku
zuncu ihtisas mahkerneıinde muhakeme 
edilmiılerdir. Her ikiıi de cürümlmni 
İnkar etmitlerdir. 

Muhakeme cürmii methudu yapan ve 
zabit Terekaımı imzalayanların şahit ıı· 
fatiyla celbi için baıka güne bırakılmıt
trr. 

Delirdi! 
Topkapıda sütçü Mehmet efendiyi öl 

dürmekten ıuçlu iki kard.,.tcn Eli<t cin
net alametleri göıt•nnİf, müşahı>de al
tına alınmak üzere tıbbı adli muıahede
baneaine ırönderilmiatir. 
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1 ~~!~~!~:~ ıı 
( Sıhhat işler . ) 
Yaş dönümünde sıhhi tedbirler 

9 MART 1933 
ldarehan• : Ankara ~dJes i , 100 No. 

Telsraf adreai : lat. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Batmuharrir •• Müdür : 24318 
Yau lıleri Mddürlüiü : 24319 
idare •• Matbaa : 21310 

ABONE OCRETLERl : 
T6rkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 .,.ı.;. 4- 8-
8 " 

7 50 ı4-
ı2 " ı4 - 28-

Celen e•rak ••ri •erilmez.- Müddeti 
seçen nüshalar 10 knru,tur.- Ga:ıete •e 
matbaaya ait iıler İçin müdiriyete mü
racaat edilir. Cuetemİ:r; il.i.nla.nn mea'u
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilköy aıkeri rasat merkezinden •• 

rilen m•liimata ıöre buaün ha•a buluju 
"• ıimal istikametlerinden rü.zıi.rlı ola
rak de•11un edecektir. 

8-3-33 tarihinde ha•a tazyiki 769 mi
limetre, en fazla ııcakhk 8, en az 5 de
rece idl. 

ELE 
Selami İzzet 
Aktör oluyormuş! .. 

Henüz doğruluğunun derecesini 
tayin edemediğim bir rivayete gö 
re "Seli.mi izzet" kendi piyeslerin 
den birini oynamak üzere aktörlü 
ğ~ bathyacakmı,. Büyük müellif
ler içinde kendi eserlerini oyna
yanlar da vardır. Ve netekim bi
zim Darülbedayi artistlerinden ba 
zıları da kendileri tercüme, adap
te eder ve kendileri oynarlar •.• 
Naul, bir kısım aktörlerimiz oyna 
Y !:::akları eserleri hazırlıyorlarsa, 
~imdi de bir muharririmiz kendi 
e~erini oynayacaktır. Şimdi siz 
kendi kendinize sorarsınız: 

- E canım! Muharrirden de 
al-tör olur mu? .• Merede bu mesle
ğe idman etmittir? .• 

Efendim! Her muharrir ve bil
l' :ıssa her gazeteci bir aktördür. 
T1"ajedi, vodvil veya komedi aktö
rii ... Seli.miye muvaffakıyetler di 
l<>rim. Ve umanm ki; Darülbeda
yi artistlerinin pek çoğunda görü
len. sahnede •Öz söyleme makamı
na kapılmaz da bizle nasıl görütü
yorsa, sahnede de öyle konufur. 

iyi ve fena türkçe 
konuımak!. 

(Vi. - Nu) bugünlerde türkçe ko 
nutmak, iyi türkçe konufmak, fe
na türkçe konutmak bahislerinde 
s:nirleniyor .• Ben de dilimin fena 
konu,ulmaıına içerlerim. Li.kin 
Türkiyede Türk olmıyan unsurla
ra - ki (Va - Nu) nun muhatapları
r.~n çoğunu bunlar tetkil eder - iyi 
t .ırkçe konutturmak için gazete 
~ütunlarında sert lakırdı etmek 
hatta cam çerçeve kırmak ki.fi d~ 
ğildir. Ben herhangi siyasi ahitle
rin veya hükUınet müli.hazalannın 
kıymetine ilitmiyerek iddia ede
rim ki; Türkiyede türkçe konut
mak, iyi türkçe konutmak meaele
~i bir ekalliyet mektepleri, belki 
c' e bir ecnebi mektepleri meselesi
dir. Bir Rum, bir Ermeni, bir Ya
hudi olduğu kadar bir ecnebi tah
silini - velev ki kısmen - bir Türk 
mektebinde yapmadıkça iyi türk
çe konuJ&maz. Bu olmadıkça, 
cam, tat ve makale de bunu te
min edemez. 

Buhran ve bofanma!. 
Dünyada istatistik diye bir ilim 

vardır ki; gah adamı doğru yola, 
gi.hi de yanlıt tarafa sevkeder. Fa 
kat ne olursa olsun, söz söyleyenin 
dayanabileceği bir takmı rakam
lar verir. Ben çok defa böyle ra
kamlardan istifade ettim ve eden-
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Hayabn bir nıafı tedrici bir ilerle
me ve yükselme devridir. Bu devirde 
günlerin ıabıiyetimize zammettiği 
maddi, manevi her yeni kazanç ha
yatın tabii bir inkitafından ibarettir. 
Bu devirde herkes nefsinde bitip tü
keı.ıneyecek zannedilen bir hız du
yar. 

Fakat yazık ki her teY gibi buna 
, da bir hudut çizilmittir. Bu inkitaf 

ve tekimül maalesef duracaktır, ve 
ıiz itiraf ediniz veya etm.eyiniz, ya-

! 
vat yavaf kuvvetlerinizin azaldığı
nı, benliğinizde geriliğe doğru bir ta
havvülün batladığmı bir gün duya-
cakııruz. 

Hangi gün? Çok geç değil .. Otuz 
yaıından aonra. Fakat merak etme
yiniz. Bu da bir başlangıçtır. Yüksel
me, kuvvetlenme naaıl tedricen vu
kua gelirse, İDİ§ te öyle kademe ka
deme olacaktır. 
Yaş dönümü yalnız kadınlarda da

ha aeri, daha kat'i bir vasıfla kendi
ni göaterir: Ay batının keailmeai ile. 
Bu hal 35 ile 45 nihayet 50 yat ara
sında vukua gelir. Bu tam manasile 
bir inkılaptır, hatta bir ihtili.ldir. Ka
dın bu tahavvülden manen, madde
ten pek çok müteessir olur. 

Bu tahavvülün gerek ruh üzerin
de, gerekse kalp, mide, ciğerler, da
marlar ve sinirler Üzerinde yapaca
ğı teairler pek derindir. 

Kadınlarda yat dönümünü göste
ren araz doğruca yumurtalıklardaki 
faaliyet ve hayatiyetin tevakkufun
dan ileri gelir. Son zamanlarda anla
tılmıthr ki, yumurtelıklar zürriyeti 
temin huauaundaki vazifelerinden 
b~ka bir de bazı guddeler gibi ( bo
yundaki cismi dereki, böbrekler üze
rindeki mahfaza ve saire) aıhhatimi
zi müvazenede bulunduran bir ta
kını maddeler imal etmektedirler. 
Bunlara biz (bormo) diyoruz. Muh
telif guddelerirl hormonları biribiri
le teşriki mesai ederek, hazan biri 
diğerini teşvik ve tahrik, hazan da 
teıkin ve tevkif eyleyerek vezaifi ha 
yatiyemizi tanzim ederler. 

lıte bu guddelerden birinin, me
seli yumurtalıklann hormonlan or
tadan çekilince vücutta bir kargata
lık, bir anarşi yüz gösterir. 

En evvel tanıiyon yükaelir aon
ra uzvi ihtirakfar azalır. Bir 'fabri
k:o~m kömü~. yakarak işlemeai gibi 
hızım de mutemadiyen yağ ve ıeker 
yakarak varlığını devam ettiren en .. 
ıicemizde de bu yanma keyfiyeti ba
tileıir ve binnetice yağların terakü
mü ile şiımanlık başlar. 

Bundan ba§ka kalpte çarpıntı, yü
ze kan ve ate1 hücumu, nagihani 
terlemeler, bat dönmeai, kulak oğul
tuau ve nihayet muhtelif tarzda aaa .. 
bitikler görülür. Hatta kayın valde
lerin aksiliklerinin böyle uzvi bir ta
havvülden ileri geldiğini kabul eden
ler bile vardır. Her halde bu fikirde 
mühim bir hakikat payı olsa gerek
tir. 

Kadınlarda hayzın kesilmesile be
n.her ekseriya gebelik ve doğum 
keyfiyeti de nihayete erer. Fakat bu 

leri gördüm. Doğru mu idi, orası
nı hak getire! .. 

Meseli. bir futbol maçının seyir
ci adedinden bahsederken: 

- Hatırımda iyi kalmamıt anı
ma, zannederim 65000 kiti kadar 
vardı ... Deseniz, yahut: 

- Japonya' dalri atletik kulüp
lerin adedi 35786 dır. diye rakam 
ortaya atsanız, sözünüzü kuvvet
lendirdiğiniz halde kimse sizi tek 
zip etmez.. Kimin nesine lazım. 
Japonyadaki atletik kulüp adedini 
kontrol etmek.. İtiraz eden olsa 
da: 

- Sizin rakamlar hangi sene
n~n? •• Ha! benimkiler 931 senesi
nın ! .. der geçeniniz .. 

itte bu nevi istatistik hakikatle
rinden ~iri olar~k gazeteler yazı
yorlar kı; Amerıkada buhran bllf 
ladı bıı;tlıyalı botanma eksilmif .•• 

Belkı de doğrudur. Hiç olmaz
sa sefalet ve yoksullukta yalnız 
kalmamak için, o da bir kunettir 
Lakin bir de evlenme adetlerin; 
baksalar. Acaba artıyor mu eksi-
l . ? ' 
ıyor mu •• 

FELEK 

--

MAKEDONYA 
Aşk, 

kere haltetmiı. Evet Prem Ferdinand 
hukukan lmperatorluia tabi bir Ru
melü Şarki eyaletinin Umumi Valisi 
addolunuyor. Fazla olarak devlet 
salnameıinde bu prensin ismini fahri 
Müşürlerimiz arasında da görebiliyo
ruz. Fakat sorarım aize Rilo manaa
tırı bu Bulgariıtanın hududu içinde 
bulunmuyor mu? Huduttan alb saat 
ötede küçücük bir Dopniça kaaabaaı 
var ki koskoca Selanik şehrinde onun 
hastahanesi kadar mükemmel bir 
hastahane yoktur. Acaba Bulga
ristan o kadar ileri bir memleket mi
dir ki üçüncü aınıf bir kasabasında 
bile bizim büyük şehirlerimizden zi
yade ııhhate itina olunuyor? Ne ge
zer .• Bu hastahaneyi kurduran sebep 

' " dır, Takip kuvvetlerimizle 

Hin, Politika oe Kan .. 

Müellifi: Nfzamettin Nazif ........... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
çarpı§ıp yaralanan komiteciler i
çin kurulmuıtur bu. • Bir kaç gün ev
vel vilayetten hafi bir tamiın gelmİf
ti. Guya Bulgar hudut müfrezeleri 
de bizimle birlikte e§kıyaya kartı 
harekete geçeceklermit. . Ne pa
lavra .. Yahu Prem Ferdinand Ma
kedonya meıelesini o kadar benimse
miı ki, yararlıkları görülen komiteler 
için huauıi bir madalya bile baıtır
mıf .. 

Fesi püaküJaüz, yalınayak ve çak .. 
§~I~ bir çırak, .kuluplu bir tepai ile getir 
dıgı kahvelerı masanın üstüne bıra
karak çekildi .• 

Kani Bey makamına geçip oturdu. 
Fincanı dudaklanna değdirirken; 

- iyi ki hatırıma geldi.. - diye 
mırıldandı - Vay canına?. 

2-
her zaman böyle değildir. Ay baılan 
kesildikten bjr kaç ay bir kaç sene 
aonı-a gebe kalan ve çocuk doğuran 
kadınlar olduğu gibi, ömründe hiç ay 
başı görmediği halde yine hamile 
kalmış ve çoluk çocuk aahibi olmut 
kadınlar da vardır. Yine süt emziren 
valdelerin de hazan henüz adetleri 
başlamadan hamile kaldıkları':'a te
sadüf edilmiyor mu? Demek kı ha
yızla zürriyet meselesi her zaman bi
ribirine merbut addedilemez. 

Rahim cihetindeki bu tahavvüller
den batka, hayzın kesilmesi ile ~a
dınlann umumi surette ııhhat1erıne 
de bir zaaf gelir. Eskiden nıevcut 
fakat gizli ve sakin bir surette seyre
den bir çok baatalıklar yeniden şid
detlenirler. Verem, kilye iltihabı ve 
aaire gibi.. · 

Bazan da rahim yollarından ka
nın kesilmesi batka taraflarda kana
malara sebebiyet verir. Burundan,, 
kulaktan kan geldiği gibi idrarla da 
gelebilir. 

Erkelerdeki ya§ dönümü arazına 
gelince, bunlar daha ziyade ruhi ve 
ahlakidir. N e,eıizlik, cesaretsizlik, 
alile ademi emniyet, meçhul bir fe. 
laket korkusu, nihayet intihar teşeb. 
büsleri bu ya,ta çok görülür. Yine 
bazılarında bir türlü tatmin oluna.mı. 
yan kuvvetli bir ıehvet arzusu uya
nır. Hatta otuz betine, kırkına . kadar 
işinden, vazifesinden ba§ka hır fey 
düşünmemiş olan bazı kimaelerde ani 
bir tahavül görürler, hayatın kendi
lerini bırakmakta olduğunu idrak et
mekten mütevellit perİ§an bir nevmi. 
di içinde birden bire sefahate dalar
lar. 

Bu pıikolojik bir tebeddüldür. 
Y okaa erkeklerdeki yaf dönümü, ka
dınlarda olduğu gibi sıhhat üzerinde 
pek aşikar delillerle kendini izhar 
ebnez. Elli yatında bir adam, bilhas
sa el iıi ile hayatını kazanan İptidai 
bir erkek otuz yaşındaki sıhhatinden 
çok bir tey kaybetmiş değildir. Ve
zaifi tenasüliye itibarile de böyledir, 
60, 70 yatında çocuk sahibi olan ih. 
tiyarlar kenetle görülür. Fakat elli
ainden aonra çocuk dünyaya geti
ren kadın nadirdiı·. 50 yatında bir 
kadrom uzviyeti çok sarsılmış, çok 
de4'iımiştir. Fakat hanımlar bu yata 
pek geç vanrlar ! 

Dr. Muhip NURETIIN 

Tayinler 

Adliyede yeni ta
yinler yapıldı 

Polia ikinci ıube müdür muavinliği
ne tayin edilen dokuzuncu ihtisas mah-
kemesi başkatibi Suat Tabıin B , ~ 

İnhilal eden batkitabete dokuzuncu ih
tisas müddeiumumiliği katibi Suat Arif 
Bey tayin edilmi§tr. 

Suat Arif Beyin yerine mezkur mah
keme katiplerinden Sıtkı Bey, Sıtki B. 
İn yerine de hukuk mezunlanndan Pro 
feaör Etem Akif Beyin kızı Neriman A
kif hanım tayin edilmitler ve vazifeleri
ne bllflamıtlardır. 

Yeni na.riyal 

Boynu bükük kızlar 
"Matbaada Alqam" tairi Retat 

Feyzi Bey "Boynu bükük kızlar" 
iıimli yeni bir hikaye kitabı net
retmittir. On formalık bu küçük 
cilt, renkli, resimli, zarif bir ka
pak içinde yeni neslin en güzel hi 
ki.yelerini ihtiva etmektedir. Akı
cı bir üslubla yazılmıt olan bu re
alist hikayeler hakiki hayattan a
lınmış vak'aların en muvaffak e
debiyatıdır. Eserin fiyatı 50 ku
ruştur. Tevzi merkezi Şafak kü
tüphanesidir. Bu eseri karilerimi
ze tavsiye ederiz. 

Umumi hapisane grafiği 
latan bul umumi hapiıhaneoi MrtabiJıi 

lbrahim Zati B. umumi bapiabane hak
kında bir grafik neşrebniıtir. Hapuba
nenin vaziyeti hakkında maliı-t almak 
isteyenler bu kitaptan edinmelidirler. 

Yaratıcı küçük insan 
Çocuğun hayattaki mevki ve ehem

miyetini bilmeyen yoktur. Ancak lru ge 
nit mevzu hayli tahlil ve teşrik mubtaç
br. Hilmi A. Malik B. "Yllrabcı küçük 
in1an ve kabiliyeti " iaminde bu mühim 
mevzu etrafında kıymetli bir kitap ııeş
rebniıtir. Tavaiye ederiz. 

Sanklı adam, di!ini damağında tak 
latarak, araaıra iıtihaaı yerinde bir 
kedi gibi dudaklarım yalayarak kah
vesini höpürdetiyordu. Kaymakam 
birdenbire öyle esrarengiz bir hal al
mıttı ki, demindenberi aakin aakin 
dinliyen aanklı fincanmı pencere kı
yıama bırakarak telatla yerinden 
kalktı; 

- HabrIDJza gelen nedir? 
- Sua Eaat Efendi. . Pek mühim 

bir iz yakaladım. Bir ay evvel kolcu
ları baabran çete için tahkikata çık
mıttık ya. .. 

- Evet, döni;tte Beliça'da bana mi-
61lfİr olmuştunuz. 

- Tamam .• Yaka mahallinde 
kaçakçılaımı ceaetleri yanında iki ta
ne de ölü Bulgar komitesi bulmuttuk. 
Kaçanlar ölülerin kafalarını kesip 
beraber götürdükleri için kim olduk
larını anlıynmamıştık. Fakat bunlar
dan birinin üstünde •. 

Çekmecesinden kırmızı kordelalı 
bir nişan çıkardı: 

- Şunu bulmu,tum. 
F..sat Efendi, kaymakamın iki pnr· 

mağı arasına kıstırdığı kordelUnın u-

Hikaye 

o.;t nasihati 
Samet Efendi eski tamdık ve 

dostlardandır. Ayda bir defa mu
hakkak görüşürüz. Niçin ayda bir 
defa diyeceksiniz. Onun sebeple
ri var. Bir defa karısı Muhsine H. 
oldukça genç, fakat gayet haşarı 
tabiatli, kavgacı bir mahlUktur. 
Üstelik kıskançlığı da mı var, ne
dir kocasını bir tarafa salmaz. Ba • 
zı kadınlar vardır, pek o kadar kıs 
kanç ta değildirler amma, ezelden 
kendilerine verilmif bir heves ola
cak ki kocalarının gemlerini hep 
ellerinde bulundurmak isterler. 

Sonra Samet Efendi Aksarayda 
oturuyor, ben Beti~~aş13:··. S~~t~e .r 
pek uzak olduğu ıçın bırıbırımızı 
görmek müyesser ol~~yor. Yalnız 
Samet Efendinin hızım cıvarda 
bir evi var. Her ay kira almağa 
geldiiH zaman, mutlaka bana da 
uğrar: lşte onun için a~.d~ ~.ir .. defa 
muhakkak biz böyle goruşuruz. 

Bu evde bilmem hangi yerde 
şarkı söyliyen bir kızla b~r şoför 
oturuyormuş. Samet Efen~ı: 

_ Galiba karı koca! dıyor. 
Onun bile karı koca oldukların

da tereddüdü var .. Neyse orası ba 
ne ait mesele değil ... 

Fakat Samet Efendinin anlattı
ğına göre, esmer bir kızcağızmış. 
Çok tirinmif. öyle tatlı dili varmış 
ki, tarkı ıöyliye söyliye olacak, ko 
nufmasında bile bir ahenk varmı9. 
Samet Efendi ili.ve ediyor: 

- Hani vücudü de fena değil 
amma, neme lazım. Günaha girmi 
yeyim. 

Samet Efendi her aybllfı bana 
gelmezden evvel, mutlaka kiracısı 

na bir uğrar, ondan sonra bana ge 

lirdi. 

Bir müddet oturur, sonra bera
ber çıkar, köşedeki kahvede bir 
nargile çekiştirir, bir parti tavla 
da geçerdik. Bu tesadüfleriıniz ay 
da bir Samet Efendi için bulun
maz zevklerden biri idi. 

Aylardan bir aybaşı Samet Ef. 
gene bana uğradı. Halinde bir net 
esizlik gördüm. Eskisi gibi ten de 
ğildi. Mutat hilafına kahve ve nar 
gjle paralarım bana verdirdi. Hat 
ta oyunda yenilmesine rağmen: 

-- Sen tavlanın da parasını ver 
de, sonra ödeşiriz, dedi. O zaman 
dayanamadım: 

- Y abu, dedim, sende bugün 
biı hal var. isler mi fena? - , 

Derin bir püfff.. salıverdikten 
sonra: 

- Sorma birader, dedi, böylesi 
de başıma gelmemifti. 

- Allah Allab, ne oldu yahu!. 
Söylesene ... Deminden beri merak 
tan vallahi çatlayacaktım. • 

- Anlatayım amma, Allah n
za11 için aramızda kalsın. Zaten sa 
na da anlatmazsam içime dert ola 
cak. Hem anlatayım da senden a
kıl damtayım. Şu bizim kiracı ka 
dm yok mu?. 

- E ...• 
Samet Efendi gene tereddüt et

ti. Nihayet söylemeğe karar verdi: 

- Bu kriacı kadın beni battan 
çıkardı. 

- Anlamadım •• 

- Efendim, malUın ya, kira ia-
temeğe gittim. "Buyurun" diye be 
ni salona aldı. Az sonra kendi eli
le kahve getirdi. Fakat kıyafetine 
baktım. Deminki değil.. Göğsü ba 
ğırı daha açık •• Üstelik kokular da 
sürünmüt- Yüzü gülüyor, gözü sü
zülüyor. Bana bir iltifat, bir ilti
fat .. 

Bu kadarcık ifade zeki.ına kifa 

cunda aallanan nİfana dikkat etti. 
Bu, ortasında siyah bir da~ bulunan 
vitneçürüğü mineden yapılmıt bir aa
liptl. 

Kani Bey, nif&nı aldığı yere bıra
kıp çekmeceyi kapadı: 

- Bunun bir aynına nerede teaa
düf ettiğimi taaavvur edebilirain? Dü
ıün bakalım .• 

- ......... . 
- Beyhude kafanı yorma... Oç gün 

evvel yeni gelen Metropolit "Keri..ai
moP' a ziyaretini iadeye gibniıtim. 
Göğsünde bu nİfanın kordelaaı vardı. 

- Kordelldan ne çıkar. Bizde de 
kırmızı kordelalı nif&D yok mu? 

- Bu kadarla kalsa, ben de senin 
gibi düıünecektim. Lakin, maaaaının 
üatünde bir pirinç çerçeve içinde met· 
repolitin yeni çekilmit bir resmi var
dı. Onun göğsünde de bu nİJ&nı gör
düm dersem, ne buyururaun? 

Esat Efendi yüzünü, gözünü burut
turarak derin bir nefeı aldı. Omuzlannı 
kaldırdı. 
-O zaman. 
Fakat sonra birdenbire dudaklanna 

gelen kelimeleri yuttu : 
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MÜNiR NURETTiN Bey ve ar!ra:laşları tarafından 
15 Mart 933 Çarşamba GLQRYA sinemasın:la -
günü saat 21,3J da verilecektir · 

(.> L U R Y A'da ilk defa o~er.ık 
O R L O F F yahut (ÇARIN ELMASI) 

canlı - En şen - Zengin ve en cazip op~retlerinden biri 

LİANE HAİD -IVAN PFTROVICH 
gibi iki selıbar ve büyük artist tarafından bir sureli had'<l
adede temsil edilmiştir. Emsalsiz muslki - Baş:löndilrücü dans
lar - Cazip ve latif ıarkılar - Ba'alaka. FOX JURNAL'de: 
lıkb~ha- Paris modası, Amerikan kadınları erkek e'b.sele'i 

- ~ giyiyorlar vesaire ... 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Sehir Tiyatrosu 

yet etmi,ti: 

Bugün suvare 
saat 21,30 

Büyük 
İkramive 
Opereti 

Umuma 
755 

- Kirayı aldın ya in,allah •• de-
tlim. 

Hayıflı hayıflı batını salladı: 
- Ne gezer! dedi. 
Ben de töyle münasipçe bir iki 

kelime ile cevap vermek istiyor
dum: 

- Bari bizim karı farkına var
masa! dedi. Şimdi ona ne cevap 
vereceğim?. 

- Mesele mühim •• 

- Aklmıa. bir teY geliyor. Dü-
şürdüm, desem ne olur? Bir fırtı
na kopacak, biliyorum amma, ne 
de olsa tehlike geçer, gider. 

Bu vaziyette bir arkadllfa akıl 
öğretmek, bir nasihat vermek ar
tık vazifem icabıydı. Dedim ki: 

- Samet kardeşim, sen ne ister 
sen onu yap. itlerine karıtacak de 
ğilim. Fakat ben senin yerinde ol
saydım, öyle tehlikeli yere bir da
ha gitmezdim. 

- E, kirayı kim.alacak? "" 
- Karını gönder canım. 
Kahveden çıktık, ayrıldık. On

dan sonra altı ay Samet Efendiyi 
bir daha görmedim. Bir gün Köp· 
rüde karşı karşıya rastgelmez mi-

• ? 
yız .• 

- Ma,allah ! Nerdesin be bira
der! diye elini sıkmağa hazırlanı
yordum. Elini çekti ve ters ters yü 
züme baktı: 

- Sen bala kartmıda mııtn? de 
di. 

- Yahu, ne oldu, ne yaptım? 
Niçin bs.kadar bana kızıınuın? 

Yürümek istedi. Fakat ben ön
ledim. 

- Ne yaptım sana? Allah llfkr 
na ıöyle ! diye ısrar ettim. 

Yüzüme bir kere daha ters tera 
baktı: 

- Beyimizin nasihatını tuttuk, 
d~di. 

- Hangi nasihat? 
- Unuttun mu? Kahvede söy-

lediklerini.. Betiktattaki eve "ka-

rını gönder" diyordu. 
Büyük bir yükten kurtulmut gi 

bi nefes aldım: 
- iyi ya, dedim, karın mutlaka 

kirayı amıı.br. 
- Öyle mi zannedersin? 

- Allah Allah, batka türlüsü 
de olamaz ki .. 

- Haydi oradan sen de •• Buda 
la, ahmak herif •• Batka tü~l~ıü o
lamazmıf. Karım oraya gıtti am
ma, kapıyı artık toför açıyor. 

- Ne deyeyim. .. Bilmem ki .. Hif -
deye mmldındı - . . . 

Kini Bey acele acele kahveaıru bı-
tirdi feıini düzelterek; 

_' Ben yapacağımı bilirim -diye 
homurdandı - Bu papaaın hal ve tav
nndan zaten itkillenmiştim. Şimdi 
bütün bütün kutkulandım. Hem tah 
kik ettim. Herif daha bir ay evveli
sine gelinceye kadar Rilo manastı
rında oturuyormuf. Oradan Sofya 
tarikile latanbula gitmiı. iki gün i
çinde kendisini buraya tayin ettiri
vermit. Bir de utanmadan bana gel
miı, " Efendim, makaadun Uatrom
cada bir Bulgar kilisesi teıia emek
tir, muavenetinizi esirğeıniyeceğini .. 
zi tahmin ediyorum" gibilerden ağız 
kullanmaz mı? Heeey riitbetliı Bul
gar metrepoliti Keri.aimof cenapları! 
Bakalım aen mi beni yuvarlıyacak
sın, ben mi seni? 

Bütün §U azimli ce iradeli talaka
tına rağmen yüzünde müthit bir yor
gunluğun izleri vardı. Gözlerinden 
u~·ku damlıyordu. Kamçısını çizme
lerine vurarak; 

- Bu ne hal a Eaat Efendi - di-

Filmlerin en zevklisi • En eğlencelisi 
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Baı rolde 

FERNAND GRA VEY 
Kahkaha rekorunu kırıyor 
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1 RADYO 1 
Bu gunkü program 

lSTANBUL, 1200 m. 
18 - 18,45: Nebil oğlu lsmail Hakkı Bey. 
18,45 - 19,30: Orkestra. 
19,35 - 20: Fransızca dera (ilerlemit o
lanlara). 
20 - 20,30: Seniye Hm. (Saz). 

20,30 - 21,30: Tanburi Refik B. 
21,30. - 22,30: Gramofon, Ajans Boraa 
ve saıre. 

ANKARA 1538 m. 
12.30 - 13.30 Ankarapalaı orkeıtraaı 
18. - 18.40 Alaturka aaz. 
18.40 • 19.10 Gramofon. 
19.10 • 19.50 Alaturka aaz. 
19.50 - 20.10 Gramofon. 
20.10 Ajanı haberleri ve hava 

raporu 
VA~OVA, 1411 DL 

13,10: Plak. 13,35: Fillıannonik tal&
be konseri. 15,25: Plak. 15.50: Plak. 18: 
Pli.k ile klasik muıiki. 19,25: Hafif mu
aiki. 20,35: Mütalea. 21: Ukranya koro 
konseri. 22: Hafif m.uailci (Straus, Le
har, Rubinstein vı.). 24: Caz. 
Budapeıte, 550. 
18,30: lmre Magari Sigan takmu. 

19,15: Müıahabe. 19,45: Mozart, Beet
hoven, Chopin eo.,.Jerinden PIY ANO 
konseri. 20,35: Müaababe. 20,45: Piyea 
"Coriolanua". 22,45: Hafif orkeıtra mu
sikiai. 24,20: Sigan musikisi. 

MONIH 532 m. 
18: Kononya'dan: Konaer. 21,10: Ta· 

gımnili aolist konaeri. 22,45: Monoloğ. 
ViYANA, 517 m. 

18: Plik. 21,10: Orkeotra. (Tagannİ
li opera parçalan). 22,40: Son haberler. 
23,15: Bar muaikiai. 

MILANO - TORINO - FLORENSA 
18,15: Radyo orkeatraaı. 20: Pli.k 

(ıarkılar). 20,35: Haberi .... Pli.k. 21,30: 
Dante'nin Güftelediji prkılar. 22,05: 
Temsil. 

PRAG 487 m. 
18,55: Plik. 19,35: Almanca neıriyaL 
20,40: Halk konaeri. 21,30: Tiyatro. 
23,20: Cazband. 

ROMA 441 
21,45: Senfonik konaer, 
BOKREŞ 394 m. 

14: Pli.k. 18: Diniku ~· 19.25: 
Konaer. 40,40: Oç perdelik Soben Dra
ıoinin eserlerinden uNapasta" operasL 

sRESLAU 325 m. 
21.25: Berlin'deu: Dana muaikiıi. 

22,35: Radyo orkestrası. 23,45: H..ı,.,... 
ter. 

Cemlyetterde 

Kongreye davet 
Hilaiiabmer Kadıköy kaza ıubeainiıı 

cuma günü saat 10,30 da lakele kumlu
funda Halk fırkaaı binumdaki fUbe 
1nerkezinde toplanacağı cihetle davet e
senelik umumi içtimai Martın onuncu 
dilmektedir. 

ye· bağırdı - Çizmelerimdeki tU ça• 
murlara bak.. Elbisem toz toprak 
içinde.. Ya surabm? Adeta aakaf 
koyvenniı gibiyim. Sen 1ııına müsaa
de et te ben eve kadar töyle bir u
zanayım? 

- Hay hay Beyim. 
Kaymakam öne düıtü. Beliça 

atlı bir köyde oturduğu anlatılan E
aat Efendi onu takip etti; dairenin 
ikinci kat sofaaına çıktılar. Fakat he 
nüz merdivenin birinci basamağına 
ayak baamıtlardı ki, apğıdan kot•· 
rak gelen bir jandarma nefeı nefese 
önlerine dikildi: 

- Beyim ... 
- Ne var? 
- Zatınızı telgrafhaneden çağın· 

yorlar. 
- Telgrafhaneden mi? Hay A;~ 

lah hayrını verain. Yine ne Var? Du~ 
önüme! 

Uıtrumca telgrafhanesi kayına· 
kamlık daireainin hemen yanı batP1'" 
da idi. Sokağa çıkmca Kani Bey ar· 
kada§ına elini uzattı: 

(Devamı var) 
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Neden bizde 
Atletizm 
İlerlemiyor? 

Arhk havalar yavat yav"' ısm 
ınağa yüz tuttu. Bu, atletizm mev 
siminin girmek üzere olduğunu 
ınüjdeliyen ilk ali.mettir. Bütün 
bir kıt kapalı sahalarda çahtmak 
zaruretinde olan atletler, çok sev
dikleri pistlerine kavu,acaklardır. 

Avrupada yer yer atlerler ha
fif bir kuvvetle çalıtmağa batlı
Yorlar. Atletizm hemen hemen her 
sporun betiğidir. Sporcular her 
•eyden evvel mutlaka atlet olmak 
zaruretindedirler. Bu, değitmez 
bir kaidedir. Çünkü esas itibarile 
\'Ücı..idünü iyi yetittirmemit bir a
dam hiç bir sporda muvaffak ola 
lnaz. Binaenaleyh yukarıda da 
ıöylediğim gibi atletizm her ıpor
c:unun betiğidir. Kıtın muhtelif 
sporla az çok uğratan atletler ilk 
baharla beraber pistlere dökülür
ler ve orada kendi clasae'blarının 
antrenmanlarını yapmağa bat
larlar. 

Bizim m~mlekette maaleıef 
kaydediyorum ki bütün veaaite 
rağmen bu tubenin meraklıları he 
llıen hemen hiç denebilecek bir 
haldedir. Bizde de her sporcu ev
\'ela atletizme heveslenir, fakat 
bir kaç ay aonra vazgeçer. Bun
dan bir müddet evvel yazdığım 
bir yazıda da bundan tikli.yet et
miş ve teessüfle kaydetmittim ki 
~İzde maymun ittablıhk daima ga 
lıp vaziyettedir. Biz her feyden 
heın de çok kısa bir zamanda bı
k~yoruz. Metğul olduğumuz tube
Yı bırakmaklığımız için iki veya üç 
llıuvaffakiyetsizliğimiz kafi geli
Yor. Bu hastalık ta en ziyade atle
tizmde göze batıyor. Bir kaç gün 
lb~alettayin bir tubeye çalıtan atlet 
ır müddet sonra onu bırakıyor 

\'e batka bir tube ile me,ğul olu
l'or, ondan da bıkıyor ve en niha
Yet atletizmi bırakıyor. Bu nevi
den zikredebileceğim tahıa ııfiğı 
Yukarı 100 • 150 kitidir. 

Halbuki her hangi batka bir fU 
bede de muvaffak olabilmek için 
behemehal evvela atlet olmak la
zımdır. 

Mevcut atletlerimizin bu gün
kü beynelmilel vaziyetine baka
rak göreceğimiz netice pek içler a 
Cısıdır.Balkanlarda bir türlü aonun 
c:uluğu bırakamıyoruz. Hangi Bal 
kan olempiyadına ittirak etmit i
ıek hüsranla kartılatmıt ve mutla 
ka sonuncu olutumuzdur. Bunun 
•ebebini ben sadece aliikasızlıkta 
buluyorum. Nedendir bilinmez bu 
günün sporcuları bir futboldur 
lutturmutlar gidiyorlar. Halbuki 
bu;rünkü futbol sistemlerine göre 
de eyi bir atlet olmıyan futbolcu 
takımına müfit olmaktan çok u
zaktır. Türkiyede atletizm dediği
tı_ıiz zaman akla gelen dört bet i
••ındir. 

Bu gençler de kabiliyetlerinin en 
koli haddine kadar çalıtıyorlar, fa 
I at pek büyük bir teY yapamıyor· 
ar. Zaten onlardan daha fazlası
nı istemeğe hakkımız yok. Onlar 
dİ ne yapsınlar? Rakipleri kendi 
~ etleri~den ç~k fazla, bulunduk 

rı muhıt atletızme kıymet veri
Yor, tetvik ediyor, eleman daha 
~~la; , ve binnetice bizden daha 
Yı netıceler alıyorlar, 

Neden bizde atletizm ilerilemi 
~or? Sualinin cevabını tek kelime 
•le telhis etmek lazım gelirse fÖY 
'':. söyleyebilirsiniz: 11erleoı'iyor 
>unkü ona kartı ali.kamız yok. ' 

Eğer bu alakasızlık devam e
~erge teessürle söyliyebiliriın ki 
uç bet sene sonra bu fUbeyi kapa 
ltıaktan batka çare yoktur. Çünkü 
atletizm yapacak adam bulamıyo
rUz. 

Onun için yarayı timdiden iyi 
etıneğe çalıtmalı ve bu spora kar 
~ı devamlı bir alaka uyandırmalıak· Yoksa yukanda söylediğim 

ıbet pek yakındır. 
Muhte,em ôZDEMIR 
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t(arnera A vrupaya 
dönüyor 

<la Meşhur ltalyan boksörü yakın
lıa "-'frupaya dönecektir. Bu mü
ti8 eehetle dev boksör Londra, Pa
'~I "e lbrslonda müteaddit mü-

·-akalar yapacaktır, 

., 

• 
DDnga otomobil ıDr'at rekorunu kıran Sir Campbell 11arışa başlarken 

Al. Brovn Loudrada 1 lngllterenln en ihti- B:>ksör oduncu Pau-
Methur z,enci ılünya fampiyo- yar hakemi lino evleniyor 

nu Al Brown un ,, "I". ,,ne ~ıapaca- 1 . . . . 
ğmı vvelce ya.oı•> "'" ngılterenm en eski rugbı ha- Uzun seneler Amerikada kalan 

Neihayet bu t-" b' ı d . kemi M. F rost bugün 64 yatmda- lspanyol boksörü memleketine av 
~ ' · .,,. ıı. ı ve sı d 50 d' b' ·ı ul 

Ya
hi boksör Meny 1 D L · ır. sene ır rug ı ı e mefg - let ettikten sonra kazandıg"ı do-

er ave unı- d" 1 
ansky ile beraber Cumartesi akta urM F arlarla bir çok apartıman ve sai-
mı Londraya geçml )erdir. Orada . •. orat Londra !ıakemleri ce- re satın almıttır. 
bl·r ka" ma ~'-'tan Al mıyetı azasındandır. 21 yatından 

T ç yapux sonra b . h k . Bu suretle bütün istikbalini te-
Brown Bruyellide de maçlar yapa erı ~ emlik yapmaktadır. Bazı . 

cak d Al 
defa hır haftada bir çok müaaba- mın eden Paulino timdi güzel ve 

ve ora an manyaya geçe- k 1 'd ·•· 01.•d• R b' genç bir kızla evlenmek niyetin-cektir a an ı are ettıgı Va.Ki ır. ug ı-

T~menin cereyan edecefi bat- ye il.tık bu ihtiyar !imdi bot_~~: dedir. Bazı haberlere nazaran ls-
hca memleketler bunlard manlarında genç ogluna rugbı og- panyol boksörü evlendikten aon-

ır. retmekle metguldür. ra boksu terkedecektir. 

~ Miaal Shiley 
Amsterdam olempiyadında A

merikan kadın atletleri takımına 
mensup olan Misa Shily sporu bı
rakıyormuf. Bu kadın 1928 Ams
terdam olempiyadmda dünya ka
dın Yüksek atlama rekorunu kıra
rak kendi recordwouran olmuttur. 
Bu ünvanı Los-Angeloı olempiya
dında bırakmamıttır. Şimdi spor
dan çekilmesi doayısile bu sene 
Madison da kapalı sahada Atle
tizm müsabakalarında ünvanını 
müdafaa etmiyecektir • 

Mias Shiley spordan vazgeçme
sine sebep artık hayata atılması
dır. 

Evvelce Miss Shiley mektep ta 
lebesi iken bütün bot saatlerini 
sporla geçirirdi. 

Halbuki timdi buna maddeten 
imki olmadığı için çok sevdiği 
spordan çekilmek zaruretinde ka
lıyor. 

Kendisine Amotan Athletie 
Union tarafından resmi atletizm 
hak~-ıi unvanı verilmif ve bade
ma yapılacak resmi tampiyonların 
atlama ( officiele) ı ünvanı veril
mittir. Bundan böyle Miss Shiley 
sporcu olarak değil fakat hakem 
olarak gene sahalarda gözükecek
tir. 

Amerika hiç Canada
yı yenmemittl 

Patenli Hokeyin babası olan 
Canadalılar nihayet Amerikaya
mağlup oldular. 

, Bu h~ber Avrupada olduğu gi
bı Amerıkada da çok büyük bir 
heyecan ve hayret uyandırdı. Ca
nadalılar tirndiye kadar kendi i
catk~rdele~i olan bu ıporda yenil
memıtlerdı. Hayretin heyecanın 
asıl sebebi de budur. Günlerce A
merika matbuatı bu büyük zaferin 
tevkile çalkandı ve hemen her 
ırün bütün gazeteler çok büyük 
puntolarla batl~klar koyarak hep 
bundan behıettıler. Hakikaten bu 
zafer ender zaferlerden biridir. 

Yeni bilmecemiz 
Geçen haftaki bilmecemiz biraz ko 

lay olduğu için çok rağbet gör~ü .. ~u 
aeferki de ayni kolaylıkta ol~ugu ıçm 
rağbet göreceğini tahmin edıyoruz. 

Bilmece ıudur: 
Spora taalluk eden öyle bet tane 

iaim bulunuz ki ba~ harfi (H) olaun 
ve fu ıni.nalan ifade etıin: 

1 - Dünyanın en iyi kalecilerinden 
birL 

2 - Bir kulübümüz. 
3 - Macarlarda son aö%Ü aöyliyen 

adam. 
4-Akm 
5 - Milli bir futbolcumuz. 

•. Ka~a.na?lar araaı~dıı kur'a çekece 
gız, bınncıye Kadıkoy maçlarının iki 
ve ikinciye de ıtadyom maçlannm bir 
davetiyesini vereceğiz. 

• 
Istirak ediniz 

Carnera •on maçında lJldDrdiJf1D raklblle karşı karşıya 
Vlne• tenlaten bıkmıı Avrupada Hg maçları 

Amerika teniı takımı memleke Kıt mevsimi dolayısile uzun za-
tine dönmüftür.. Amerikalıların mandır tatil devresi geçiren lik 
milli renklerini müdafaa eden bu maçları tekrar ba,lamıttı. Yalnız 
takım üç oyuncudan ibarettir: gerek lngilterede gerek Merkezi 

Van Ryn, Allison, ve E. Yines. Avrupada hüküm süren kar fırtı
Amerika toprağına basınca di- naları dolayısile ekseri yerlerde 

ğer arkadatlarına hariçte geçirdik lik maçları bir kaç oyuna inhisar 
!eri İyi günleri anlatmaktadırlar. etmittir. 

~çlerinde ya!nız Yineı memle- lngilterede - Ancak dört bet 
ketıne kavuftugundan dolayı son maç yapılabilmittir. Bu haftanın 
derece memnundur. Bunun sebe- en pyanı dikkat neticesi Araenal' 
bini sordukları zamanVines muha in 8--0 gibi yüksek bir sayı farki
taplarına fU cevabı vennittir: le Blaccburn Rovers'i yenmesidir. 

- "Memleketime geldiğimden Arsonal klübü tasnifte birincidir. 
dolayı çok memnunum, buna da Pettede - Bu haftaki maçlar 
sebep istemediğim bir çok .'eyler- kuvvetli klüplerin rakiplerini yük 
den kurtulmu9 olmamdır. Bır kere sek sayı farkile yenmesile niha
ar~k her~ese ho' görünebilmek, yetlenmİftir. Hungaria takımı tas 
mutemadıyen tenııten bahsetmek nifte birinciliği muhafaza etmek
oradan oraya gitmek yok, rahat tedil'". 
rahat ba~ımı dinliyeceğim. Çünkü 
18aydır mütemadiyen enform vazi 
yette idim. Artık bıktım. Şimdi 
tam 8 hafta elime raket bile almı
yacağım ve tam bir istirahat dev-. . ... . ,, 
rı geçırecegım • 

Amatör boksörler 
millt maçı 

Prağda Avusturya - Çekoslo
vakya amatör boksörleri arasında 
yapılan milli müsabakayı Çekler 
2 ye kartı 14 sayı ile kazanmıt
lardır. 

ltalyada - ltalyada yapılan lik 
maçları verdikleri netice itibari
le bilhassa ,ayanı tetkiktir. ltal
yanın en kuvvetli takımlarından 
olan Bologn:: ve Juventus takım
ları rakiplerile berabere kalmıt-
lardır. • 

Viyanada - Fazla yağ~. kar 
dolayısile ancak üç lik maçı oyna
nabilmittir. Haftanın sürprizi W. 
A. C. nin W acker tarafından 4-3 
yenilmesidir. Tasnifte birinci 
Vienna klübüdür. 

Avrupa patenli Hokey şaoıplyonluğunu kazanan 
Drolt Au but takımı 

, 

lngilterede son futbol 
müsabakaları 

lngilterede son haftanın ku
pa müsabakaları halk tarafın
dan çok rağbet gömüştür. Ha
vanın çok aoğuk v karlı olmasına 
rağmen bütün statlar ağzına ka 
dar dolmuttur. Bu müsabakalar
dan Mancheıter City - Bolton ma 
çında (70) bin kiti bulunmuttur. 
Yapılan diğer muhtelif müsaba
kalarda (32), (30), (58) bin se
yirci hazır bulunmuştur. 

Avrupa şampiyonası 
Avrupa vasatsiklek şampiyona 

ar için karfıl~ması lazım gelen la 
panyol lgnacio Ara ile Belçikalı 
Gutave Doth kuntratları imzala
mak üzeredir. 

Bu çarpıtma Bruxelle spor sa
yında olacaktır. Mösyö Paıkal or 
ganizatörlüğünü yapacaktır. 

Buz üstünde hokey 
Prağda icra edilmekte olan 

buz üzerinde hokey dünya birin
ciliğinde fU neticeler almmıttır. 
Avusturya - Romanya S.1 
Polonya - Belçika 1-0 
Çekoslovakya - İtalya 2-1 
Macaristan - Letonya 2-0 

----...._ 

Almanyada tenise 
rağbet 

Alman tenis federasyonu muh
telif mıntakalardan gelen yüzü 
mütecaviz murahhasın ittirakile 
senelik kongresini aktetmi9tir. İç
timada okunan raporlara nazaran 
federasyonun kasasında 53 bin 
Türk lirası mevcut olup müseccel 
1169 tenis klübü ve 85040 oyuncu 
olduğu anlatılmıftır. 

Gal mitli takımı Macar 
milli takımı 

ile maç iateyor 
Gal federasyonu Büyük Britan

ya lik heyetine bir mektup yaza
rak 8 martta Macar milli takımı 
ile bir müsabaka yapmak niye
tinde olduğunu bildirmittir, Ma
carlar bu daveti kabul etmişler
dir. Lik heyetinin müsaadesini 
müteakıp bu müsabaka yapıla
caktır. 

Campbell dönüyor 
Amerikada kendine ait olan o

tomobil sür'at rekorunu kıran 
İngiliz sporcularından Sir Mal
colm Campbell Avrupaya dön
mek için arabasile beraber Aqui
tania trans atlantikine binmittir, 
Vapur hareket etmeden kendisile 
konutan bir gazeteciye dünyanın 
en soğuk kanlı adamı şunları söy
lemittir: 

"- Bu sene saatte 300 mil 
(483 kilometre) yapmağa muvaf
fak olamadım. Gelecek sene tek
rar edeceğim kotuda buna muvaf
fak olabileceğimi kuvvetle tahmin 
etmekteyim. Mavi kutuma bir kaç 
parça daha ilave etmek niyetin
deyim. O zaman bu tahminimde 
yanılamıyacağımı daha kuvvetle 
ümit ederim. Artık seneye intal

Haftada bir 
Herkea sporcu 

Ş~di .ismini unuttuğum spor i
darecılerınden biri bundan bir 
hayli zaman evvel, bilardonun bir 
nevi spor olduğunu aöylemitti• 

Geçenlerde bir gazetede örgü 
örmenin, heyecanlı bir spor oldu· 
ğunu öğrendim. 

Yürümenin, merdiven çıkmanın 
kuyudan su çekmenin spor olduğu 
nu birçok kimseler iddia ederler, 

Bütün bunlardan aonra kendi 
kendime dütündüm: 

Artık spor da kıymetten düttü, 
eski kredisini kaybetti.. Vücude 
faydası olsun olmasın her yapılan 
harekete "spordur" diyorlar. 

Şu halde; hergün yüzlerce basa 
mak merdiven inip çıkan apartı
man kapıcısı sporcu.. Kolunda, 
küçük bakır kovayı suya daldırıp 
çıkaracak kadar kuvvet bulabilen, 
ihtiyar nine sporcu .. Mektepten fi 
rar edip, sabahtan aktama kadar 
mahalle aralarmda· çember çevi
ren batarı sporcu .. Yeni hatladığı 
çapkınlık hayatının - tecrübesizlik 
ten mütevellit - verdi~ helecanla, 
gününü cinsi latif pefinde kaldı
rım artmlamakla geçiren küçük 
bey sporcu .. velhasıl kadın, erkek, 
kör, topal, genç, ihtiyar herkes 
sporcu •• 

Geçende bir arkada,la konutu
yordum. Laf arasında: 

- Haberin var mı? - dedi - ben 
de sporcu oldum. 

Spor kelimesini doğru dürüst te 
laffuz edemiyen ve ömründe bir 
kere bile, her hangi bir spor hadi
sesine tahit olmak hııvesini duymı 
yan, bu çelimsiz ve zayıf arkadafı 
yukarıdan atağıya hayretle süz
düm. 

- Sen mi? dedim. 
Kansız dudaklarmda soluk bir 

tebessüm belirdi. 

- Ne o? - dedi- inanmadın ını? 
Hergün ( ..... ) kıraathanesinde 
tamam üç saat bilardo oynuyo-
rum. 

Dün, gribe tutulan enittenin ha 
tırını sormak için evine gittim .. 
Genit bir koltuğa oturmuf, kalın 
ve yünlü F eshane battaniyesine bü 
rünmüf, teyze hanımla tavla oynu 
yordu. 

- Kolay gelsin. dedim. 

İkisi birden kemali ciddiyetle 
cevap verdiler: 

- T etekkür ederiz, spor yapı· 
yorduk. 

Zavallı spor. Zavallı hakiki 
sportmen ... 

F. H. 

Yarı vasat Boks dün
ya ıampiyonluğu 
San Fransikoda on bet bin kişi 

huzurunda yapılan bir müsabaka· 
da Amerikalı Y oung Corbett has
mı Jackie Fieldsi on ravuntta sayı 
hesabile mağlup ederek dünya 
,ampiyonu olmu9tur. 

lah ... ". - ····-·· .. ··········· .. ···--·-------
Haliç idman klubü 

kongre•i 
Haliç idman Klubünden: Ek

seriyetin temin edilememesinden 
dolayı 3-3-933 Cuma ııünü yapıl
ması mukarrer senelik kongremiz 
bu defa 10-3-933 Cuma günü saat 
14 te C. H. F. Fatih kazası merke
zinin bulunduğu Şehzadebatında
ki Letafet apartımanında aktolu
nacaktır. 

Bilumum azanın ittiraki rica o 
lunur. 

lstanbul Futbol Heyetinden: 
10-3-933 cuma ırünü icra edilecek 

maçl:ır: 
Taluim Stadı 

Süleymaniye - lıtanbulıpor B. taknru 
•aat 12,30 da H. Muılih B. 

Eyup - Topkapı 2 ci kume aaat 14,15 
H. Arif B. 

Süleymaniye - latanbulıpor 1 ci aaat 
16 da H. Aptullah B. 

Fener bahçe Stadı 
F enerbahçe - Beykoz B. takımı nal 

12,30 da. 
Kasımpaşa - Anadolu 2 ci küme aaat 

14,15 te H. izzet B. 
Fenerbahçe - Beykoz 1 ci takım aaat 

16 da. 
Gençler 

Kasımpaşa - Eyüp ıaat 10 da izzet B. 
Fenerbahçe-K.kıı.ııı saat 11 de NUJ'i B. 

Bilmecemizi 
Kazanan tar 

Geçen hafta gene bu sahifemi 
ze koymuf olduğumuz bilmecemi
zinSalı aktamına kadar bize ge
len cevaplarm yekiinu 21 dir. Ge
çen haftanın aksine bu sefer bu- • 
tün bu karileriıniz bilmeceyi doğ
ru halletmitlerdir. 

Esasen çok kolay olan bu bil
mecenin halli fU idi: Kazak, kit 
ara, oto, ala. 

l9tirak eden karilerimiz arasın 
da kur'a çektik birinciliği Aysen 
Asım ve ikinciliği de Alp Aslan 
Bey kazandılar. 

Talihli okuyuculanmız Pertem 
be günü ak,amı (6 - 7) arası mat· 
baamıza uğrayıp spor muharriri
mizi görüp davetiyelerini alabilir 
er. ,, ' Kupon 
isim:-----
Adres:----·--
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10,0 00 kelime 
Bir ayda bu kadar 

söz toplandı 

Maarif Müdürü Haydar Bey 

-oz 

Söz derleme faaliyeti ıehrimizde 
genq bir aabada devam etmektedir. 
Öz türkçe kelimelerin loplanmıuma 
baflanah bir ay olduiu halde, timdi
ye kadar lıtanbul derleme heyetine 
on bin kelime ge~tir. Toplanan bu 
on bin kelime içinde çok zengin müt
taklara malik, lugatlarda bulunmı
yaıı, orijinal aözler vardır. Toplanan 
bu .özler döıt faaliyet komitaaı tara
fından tetkik ve taanif edilmekte, 
aonra Anı.araya :r. D. T. Cemi
yeti merkezine cönderilmektedir. Fa
kat lstanbulda toplanan bu on bin öz 
türk.,,.. aözden timdiye kadar 300 ka· 
d~n Ankaraya gönderilebi~tir. Bu 
c."" de 2~ kellltıe postaya verilecek· 
tır. Faalıyet komitalan haftada iki 
gün Ye birer aaat içtima etmektedir
l~r. Kelimelerin tetlriki ve fişlerle tas 
nıfi çok uzun ıürdüğünden, bu komis 
yonlar toplanan kelimelerin sür'atle 
tetkik Ye taanifini bitirememektedir
le!. _!lütün toplanan kelin:, !erin günü 
aımune letlrilı: ve tamifi, sür'atle mer 
keze ıönderilmeai için hergün sabah
tan ~ma kadar çalıtabilecek bir 
~llllf komitası t"fkil edilecektir. Ye
m teıkil edilecek komisyon önümüz
deki hafta işe baılryabilecektir. 

1 İş ve İşçi 1 
Milliyet bu ntunda it ııe ifsi isti
yenlere tava&1ut ediyor. lı ve ifçi 
İdiycmler bir mektupla lı büro
muza müracaat etmelidirler. 

it isteyenler 
SERMAYEU ORTAK ARANIYOR 
Teminatlı ve çok kirlı bir İt için Ga

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

Muktedir te.rviyeci ve tornacı kalori. 
ferci bon aerviıleri var ayni zamanda 
yeni harfler daktilo ve franıızca da mü 
k-el bilirim, ıayet müsait ıeraitle iş 
arıyorum, arzu edenler bir an evvel 

(Milliyet) gazeteıine müracaatlan rica 
olunur. .. "' 

Kayıp çocuk - Bundan on altı ae 
ne evvel Kayserinin Tolu. mekt':~ine 
ıriden Ahmet berayi tedavı Üsküdar 
Validebağı mektebine celmiş ve tek
rar mahalline iade edilmişse de halen 
nerede olduğu belli değildir. Şimdi 18 
19 Yaımda olan bu çocuğu bilenlerin 
Üıküdar Banlrinbağı Seferiye ıokak 
il No. da Zöbre Hanıma bildirmeleri. 

• • • 
. H"'1lfirem Bolunun Hayranlar Karye 

11nden Tomb..I.ı. .;< • wlarm !111 Bayıam 
kerimesi Fatma hanım bundan sekiz on 
ıene eneı köyümüzden lıtanbula kaçı
nı,~,ıır. Buırün on sekiz Yatmda olm1<· 
11 ~g~len mumaileybarun nerede ol
~ugunu bılenler inıaniyet namına Mil
li.yet gazeteoi it bürosuna baber vermele 
n. 

•••• 
"R • 1· euıu ıaeden mezun olan, fran· 

oızca, türkçe ve biraz İngilizce bilen 
bir matmezel çoı:uklara ucuzca ders
ler verir,, H. B. altında Milliyet ıra· 
zeteaine müracaattan rica olunur. 

• • • 
. Kendim 12 aenelik uotabafıyım. E
lımde diplomam vardır ,.. - ... ._,__:_ . u.zoJen, 
...... ~ ıaz motörleri nıütehauıııa
JllD.Buhran dolay11ile timdilik açıkta 
"'."'-~ aenialerim "Yar. Taıraya da 
ı•derun. Adreo: Milliyette nmıuz 
Makiniot Şi. Zi. . "' . 

E~ki türkçe okuyup yazmak bilirim 
yeıu yazıdan iki adet ıahadetnamem 
vardır. Sanatim yoktur her n 'b" 
b . . I ' e gı ı 
ır lf o uraa olsun çahtnıak iatiyorum. 

Yatım iae yirmidir lsminı Halil • eoki 
yazıdan taıdilmarnem •ardır. 

Adres: Kuınkapı Nifanca11nda Ka
zancı Sadi mahallesi Camii terif ..,_ 
kak bahçe içinde Halil. No. 8. 

• • • 
Dört sene daktilo, kasadar ve mu

hasebe muavinliklerinde bulunduın. 

Bonservisim vardır. Türkçe, franaız
ca tamamile ve kısmen inıilizce bili
rim. Kefalet verebilirim. Ufak bir 
maatla if arıyorum. Arzu edenler a
tağıdaki adrese mektupla müracaat 
etsinler: Milliyet gazetesi it bürosu 

5. N. Hanıma. 

MiLLiYET PERŞEMBE 9 MART 1933 
;d 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar Fatih Malmüdürlüğiinden: 
Milli emlakten Silivrikapıda kain 90 dönüm tada açık 

müzayede ile kiraya verilecektir. Müzayede müddeti 27 Şu· 
bat 933 tarihinden 18 Mart 933 tarihine kadar yirmi gün· 

dür. Taliplerin 18 Mart 933 tarihine müsadif cumartesi gü· 
nü saat onda Fatih malmüdürlüğünde müteşekkil müzayedat 

ve ihalat komisyonuna müracaatları. (852) _ 

[ 

İki kafadar 
(Başı 1 inci sahifede) 

rum anlıyor musun, donuk kanlı de
ğili Malıimya biribirinden çok ayn 
ıeyler... 1 

- Kim ne derse de.in; ben temiz, 
güzel tJe manalı antikayı ne kadar 
aeverıem kolımuı ve pıhtılafmlf ahi
likten de o kadar iğreniyorum. Kan
aere, uyuza, llokaeraya olduğu kadar 
yaptflıan ve terakki düımanı fikirle
re de dÜfr11anım. Hem de hangi yol
da olur.o olsun. /ster edebiyaL, üter 
ilıtuadiyat, i•ter politika/ Hiç (Ma· 
razi teırih) müze.ti gördün mü? Nan! 
ki orada fİfe/er, ispirto/ar içinde lıan
aerli meme, frengiden çüı ümüı bir u
:zuv, meaaneden çdımıt bir taı filan 
gibi pyler görülür; örümcekli :uk.a 
lıatJOnozlarında da bütün böyle mİll· 
kin, 1tracalı ruhların aeretanlı day
gulalı, cerahatli hiddetleri, cehilleri 
6ÖZ.Üme çarpıyor. 

- Ne tuhaf ve ainirli konufUYOr· 
aun! Ben .tanıyorum ki kala sıhlıati
nin en aldanmıyan alameti rahat, t..,. 
tipli, fakat gür, aydınlık oe caur dü
ıünmektir. Sen birçok mulıanir arka· 
dafa kızarken kendin de cuabi olrmq
wn .. Doğru•u hiç iyi ff'Y değil! 

- Hakkın tJGT. Fakat öyle ... Dün· 
den buıüne GfGn bayat telalık.ilerin 
taze zekaları bile lıüllendirebilecelı 
bir tanen o/aralı neyi görüyorum .<;y. 
liyeyim mi? Eski devlet fikrini. Y ~ 
devlet fikrinin umranau kalmlf eılri 
kazalarda aldığı manzarayı. Sanınm 
ki bundan acıklı bir mefhum ııircnui 
daha olamaz! Fakat ıunu da itiraf 
edeyim; gerelı (liberaliıım) in, 6CTelı 
yeni görüılerin tam lıavrancımcmımın
dan çıkan lıarıfllılıiı ~ yazılarda 
gördükçe gerçekten bunalıyorum <Dİ· 
3İm. 

- Bütün büyôk fikirlerin talü böy 
ledir. Küçük anlaJll§lann içine düıtü
l•r mi, haıJ4ftzlılıtan boğulacak gibi 
olurlar. Tevekkeli Monteslıiyö deme· 
mİf. Ba•İt ruhlu köylüleri ıetJİfİmİn 
şebebi ıudur ki yarım alim olmadılıla
n için ten düıünmezler 1 Lôlıin unut
ma, ilerleme kolay ıey değil. Hele ir
fan bayırlarında .. Sen ıuna balı ki bü
tün bu cibi iktraadi, ictimai ııe lelufi 
meaelelerin tJOktile varlığından bile 
haberimiıı yokken birçok kıymetli 
yurttat bugün onlarla uğraııyor. Gü
zel mecmualar çıkıyor. Münakaşalar 
oluyor. Şimdiden ııonra da Hallıevleri 
bütün genç ve canlı türlılüğü dütün
me, çalıpna, lıonuıma ocağı o
lacak. Niçin aevinmiyorwn? Ma
demki kötülüğü gö.termekte bu 
kadar cür'etlisin; niçin iyiliği gö
rüp aecıinmekte bir türlü ceaur dav• 
ranmalı iıtemiyoraun? .. Gönlüne bu 
cimrilik nerede:ı geldi~ Senin de clu
yarlıiını epeyce terbiye etmek lôzım. 
Arkadaı, ruhunu bodrumdan çıkar. 
Açık hatJG/ ltıkt Hareket! Haydi ba
kalım .. !n•an uzak bir yola çılıtıiı za. 
man daıma dağ tef)f!lerinde, serin yay 
lalorla ak ırmaklar kenarında bulun· 
maz. El~ette. raatgeleceği yamaçlar, 
aarp, e:zıyetlı yarlar, boğazlar da var
dır. Amma dikkat et ki efer yÜTÜ· 
mekten bıkmazaa her8Ün varacağı ye 
re da~a !"kla1mlf o/qr. Ben baılıa 
f"Y bılmıyorum! 

Fazıl AHMET ------
M.itelerrlk haberler 

• lıtanbul Maarif mü:fuiyetinden Ga
lata Ermeni merkez lisesine vukubulan 
bir tebliğde, mektebin 328-329 doğum. 
lularının yoklama muameleler; için men 
ıup oldukları aıkeri şübelere müracaat. 
lan lüzumu bildirilmiıtir. 

• Y edikulc Ermeni baıtabanesi mer>
faatine, bu ayın 16 cı perşembe akta.mı 
Tokatliyan salonlannda bir balo verile
cektir, ber sene bu mevsimde verilmek. 
te olan bu balonun hasılatile hastahane
nin borçları teıviye edilir, timdiye ka
dar 3500 liralık bilet satılmq ve Döyç 
anktan yüzde ıekiz fayizle istikraz edil. 
mit olan 2500 lira tesviye edilmiıtir. 

• Kumkapı Ermeni fukaraperver he
yeti, mahalli fakir ailelerine bu hafta 
da 500 okka kömür, 32 okka ftkcr 32 
okka pirinç ve 20 okka et tevzi etmit
tir . 

Bir Amerikalı mühen
dis şebrimizdP. 

Amerika ve Cenubi Rusyada sulama 
itleri ile mefgul olan ve mühim su setle 
ri İ711a eden Amerikalı su mühendisi 
Major C. R. Olberı Batumdan şehri
mize gelmiıtir. 

Kendiıile ıörüten bir muharririmize 
M. Olberg Coolidge ve Roosevelt setle-
rini İnp ettiğini, Aze!"baicanda ve Kaf
kaayada vaıi araziye su tevziatı yaptığı 
ıu •Öyelmittir. M. Olberg Türkiyede 
bayatı ıayet ucuz bulduğunu, memleke 
tin az zamanda Büyük G•zinin idareei 
~tında tayanı hayret bir ıurette tarak. 
ki ettiğini, söylemiftir. 

. Amerikalı mübendia memleketimizde
ki ıulama itlerile de yakından alakadar 
olmuıtur. 

Eskişehir tohum 
istasyonu 

ANKARA, 8 (Telefonla) - E. 
ki,ehir tohum i.tcuyonu ~elliğine 
Sultansuyu hara•ı Ziraat mütehaa
•••• Muzaller Bey tayin edilmiftir. 

Gazi Hz. 
(Başı ı inci sahifede) 

rılmiıtır. Bu kararlar ayrı bir teb
liğle ileride bildirmektedir. 

Geniş bir anket açılacak 
ANK;u<A, 8 (A.A.) - J'. U. Ce

miyeti Umumi Katipliğinden: Türk 
Dili Tetkik Cemıyeti umumi Mer
kez Heyeti bugunlıü yazı ve lıonuı 
ma dilinde kullanılan arapça ve 
farsça kelimelerin. türlıçe lıar,.lıR. 
iarını en kıaa yoldan 11e a.a: ~man .. 
da bulmalı ifini yurttaıların. ya~
dımıyle bQfarmalı üzere 11_e~lf bır 
anket açmaia karar venn~tır. Bu 
anket için Şe~ttin Samı . Beyan 
"Kamuau ]'ürk.i'' atlı lrigah temel 

tutulmuıtur. B'u lügatta bulunan 
aö:zlerden bugünkü konUfmamı:zda 
ve yazmamı:ı:da kullanılmakta olan 
arapça ve farsça kelimeler tarana
rak bunlardan lıarplılıları orana
calı olanlar biribiri ardınca listeler 
halinde her gün ajana, radyo tJe 11a 
:utelerle bildirilecektir• 
Osmanlıcadan türkçeye klavuz 

Bu anketin üs ayda aonu alın.mı
ya çalıtılacaktır. T. D. T. Cemıye. 
ti bu ankete gelecek cevaplar üze. 
rine çalifarak, lıua bir ....,..anda 
ya:zı yazanların ve halkın kolaylık
la aradığını bulabileceği bir paman 
lıcadan türlıçeye lıarıılık kılavuzu 
ortaya koyacaktır. En aıkı V~ ~akın 
dil ihtiyacımızı lıaTfllamalı ıçın açı 
lan bu ankete ajana, radyo oe ga
:ute, mecmua IJİbi bütün yayma "" 
adalarının aecıe MVC ortalı olacak
larına incuunıu tJOTdır. Anket mad. 
deleri bütün gazetelerin bu İf için 
her gün ayni yerde olarak oyıraca;, 
ları lıöıelerde IHuılacak ve halkın 

bil . bu karııklılıları arayıp bula meaı 
. . h .. 1.. t" l yapılacak
ıçın er tur u ter ıp er 
tır. HallıeıJleri kendilerine aynca 

1 bl .• k ~ten için· 
yapı an te ıge uyara 
de bulundulılan bu ifte daha ıııkı 
çalifacaklardır •• 

Ankete cevaplar 
Ankete verilecek ceıJaplarda ao

rulan kelimelerin lıarfllılı/arı yazıl 
.. lı.. · Lunlann cüm. 

mcu-ı ve mum un ue u 
le icinde lıullan14larının da ömeJı. 
/eri~ 11öıterilmen beklenir. Bu, ce
vaplar imkan olduğu kadar gaze
telerle neıredildikten aonra, liu a 
lleteler oe başılınıyan kmmlar olur 
"" bunlar da ayrıca T. D. T. Cemi· 
yeti merkezine gönderilecektir. 
Karıılıkları bulunmıyanlarm da bu 
lıarıılık/arın birer suretini T. D. T. 
Cemiyeti merkezine göndermeleri 

çok i;ı-i olur. Dil iıini ö:z a2hibi olan 
milletin ortaklığı ile baıarmalı yo· 
lundalıi bu adımda bütün milktin 
ve bütün gazetelerin dileklerimiz;i 
yerine aet;receğin• güvenen T. D. 
T. Cemiyeti ı~mdiden her lıeae te
§elılıürler eder. 

Kontenjan 
(Başı 1 inci sahifede) 

eıya itbu lioteden çıkanlarak umunU 
kontenjan liateaine almnıııtır. Tarife 
numaraları 599, 600, 601 A, 601 B, 
601 C 2. işbu tarife numaralann hi:za 
lanndaki 599 için nisan ayına iki, ınü 
teakıp aylara birer, 600 numara için 
nisan ayına 4 müteakıp aylara birer 
adet konmuttur. Difer numaralar i
çin de niaa.n ayına 4, ınayıaa bir, ha
zirana, bir, temmuza 4, ağuıtoa ve ey
liile birer adet konmuıtur. Liatelerde 
gözükmiyen aşağıdaki maddeler uınu 
mi kontenjan liatesine ilive ediiınit· 
tir .. 341. A, her ay için onar kilo graın 
593 B msan ve temmuz aylıırı için yet 
mi,cr adet, diğer aylar için onar a
det, 593 C niıan için iki yüz adet, teın 
muz için 100 adet, diğer aylar için 50 
şer adet. Kontenjan listesinde yazılı 
529 maddeoi kaldırılmıı yerine 529 B. 
maddeai ikame edilmiıtir. 

f"ollste 
• 

Nara atan sarhoşlar. 
Knsunpaıada oturan arabacı Maksuda 

kunduraCJRecebin sokaklarda sarbot ola 
rk nara attıkları ıörülmü, ve yakalan
mıılardır. 

Odunu bol bulunca •• 

Fındıklı tramvay caddesinde 114 No. 
lu Aleksan Ef. nin odun depoau üstün
deki odada bekçi Ali ile Yani sobaya 
odunu fazla atmışlar. 

Sobadan boram boram duman çıkma
ğa baflayınca komşulan teli, almıf. 
o .... hal itfaiyeye haber ıönderilmi,. it
faiye çok geçmeden yetiımitae de orta· 
da yanıın olınadığıru ıörerek avdet et
mi,tir. 

Kilidi kırarak 
Küçük Unca caddesinde Belediye ko 

mioeri Kizım Beyin yeni yaptırmakta 
olduiu binanın arka tarafındaki kapının 
kilidini kuarak içeri ıiren sabıkalı Arif, 
marangoz talumlarını çalıp kaçarken ya 
kalanmııtır 

Esnaf kelimesi 
Yerine 

(Başı 1 inci sahifede) 

hakkuk edemiyecektir. 
Bafmurakıp Kadri B. in beyanatı 

Esnaf cemiyetleri batmurakıbi Kad 
ri Bey kendisile görüıen mubarririmi-

1 ze eanaf cemiyetlerine ait muhtelif it 
lere dair §unlan aöylmiştir: 

- «Müşterek bir büro teıkil eden 
15 esnaf cemiyetinin itleri yoluna ıir· 
mittir. Bu birleımenin lkbsat vekile
tince de muvafık görüldüğü bildiril
mittir. Bu 15 cemiyete ait tahsilat 
İfleri, rene onlann mürakabeıinde o
larak mii§terek büro tarafından ted
vir edilmektedir •• Şu ıuretle arbk ce• 
miyet idare heyetlerinin, meıleki iıle
rile ve inkiıaf tetbirlerile ınetııul ol
nuya batlamalan için vakitleri var
dır ve aıra buna gelmittir. Mütterek 
büronun faydalan cümleıinden ola
rak bu aene 15 bin lira tasarruf basıl 
olacağı anlaıılmı§tır. Bu para, nizam 
namesini yakında vekalete gönderece 
ğiıniz (Müıterek yardnn sandığı) nın 
ilk aermayeıini teıkil edecektir. He
nÜz birleşmiyen cemiyetler de tedci
cen birleımek arzusunu izhara bqla
mıtlardır. Balıkçılar, kabznnallar ve 
ayakkabıcılar ~emiyetleri bunun için 
müracaat etmitlerdir. Bahçivanlar, 
kabznnallar, Balıkçılar cemiyetleri • 
nin bir grup halinde birlettirilmeleri 
mümkündür; diğer cemiyetler için de 
bu terait mevcuttur. Sırasile bu cami
yetlerin birletme arzulan da kuvve
den file çıkanlacakbr. 

Yeni kanun ve unal 
Diğer taraftan öğrendiğimize göre, 

eanaf cemiyetleri, hazirandan itiba
ren tatbika batlanaak olan ve küçük 
sanatlan Türk tebeasma haııreden ka 
nun müsebetil bazı hazırlıklarda bu
lunmıya batlamıılardır. Bu suretle 9-
10 bin kadar küçük sanat Türk teba
asma açılacaktır. Bu meyanda en çok 
terzi, aütçü, tütüncü ve emsali kiiçük 
ticaret erbabı, daha fazla it yapmak 
imkanını elde elmit olacaklardır. Ka
nunda, diğer küçük sanatlar birer bi
rer sayıldığı halde saraçlar tasrih e
dilmemittir. Saraçlar ceıniyeti, kanun 
daki (ve diğer alelılmum §Çiler) fık
rasının saraçlara da şamil olmaaı li.
zım geldiğinden bahisle bazı teıebbü 
salta· bulunmuılardır. 

Yunanlılar gidiyor 
Küçük aanatlarnı, Türk tebeaaına 

haaredlldiğine dair olan kanunun ge
çen haziran ayında tatbikına baılan
llU§ ve bu aanatl.an yapan ecnebilerin 
bunlan terketmelerine dair bir İene 
mühlet verilmişti. Bu mühlet, bu sene 
\6 haziranda bitecektir. Bu tarihten 
aonra Türk tebaaoına ait olan küçük 

1 sanatları .Yapanlar, işlerinden menedi 
lec~kle~dır. Bazı, devletler, buradaki 
&efırlerı vaaıtasile Hariciye vekaleti-

Deniz kazaları 
İtalyan bandıralı Tripene is

mindeki gaz gemisi fırtına dolayı 

sile Bozca Adada Kemer Burnun
da kayalar üzerine oturmu' ve bir 
çok gaz aamıçlerinden rahne al
mı,tır. 

Gemide yük yoksa da tehlike 
artmaktadır. 

Sovyet bandıralı 11 .000 karışık 
etya yüklü olan Hankov vapuru 

sis ve fırbna yüzünden lstanbul 
Boğazı methalinde 15 mil mesafe 

de Anadolu Karaburnunda kara
ya oturmu,tur. 

TUZLA VE HA VALlSl 

iÇME MADEN SULARI 

lSTlSMARI 

Türk Anonim Şirketinden: 
Şirketimi:zin ıenelik hi"edarlar heye

ti umumiyesi aıağıda yazılı ruznamei 
müzakerata dahil bulunan mevat bak
kmda da görüşmek "Ye karar ittihaz et
mek üzere 27 Mart 1933 tarihine müsa 
dif PAZARTESi günü aaat 10 Galata. 
da Altıncı Vakıf (Arapyan) Hanında 

tirket merkezinde içtima edecektir. Şir
ket eaao mukavelenamesi mucibince he
yeti umumiyeye ittirak edecek olan hiı 
sedarlann hamil bulunduklan hi11e ..,. 
netlerini veya bunu müsbet Yesaiki içti
madan bir hafta evvel ıirket merkezine 
teYdi ederek mukabilinde dübuliye karı
lan almalan lazımdır. Hi .. edarlann mu 
ayyen olan aaat ve günde içtimada bu
lunmaları ilin olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - idare Meclisi raporunun okunma 

il 

2 - Bilanço, kir ye zarar hesabının 

okunması, 

3 - Murakıp raporunun okunma11, 
4 - Yukardaki maddelerde yazılı ev 

rak ve vesaik.in okunma11nı müteakip bu 
huıusta ve temettüün tevzii hakkında 
müzakere icraıile karar ittihazı ve ida
re Meclisi azaaile Munt.kip ve 'Mü.dirin 
ibrası, 

S - Şirketi alakadar eden bazı mali 
husuaatın müzakeresile icabında karar 
ittihazı. 

ŞlŞLl SIHHAT YURDU 

Türk Anonim Şirketinden: 
30 Mart 1933 perıembe ıünü oaat on 

altı buçukta Şi§li Sıhhat YuTdunda al• 
18.de vukubulacak hiaaedaran heyeti umu 
nüye içtimai ruznamesidir. 

1 - Bilinçonun ve l'tteclisi lc!nre ve 
Murakıp raporlarının tetkik ve Meclis a 
zaıile Murakıbın tebriyesi ve bilanço
nun tasdiki, müzakerah 

2 - Yeni sene için Murakıp intihabı 
ve tahıisabnın tayini 

3 - Hi11e senetlerinin içtimadan bir 
hafta evvel ıirket veznesine tevdii mu
kabilinde duhuliye varakalarııu almalan 
lüzumu beyan olunur. 

Göz hekimi 

Dr. ŞAKlR AHMET BEY 
Avrupa'dan avdetle Ankara caddesin 

de Vilayet karıısındaki muayenehane
sinde hastalanru kabul etmeğe başlamı! 
tır. 

iat. .Mr. Kumandanlıjı 1 
Sabnafma kom. ilanları 

Ordu ihtiyacı için 336 bü· 

yük ve 320 küçük bakır kı:ızaıı 
18-3-933 cumartesi günü saat 

14,30 da aleni münakasa su· 

retile satın alınacaktır. lctekt 

lilerin şartname ve örneği n 
görmek için her gün ve mi ı: 
nakaaasma girişeceklerin beı·' 
li vaktinde hazır bulunmaları. 
(510) (826) 

50 

Harp Akademisinin 100 
mahruti, 20 şemsiye çadn ı, 3 
bakır semaver, 7 Radyom fe· 

neri, 3 karpit feneri , 40 r.ey· 

yahat feneri, 150 sandalya, fi 
masa kısım kısım pazarlıkla 
tamir ettirilecektir. Pazarlığı 
11-3-933 cumartesi saat 

10,15 şe kadar akademide ya 

pılacaktır. İsteklilerin tmnir e 

dilecek malzemeyi görmek Ü• 
zere akademi levazımına mü 

racaatları. (538) (1016) 
730 

Kuleli lisesi için "55,, dolaı 
13-3-933 pazartesi günü saat 

11 de pazarlıkla satın alınacal 
1 tır. İsteklilerin şartname ve ö: 
neğini görmek için her gün v' 
pazarlığa girişeceklerin belli 

vaktinde komisyonda hazır hı 
lunmaları (541) (1037 

7& 

* * * Askeri Baytar mektebi içiıı 
(52) kalem laboratuvar a1atı 
18-3-933 cumartesi günü saal 
14 te pazarlıkla satın alınacak 
tır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün ve pazar 

lığa girişeceklerin belli vaktiıı 
de komisyonda hazır bulun• 
malan. (543) ( 039) 

* * * 
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~ ın~aca~tla ecnebi tebaasına \l'eri
~n m':'?letın uzatılmasını iıtemitler
dır. Dıger taraftan ~ebrimizdeki kon
soloshaneler bu kanunun tatbikından 
alakadar olacak olan tebaalannı kay 
detmeğe ba,lamıtlardır. lstanbulda 
k~çük sanatlan yapmakta olan ecne
bıler içinde, Yunanlılar ekoeriyeti leş 
kil etmektedir. Haziranda mühletin 
bitmeıi Üzerine binlerce Yunanlı eı
naf, sanatını terkebnek mecburiyetin 
de kalacaktır. Küçük sanat erbabı Yu 
nanlılar, Yunan konaoloıhaneai tara
fından vaki olan davet Üzerine konao 
loshaneye müracaat ederek kendileri 
nin kaydettirmitlerdir. Müracaat sa
brıhtan ak§ama kadar devam etmif ve 
konsoloahane koridorlan dolup boıal
mıftır. Bazı ecnebiler, kanunun tatbi 
~·. Üz~~İ'!_e Türk ~.abiiyetine ıeçmek 
ıçın. hukumete muracaat ebni~lerdir 
V crılen haberlere göre bu müraca t
i ar nazan diklıate alınmanutbr. a 

Dr. 1 H S A N S A M l 411111!!! 

Maltepe Piyade Atış mek

tebi için 12 kalem sepze 12-3· 
933 pazar günü saat 1 1 de lla 

zarlıkla satın alınacaktır. İs· 
teklilerin şartname ve örneği
ni görmek için her gün ve pa· 
zarlığa girişeceklerin belli va

kitte Komisyonda hazır bulun 
maları. (544) (1055), r 

ÖKSOROK ŞURUBU * * * 
Ordu ihtiyacı için 4500 adet 

Öksürük ve nefes darlığı bofmaca ve leminyum maşraba 13 M;ırt 
1 kızamık ökıürükleri için pek tesirli 
talyan krah Mısır- ilaçtır. Her eczanede ve ecza depo- 933 pazartesi günü saat 14 te 

d d" " ::--~ larıncla bulunur .... --.:: pazarlıkla satın alınacaktır. 
an onuyor -----------1 İsteklilerin izahat almak ve 

KAHiRE, 8 (A.A.) - Nil' de lstanbul 6 ıncı icra memurluğundan: Örneğini görmek için her gün 
yaptıkları gezintiyi bitirerek Ka- Mahcuz ve paraya çevrilmeoi mukarrer ve pazarlığa girişeceklerin bel 

hir~yj dönen İtalyan kral ve krali- muhtelif cİlll ve renkte ipekli ve yünlü li vaktinde komisyonda hazır' 
çdeu, kltaıyonda kral Fuad tarafın kuD18flar bu kere Beyoğlu latiklil cad- bulunmaları. (545) (1058) 

an art_ılanmı,Iar, ondan sonra ' 
1 k d desinde 238-240 No. lu mağazada 12..J.. -
s en enyeye ıı~tnıek üzere yolla-
rına devam etmıtlerdir. 933 pazar günü aaat 11·12 de ilk açık Devredilecek ihtira beratı 

1 arttırma ıuretile ıatılacağından taliple- " Uıtik tekerlekler ve bunların usulii 

1 1 SKEkrNalDERIYkrE, 8 (A.A.) - rin mahallinde bulunacak memuruna imali" 'hakkındaki ihtira için 29 Kanun 
ta yan ve aliçesi dün öğle müracaatlan. 

den _sonra lskenderiyeye gelmia. sani 1930 tarilıinde latanbul Vilayet ce 
ler ıstaay d h''k' T- lileıine takdim edilip 1696 evrak numa• • on a u umet memurla- ZAYl _ Namları-~· ait tatbik mühür 

~- ra11 ile mukayyet müracaat üzerindeki 
rı tarafından kartılaıımıtlard !erimizi zayi eyledik yeniıi hilı: ettirile-
K 1 k 1 ır. · d kil · · hükm' u·· olma hukuk bu kere ba•kasma devir veya icıo ra ve ra içe Antonadi saray • ceğın en es erının yıp ve • 
na gitmitlerdir. Orada Beledı"yeı. bu mühürlerle biç bir kimseye borcumuz ra verileceğinden bu bapta fazla malu· 

· • f" I olmadığı ilan olunur. Betiktaı Şenlik mat edinmek isteyen zevatın lstanbul' 
nm mı~a ır eri olacaklardır. Kral dede cami imamı Tevfik, Şenlik dede ca 
ve kralıçeye hedi~eler verilmiştir. mi müezzini Mustafa. da Bahçekapu'da Taş Hanında 43-48 

ltalya.!'ralı hır müddet sonra numaralarda kain vekili H. W. Stock E• 
~boukr lımanını görmeğe gitmit- ZA Yl _ 15 gün evvel veoikai ukeriy,.. fendiye müracaat eylemeleri ilan olun;;. 

tır. mi zayi ettiın. Yeniıini alacağımdan es- ---------------" 
Casuslar kiıinin hükmü yoktur. Oıküılar Toyıar 

METZ 8 (A A ) Tepesinde Tekke ııokağmda 7 No. lu 
, · • - Caıuıluk- hanecle 315 doğumlu Tahıin oflu Sa-

la maznun Bordeaux'lu bir tahıs 
tevkif edilmi,tir. 

Pariste bir cinayet 
PARIS, 8 (A.A.) - Boucbeı. 

du - Rhone prefesi M. Causeret, 
dostu kadın tarafından Pariıte öl
dürülmüttür. 

Kadın tevkif edilmi,tir 

ZAYi - Ceh"bolu ıubeoinden aldığım 
ukeri tezkermıi zayi ettim. Y enioini a
lacğıınılan eskioinin hükmü kalmadığı i
lin olunur. Betiktat Yeni mahalle lb
lamur caddeoi 6-2 No hanede Hasan Ah 
met. 

htanbul aıliye mahkeemai üçüncü bıl 
kuk dairesinden: Müddei Ester han•"' 
tarafından müddaaleyh Eli Aligranti •
leyhine ikame olw.n boıanma dnvaır 
nm tahkikatı hitam bularak evrakı dava 
müçtemi mahkemeye verilmeıi üz.erin• 
muhakeme günü olarak 27-3-933 ~r
teıi saat 14 te tayin edilmiıtir. Ye"" 
mü mezkurda bizzat veya bilvekale gel· 
mediği taktirde ııyaben muhakeme>'• 
devam olunacağı ilin olunur. 
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, ___ is_t_•_n_b_a_ı_B_e_ı_ec1_ıy_e_•_l_l_ıa_a_1a_n ____ ,, 
Eminönü Kaymakamlığuıdan : Beyazıt camii tUrbe ka

pısı cihetinde bulunan eski belediye barakası enkazı açık mil• 
zayede usulile satdacaktır. Talip olanların Martın onuncu cu 
martesi gÜnÜ saat on dörtte Daire Encümenine gelmeleri i
lan olunur. (1053) 

MiLLiYET P!RŞEMBı... J ........ <T 1933 

Çorlu Malınüdürlüğünden: 
Mahallelİ Mevkii Cinsi No. 11 İsmi 
Khimiya Acıçefllle bayın Hane 80 Aziz Ef. 

Silihtar H. ICal'fl• DD.kkb 120 

Bir tarafı Sara, bir tarafı VartoYBD 

arkası Moses, cephesi yol. 
Bir tarafı, Garel:et bir ta.ıafı sahibi ae
net, arkası Mişon cepheai yol. 

7 

nacı Yakup :r.ade Ahmc:t 
ve şirket ı vapurları 

fzmh- · Me .. ııin Postası 

GERZE vapuru 
9 Mart 

PERŞEMBE 

İstanbul ve Trakya şeker 
İ: fabrikaları Türk Ananim 

Muhittin 

.. 
Kiıimiye 

Silim CcL 

.. 
Kiliae So. 

Hane 

Hane dllkkin 
ambar 
Hane 

ıso 

120 

300 

Veli köy 
Hüseyin 
KeYUlda 
lıımail 
Hatice H . 

Bir tarafı Manok, bir tarafı Serki&, ar
kası Tako, cephesi yol. 
iki tarafı yol bir tarafı Ropen kahya 
arkası Melkon. 

Müfti. Z. Sağ Huriye çeşme ııol Yanbolulu Ali 

Akşamı Sirkeciden hareketle 
doğru (b:mir, Antalya, Mersin ve 
Payas]a azimet ve avdet ede
cektir. Tafsilat için Sirkecl'de 

1 Yeni han kartısındaki acentası 
na müracaat. Te1efon: 23118 

Emin Ef. ağa, arka ve önll yol. 707 
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Kırcaalili Sağ Şükrü ağa ııol Karebet arkası ve j-iıliHiiiiiiiiiiimiiiiiilıiiiiiliimmİıİİİ~~ 
Mahmut cephesi yol. şirketinden: 

İstanbul Cd. .. Hane ıso 

150000 şeker çuvalı müba yaa olunacaktır. İhale gÜnÜ 31 
Mart 933 tarihidir. Talip olanlar şartnameyi almak için Bah
çekapıda 4 ücü Valaf hanında 4 üncü katta şirketin merke
zi idaresi olan 30-40 numaralı yazıhanelere müracaat etme· 
' •ıA l J rı ı an o unur. ı 

Demir köprü münakasası 

Nafıa vekaletinden: 
Artviıı vilayetinde Hopa • Borçka yolu ve Çoruh nehri il· 

zerinde inşa edilecek (113) metre açıklığoıda tek gözlü de· 
mir Borçka köprüsünün inşaatı kapalı zarf usulile münaka-

Muhiftin 

Hıdır •i• 
t .. çe 

" 

Ahmet Ef. 
bayın 
Çiftlik 

Arsa 

Fabrika 
binası 

Su deği.ımeni 

200 Yeğen zade Bir tarafı Serkia aarkası Pire Takoı 
Ihsan Bey cephesi yol. 

o Belediye reisi Sağ boşluk sol Ziya Bey arkası boşluk 
Ziya Bey önll yol. 
Cavit Ef. Çiftlik hududu dahilinde. 
mahtumları 

Balada mahalle mevki cinsi ve zürrai ile şagil ye hudutları muharrer emvali gayri menkule olbaptaki 
kanuna tevfikan ve bedelleri ıekiz takaitta tediye edilmek üzere tevarihi muhtelifede şagiileri olan zevata 
ihalei katiyeyeleri icra kılınmıı iıe de şartnamede muharrer şeraitleri ifa ve tapuya tescili muamelesi ile 
mlıtebaki taksitlerini tediye etmediklerinden Maliye vekaleti celilesinin 14-11-932 tarih ve 8700173 numaralı 
tebligat umumiyesine tavfikan satıJ komisyonu marifotile· ihaleleri feshedilerek bo kerre yeniden şaraiti 
sabıka daireainde 21 - 2 - 933 tarihinden itibaren 20 ııün müddetle müzayedeye çıkartlmıı olduklarından 
mllzayede hitamı olan 12 Mart 933 l arihind ~ saat 16 da ihaleleri ıcra kılınacağından taliplerin yevmi 
mezkl\r da maliyede müteşekkil sdıı kumisyonuna müracaatları ilan olunur. (952) 

saya konulmuştur. 1 M d k•• •• •• • 1 •T•• k 
Münakasa 9 Mayıs 933 tarih.ın<' müsadif salı günü saat a en omuru JŞ erJ ur 

(15) te Nafia Vekaletinde yapdacaktır. 

Beyoğlu Birinci sulh hukuk mahkeme 
sinden: Mırrko ve diğer Mark o efendile 
rin mutuarnf olduklan kabataşda Fat
ma Hatun mahallesinde lzzetpap ıoka
ğmda mükerrer 28 No. lu Eluelsiyor 
çift aparbmanının şuyuunun izalesi zım 
mnda açık artırma ile satılığa çıkarılma 

sına karar verilmittir. 1-Mezküı· gayri 
menkulun tamamının muhammen kıyme 
ti yüzellibir bin altıyüzkırkbir lira elli ku 
ruıtur. 2 - Müseccel ve gayri müsec
cel hak ıahipleri tarihi ilandan itibaren 
sallı gününe kadar evrakı müspitelerile 
beraber satış memuruna müracaat etme 
len akoi taktirde gayri müıeccel hak sa
hipleri aalış bedelinin paylaımaauıdan 

hariç kalırlar. 3 - Arttırmaya i§tirak e 
debilmek için kıymeti muhammenesinin 
yüzde yedi buçuk nispetinde teminat 
akçesi veya milli bir bankaau teminat 
mektubunu getirmek t•rttır. 4 - Gayri 
menkul 11-4-933 tarihine müaadif salı 
pnü saat 16 ten 16 kadar- en fazl• 
bedel verenin üıtünde bınlolacaktır. ı. 

hale üotünde bıralulan zat bedeli müz.ye 
deyi bq gün zarfında mahkeme vezne
ıine depo edec:elctir. Aksi taktirde ihale 
fesh ve bundan mütevellit zarar ve zi. 
yan andan tazmin ettirilecektir. 5 -Mü 
tel"akim verr;i ve re.mi dellaliye ve aaİr 
ınas.arif müşteriye aittir. 6 - Fa.zla ma 
lümat almak isteyenler 932-539 No. lu 
doıyasındaki şartnamesi heTkese açık· 

hr. Talip olanların tarihi mezkürcle 
Beyoilu birinci aulh hukuk mahkemeti· 
ne müncaatlan ilan olunur. 

Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenniye vesikalarım mü Anonı"m .:.ı·rk~tı·n· en.· 
nakasadan (8) gÜn evvel Yollar Umum Müdürlüğüne ve tY'! _ il 
teklif mektuplarını münakasa günü saat (15) e kaı;lar Nafia ~ ·" 
Vekaleti Müsteşarlığına verm eleri lazımdır. ' ALELADE HEY'ET1UMUMİYE1ÇT1MAI 

Talipler münakasa k8.ğıtlarmı gÖrmek üzere Nafia Ve- Şirketimizin 1932 hesap senesine ait alelade hey'eti u-
kaleti Yollar Umum Müdürlüğüne, İstanbul, İzmir ve Art- mumiye İçtimaı 28 Mart 1933 t arihine müsadif Salı gÜnÜ 
vin Başmühendisliklerine müracaat edebilirler. saat onda Ankarada şirketin merkezi olan Türkiye İş Ban-

Münakasa kağıtları (10) lira mukabilinde Nafıa Veki- kau binasında aktedilecektir. 
leti Levazım Müdürlüğünden satm alınabilir. (1003) RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
Karagümrükte Hatice Sultan mahallesinde Karabaş cad

desinde eski 85 yeni 105 numaralı dükkanın icarma talip zu. 
bur etmediğinden müzayedesi bir hafta temdit edilmiştir. Ta
liplerin 14 Mart 933 tarihine müsadif salı günü saat onda Fa 
lih Malmüdürlüğünde müteşekkil mü.zyede ve ihali.t komis
yonuna müracaatlan. ( 1027) 

LONDRA BiRAHANESİ 
icrayı terennüm etmekte olan musiki san' atkar!arı '! dan m'ite· ı 

tekkil heyetimize memleketimizin yegane o~uyucusu 

HAFIZ BÜRHAN BEY 
,.e buvündl'!ıı itil:are, iştirak edeceğini ~u•k;p~n·e · h~' k ·m•n 

~ .. ~-.Y-"l ·~ ' . . c • tepıir eyleriz; -
' 

1 - 1932 senesine ait meclisi idare ve murakip raporla
rmm kıraat ve tasvibi, 

2 - 1932 senesi bilançosunun, ve karüzarar, ve faizi mu 
hassas, ve hissei menfaat hesaplarmm tetkik ve kabulile mec
lisi idarenin ve murakiplerin ibrası ve temettüün sureti tev-

•• zu, 
3 - Meclisi idareden inhilal eden azalığa muvakkaten 

tayin edilmit olan azanın tayininin tastiki ile müddeti hitam 
bulan azalar yerine intihap icraaı, 

4- 1933 senesi murakiplerinin tayini, 
5 - 1933 hesap senesi alelade hey'eti umumiyesine ka

dar olmak muteber üzre meclisi idare azalarının hakkı huzurla 
rilel933senesi murakip ücree erinin tesbiti hususlarından iba-
rettir. • 

Ticaret kanununa ve esas mukavelenamemize tevfikan sa 
hibi rey ol.an hissedarlarımızın asaleten veya vekaleten içti

[ mada hazır bulunmabr1 ve bunlardan hamiline ait hisse sa-
l · hiplerinin hisselerini laalcal b:r hafta evvel şirket merkezine 

tevdi ile mukabilinde rey pusulası almaları lüzumu rica ve i
lan olunur, Efendim. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

KARADENİZ POSTASI 

Dumlu Pınar 
Vapuru 9 Mart 

Perşembe 
uat 18 de Sirkeci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, lnebolu, Sam
sıın, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene ve Riııe) ye azimet ve-avdet 
edecektir. 

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

Laster Silbermann ve Şü. 
Tele: 44647 - 6. 

DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg, Brem, AnveTı, lstanbul ve 
Bahrisiyah arasında azimet ve avdet 

muntazam postaları 

Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve 
Roterdam•dan ll.nanımım muvasali.t, 

beklenen vçurlar 
ANGORA vapuru limanımızda 
ALAYA vapuru 13 Mllrta doğnı 
TlNOS npuru 16 marta doğnı. 
AVOLA vapım.ı 19 marta doğnı. 

BurgBz, V arna, Köatence, Kalaı ve 
lbrail için limanımızdan hareket edecek 

vapurlar: 
ANGORA ... puru limanmuzda 
TINOS vapuru 16-18 Marta doğru. 

Yalanda Hamlıurır, Brem , Anven ,... 
Roterdam lirNınlan için hareket edecek 

vapurlar: 
ANDROS vçuru liınaruuuscla 
AQUILA vapuru 16-16 Marta doğnı. 
ANGORA .apuru 20-22 _,.ta doğru 

Yakıncı.. Batuma hareket edecek 
vapurlar 

ALAYA vapuro 13-15 marta doğru. 

A YOLA Yapuna 19-20 marta doğnı 
Fazla tafsili.t için Gala~· da O vakim 

yan hanında Laster Silbermann ve Şü

reü.sı vapur acentalığma müncaat. 
Telefon: 44647 -6. 

3 üncü kolordu] 
ilanlar1 

Kolordu kıt' at ve müeasese
lerin ihtiyacı olan 3000 kilo ir 
rrıik pazarlıkla satın alınacak
tır. İhalesi 1 1 Mart 933 cu
rrıaı1:esi gÜnÜ saat 15 te yapı
lacaktır. Nümunelerini gör
mek üzere her gün ve pazarlı. 
ğına iştirak için o gün ve vak. 
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 

Aranıyor 
Mühim bir ecnebi ticarethanesi; 

Muktedir, inti7.8111ı sever, satıııa tec-

1 

i 

l:evie ~ UemiryoUarı idare s1 i 'anları 
Gedikpaşa'da Jandarma 

Satınalma Komisyonundan: 

O. SA. AL. KOM. 
racaatları. (57) 

nunamü-
(1056) 

1 

rübeli ve kendisini takdim edebilen 
bir Türk genci arayor. Talip olanlann 
tekliflerini referans iraeıi suretile ve 
fotoğrafı leffederek ... mühimn ru-
muzile lstanbul 176 No lu 
posta kutusu adresine göndermeleri. 

742 . 

SATILIK HANE 
FIRSAT 

1 

1 

Ankara deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin kapalı 
zaırf1.a münakasası 30 Mart 93 3 perşemb2 gÜnÜ saat 15 te i
dare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara veznesinde birer liraya satılmakta olan 
şartnamelerde yazıhdır. (100 9) 

Satın alınması mukarrer aşağıda cinsi ve miktarları ya
zılı (Dört) kalem malzemenin ayrı ayrı kapalı zarf münaka· 
oaları isimleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapı
lacağından İsteklilerin şartnamelerle nümuneleri görmek ü
zere her gÜn ve münakasalara girmek için talip olacakları ka
leme ait ilk teminat ve te!<lifn amelerile beraber mezkiir gün
de muayyen saatlere kadar komisyonumuza müracaatları. 

(797) 
Malzemenin cinsi ve miktarı Münakasa tarihi Günü Saati 

1206 çifte çizme 14-3-933 Salı lOda 
500 ila 600 altlı üstlü de-

et Haydarpaşa hastanesine a
rt cık münakasa ile alınacak 
te 6500 kilo süte talip zuhur et

ınediğinden, ihalesi 11 Mart 
933 cumartesi gÜnÜ saat I 1 
re tehir edilmiştir. laliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
rak için o gün ve vaktinden ev 
vel fındıklıda Üçüncü Kolor
du Satınalma Komisyonuna 

Kagir . 7 oda - Banyo 
KADlKöy vapur iskelesine yakın 1 

Haydarpaşa - Eskişehir arası Km 188,160 ta 2 x 50 açık
lığında Cambazkaya demiryol köprüsünün İnşası ve eskisi
nin kaldırılarak yerine montajx münakasa81 kapalı zarf usulü 
ile 11 Nisan 933 salı günü saat 15 te AnkaTada İdare binasın 
da yapılacatkır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veme 
lerinde 50,- ellişer liraya satılan şartnamelerde yazılır. ( 

(1010) 
724 

mir karyola 
500 Portatif çadır 

14-3-933 Salı 11 de 

ır. 

ve 
ün: 
be~ 

ır 

) 

1 

1 
1 

1 
' 

1 

1 

ulii 1 müracaatları. (48) (978) 
1 

un 666 

Açık münakasaya konan 
2,000 - 2,500 adet çapalı kaz
ına kılıflarına talip çıkmadı

ul' ğından ihale 1 1 Mart 933 cu
-411 nıartesi gÜnÜ saat 11 re bıra
E• 11 kılmıştır. İsteklilerin şartna
ur. rnesini ve nümunesini görmek 
~I Üzere her gün v~ iştirak için 

· b" \ mezkur saatte 3. K. O. Sa. Al. 
"'"' Kom. nuna müracaatları. 
· a· (49) (979) 
ası- 667 

Catalca Mat. Mv. kuman
da~lığı için 73 metre mik'abı 
dere kumu, 44 metre mik'abı 
çakıl, 100 kilo vakum yağı, 

Galata' .ı,, Tünel civarında 

Hrisoveloni Bankasına 
tnüracaat. 

DOKTOR 
A. NiŞANYAN 1 

Beyoğlu Tokatliyan oteli Yanında 1 Mektep sckak 35 No. lu muayeneha- 1 

nesinde bastalaruıı her gün sabahtan i 
akşama kadar tedu•i edeı-. Tel: 40843. 1 

' 

G38 j 

ZA Yl-Kadıköy Ahzi asker_ ıube~inde.n ..,ı 
dığun terhis vesikamı :zayı ettim yenı. 
sini çıkaracağımdan eıkisinin hükmü yok 
tur. 320 tevelütlü llhami. 

480 kilo kurşun, 8 adet süz
geçli su kovası, 240 adet 0,5 
pul ve 2 santimetre kutrunda 
cıvata pazarlıkla satın alma· 
caktır. ihalesi 11 Mart 933 
cumartesi günü saat 14 30 da 
dır. Taliplerin sartna~eleri 
görmek Ü.Zere he; gün ve pa
zarlığa iştirak icin mezkıir 
ı;rün ve saatte Fındıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. komisyonuna 
müracaatları. (50) (1031) 

760 

Maden nakl • yatında m6.him tenzilat 
25-2-933 ta:-ihinden itibaren maden nakliyatına mahsus · 

D. D. '25 numaralı tarifedeki nakliye ücretlerinden ve bu 
tarifeye tabi olarak nakledilecek madenlerin Haydarpaşa ve 

Derince "antrepozaj, palamar ve bir kilometre demiryolu üc
reti hariç olmak üzere" limarı rüsum ve ~cretlerinden % 20 
tenzilat yapdacaktır. (967) 

661 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem 
527 

Nafıa Vekaleti 
Satınalnıa Komisyonundan: 

11-2-933 tarihinde pazarlığa konulup bedeli haddi li.yik 
görülmeyen 2000 ton katran yağr ayni şer.,:ıit altında ve ta
kas kaydile ve pazarlıkla mubayaa olunacaktır. 

Pazarlık 16-3-933 tarihine müsadif perşembe günü saat 
15 te Nafia Vekaleti Satınalma Komisyonunda icra edilecek
tir. Taliplerin cari seneye ait Ticaret Odası vesikası ve 7463 
liralık teminatı muvıı.kkatelerile komisyona muracaat etmele
ri lazımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri İstanbul'dan 
Haydarpaşa'da Liman İşleri Müdürlüğiinden, Ankara'da 
Nafia Vekaleti Levazım Müdürlüğünden beş lira mukabilin-
de tedarik edebilirler. (854) 537 

14-3-933 Salı 14 te 
150 Tevhit semeri 14-3-933 Sah 15 le 

504 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mübayaası mukarrer süngiil ük ve omuz kayışları beraber 
olmak üzere "bin ili. bin beş yüz" takını altı kütüklü palaska 
run kapalı zarf münakasası 19 Mart 933 pazar günü saat on
da yapılacağından taliplerin şartname ve nümuneyi görmek Ü 

zere her gÜn ve münakasaya girmek için mezkıir giinde. ' mu
ayyen saate kadar ilk teminat ve teklifnamelerile beraber ko-
misyonumuza müracaatları. (868) 

. 517 

Büyük Tayyare Piyangosu 
2. ci Keşide 11 Mart 1933 tedir: 

• 
Büyük ikramiye 35,000 Liradır 

DÜNYANIN EN ZENGiN VE BÜYÜK 

PIYANGOSUDUR. 485 

! 

1 

• 

-

-



8 MiLLiYET PERŞEMBE 9 MART 1933 

' .J. >, .• ' ~' ' ' ' .. :. ~·~ ~. 

Fevkalade odaıar 
3 Liradan 

itibaren 
ANKARA'DA ·ANKARAP ALAS Fiatlarda 

Çok Büyük Tenzilat 

Amerikan bar - L 
Şarkın En Muhteşem Oteli 

kanta _Oyun salonu_ Danslı çay. Hususi Ealonlar - Kalt 
616 

n _ Band orkestrası daimi 
• .. • , • ' • • ' 1 , "' • • ' • '.. • ' \\.""' 1 • • • • 

Bu Hanım Avn8Ya Bakıyor 
ve 

Kendisini daha 
güzel görüyor! 

Filhakika: 
Eskisinden daha güzel 

göründüğüne 
şüphe yoktur! 

Çünkü /PEKiŞ günlüleri 
arasından intihap ederek 
yaptırdığı geni elbisttnin 
rengi kendisini çok açmıştır! 

• 
Gedikpaıa'da Jandarma 

Sabnalma Komisyonundan: 1 
Faydalı bir ilan 

Kıt devam etmek
te olduğundan 

Satın almmau mukarrer iki bin hayvan çulu ve iki bin yüz 
veleme ve dört bin keçeli belleme ve on iki bin sekiz yüz elli 
gebre ve on yedi bin seksen kaş ağı ve sekiz bin bet yüz lark 
sünger ve dört bin iki yüz yetmiş bez su kovası ve yedi bin i
ki yüz Yetmİf ip kolan ve dört bin yedi yüz kıl kolan ve bin 
zincirli yular ve sekiz bin dokuz yüz kırk yem torbasının kapa 
h zarf miinakasa11 • hepsi birden bir talibe veya kalem kalem 
ayn ayn_ taliplere de ihale olunabilir • kaydile 19 Mart 933 
~ aiinü saat on dörtte yapılacağından taliplerin şartname \ 
)'l &'Örmek üzere her gün ve münakasaya girme kiç;n talip ola- ı 
caklann kalemlere ait ilk temin at ve teklifnamelerile rnezkiır 
~de muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. 

(804) 

.. ZiRAAT BANKASI 
ADANA MENSUCAT FABRİKASI 
SAGLAM - GÜZEL _ UCUZ 
iPLİK 1 BEZ 

516 

20 lngiliı 90 santim geniş i&i .e k • ar 

BEYKO 
Ticarethaıa••I 

mantoları 
e1kisl gibi 

8 Takaltte 
ntmaktadır 

J. BEYKO 
lstanbul Kürkçil 
nan. Tel..2 1685 

679 

--• DOKTOR ..__. 
HORHORUNI 

Her ııün akıama kadar haıtalannı 
Eminönü Valide kaaathaneai yanın· 
daki muayenebaneainde tedavi eder. 

Tel. 2.4131 

KUW 

PARA-.IERVET 
KUMgARADAN 

DOWGAR 

./ 
,"I ,..., .· .. 'ı" -il' 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

f Üncü Vakıf Han fatanbu! 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 

48? 

numarasına kadar ince, kalın, renkli, b~yaı 
Vater (Bilkülli) Çifçi marka KAPUT 
Extra (Kıvrak) Dimi, Örtülük 
Betor (Katlı ) Yazlık Elblaellk 
Boyalı Tente'ik, Perdelik 

Muhasip aranıyor 
Usulü müzaafa Üzere muhaıebeai 

ve franıızcası kuvvetli tecrübeli bir 

mubaaibe ihtiyaç vardır. Taırada ça· 

lışacaktır. Almanca bilmek ııayanı 

tercihtir. Taliplerin bilgilerini ve ça· 

lııtıklan yeri yazmak AJretile (İıtan· 

bul Poıta kutusu 176) adreıe tahri· 

Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
Türkiye İt Eankaaı tarahndan teıkil olunmuıtur. İdare mecliai ve mtidlirler 
he~ eli ve memurlan kimllen Türklerden mürekkep yegAne Tfirk Sigorta Şirke· 
tidir. Türkiyenin her tarafında (200) Ü geçe4 acentalarının hepai Türktü•r. Tür· 
kiyenln en mühim müeaaeaelerinln vebankalarımn aigortala<rını icra etmektedir. 

Evler • Hastaneler • Mekteplere her yere elverişli: 
Nümuneleri görmek ve fiatları anlamak için Ziraat B3nkala

rına veya doğrudan c!oğruya fabrikaya mürac:ıa.t edilir. 
Adres: Acana P. K. No. 67 111 Telgraf adresi: A-iana: B fk ren müracaatlan. ' 

İstanbul ve 
Türk 

Trakya 
Anonim 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarıRı en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıklı öder. 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefon: fst. 20531 

Şeker Fabrikaları 
Şirketinden: 

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

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

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

Adres: İstanbul, Bahçekapı,4üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: İstanbul Şeker Telefon:2447~) 79 
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