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8 inci ıene No. 2581 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

üzde kaç f~iz. 
efeciler, muhtekirler 
Aceba balkmwı, bankalardan, 

erlerden, tefecilerden yüzde 
faizle para bulabiliyor? Fallı 

eseleai bizim memlekette, bil
İç 'Anadoluda bir iç ~ıdır. 

erkea bilir ki, iatihaal faalıyeti, 
r ,eyden ziyade müsait bir kıre

di ihtiyacmı · doğurur. Umumlye~e 
tibaal itleri, hiç bir yerde, kıredı

ıiz yürütülemez. Bizde her isteyen, 
ı.ı çok kıredi buluyor. Fakat na gİ· 
i tartlarla? •. ltte bu yarayı det 
ek lazımdır.: 
lıtanbul, Ankara, lzmir gibi bil· 

tiik tehilerimizde yerli ve yaban
cı büyük bankalarm faiz nisbeti 
)iizde dokuz ile on iki arasında 

reyan eder. 
Bugünkü ahval, terait için· 

4e bu nisbet normaldir. Halbuki 
iç Anadoluda faiz Q.İabeti; küçük 
bankalarda yüzde yirmi ile otuz 
asında deği9iyor. Bunun yibıde 
ırka kadar çıktığı da oluyor. 

Tefecilerin faizcilerin yaptık
muamelel~r içinse hiç bir hu

dut yoktur. Onlar için asgari eaaa, 
\yda yüzde bet heaabıdı:r. Senede 
liizde altmıf eder. Her halde tefe
tilerin muamelesi yüzde altmıt ile 
>iizde yüz arasında değitiyo~. 
liangi it, hangi tetebbüa var kı; 
tetireceği kazanç ile bu kadar a
iır faizi ödeyebilain? ••• 

Halka bu kadar ağır faizle 
lıorç verenler, itlerini aağlam ka
lığa bağlamaktadırlar. Bunlar~~· 
lldıklan teminat; borçlunun bu
\iin malı mülküdür. Hatti borç 
lııeıelesi 'üzerinde emlakin ferağ 
llıuamelesi bile daha evvel yapıl
lııaktadır. Maatteeaaüf mevcut ka 
~uni mevzuata göre: Ağır faiz al
dın diye bir adamı mesul etmek 
ıııilinırun olmuyor. Bundan ba9ka 
hu gibi muamelelerin kontrolu da 
tilçtür. O halde bu acıklı vaziyete 
hilerek ellerimizi bağlıyarak yal
~ız se;irci vaziyetinde mi kalaca
iız? Halkın menfaatlerini her teY· 
deu' üstün tutan cümhuriyet idaresi 
hunu yapamaz. 

Reisicümhur Hazretleri ton ae
Yahatlerinde bu yaraya yeniden 
pannak baamıtlar, refakatlerinde 
bulunan lktısat Vekiline kat'I ted
bir almaamı emretmitlerdl. Bat
lekil P&f&DID ayni mevzu üzerin
de ne kadar hasaaa bulunduğunu 
lıepimiz biliyoruz. Haber alıyoruz 
iti f11 günlerde memleketimizde 
filiz nisbeti faizcilik aiateml üze
l'İnde idari ~e kanuni bazı tedbir
ler alınmaaı kararlatmıttı:r· 

lktıaat Vekili Mahmut Celil 
8eye meselenin hnkQmetçe naaıl 
d1i9ilnlildüA\lnÜ sordum. 

Dedi ki: 
- HUkilınet erkanı arasında 

buna muhalefet edeceklerin bu
lıınuıa.mı tabii diitiinmezainiz. 
Ptteıeleyi Batveldl Hazretlerine 
,biun zaman ce't'abı fU ol~';1: 
Bu i9te muvaffak olmanız ıçın 

lıütün kuvvetim, bllttin atkım ile 
'İze yardım edecetlm. Te,ebbüsü· 
büzü 9imdiden tebrik ederim." 
Maıiye Vekili arkadatımı da ayni 
fikir ve kanaatte buldum. Tefeci-
1,rin ihtik&rma mutlak olarak, 
)\izde yüz derecesinde mani ola
lıileceğimizi ıanmıyoruJD· Fakat .. a
lllcağımız tedbirlerle bu acIYf ~u
hiın nisbette dindirebileceğımıze 
eminim." 

Acaba bu yolda alınacak ted· 
birlerin mahiyeti ne olabilir? Bir 
defa büyük bankaların memleket 
dahilinde yüzde on ikiden fazla 
İizerine muamele yapmamaları 
kolaylıkla temin edilebilir • iki 
Wn evvel muhterem Maliye Veki
li bunların • aallhiyettar müınea. 
'İllerile göriittü ve bu eaaata mu
t.bık kalındı. Yerli ve ecnebi bü
)iik bankaların bundan böyle 
iı.Jka türlü hareket etmiyecekle
tine, yalnız hllkQmetçe almacak 
~uni tedbirler değil, onlarm 
:,?zü, teref ve itibarları da kafi 
"it garantidir. 

Bütün mesele, ldiçülı:: bankala
tı, hangerleri, tefecileri itidale, in
'-f• getirmektedir. 
l Söz ile, miaal ile yola gelmiyen
'ıin hakkından kanun gelir. 
~ Bizde faizciler, tefeciler göz 
l 11iinde bu kadar muamele yapıyor 
,jt, fakat hükQmetten mezuniyet 
> "1ağa mecbur değildirler. Bir a
d~ &atıcısının hükfunetten, Bele
~l'eden ruhsatnamesi oluyor, ver
~ ~eriyor. Fakat halkı soyan muh
) kkırler için böyle bir mecburiyet 

11 tur. O halik her teyden evvel 

s h • es 
lngiliz mühendisleri dün 

mahkôm edildiler 
Bununla beraber cezalarının tarda 

tebdil edilmesi muhtemel •• 
fngillzler artık Ru• malı almayacaklar 

Moakondan bildlrildltfne söre, 
lnaüis mühendWM"i hakkındaki ı... 
rar nihayet verilmiıtir. Sen-yet adliye
ai, 6 milh en dlal teYklf etmltti. Bu altı 
mühendiı fUDlardı: 

A. MonlloaH f W. H. Mao Do...W 
L C. Tı.ontaa C. de l'Cord...U 
J. c-ha,. Jı.. w. Gr•s•l'J' 

Bunlardan yalnıs Greırory heraet 
etmiftir. Macdonald iki aeneye, Thonı 
ton da 3 aeneye mahkibn olnıutlardır. 
Moııkhoıue, Cuahney ve Nordwoll ÜÇ 
ııün zarfında Sen-yet topraklan dııma 
çıkarılacaklardır. 

Karardan evvel 
MOSKOV A, 19 A.A. - Reuter A· 

(Devamı 4 ilncü sahifede) 
Biri iki, öbüril üç aeneye mahkUm olan 

M. W. Macclonalcl ve M. Thornton 

RAZGRAT HADİSESİ 
Dün yüksek tahsil gençliği top
landı, heyecanlı görüşmeler oldu 

Buradaki Bulgar talebe de Bulgar Baıvekiline 
tee••Ürlerini izah eden bir telgraf gönderiyorlar 

Ra:ııgrat haclueıi etrafında Jıencluinln 
fİcldetli bir alôka göaterecelini umclu

iuma:ıı Bulgar Baııı-lıili M. 
Muıanol Cenapları 

Ras&'rat hidiaeıinin memlekette h,. 
rakbfı teeaaür - infiale, dün birçok 
tehlrlerimlzden aldıfmıız nefret tel
ıraflanndan bir defa daha f&)ıılt ol· 
duk •• 

HldiM, h• yerde oldaiu ılbi, Da· 
riilfünun mahldnde n ıençlilı: araam
da derin bir ı-&r ,,. infial ays.ndır· 
mıfbr. Diln Darillflinun .-ençllti ara· 
oında hldlae ... tl..,. milnak•ıa mey 
suu lıefkil etmlt, bazı ıençler bir mf. 
tlns tertibh..l tlddetle mildafaa etmit
lerdir. Fakat netlced. Tilrlr talebe, 
teeaallrlerinl hfikj\ ıtı lbllfa karar 
Yenııltlerdlr. 

Diler taraftan ,.&rlmisde bulunan 
Bul&'ariatanb Türkler ıle dün Yll&,..ı. 
bir heyet ı&ıdererek •ali Muhittin 
Beyi ziyaretle teeaallrlerini lahar et· 
miJJ...- ,,,. bir mltın. yapılmuı için m\1 
aaade iatemlılercllr. Bu heyet ayrıca 
&'Heteleri de dolatarak Bul.-ariıtan
daki ırkd.qlarnnısm •aziyetl etrafın· 
da göriifmiitlerdlr. 

Diler taraftan ,.ı.rlmbde talıallde 
bulunan Bulgar talebelerinden bir 
l"'P ta aralarında aktettifl bir içti
mada Ra:qrat hldlaeıinden mlltevel
lit teeuürlerinl izhar etml§ler •e Bul
ıar Baıvekiline çekecekleri bir tel-

(Denmı 4 llnclt ııahlfede) 

Fınclıklıcla bir hdcliae oldu ve poıtacı el iye eve giren ilıi hırıunn elinden reami 
görülen kadın hayatım sor kurtardı (Yazıaı iç aahifede) 

faizcilik yapacakların hükfunet
ten mezuniyet almaları, yapacak. 
lan muameleler hakkında hüku
mete beyanname vermeleri f&rl 
konmalıdır. verdikleri beyanna· 
menin hükümleri haricinde mu&· 
mele yapanlaım ağır cezaya uğra· 
blmaları lazımdır. 

Küçük bankaların, bangerlerin 
yiisde on ikiden ziyade faiz alma
larına kar.r, kazançlarına ağır 
vergiler koymak mümkündür. Her 
halde müessesenin ağır faiz üze
rinde çalıtıyor, tarzında tethiri de 
maddeten olduğu kadar manen 
itibarını bozan bir fey olur. 

Bütün tedbirlere rağmen hesabi 
hilelerle ihtikara devam edecekle
rin de bulunmasını şimdiden ka· 
bul etmelidir. Şu kadar ki hükô 

metin gözü, dikkati bu itler üze
rinde dikili durdukça bu hilelerin 
ergeç yakalanacağına fÜphe edi
lemez. Madamki, hükiimetçe faiz 
ihtikarının en az bir nisbete indi
rilmeai kararla,mıfbr; Her halde 
Bu itleri iyi anlıyan, muhtekirle
rin haleti ruhiyelerini iyi bilen 
mütehassıa zevatın fikirlerine, tet
kiklerine müracaat edilerek kona
cak usul ve kanunlara icap eden 
hükümlerin konması da tabiidir. 
Faiz ihtikarına mani olmak yolun
da ilk adımı doğru attıktan sonra 
alt tarafı kendiliğinden gelir. Ka
rar ve tatbikatında hükiimete yar
dım etmek; halkımızın hem, vazi
fesidir, hem de menfaati icabıdır. 

Siirt Mebusu 
MAHMUT 

36 ncı Liste 
ANKARA 19 (A.A.) - T. D. T. 

Cemiyetinden verilmiftirı Kartıbk
lan aranacak arapça ve farsça ke· 
limelerin 36 numaralı liateıi ıudur: 
1 - Tebcil 6 - Tecerrüt 
2- Tebeyyün 7- Teceuüm 
3 - T eblii 8 - T eceaaüı 
4- Tebfİr 9- Tecrübe 
5- Tecaıtiis 10- Tevil 

11- Ticaret 
Llatelerde çıkan kelimelerden ma 

nalan birden fazla olanların her 
manaaı için ayn karplıklar ileri 
aürülebilir. Kartelık &'Önderen sat· 
!arın &'Önderdikleri karplıldardan 

manaları duyıılmemıı n ititllme· 
mit alanlan hana-i kaynaklardan 
aldıldannı göıtermelerl rica olunur. 

Yeni mııahedeler 
Fran•a ile yeni bir 

mukavele yapılacak 

Sefir dDn ParltJten geldi 

izinli olarak Parlae ıitmiı olan 
Franaıs aefiri Conte de Chambnın 
ditıı aabahki ekapreale latanbula ııel
mit n dün alqam Ankaraya ıltmit
tir. Tllrki79 ile Franaa araaında yeni 
bi rticaret muahedeai yapılacakhr. 
Türkiye ile Franaa araımda mevcut 
ticaret muahedeainin müddeti henüz 
bitmemit iae de Franaa bu muahede
nin, Fraıuada ırümriik tarifelerinin 
yeniden tanııim edilmekte olmaam· 
dan dolayı, tmndit edilmiyecetini hü
Jdlmetimize bildirmitti. Eaki muahe
denin hükmü eylı'.llde bitecektir. Bu 
aebeple Conte de Chamhnın yeni bir 
mukanl• aldl için hükmetle m6sa· 
kereye .. ~etkir. Ayni :ııem•nda 
Türkiye ila Suriye araamda da bir ti
caret mualıedeai yapılacaktır. 

imza taahhur etti 
ANKARA 19(Huıual}- Borçlar 

mukaveleıinin Pariste imzası taah 
hur etmittir. Mukavele ayın yirmi 
ikiıinde Pariste imza edilecektir. 

Bütçe müzakere•I 
baılıyor 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Ya
nn Mecmte mülhak bütçelerin müza 
kereaine b.qlanacakbr. Müzakere edi 
lecek ilk bütçe hudut ve aahiller U• 

mum müdürlüğü bütçeaidir. 

iki vekilimiz 
Tevfik Rüıtü ve CelAI 
8. ler hareket ediyorlar 

ANKARA, 19 - Silahları bırakma 
konferanaı müzakerabna. İftirak et

mek Üzere Harici· 
ye vekili Tevfik 
Rüştü B. cuma &'Ü· 
nü Ankaradan Ce 
nevreye hareket e 
decektir. lkbaat ve 
kili Celil Bey per· 
ıemhe günü Atina· 
ya hareket edece!< 
tir. Atinadaki te• 
maılar bir fikir le 
atiıi mahiyetini ha 
i~ olacakbr. Bu te
maslarda ';eheme· 
h:ıl bir iktısadi an
laşmayl\ vasıl ol
mak iddiaaı yoktur 

Tevfik Rüştü Bey iki tarafın menfa· 
atlerini korumak i

çin dostluğa müstenit görütnıelcr ola
cakbr. 

Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUl 

Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

e rı ı Verd· 
Bankalara tehacüm 
devam etmektedir 

Ag başına kadar tahvil kalmıgacak 
Ecnebi bankalar da en karlı bu 

işi gösteriyorlar 
Erıani iatikraa tahTil1-lıün aabf

larma dün de biltlba harareti.le devam 
eılilmiqir. Tahvillere kartı her ıımf 
halk tahakaaı tarafından ıöıterile.n 
rqhet blltün ümitlerin feYklndedir. 
Ditin.d-, tmıatmdan arttırdığı iİ9 
bet lıraaını tahvile kapatmak için mil 
U bankalarımıza müracaat edenler a 
raoında miltekait memurlar, hatti dul 
n yetim maaıı alanlar pek çoktur. 

Hiç olnıasaa 19 lira •erip mukabi
linde yimıl liralık tek bir tahvil al
mak küçük taaarTuf aalı.ipleri için ku't' 
't'etlİ bir arzu haline l'tılditi &'Örill· 
mektedir. Çünkü tahvil vaktinde alm
dıfı takdirde pefin olarak yüzde bet 
kir •ardır. Memleketimizde ıimdiye 
kadar açılan ikramiyeli iatlkraz tah· 
Tillerfnln hlv birinin 1933 Er&'ani ia
tlkrası talrrilleri kadar halk için iati
""lell olınadıldan muhakkaktır. Bir 
Kere kat'I olarak y(lsde bet faiıü var· 
dır. Bundan maada her aene itfa ku
rur çıkanlar yazılı kıymeti üzerinden 
paralarım alacaklan &'İhi hiınili iate
diii &nde Borsa fiab üzerinden bun. 
lan aatabilecektir. Er&'anl iıtikraaı 
tahvilleri devlet dairelerinin müzaye
de ve münakaıalarmda yazılı kıyme
ti ile teminat olarak ta kabul edilecek 
tir. Bütün bu kazançlar dolayııile hal 
km yeni İltikraz tahvillerine karp 
ıöaterdiil tahaliikil &'&yet tabü bu). 
ınak lazımdır. Bütün milli ,,. ecnebi 
bankalar, tahvil alacaklara mfhnkiln 
olan bütün kolaylıktan l'Ö&termekta
dir. 

ı, Banktuının kolaylıkları 
it Bankaamm ıöaterdili kolayhk· 

lar tudur: 1 - Bir tek tahvilden 1000 
tahvile kadar alacak olanlar, peıinen 
bu tah•illerin bedelinin dörtte birini 
verecekler, ve &'eri kalan parayı da 
Haziran, temmuz ve ağuatoa aylarm .. 
da peyderpey ödeyeceklerdir. 2 -
Bin liradan fazla tahvilat alacaklar, 
aatm alacaktan tahvil bedelinin pc· 
tineıı yüzde 35 ini ödeyeceklerdir. 
Geri kalan para için kendilerine alb 
aylık bir vlde yeriJmektedir. Bütün, 
bankalar, latikras tahvilleri Üzerinde 
h_,ıin yapblr.lan aatqa, blrıı\ln ev· 
Yelki aabt 791dbıu ile muka79ae ede
rek ha:urladıklan cetvelleri C!lmhuri 
yet Merkes bankaama ıröndermekte• 

(Denmı 4 ilncil aahlfede) 

Müddeiumumilere yeni 
salahiyetler veriliyor 

Yeni Bir Layiha Hazırlandı .. 

Acili,._ reıhtı Tt.WJI Kemal Bey 

ANKARA, 19 (Telefonla) - icra 
wkilleri heyeti kararile tayin olwıa· 
cak yerlerde tatbik olunmak Üsre ce
za muhakemeleı-i uaulü kanununa zey 
len hazırlanan kanun liiyihumı bü
kibnet Mecliae tevdi elmİftİr. M-le
ketimisin aayııı mahdut birka9 yerin· 
de bu yerlerin aahalan &'enİf ve aha
liai az olmaaı haaebile nlifwu keaif 
olan yerlerdeki deYlet tetkllab mev· 
cut değildir .. Elde muhakeme uaultl 

kammu ırlbl mflkemmel bir kanunun 
böyle BO!uan tafkilltlı yerl.-deld tat 
bikatmdan tefklllb tam n milkem· 
mel olaa yerlerdeki tatbikata nlahetle 
muvaffakıyet beklanek beyhude ad 
dolunmuttur. 

Bu yeni llyiba -1eketin bu mah· 
dut yerlerinde '" bu yerlerin huauıi
yetlerine &'Öre tatbik edibneai sanırf 
ıörillen m6k-el n teminatlı u· 
aul kaidelerini ihtl't'a etmetkedJr. 

Uyihanm -alarma ıöre cilmhuri 
y.ı: mGddelmnuntlai tarafından late
nen kasa merkeıü haricindeki her ne 
ıri tebllırab yapmala bililmum sabıta 
ınemurlan mechur olacaktır. Hasır • 
Lk tahldkabnda milddeiumumller ta 
bitler hakkında oelp ,,. lhsar mü.sek· 
kereai Yereblleeelrtir. Ve katip huzu
rlle phitlerl yeminle dlnleyebllecek
tir. Hasırlık tahkikatında milddeiumu 
miler ınasıumlarla ,.hltlerl ayn ayn 
vftya toplu olarak hlrlblrlerile yibl"f· 
tirehllecetldr. Hasırlık tahldlı:abnda 
milddelumuıııtler arama •• :aabıt mu
amelelerine miltealilı: blkinıln hais 
olduiu aallhlyetleri kullanabilecekler 
dir. Bu tahkikatta maznunu aorpya 
çekmeie ve nihayet Üç ırüıı zarfında 
hakimin ıa.dikma iktiran etmek ıartl 
le maznunu 15 s(lnü ıeçmeyecek bir 
müddet içla teYklf etmele aallhlyetll 
olacaklardır. MGddeiumuıııller takdir 
edecekleri kefalet mukabilinde maz
nunlan aerbeat bırakabileceklcrdb. 

Uyihada hulr:uku iınm• da•aar, ilk 
talıklkatveduntflllahaklondahülriim 
ler de •ardır. 

Ankara tabldotçular maçı! 
Hokey maçı, gol maçı, rifmanlılı 

maçı, oburluk maçı, gilıellik maçı, 
fU maçı, bu maçı olar da neden t~b~
clotçular maçı olma..n? H- yen.•lf!· 
ye içiltiye clokJnclııiu için değennın 
daha büyük olnuuı icap eder. 

Tablclotçular .-çı bir it~ aycl
beri Ankaracla baflarrııffır. Anlata· 
yun: 

Valttile Ankaracla bir ahçı clliltltônı 
oarclı. /diyenin evine clelterle yemelt 
11önderirdi. Ama bu qin adını bil
mudi. E:ir (IÜn rahmetli Sait Hilımet 
bu ahçıya decli iti: 

- Uatam/ Beni ele tabldot aboneli 
ya:ııııı-r. 

Ahçı aıkılllrak cevap vereli: 
- Okumam y~mam yok eleneli/ 
itte bu ilk adaı:ıı tabldot epey almlf 

yiinimÜffÜ. Ondan aonra eflerİ sökün 
etti. Eakifehircle, Yenİtehirde, Kara· 
oğlanda, Hamamönünde, Hisar ardın· 
ela lalan aile mutlak/arı açıldı, ka· 
panclı, açıldı • •• 

Ama bugünkü kadar bol bir tabi-

1 
dot curnatcıaı görülmedi. Bu/lÜn An
kara Ambarlının meıhur bıldırcın 
cıunıataları gibi bir mutlaJı curnatası
na airamııtır. Bir lıifiye ayda on bir 
liral A)'da on beı liral A)'da on ıekl:ıı 
lira yirmi yedi kuruı otw: para 1 ••• 
Bisim mutlalt temi./ Biaim mutlalt 
neli• Bi:ııimlti enlea / Bi:ııimki ele:ıclen 
efa:ıı. 

Ga:ııetelercle il&nlor. Duvarlarda 
yaltalor. Poatacılarcla baaılmıt h~ır 
mektuplar. 

Maç olanca aufİ, yalı, tıı:ııa. bibe· 
rile sürüp gitmeltteclir. Bilmem itim 
ka:ııanacak? Bunda birinci 11•lflnin 
Fakfon kupa clclil, altın ltaaaaı Jıa:ııa
nacağı muhakkak. Fakat ötekilerin 
ne olacağı belli claiil. Bellidir ya 1 
Neyıe, ıom ağı:ıılılık etmemİf olmak 
için •Öylcmiyorum. 

Ne diyelim? Kepçeleri büylik, yağ
ları ayransı:ıı, hesapları kitaplı olıun 
diyelim. 

Aka GÜNDÜZ 
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Tarihi tefrlkaı ısı 

9 3 f elô.ketleri ve lgnatief 
lgnatief Başkumandanı bir türlü 
yeniden harbe razı edemiyordu 

Müzakerenin lanlmaaı ı memlekedmin teref ve haysiyetini 

R ı d 
muhafaza ederek tekrar müzakereye 

us an a aarıb ıiıifmM yolu açdmıı olur. 
lgnatief, bu alır darbeyi indJnUJıı:- Cnuulükü aon bir defa tahrik için, 

ten aoııra, cloP,- Craadiik Nikala- a,....ıınc-. lpatief bir gayret daha 
nm yanına gitti. Ru& Batkumandanı aarfettiı 
yataktaydı. Crr raJ, pek mühim bir - A.Mle-p, dedi, mukaddes A· 
ıey an:edeceğini bildirdiiiııcMn Gran- yuofyanm üza-ine haçı talanak ıırf 
dük onu yatafmda kabul etti. J.ına• .,_dimiziD bir teşebbiiaiine bağlıdır. 
tief, rahat11z ettiğinden dolayı affını Bea, Türklerle müzakereyi öyle bir 
iati,....ı. Grandüka olam bitıoal - ..,kilde kestim ki bütün dünya mea'u. 
!attı. liyeti onlara tahmil edecektir. 

- Müzakere keıilmittir. Bunun da Graadllk, bilrudetle ıGliimaedi. 
bütün mea'uliyeti Tiirklere aittir. BI· - S- tdmır Tiirid..ta görüfllMle 
zi lıtanbulu inal etmek içİll milaake- ı.kl 
reyi uzatmakla itham eden lngilialer Dedi. lpatiefı 
bile bu işte kabahatli oldujwauzu - H• halele Mehmet Ali Pata ile 
iddia edemezlw. Uzun nm•ndır ta· datiJ. 8- onu müzakereye iştirak 
hammül ederek oulhpener!liimizi ettlmıeaıefe kat'iyy- azmettim. Bir 
ıöoterdik. Şimdi h- mütareı.-ia daha milzakereye pline kendiıinl 
feıhini ilan ederek yarm latanbula .,.. aalondaa çıkartmm. 
Boğazlara doiru ordumuza hareket Diye cevap Yereli. , • , 
emrini •ermeliyiz t 

Dedi. lınatief, böylelikle Türldari 
Avrupadan bibbütün çıkarmak pro
jesine bir daha dönüyonfu. s....inc:ini 
aaklıyamıyordu: 

- Türkler, kendi tedbinizlilderile 
bizim Edirnede Yakitai.z durmak ıure
tile yaptığnnız hatayı taahilıe fınat 
vermiş oldular. 

Diyordu. 
Grandük Nikola, "Muharebeci dip. 

lomat" m yeni ve büyük bir oyun oy• 
nadığını anladL Ona, çatkın bir yÜz· 
le: 

- Sen aklını mı ~ırdm? - de
di - Bizi mutlaka lnıi!izlerle harbe 
mi aokmak iıtiyonun? 

lgnalief, cevap Yennek istedi. Fa
kat Rua Baıkumandaru, Çar haneda· 
runın en Yatlı p1-ai aıfatile kullandı· 
ğı hakimane tavn aldı: 

- Hele aen biraz di..,..da bekle. 
Gıyiniyim da öyle konutalım ! 

Dedi. 
Grandük giyindikten aonra Jgna· 

tief'le kendi Erk.inilıarbiye Reiıi Ce· 
neral Nepoyeitaki'yi tekrar huzuruna 
kabul ederek meaeleyi Erkaniharp re· 
iaine de anlattı. Erkaniharp Reisi, aon 
derecede aoğukkanb bir adamdı; bu· 
nunla beraber lınatief'in teklifi onu 
bile kızdırdı. Grandülde Erkaniharp 
Reiıi lstanbul üzerine hareketin çok 
tehlikeli olduğunda müttefiktiler. Jn. 
giliz filoaunun müdahalesi, yorgun 
Rus ordulan için muhatarah neticeler 
verebilirdi. Ordunun iate yollan ka· 
parursa, bu kadar fedakarlıkla kaza· 
nılan aeyleri kaybetmek tehlikeai var• 
dı. Gelibolu ve Bolayırda.'l!Wfürk ku•· 
vetleri Ruı sağ cenahını tehdit edebi· 
lirdi. lngillz f"ıloıu Karadenize ıeçer
se Rus gemileri sidip gelemezdi. Ja. 
tanbul önündeki Türk ku....,.etleri de, 
bu dar sahada, muannidane bir mu· 
kavemet yapabilirdi. 

lınatief, Türklerle uğrathktan IOD• 

ra, timdi de kendi ordusunun büyük 
reiılerile çarpıtmlJ'a mecbur oluyor· 
du. Yan fllk.a. yan tezyif ile onlara: 

- Görüyonım ki, dedi, gerek ordu 
b!"tkumandaru, gerek onun erkilnihar· 
bıye reiıi, kendilerine hazırladıitm 
büyiik Ye fllnlı fıraattan istifade et· 
mek iıtemlyorlar. Bolaza hakim te
peleri tutarak hem Türklere, hmn Jn. 
ıilizlere en ku....,.etli darbeyi incllrmek 
mümkün olduiu dakikada Ayaatafa• 
noata, Mannaraya kartı oturup dur
mayı tercih ediyoraunuz ! 

Grandük ve erkaniharb:We reiıi lı-
. f' kra ., • 

natıe ten te r müzakereye batla· 
ma11nı rica ediyorlardı. Ba...,urahhaa, 
yorgun bir ta'nrla: 

- Ben bu yolda keatifinı bir mÜ· 
sakereye deY&m için k-dlm. teklifte 
bulunalnam. Fakat Türiderin yeniden 
müracaah mllmldbıdilr. O takdirde 

-13-
Ayaatafanoa muahedesinin 

unzaaı 

O ıece, Ruı Ye Türk murahhaılan 
için pek fena ıeçti. Saffet Pa§ll, Meh· 
met Ali Pa§llyı tiddetle muahaze edi· 
yor, vaziyeti ıözönüne almadığı, lı· 
natief'i kızdırdığı için ona kızıyordu. 
Padifllhın neler yapacağmı dilıünen 
Mehmet Ali Pata da pişman olmut
tu. Ruı BapnurahlıMmdan af dileme
le hazır oldufunu aöyliyonfu. 

Türkler böyle bin"birlerini yerken, 
Ruı murahhaılan da ib:ilntti içlndey• 
diler. lınatief, ba9kumandanm kara• 
n kartıaında, iki mengene aruma aı
kıtmıt kalmıfh. Ne Tilrfderdetl mü· 
zakereye dnamı iıtiyebilir, n• de ma
zakerenin inkıtamı ...e mütarekenin 
feshini ilan edebilirdi. Nelidof ile ıö
rüterek önce ileri ıünliiiü fllrtlardan 
hiç birini ıeri almamıya, §llyet Türk 
murahhulan bunlan kabul etmezler• 
.. kendi yazlfeainin bittitini ilan ede
rek Ayutafanoatan çekilip ıitmeğe 
karar verdi. Gece lınatief'in evinde 
aon bir flltimatom lıazırlaııırk• Sefftıt 
P&fllnın oturduğu evde de Ruı teklif. 
!erinin aon 9ekillerile kabul edildi.ti· 
ne, müzakerenin inkıtama sebep ol· 
madığma dair bir nota yazılıyordu. 

Erteıi günü bu notayı alan lgnatl• 
ef, arhk ültimatomu vermeğ& lüzum 
gönnedi. Notadalri yazdan atızdan 
da teyit için gelen Türkiye Bapnurah· 
haımı kabul etti. Saffet Paşa bir ıün 
........,ıki hldiaeden dolayı Rua Baımu· 
rahhaımdan ozür diledi. 

- Mehmet Ali Pata latanbula gidi· 
yor. Gihnezden evvel kendi&i de ıiz· 
den özür dilemek üzere bir kere kA· 
hulünü rica ediyor. Ben de llttfünüzü 
dilerim. 

Dedi. lgnatief, bu defa da alicenap· 
hk maakeaini takındı. Mehmet Ali Pa· 
§llnın itizarlannı kabul etti. 

( Deuamı var) 

Ünüfiye bamlllerl 
Şehrimizdeki üoifiye hi.milleri 

boraa acentalannın da iftirakile 
dün boraanın öğle tatilinde bir iç
tima yapm"lardır. 

Bu içtimada Onifiye b&milleri 
aralarında bir cemiyet yapmak 
için görütmütlerdir. 

REŞAT NURi 
TOLSTOY - F. SO 1rmu,. 

NURULLAH ATA 
MlTOLOJl - F • .,. ......... 

Kanaat Kütüpı.-1 (Z146) 
1989 

Yeni nevi ekmek mi? 
Encümen şimdiki un formülünün 
bozulmasına pek taraftar değil •• 
Ekmeklerin ılilten Ye natubet d.,... 

ceaine ait zabıtai belediye taliınatna· 
meai maddesinin Şehir Mecliainde ta• 
dili ıörütüldüiü ze••n, azadan ~~
rettin Münti Bey natubet derec:eamın 
çoğalhlma11m, bu ıayede yıkan~t 
buğdaydan çıkacak unun daha temız 
ve bu undan yapılacak ekmeklerin de 
daha temiz olacaimı, buğdaylardan 
yüzde 14 teu fazla kepek elpmyıp mun
fık olacağuu ileri ıürmiiştü. Şehir 
Mec:liai de gelecek deTI'lly• kadar bu 
huıuata tetkikat yaptD'11maauı& karar 
nnnişti. Oğrenclijimize ıöre, Beleda 
ye ikhaat miidürlüiü, ekmek m-le
aine ait tetkikatuu ilanal ebnİftİr. 
lktıaat müdürlüiü, unlarda yüzde 13 
rutubet aranması .,.. timdiki f-ülüıa 
muhafaza11 en dofru şekil olduiunda 
ıarar -idedir. 

Diler taraftan aahirec:ilar Ya ek· 
mekçiler cemiyeti azuı ile yaptılanız 
temulara göre, batdaylanmız tabia
ten yüzde 11 • 12 niabetinde rutubet
lidir. Detirm.ılerde de yib:de 1 • 2 
niıbetinde rutubet alan buldaylarua 
yaaati rutubet derecesi yüzde 13 Ü 
bulmaktadır. Mevzuabahaolaıı rutu· 
bet meselesi de ekmekte delil, unda· 
dır. Ekmeklerde rutubet niabeti yüz
de otuzdan fazladır. Filhakika 72 ki· 
!oluk biı· çunl undan 94 kilo ekmek 
alınmakta ve aradaki 22 kilo farkı 
ıu payı ı.,.kil etmektedir. Buğdayla· 

nn yıkanmaama ırelince, eaaaen buf· 
daylar detinneıılerde yıkandıktan 
aonra öiütülmektedir. Buğdaydaki ke 
pek kabllfundaclır. Şimdiki halde buğ 
daylardan yüzde 86 un ye yüz~ 14 
kepek almm•ktaclır. Buideylardan 
biraz daha kepek almabilirae de daha 
fazla kepek iatiluali .,~-·~'- - -ı . . .........., goru-
-kteı aksı takdirde iatilıaal edile. 
..a. lr.epefin unla karqık olacafı kay. 
dolanmaktadır. 

Belediye, tetkikatı neticesini, '·•trini 
....; içtimamda mufaualan tehir ıntıc
Ualne bildirecektir. 

Ekmek narhı kalkmaz. mı? 
Ankara belediy.U, ekmek narhı. 

• kalclırmıttır. Şehrimizde da narhm 
kaldınlıp kaldırılam.ıyaoafı ha"'!'ında 
ki suale belediye erkanından bır zat 
şöyle mukabele etmiqir: 

- "Ankarada narh vardı. latan· 
ıı..lda iae narh değil, azami fiyat uıu· 
lü tatbik edilmektedir. latiy- azami 
lıaddi geçmemek ilzwe, itine gelen 
fiyatla ekmek atabilir. Ankarada 
da narhın kaldınlarak azami fıyat 
usulüne ırelindiği ıörülmektedir.'' 

Elmıeçiler cemiyeti ezaamdan biri 
de, herkeain asami fiyattan atalı ek· 
mele ıathfmı, bunun rekabet neticeıi 
oldutunu, azami fiyatın ihtikar yapıl
mamuı endi,eaile tatbik edilmekte 
bulunduğunu ve bundan ekmekçilerin 
şik&yetleri olma.d1ğını aöylemittir. 

, 

MiLLiYET PERŞEMBE 20 NiSAN 1933 

HARİCİ HABERLER 
44 yaşında! 

Bitler için yazılan 
bir methiye 

BERLIN, 19,,A.A. - Volff Ajan 
ıı bildiriyor: CorrHpondance Na
tionale Socialiste gazetesi Batve
kilin 44 üncü doğum yılı münaae
betile Mücadeleci devlet 
adamı Hitler" bathğı ile yazdığı 
bir makalede mücadelenin aafba.
lannı anlatmaktadır. 

Makalede, enerji ve kuvvetli az. 
mıyle, birbirini takibeden 12 inti
hapta muhasım cepheyi yıkan Hit 
lerin kuvvetli phsiyeti gösterile
rek deniliyor ki: 

"Hitler, ikinci reisicümhur intİ· 
hababnda tayyarelerle yaptığı çok 
seri seyahtler sonunda 15 gün için 
de üç milyon müntehibe söz ıöyle
mittir. Bu bir faaliyet rekoru te .. 
kil eder. Hitlerin kararlarına açık 
ve yanılmaz bir muhakeme amil 
olmuttur. Bu muhakeme, tabiatı
nm yükaekliii ve ate'li azmı ile 
birlikte tahsiyetinin en kuvvetli 
vasfıdır. İktidar mevkiine geleli
den beri yüksek devlet adamı va
aıflannm bir çok delillerini göster 
mittir. Bir kaç hafta içinde reich 
Batvekilliği vazifesine bütün par
laldığı vermittir. 

M ekteplercleki Y ahutlüer 
BERLIN 19 (A.A.) - Ba1vekil 

M. Hitler cuma gününe kadar ce
nubt Amanyada kalmağa karar 
vermİftir. Kabinenin toplanması 
cumarteai aabahma brrakılmıttır. 

Bu celsede kabinenin orta ve 
yüksek Almao mekteplerine Ya
hudi talebenin kabulü için mah
dut bir miktar tayin edilmesine 
karar vereceği ve 2 mayıstan iti
baren mekteplere kabul edilecek 
menteleri art olmayan talebe ade
dinin Almıuıyanm mecmu nllfuau
na niıbeten leyin edileceği söyle
nilmektedir. 

Iran petrolü 
lngllizlerle müzakere
lere Tahranda baılandı 

TAHRAN 19 (A.A.) ~ Anglo 
Peraian oil Company idare mecliıi 
reiıl M. Cadman ile Iran bükümetl 
arasında kumpanya imtiyazının ye 
nilettirilmeai hakkında müzakere 
lere b-.lanılmıthr· 

lran bükUmeti M. Cadman'a 
bir takını tekliflerde bulunmUflur· 
Mumaileyh bunları tetkik etmekte 
dir. 

Parlameatolar ticaret 
kongre al 

ROMA, 19 A.A. - Beynelmilel 
parli.mentolar ticaret konferamı· 
nm umumi heyetini, laal, se
firler. Akademi azası ve yüksek 
memurlar huzuru ile ve yirmi se
kiz milletin ittirakı ile M. Musao· 
tini tarafından bugün Kapitolda 
açılmıfbr. 

ROMA, 19 A.A. - M. Muasoli· 
ni parlamentolar ticaret konferan 
sı münasebetiyle yapbğı beyanat· 
ta, mukabilinde ticaret etyuı tes
limab yapdm•kırnn albn para 
nakli muahelelerinin imkimaı ol
dutu fikrini ileri sürmiittür. 

Dollfu••'un Roma 
aeyahatl 

ViYANA, 19 A. A. - Bqvekil 
M. Dollfuaa, dün ıaat 17 de Roma 
dan tayyare ile Viyana'ya dönmüf 
tür. 

M. Dollfusa, tayyare meydanın· 
da mikrofon önünde bir nutuk ııöy 
liyerek ltalya'ya yaptığı seyahat· 
ten çok memnun kaldığını beyan 
etmif ve sözüne ,unları da katmı .. 
tır: 

"Avusturya milleti cenupta ha· 
kiki bir dosta malik bulunmakta· 
dır. Beynelmilel müzakerelerde 
bu dosta giiYenebilir." 

Fran•ada Alma• izciler 
LILLE, 19 A.A. - Şimal mınta

kasmdaki mezarlıkları ziyaret et. 
mi' olan 22 Alman izcisi, evvelki 
geceyi Houbourdin civarında bir 
çiftlikte geçirdikten sonra dün 
Lille'den geçmiflerdir. 

Mahalli zabıta, sıkı bir inzıbat 
servisi yapmıttır. Büyük meydan
da adamın biri ziyaretçilere yuha 
demi.tir. Bir polis me10uru hemen 
müdahele etmi• ve mesele kapan
mı•tır. 

Ziyaretçiler, Belçika tarikile 
Aix-La-Chapelle' e gideceklerdir. 

Paskalya 
Atlna ıenliklerinde 
türkçe ineli okundu 
ATINA, 19 A.A. - Bu mevsim· 

de Y unaniıtanda bilhassa mühim 
olan turizm hareketi, mukaddeı 
hafta esnuında daha ziyade dik· 
kate taran derecede fazla olmu•
tur. Mukaddes cuma günü ölüler 
mera.simine ve cumartesi günü ak· 
fftlDI gece yarısında yapılan • öl
dükten sonra dirilme • meraıimi· 
ne i9tirak etmek üzere bilhassa gel 
mit olan seyyablann miktan 4000 
kiti tahmin edilmektedir. Hava 
çok güzel ulduğundan bu iki mera 
sim fevkalade parlak olmuttur. 
Atina caddeleri ziya f19kıran ne
hirleri andırıyordu. Zira enaz ya
nm milyon halk ellerindeki met•· 
lelerle dola.tmıtlardır. 
Atinanın etrafında bulunan Ly

cabete tepesi ile •iiğer tepeler pırıl 
pınl parlayordu. Her tarafı 
aydınlatılmıt olan Akropol, mual 
tarda arlaWan manzaraları andı
ran bir manzaranın tllf&Uını ta
mamlayordu. Atinamn büyük ki
liaeıinde İncil, rumca, latince, 
fransızca, lngilizce, Almanca, ital 
yanca, eski slavca, romence ve 
türkçe olarak okunmuttur. 

Paskalya tenliklerinden sonra 
Atinaya gelmit olan seyyahların 
miktarı da mühimdir. Bütün bu 
binlerce seyyah Atinadan gayet 
iyi intibalarla aynlmı,lardır. 

Bunlar, timdi Yunaniıtamn ar· 
keoloji noktasından mühim olan 
diğer mevkilerini ziyaret etmekte
dirler. 

Önümüzdeki aylarda da birçok 
seyyah gelmesi beklenilmektedir. 
Zira, diğer menfaatlerden b&fka 
bir de drahmi fiatinin ecnebi dö
vizlerine nisbeten dütmüt ve ma· 
amafib memleket dahilinde eski 
satın alma kabiliyetini muhafaza 
etmit olması gibi bir menfaat var 
dır ki bu sayede Yunaniıtan tu. 
rizm itibarile dünyanın en ucuz 
memleketi haline gelmittir. 

Sabık Çar Ferdlnand 
ROMA, 19 A.A. - Bari gazete· 

)erinde okunduiuna göre eski Bul 
gar çan Ferdinand, Mısır'dan Ba
riye gelmit ve Venedik'e gitmittir. 

213 ev yandı 
V ARŞOV A, 19 A.A. - Kiehge 

Voyvodalıiı dahilinde bir çok yan 
gmlar çıkmı9br. Oç kuabanın 213 
den ibaret olan evleri tamamen 
yanmıttır. 

Çocuk murahhaaları 
dün toplandılar 

ANKARA, 19 (A.A.) - 23 Niaan 
çocuk bayramında büyüklerimize ta· 
zlmata gidecek olan çocuk murahhaı 
lan bugün Himayeietfal salonunda 
kongre halinde toplanmı§lardır. Kon· 
gre Kırklareli meb'usu ve Himayeiet• 
fal re.isi Fuat Beyin riyasetinde açıl· 
mq ye toplanmanın makaadı anlahl· 
dıktan aonra reiı ve katip aeçİlmİftİr. 
Gizli rey ile yapılan intihap neticeain 
de Gazi kız mektebi talebeain.ı- 11-
han Hanım reialife, Gazi Erkek mek· 
tebi talebeainden Mübin Efendi ki.· 
tipliğe aeçiJmittir. 

ı - Çoculdan dütU- ha~::k 
koruyan ve çocuklara ?'apab~ .• 
her tilrlii yardıma eaiqemıYeD büyiik: 
len 23 nisanda ıetırrafla ".e huıuaı 
he)'8tlerle ta:ııimatıa ve llllllllettarlı-
lm ....... k 

2 - Çocuk hakJuDlll OruJ'UCUIQ 
.,.. davaClll olan Himayeietfal cemi. 
yetine yurt çocukları D'1"'."- f~~ 
ve minnettarlarmm arzı dıleklen mut 
tefikan kabul edildikten aonra Hlma· 
yeietfal cemiyetinden gelecek seneki 
toplantıya Ankarada teşkilatı olan 
yurdun her kötuinde ıu: 

1 - Talebe tabldotlanna yardım 
etnıeıi, 

2 - Mektep kitaplarının ucuz ve 
kolay tedariki için tetebbüalerde bu
lunulmaaı. 

3 - Çocuklar İçin sağlık muayene
ıinin çofalma11. 

4 - Mühtaç çocuklann en az on
bet ıünde bir yıkaıımalan için terli· 
bat almmaar, 

S - Sinemalarda çocuklar için ay• 
re saatlerde faydalı filmler aöıteril
m~i, 

6 - Çocuklar için na; iJ at yapıl• 
maıt ve yaptınluıaaı, , 

7 - Bu huauıta ıazetelerimizin ve 
ywttaşlanmızm yardım v• alaka ıöı 
termeai, 

S - Ankanada hw -nimd• nriiaa 
Iİp bir aurett• çocuk ltallçeleri yapıl• ...... 

9 - Fakir çocuklar& ucWI banyo-
hr tedarik edilmesi, 

10 - Fakir ç-.lda.,. becla.,.. taılıl· 
dot yapılma11, 

11 - Sinemalarda yurdumusu ta.. 
nıtacak filmler göaterilmeai, 

12 - Fakir çocuklanu ucuzca illç 

Demiryolları 

Adana-F evzipaıa, Sa 
M. Nadolny'ye göre sun-Çarıamba hatları; 

konferans kattaafhada ANKARA, !9 (Telefonla)~ 
BERLIN 19 A.A. - Volff A"an A_da~a. F_e~zıpaşa hattı bu .ayı~ 

• • • • • • J yırmı yeduınde tuelliim edılm, 

Beraberlik 

ıı bıldınyor: Alman elçderınden b l -'-tı B L" t • • 
M N d l b. _, __ , . d d" u unacıuı r. u 1111•ıaun enunı 

. a o ny, ır m ....... eıın e t• • ·.r t ··f tt" · C al H"J h 
Y k

. çan ı,.e me mu e lf' em ıaa· 
or ıı t B b .. il l L- •• • lı 
Sı.la' hl it k f ye ey ugun a eue muteveccı• 

arı aza ma on eranaı h L _ L • • M il tı 
kat•·, ve ao fh . . ti" en .... re .. et efm1fhr. wna eyhı d n sa aya gırmıf r. _J • 

Ç ünkü ilerid kt dil k uk Adanaaan g"!;erken hat lıomueı1 h 
e a e ece m ave K d • B d L d" . il "L-L \ 

le hakkında artık bir karar ver· a n ey e "'~" ıaı!'e hruu< '1 
meğe mecbur olacaktır. Bu iti ge- decek~r. Te•e!lwn ~baltıaıAHaı 
ciktinne ve uzaltma tabiyeıinin lept~ urı;a edüecekf!r· • Hillmmel 
devam etmemesi liznn gelir. sahıplennılıı_n 150 bın lıralık eshJ 

Sili.lıları azaltma meselesinde mı da değen ba'-ına satın alacalı 
Almanya alacaklı vaziyetinde bu- t•e hattı Devlet Demiryollan iti 
lunmaktadır. Onun bu alacaifımn resine bağlayacaktır. 
ödenme vadesi de çoktan gelmi•· Samsun • Çarıamba hatb 
tir. Ye'!i bir geciktirmeyi kabul ANKARA, 19 (Telefonla) 
edemeyız. .. .. . • • Samsun • Çar,amba tlemiryolu 'İf 

Alman>:• _butu!1 devletl~rın aıl~ keti haciz altında buluntluğuntlaıı 
kuvvetlerım .• mıllt emnıyetle!""nı hattı U.)lln onbefinden itibaren hü• 
korumaları ıçın gerek olan aevıye- kumete devretmiftir. 360 kilomet 
ye indirmelerini istiyor. Şu halde re tulünde bu 57 santimlik dah haİ 
te~ede!' _hmağa silih_lı .olan devlet bu tarihten beri fİrket hesabınd 
lenn sıli.lı kuvvetlerını her dev· Devlet tlemiryolları tarafından ifı 
let !~ tesbit .edjlecek asgari had. letilmekteJir. Şirketin yaruınılafl 
de m.d!rmelen laz~~ır. Al~anya fazla hiasesi e•asen hüklimetin e
nın silah kuvvetlerının de mılli se- ı·-J d" H • t "h t 150 bu 
1• t" • h dd" . . ınae ır. anf e nı aye w 
ame ın asgarı a ın1 temın et- l'ral k L_J h J Bl · 

mesi icap eder ı ı 1<aaar es am varaır. ~ 
Taaruz mak~dile sili.lılanmayi müddetten. be~i tas!iye • kom~•yo- ~ 

da istemiyoruz. Biz biç kimıeye ".anca v~ıy':tı tetkık edilen fırkı; 
h

.. . • d d ~· ton 300 buı lıra kadar borcu tubıl 
ucum ve taarruz nıyetın e egı- edümif ve a • rah-LL"k • • 

1• Fak b" ·ıı· . . . • c.zı ..,.,.,. ettığin
ız. at. ız~ mı 1 em~nyet~mızı den İfletmeııi hiilıiimete devredil· 

korumak ımkammn verılmesı ta.. • .: 
l . m1fur. 

zım ge ır. ı 

Muarızlarmuzm israrlı dilekle- Fırka idare heyetlniD 
~n~ gelince, ıil~}an azaltma i- kararları 
tının kontrola tabı tutulmasına ra- 1 

ziyiz, fakat bu kontrol herkes için ANKARA, 19 ( A.A.) - C. H~ 
müsavi olmalıdır. Bu kontrola Al Fırkcuı umumi idare heyeti bugWı 
manya da i9tirak etmelidir. J.e toplamlı. MerOf vilayeti fırkd 

Franaız aosyallat 
kongreal 

PARIS, 19 A.A. - Havas Ajan
sından: Bütün sabah ve akf&Dl ıı•· 
zeteleri, aoıyalist kongresinin it
tihaz etmit olduğu karann gerek 
siyaset ve gerek parllmentarizm 
noktasından neticelerini sayıp 
dökmektedir. 

Sosyalistlerin reımi nqiri efka
rı olan ve bu karan fırkanın da
hili vaziyetini tenvir ve hükfunet· 
le tefl"İkl mesai bahsinde ahiren 
zuhur etmit olan ibtilaflan tasfi
ye edecek mahiyete telakki eden 
Populaire gazeteıi müstesna ol
mak ilzere bütün gazeteler, kon· 
grenin uzlatma için sarfetmit oldu 
tu gayretin bota gitmi' olduğunu 
yazmaktadırlar. 

Çorumda mahakeme 
edilenler 

ÇORUM. 19. A. A. - Ezanın 
türkçe okunması için kendilerini 
tehJit eden Evkaf hakkında kana 
nu muamele yapılmıuı talebi ile 
Trabzon müddeiumumiliğine mü
racaat eden Müezzin O•man oğlu 
Hamdi, Hasan oğlu Musa, lbrahim 
ofla Halil'in Ağır cezada muha. 
kemelerine bcırlanmıfır. 

su,lular arzahalcının öyle yaz 
Jığını ve maluatlannın bu olma
tlıfını söyleyorlar. istinabe İfİn 
muhakeme bafka güne bırakıldı. 

Derlıeme fiıleri ne 
kadar oldu? 

ANKARA, 19 .A. A. -T. D. T. 
Cemiyetinden: Mart sonunda 
34,350 ye varmıt olan derleme fit
lerinden niııanm ilk 15 gilnü zar
fmda daha 15 bin 303 tane gele
rek hepıi 49 bin 653 e vamu,br. 
Vilayetlerden yeniden gelen fitle 
rin sayıları funlardır: 

Afyon 479, Amasya 246, Anka 
ra 1109, Antalya 320, Aydm 34, 
Bilecik 315, Bolu 124, Burdur 
113, Bursa 316, Cebelibereket 
863 Çan•kk•le 442, Çaııkın 71, 
Ço~ 171, Diyanbekir 76, Edir· 
ne 82, Erzincan 298, Erzurum 
100, Eakitehir 215, Caziaotep 70, 
Gümüthane 456, lzmir 159, lıpar· 
ta 734, latanbul 2828, Karı 243, 
Kırklareli 154, Krrteblr 211, Ko
caell 193, Konya 903, Ktıtalıya 
500, Maniaa 94, Me1'af 82, Mer· 
ain 122, Mufla 297, Niide 106, 
Ordu 242, Samsun 234, Siirt 25, 
Sinop 72, Sivu 302, Şlbinkarabl
aar 524, Tekirdaf 92. Tokat 114, 
Urfa 90, Yozgat 233, ZonıuJdak 
851. 

tedariki içiıa ltlr saHlıuıe hmlııa edil· 
-.ı. 

c.niyet reUi hat Bey -hhaa
lann bu arııularmm -lyeeıge mlbn. 
lrtln oldufu bdv ,,..-. ptiıoll-
tw •ad•ıııaltdrı :.. - . . 

vaziyeti tetkik edildi. Birinci umıı 
mi müfettiflik mıntaluuırulaki fır· 
1uı vaziyeti Üe Halkevleri açdma· 
sı iflerl, wnwni mülettif Hümi Be 
yin huzuriyle lıonufUkla. 

lzmlr vilayet idare heyetinin 
tasdiki, vilayet heyeti rem Hacinı 
Muhittin Bey buluntlaia halele 
müzakere eJiltlL Ve tasdik ifi, ye
ni heyete zeçilen iki arluıtltlflll 
kongre sırtıaıntlaki hareketlerinin 
tahkiki neticesine bırakıldı • • 

Dahiliye memurlannılS 
e ait yaılan 

ANKARA, 19 (Telefonla) -
Dahiliye memurlarının tahtlil •İn
lerine dair olan kanun l;qi/ıaaını 
Dahüiye ve biitfe enciirnenleri mil 
zakere ve kabul dmifler, heyeti 
unıumiyeye •evlıeyleİmflertlir. En
cümenler, hiikiimetfe telılil eılileıı 
Y'lf lıaJ.lerini tezyit etmİflertllr. 
Lôyihanın altlıfı yeni fekle wöre, 
nahiye müdürleri, kaymakamlar i
le polis müdürleri ve mülkiye miT I 
fetti,Ieri, ıqağula yazdı ,,..,ıan bi• 
tirince tekaüde sevketlileceklnJir. 

Nahiye müdürü İfİn sin lıaJ.Ji 
55, birinci sınıf kaymakam mülki 
ye miifettifi, emniyet milJİırleri i· 
fin 60, llrinci smıf kaymaluım, ma 
fettif ve emniyet maclilrleri l~ 
58, ilfilncil sınıf kaymalıam, müfel 
il, lifi emniyet madarleri lçln 56, 1 

Bunlardan lıhmetlerlnin da1a• 
mırula laytf a oldrıiu maleulıleriniıı 
ııerecefi oe Dahiliye oelı8letinin 
kabul eyllJ'f'Cefi sicll ile anıa,.lan
lar icra oJrillm heyetl lrararUıı 
daha be, .,..,. war lstilıtlam .. 
dllecelılenlir. 

Ba hmın naıcibince teluıat edil 
mai İcap .,,_ Dahiliye memurfo. 
nnın telıallt mCJQflan, mallıi ve cu
lıerf lt.kailt kanununun 26 ıncı 
madtlal lıi.ikmüne tabi olacaktır. 

Nüfa• memarlarının 
maaıları arttırılacak 

IZMIR, 19 (Milliyet) - Bir 
müddetten beri burada balunaJI 
nü/us wna mmüdüril Aydına ttit· 
miffir. Denizli, Burdur Isparta vı 
Afyorula tetkikatta balundulrtatl 
sonra Anlıaraya dönecektir. Harr 
ketintlen e11vel bana fU beyanatld 
balunmuftur: 

- Yeni nUlus lôyilıcuına göre 
bütün villiyetlertl e nüfus mil• 
4iirleri iiç wııla aynlacalıtır. Ge
rek miiılürler, ııerek memurlarıfl 
elıliyet ve kıdemlerine ııöre mtUd" 
lannı arttınlacalıtır. 

Tefalr talebi 
ANKARA, (Milliyet) - Vilj' 

yetler hesabı kat'derinin ne aure!' 
le teıbit ve tasdiki lizım geleceı!' 
n;n tefsir yolu ile halline dair d1

' 

vanl muhasebat reisliği bir tez:ke' 
re ile mecllse müracaat etmittir. 



Ekonomi 
• 
ihracat mallarımız 

er biri hakkında ayrı tetkikat ya. 
Yl!' pılı yor, yeni tedbirler r \ınacak 
.~ Anka rada lktısat Vekaletinde su sabuncularıfan sormu,, adet ol-
~ harici ticaret mümeaailleri ve mın- madığı cevabını almıfb· Halbuki 
1 ~ taka ticaret müdürlerinin yapmak mecliateki sabuncu aza lüzum ol
cch ta oldukları iktısadi toplanmalar- duğunu ve kendilerinin defterle-

1 da ihraç maddelerimiz için mü- rine kullandıkları mevaddı ipti
him kararlar ittihaz edilmektedir. da iyeyi yazdıklarım söyJiyorlardı. 

il Ayrılan bir encümen yalmz ihraç Bunun üzerine meselenin halli i
j maddelerimizle ayn ayrı metgul çin sabuncu azadan izzet Beyin 
J olmaktadır. riyasetinde bir komisyon te,kiline 

h Gelen malfunata nazaran, yu- karar verilmittir. 
• 1D11rta ibracahmız için yapılan tet· içtimada 933 Oda kongresi ra-
ıdjct kik bitirilmit ve bir liyiha hazırla por ve kararlar tetkik edil~ik!en 

mıthr. Bu liyiha heyeti umumiye- aonra toplanbya nihayet verıldı. 
de de taavip edilerek lktıaat V eki Dolar 

~ Jetine verilmittir. LONDRA, 19 A.A. - Dolar dü' 
pif Diğer ihraç etyamız üzerinde mllt ve lngiliz lirası 3.575 dolar 

daIJ de ehemmiyetle me9gul olunmak- olmuttur· Fakat resmi makamla
hü· tadır. Ankaradaki içtimalarm hc- rm müdahalesi üzerine 3,535 i bu
et baat 'Vekili Celal Beyin Atina aeya muttur. 
1ıaJ hatinden dönütüne kadar bitirile- Alman ticareti 
ınd celi llmit ~ilmektedir. ,.., BERLIN, 19 A.A. - Volff A. 
İf~ Yerli mallara hile ..::;... jansmdan: Alınanya'nm harici 

datı karqbranlar ticaret mizanı geçen martta 64, 
n ej Son günlerde bir kısmı ticaret 000,000 reichsmarklık bir ihracat 
büı hanelerin aattıtı yerli mallardan fazlası göstermttir. Bu fazlalık 
Bit tikayetler yapılmaktadır. Ticaret tubatta 26,000,000 idi. 

7o- Odasına Millt taaarruf ve lktıaat Yine geçen martta ithalat tak
rke- cemiyetine bazı tikiyetler yapıl- riben o/o 4 ve ihracat talıminen o/o 
bil mı,br. Yerli malların umumiyetle 14 nisbetinde arbnıfbr. 

nefaset 'Ve metaneti malfun ve mü- AtnP.rikanm ticaret; 
sellem olmakla beraber, bu gibi VAŞiNGTON, 19 A.A. - Ame-
hareketler de yerli malların mad- rikanın 1933 martı esnasındaki 
di 'Ve manevi zararını mucip ol- ihracab 108 milyon dolara, ithali.-
maktadır. b da 95 milyon dolara baliğ olmllf 

~ 
Gerek Ticaret Odası, gerek tur. 

H Milli lkbaat ve taaarruf cemiyeti 1932 martında ise ihracat 154. 
• .. yerli mallara kar,ı alıcmm emııi- 876 000 ve ithalat 131 189 000 do-

,:; yetini azaltacak bu nevi mallar lar ldi. ' ' 
ır için mücadele tetbirleri almağa Jtalyanm ticar,.,tö 
I 0 karar vermitlerdir. Bilhaaaa her ROMA 19 A.A _Resmi ista-
ır· maim hangi firma tarafından imal ti tiki d ' ani ·ld ğ ·· b ma· dild• - · . lamak . . f. s er en atı ı ına gore u 
Be e ıgını an ıçın ° ırm~- senenin ilk 3 ayında ltalya'ya it-

nın damgaamı ta'ımaaı mecbun·. hal edilen ticaret eşyasının kıyme 
yetinin konulması dütünülmekte- ti ı 931 000 000 liretten ibaret bu-

• d. ' , ' 
mn ır. lunmuftur. Bu miktarda 429,000, 

Oda meclisinde oktruva 000 lirete yakın bir açık vardır. 
meselesi ~albuki geçen senenin ayni dev 

Ticaret Oda11 mecliıi dün bir 
içtima yapmıftır. 

Mecliste eV'\'eli lstanbul Beledi· 
il yesi oktruva resmi talimatnamesi

nin 9, 11 ve 13 üncü maddelerin· 
deki müddetler tayin edildi. Buna 
nazaran badem, balda, bezelye, 

sin- ceviz, kendir, pamuk, kaflll' pey
nı niri, beyaz peynir, ıusam, nebati 

mii yaıtlar 6 ay, fındık 4 ay tehirde 
eti durabilecek ve ihracında oktruva 

7E resmi geri verilecektir. n· 
İleti Oda meclisinde 930 Marbnın 26 

• amda yapılan bir içtimada kerea"' I te fabrikalarının imal ettikleri talr 
ör~, talarda 1-2 milimetre pay bırakıl
~ tnqı için bir karar verilmitti. Dun 

mif görülen lüzum üzerine bu miktar 
llZami 2 milimetre olarak tahdit 
edildi. 

hr. 

ID 

Ticaret mahkemesinden aabun 
imalinde her kazan kaynablıtmda 
konulan mevadı İptidaiye için sar
fiyat listesi tutulması adet olup ol 
madığı soruluyordu. Oda bu husu-

1 BORSA l 
(lı Bankaaınclan alınan celveldir) 

19 NiSAN 1933 
Aktam Fiatları 

lıtikrazlar TahTilit 
r.,ı. .. ııon dahiti 97-
" "rk d. 1ol1arı 3,20 Elektrik 
D. MuYahh.ide 54,50 
\..UmriUder ll,71 
Saydi mahi 7.-
Baid•t 11.75 

Tram••J 
Tü,..1 
ıt.ı.ıı.. 

ı '"' "• 1 Ko· 
l'. •a.k.eriy• 7,75 P.••us 
lxmi .. Belediye • .. ili 
f ıtikra;u 99 • mea•il 

ESHAM 

-.-

18,25 

44,75 
46,-
57,45 

L it Baakaaı Nama ı BoEnoati lıtu• 
.. k.upo•tUS 9,40 J>011ew:m: 

Hamiline lıı:u· T • 
Bir ti " • 40 ..... o. 

i Mn.&•a • ' Çimento A 

2ı,35 

30,50 
11,40 
24,25 

... 11 Mü .. sı• ku· I . '· 
t>o••us lfi'ı tblaat .ley. 

gil" '\nıodnlu Hia•• Şrlı d•1'· 
1. Semeli 25~ HalJ• 

2--

2.60 

2,86 
13,-

T'rm~•J 50,75 
Reji 3,80 Şaril. m. ecza 

Şir. harir• 15.- Telefon 

ÇEK FIATLARI 
Parİ• 
londra 

göre ~üyork 
mil },fılano 

"rüll.•411• Ge- 4-tôoa 
arıtl Cen ... vr• 

tf4I' Sor .. 
· 1 .\nısterdam 

ız,OJ İ Prai 15,99,25 
728 ; Vi7ana 4,55,50 
049 f Madrôt 5,57,50 
9,28 Bertin 2,00.82 

3,40,50 Varıo-.a 4,21 

82,26 i P•tte 3,86,50 
2,45,20 Bülcre, 79,36 

67,28.SO s.ı,,., 34,98,75 
1,17,27 Moskova 10,93,25 

NUKUT (Satıı) 

K""'t S K....,.. 

;v·r· 1 lo f . Fran"• nı .- l Silin, AY. 2&-
1 ş 1 l aterlin 727 1 Puela 17-
,el' ~Dolar .?10.- 1 Mark 50.-

u • 218 1 Zeloti 24-
eli' ıo Liret 

~ 1. Belçika 116 1 P ... p 33.-
di· Draı...i 25.60 20 Ley 23.-

~ İı . f•Yİıçre 820. 20 Diner 55.-
ı.. •• 28.- 1 Çerno'f'eç 

tir. ~~ Flori11 85- l Altın 9 ,26 
kur. Çek 120 • l Me~idiye 34.-

Banknot 2.-

reaınde bu açık 526,000,000 a var 
mı•tı. 

Borsa parasız 
Odadan tekrar para 
l•temeğe karar verdi 

Ticaret borsaaının son zaman· 
larda mali vaziyeti çok bozuktur. 
Borsada muamele gören maddele
rin kıymetlerinin dü,müt olması 
son senelerde Borsa varidab maa
rafım koruyacak bir halden çık
mı,tır. Senelerdenberi Borsa Tica 
ret Odası;;ın mütemadi yardımla
rile Yatamaktadır. Odanın borsa
ya timdiye kadar verdiği para 30 
bin lirayı bulmuştur. 

Borsa son zamanlarda memur
larına on bef günde bir ve 15 gün 
teehhürle maa~ verebiliyordu. A
raya giren bayram bu şekli boz
muttur. Bunun üzerine Borsa Oda 
dan yeniden 3000 liralık bir a· 
vans istemittir. Oda bu avansı da 
vermeği kabul etmittir. 
Borsanın mali vaziyetini kurtar

mak için yeni tetbirler düşünül
mektedir. Bilhaaaa borsada kıy
met üzerinden alınan resim yeri
ne miktar üzerine resim alınması 
istenilmektedir. Esasen bu hususta 
almmıf kararlar ve yapılmı• mü
racaatlar vardır. 

Tazim telj!raflarına 
cevaplar 

Dariitıefakayı idare eden Ceıniye· 
ti tedriaiyenin aenelik kongre.si dola· 
yısile ~ekilen t•zim telgraflarına ap.· 
ğıdakı cevaplar gelmittir: 

latanbul Meb'uau Halil Ethem Be· 
ve fendi 

Hakluındaki teı:niz duygulara !etek 
kür ekrim efendıın. 

Rei8icümhur 
Gazi M. Kemal 

Cemiyeti tc-drisiyenin hakkıtnda 
KÖ•t•rdiği ~amimi duygulara. teıek .. 
kür ederim efendim. 

8. M. M. Reisi 
A. Kôzım 

Y ıllrk toplantısı münasebetile hak 
krmda samimi duygular gösteren top· 
luluğunuzu sevgi ile seli.mlar, nurlu 
ve uğurlu i~inde sürekli muvaffaki
yetler dilerim efendim. 

BOJııekil 
ismet 

Uzun zama.ndan beri §efkat, insan
lık nam1na çalrtan ceıniyetinizi ve Da 
rüffllfakayı saygı ile anarken son top
lantınız dolayıaile hakkımda. izhar 
buyrulan teveccühlerden dolayı şük
ranlarımı arzeder, sevgi ve saygıları· 
mı aunannı efendim. 

Maarif Vekili 
Reşit Galip 

• 
iki ticaret odası 

l•tanbul Oda•ınca 
Adliyeye verildi 

Ticaret Odası dün hilafı haki
kat beyanname vermek ittihamile 
Ordu ve Gireaun Ticaret Odaları
nı Cümhuriyet müddei umumiliği
ne vermiştir. Ticaret Odası Ordu 
ve Giresun Ticaret Odalarım ka
nunun kendine verdiği salahiyetle 
ihraç etyalarında tağfitin men'i 
ve mürakabesi nizamnamesi hü
kümlerini ihlal ebnekle ittiham 
etmektedir. 

İstanbul kahve limited tirketi 
namına mütehassıs ve mutavassıt 
S. Bülücyan mahtumu firması Or
du ve Giresundan iki parti ihraç 
edilmek üzere fındık alıyor. Bu 
fındıklara Ordu ve Giresun Tica
ret Odaları fmdıklarımızın men'i 
tağfiti nizamnameaine muhalif o
larak ihraç tehadetnamesi veriyor. 
Fındıklar Is tan bula geldiği za
man, bir ekspertiz yapılıyor 'Ve bi
ri 50 diğeri 25 çuval ve 6000 kilo 
olan bu fındıkların kantık, yüzde 
10. 15 arasında toleranslı ve ÇÜ· 
rük olduğu görülüyor. lhracab 
tetkik komisyonu derhal ite vazi
yet ediyor ve ihraca mini olmak 
istiyor. Fakat maim aahibi firına 
Ordu ve Giresun Odalarının teha
detnamesile fındıkları ihraç etti
itini bildiriyor. 

Şimdi hariçte ihraç mallarımızın 
değerini diitürme ittihamile Cüm
huriyet Müddei umumiliğine bu 
Odalar hakkmda müracaat edil
mektedir. 

Baledlyede 

Florya plajı 
l•tlmlAk için yakında 

faaliyete geçiliyor 
Belediye bu yaz Filorya plljımn 

istimlikine karar vermittir. Bu 
hususta yakında faaliyete geçile
cektir. Plajın muattal kalmaması 
halkın ihtiyacının temini için b&
lediye burada bir kısım eahili der
hal tanzim ettirerek bu yazlık 
plilj ihtiyacı temin edilmit olacak
tır. 

Kimaesizler yurdu 
Galatadaki kimsesizler yurdu i

çin komisyon dün aon toplantıaıru 
yaparak nizamnameyi ikmal et. 
mittir. Yurt haziranda açılacak
hr. 

Deli mi? 
Fedai Beyin miltahede

ye ahnJ!lası l•tenlldi 
Anadolu Ajansı daktiloların

dan Mel. Suzanı öldüren Ali Fe
dai Beyin vekili tarafından tuuru 
nun bozuk olduğu iddia edilerek 
mütahede altına alınması istenmit 
tir. 

Ali Fedai Bey itirafatta bulun 
duğu zaman müddei umumilik bil 
ii.hare müdafaa vekilleri tarafın
dan böyle iddialar ve talepler ya
pılacağını ahmin ettiği için maz
nunu derhal tabibi adliye muayene 
ettirmiş ve ,nurunun muhtel olup 
olmadığının tespitini istemiştir. O 
zaman yapılan muayenede Ali 
Fedai efendinin şuurunda bir şey 
olmadığı tespit edilmittir. Müda
faa vekilinin talebi henüz intaç
edilmemiş ve Ali Fedai efendi mü 
tahede altına alınmak üzere Tıb
bıadliye gönderilmittir. Bugün 
gönderilmesi muhtemeldir. 

Va-pur ~ezintisi 
Şehrimizde bulunan Gaziayın

taplılar cemiyeti yarın Boğaziçin
de bir vapur gezintisi yapacak-
dır. 

-o-

Yeni poli• divanı 
Yeni polis tetkilatı kanununa 

göre polis divanı bir serkomiser, 
bir ikinci komiser, iki üçüncü ko
miserden mürekkep olarak tetkil 
edilmistir. 

Polis dıvanı riyasetine kıdemli 
birinci komiserlerden Hamdi Bey 
tayin edilmittir. Bu divan yalnız 
polislerin suçlularına ait iflerle 
me,gul olacakbr. Merkez memur
ları ile komiserlere ait islerle Em
niyet i•leri umum müdürlüğü meş 
gul olacaktır. 

Vilayette 

Bina vergisi 
Bu sene yeni esa•lara 

göre alınamıyacalı 
Bina vergisinin bu sene yeni 

tahrir esasına göre alınamıyacağı 
anlaşılmaktadır. Defterdarlık bu 
sene biç olmazsa Fatih kazası da
hilinde yeni esaıılara göre vergi 
tarhını ümit ediyordu. 

Zira mükelleflerin itiraz ve İa· 
tinaflarıpa ait muameleler bitiril
mifti. Yani Defterdarlığın noktai 
nazarına göre, istinaf itirazlarının 
intacı üzerine vergi alınabilirdi. 
Halbuki Devlet Şurasının bir ka
rarı mucibince mükellef iti temyiz 
ettiği taktirde bu sene intaç edil
meden vergi alınamaz. 

Temyiz itirazlarının ancak ma
yıs sonuna kadar intaç edileceği gö 
rülmektedir. Bundan dolayı yeni 
esaslara göre vergi gelecek sene
den itibaren alınacaktır. 

Maqb idare heyeti 
Dahiliye Vek!letinin bazı Vila

yetlerde maqlı idare heyetleri tet 
kili hakkında Meclise bir layiha 
verdiğini yazmışbk. 

Bu tekilde üçer kişiden teşekkül 
edecek idare heyetleri dolavısile 
işler daha çabuk görülecektir. 
Çünkü bu suretle idare heyetine 
dahil olan müdürler de dairelerin 
den ayrılmamış olacaklardır. 

Bazı maliye memurları 
Eminönü Maliye tahsil tubesi 

memurlarından bazıları kaza ida
re heyetine verilmittir. idare he
yeti de icap eden kararları vermit 
tir. 

Eminönü Malmüdürü 
Eminönü Malmüdürü Salahattin 

Bey he.ata olduğundan iki ay izin 
almıtbr. Kendisine Muhasebeci 
lbrahim Bey 'Vekalet edecektir. 

Ru• Alimi Ankara
dan geldi 

Tarih Cemiyeti ,,e T. D. T. Cemi
yeti ile birlikte çahpnak üzere geçen· 
larde Ankaraya ııitmif olan Ruı tar'" 
kiyat alimlerinden M. Samoiloviç dün 
Ankaradan gelmit ..., Rua konaoloaa
nealııe misafir olmU§tur. M. Samailo
viç, dün Perapalaa otelinde, Ayuof
yadaki mozayilderi meydana çıkar
makla metsul olan Pr. Witthemore 
ile ııörlipniit ve Darülfünunu ıı.İya· 
ret ebniıtir. 

M. Ander•on geldi 
Atinaya gltmİf olan Muhtelit Mil· 

badele komisyonu reiai M. Anderaon 
eltin lotanbula dönmü9tür. 

Mahkemelerde 

Ecza tarif esi 
Farmakologlar değil, 
vekalet haZlrlanıyor 

Farmakologlar Birliği reisi Rı
za B. riyasetten ve idare heyetin
den istifa ebnittir. 

Dün' birlikte bir toplanb yapıla
rak yeni riyaset intihabı yapdmıt. , 
neticede Ticaret Odaaı 2 inci reiıi 
eczacı Hasan Necip B. seçilmittir. 

Toplanbda, diğer mesleki ifler 
ve mecmua itleri de görüşülmüt
tilr. 

Ecza tarileai meselm 
Farmakologlar Birliğince, bir 

ecza tarifesi hazırlanmakta oldu
ğunu bir refikimiz yazmıfb. Bir
lik Umumi Kitibi Haaan B. ken
diıile görüten bir mulıarririmize 
demittir ki: 

" - Birlik, bir ceza tarifesi ih
zar ve tatbiki için Vekalet nezdin 
de te,ebbüaatta bulunmıqtur. Bu
nun neticesini bekliyoruz. Bizim 
bildiğimiz, tarifenin Vekiletçe ha 
zırlanacağıdır. Birliğin tarife ha
zırlıımakta olduğu doğru değil
dir." 
Diğer taraftan haber aldığımı

za göre, Vekalet, timdilik müstah
zarat için bir tarife tatbikini mu
vafık görmüttilr. Bu tarife hazır
lanmaktadır. Yakında ikmal edi
lerek tahkika batlanacaktır. 

Vergi kaçak~ılığı 
Bir tiiccann iki defter 
kullandıtı anlatıldı 
Eminönü Malmüdürlüğü mühim 

bir vergi kaçakçdığmı meydana 
çıkarmıttır. 
Balıkpazarmda tatçılar'da ma. 

karna tüccarı Yani Raka Efendi
nin çift defter tutarak kazanç ver 
gisini sakladığı haber almmıttır. 
Bunun üzerine Eminönü Malmü
dürlüğü, müddei umumilikten ta
harri emri almıt ve bu ticaretha
nede arattırma yapılmıttır. 

Bunun neticesi olarak defter bu
lunmıqtur. Yapılan tetkikatta bu 
ticarethaneye yalnız bir sene için 
750,000 lira kazanç veraiıi teabit 
ve tarkolunmuttur. 

Sadettin Bey 
Sanayi Kredi Bankası U. M. Sa

dettin B. bugün Ankara'dan av
det edecektir. 

Romanyalı seyyahlar 
Şehrimizde bulunan Romen aeyyah 

lar, dlin sabah Eyipte öğleden sonra 
Oıküdarda bir gezinti yapmıtlardır. 

Eroinciler sorguda! 
if ad el eri alınacak şahitlere 

dün birer celp kesildi 
Eroin tılhkikahna dün de devam 

edilmiştir. Evvelce sorguya çekil
meden isticvap edilenlertien Ale
ko lstefanidis Efendi dün getiril
mi' ve isticvap olunmuf, hakkın
daki tahkikatın gayri mevkuf ola
rak devamına karar verilmi,tir. 

Baklacı oğlu Y orgi Efendinin 
vekili tevkif kararma itiraz ebnİf, 
itirazı reddedilince ayni itiraz A
ğırceza mahkemesi nezdinde de 
tekrar edilmiş ve talıliye talebin
de bulunulmuştur. Ağırceza mah
kemesi talebi reddetmiştir. Dün bu 
meselede şehadetlerine müracaat 
edilecek olanlara celp keıilmittir. 
Arti&t Mel Zozo Dalmasın dün 
Adliyeye geldiği ve isticvap edil
diği pyi olmUf ise de bunu ulı 
yoktur. Dün phit olarak kimse ia
ticvap edilmemittir. 

Cevap beklenecek 

Çatalca civarında Tütün inhisar 
idaresi memuru olan Refet ve Ne
cip Beyler sulistimalden suçlu ola
rak Ağırceza mahkemesinde mu
hakeme edilmektedirler. Dün mu
hakemeye devam edilmit, fakat 
inhisar idaresinden aorulan teYle
re cevap gelmediği için tekidine 
karar verilmittir. Refet Bey tahli
ye talep ebnit, fakat talebi reddo
lunmuştur. 

106 bin liralık dava 
Avunduk zadelerin iflası eına· 

sında sındık vazifesini gören avu
kat Kenan Ömer ve Ekrenv llhami 
Beylerle diğer arkadaşları aleyhi
ne defterdarlık tarafından bir da-

va ikame edilmittir. 
Dava defterdarlığın Avunduk 

zadelerden alacağı olan 106 bin 
liralık tahıil edilememif vergiye 
aittir. Muhakemeye 17 mayısta 
Sultanahmet ikinci Sulh ceza mah 
kemesinde devam edilecektir. 

Nazmı Hilanet B. in 
Muhakemesi 

"Gece gelen telgraf" isimli tiir 
kitabiyle komünistlik tahrikib 
yapmaktan suçlu Nazım Hikmet 
Beyin muhakemesine 28 may11ta 
Ağırceza mahkemesinde batlana
caktır. 

Nakza uyulmadı 
Kurtulutta Ancelosun evinde 

kaçak rakı ararlarken etya üze
rinde tahribat yapmaktan suçlu 
olarak Adliye ihtisas mahkemesin 
de muhakeme edilen ve mahküm 
olan, fakat cezaları tecil edilen 
inhisar memurlan haklarındaki 
hükmü temyiz ebnitlerdi. 

lnhiaar takip amiri Niyazi, takip 
memurlarından ömer, Cemal, Yu
suf, Abbas Efendilerden ibaret o
lan bu zevat hakkındaki bu hü
küm temyiz mahkemesi tarafın
dan nakzedilmittir. Bozma sebebi 
mahkOmiyete esbabı mucibe göa
terilmemit olmasıdır. Müddei u
mumi ilimda sübut delillerinin es 
babı mucibeiıin bertafail gösteril
diğini söyliyerek bozmaya uyul
mamasını istemittir. Maznunlar 
uyulmasını talep etmitlerdi.r. 

Hakim esbabı mucibenin tafsil 
edildiğini bildirerek nalcza uyma
mıf, ı&rar kararı vermittir. 

-f 1.:.-pa.n'--
Tehlikeye kartı! 

Siyasi teşekküller içtimai niza
mı sıkı tutmak için mütemadiyen 
yeni yeni kanunlarla vaziyeti kur
tarmak mecburiyetindedirler. 

Kanunlarda alastikiyyet hassa
sı ne kadar fazla olursa maksat o 
kadar emniyetle :verini buluyor. 

Kanun vazileri cemiyetin ahlikl 
temayüllerindeki seri inkılibı ya. 
kımlan takip etmekle mükelleftir
ler. Artık tahtiyeli, tefsirli eski 
şekil kanunların kıymeti kalma
mıttır. Çünkü cemiyetin bünyesi
ne, seviye.ine, temayülüne göre 
yeni yeni kanunlar hazırlamak za
rureti hasıl olmuftur. 

Yüzlerce yıl "Mecelle'nin" va
zifesini ikmal etmit düsturlarına 
bağlanıp kalan Türle camiası ar
hk gülünç olınafa bu ahkimın çer
çivesinden kurtulduğu gün inkıJa. 
hın genit nefeılerinden birini ala
bildi. 

Emreden, nehyeden kanunun 
terbiyevi bir fazilet hanaaı olmalı 
dır. 

Ceza kanunları bilhassa bu ga
yenin temini için çok alastiki bir 
tekilde tanzim edilir. 

Ferdi bazı hareketleri yapmak
tan meneden kanun cürümle ceza 
ar;o -.nda daima bir nisbet arar. 

ı:. ı noktayı tesbit ettikten sonra 
bir haftadanberi doktorları, gaze
tecileri, hikimleri hep birden ha
rekete geçiren eroin kaçakçılığına 
temas etmek iatiyorum. 

Kanun, bu nevi kaçakçılığı ya
panlara üç aya kadar hapis cezaaı 
tayin ediyor. 
Habrımda kaldığına göre dam

galı, damgasız çakmak lafı kulla
nanlar için bu ceza alb ayı bulu- I 
yor. Çakmak tatı kullanmak 
muhakkak bir cürümdür. Fa
kat bu cürüm nihayet bir 
emre karp itaatsizlik ifade e
der. Halbuki eroin, esrar kaçakçı· 
lığı yapmak doğrudan doğruya bir 
cemiyetin sıhhatini, bayatını, ıs
tikbalini kasden zehirlemek de
mektir. 

Bana öyle geliyor ki inkılabın 
müdafaa91 için nasıl titiz davranı
yorsak cemiyetin sıhhatini ve ahla
kım himaye için de aynı titizliği 
gör'ermemiz lazımdır. Menfi ha
reketleri kökünden kazıyacak ka
nun maddeleri kadar böyle ahlaki 
ve içtimai tehlikeleri ortadan kal
dıracak adli ahkima da ihtiyacı
mrz '9&1'dır. 

Öyle zannediyorum ki bu mü
him ihtiyaç takdir edilerek Türk 
cemiyetinin saf bünyesine bu müh
lik zehiri atılayanlar, onu yapan
lar ve satanlar hakkında dalia 
zecri hükümler '\'erdirebilecek 
bir yeni kanun tanzim edilecektir. 

Buna ihtiyacrmız var. 
Burhan CAHIT ...................... -................................ . 

~ocuk haftası 
J 

Fevzi ve f.~et Paşa
ların Hlına

yeletfale mektupları 
Çocuk haftaaı için hazırlıklara de

vam edilmetkedir. Büyük erkanı har 
biye reiıi Miifir Fevzi Pata Hz. ile 
Batvekil 1-et Paıa Himayeietfal ce
miyeti merkezine birer mektup gön
dermitlerdir. Fevzi Pata Hazretleri 
bu mektuhıında diyor ki: 
"C-.iye~in, Türk çocukları için 

yapbfı büyük hizmetleri daima tak
dir ve tükranla takip ediyorum. Bir 
millet, çoculdarma balom dereceaine 
ırön me•ki kazanır. 

Çocuk meaeleıinin; memleket mü
dafaasmda , birinci derecede ehemmi 
yeti haiz amiller araamda bulundu
ğunda hiç fiiphe edilemez. Bir ordu
nu• temeli, iyi balolnnt ve bir ülkü
ye ıröre yetiftirilmit çocuklardır. Bi
naenaleyh çocuk m.,...leaine layik ol· 
duğu ehemmiyeti vermek, memleketi
mizin Utikbalini temin için yapmaya 
mecbur olduiumuz Tazfelerin en bü 
yüklerinden biridir." 

1-et Paıa Hazretleri de şu meklu 
bu ıröndermitlerdir: 

"Himayeietfalin çalıpnaaını bu ge
çen yıl da yakından takip ettim. Ço
culdara bakım. ırenç kızlara balom 
ve onlan yetittirm.e , ite ıriden anala
nn yavnılarını koruma gibi çqitli ,,. 
hiribirinden deierli ufı'aımalannı çok 
aevdim ye beiendim. En iyi ve yürek· 
ten dileklerim daima cemiyetle hera• 
berdir.'' 

Çocuk bayramında lolanbul Halke· 
Yinde bir İnfal ıünü de tertip edilmit· 
tlr. Çocuklar araaında en ırü:ıel tiir 
okuyana hediyeler verilecektir. 

Gürbüzlük müaabaka.ı 
Çoculı: haflaınull üçüncü salı günü 

saat 15 te ırene Halkevinde aüt ve 
mama çocukları araımda mükafatlı 
birer gürbüzlük müaabaka11 yapıla
caktır. 

Müsabaka için timdiden idare me· 
murluğuna müracaat edilerek çocuk· 
!arın kaydetıirilmeai lazımdır. 
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'Esmerlik, 
Sarışınlık 

Dünyada ekıilmiye be.tlryan teY 
)eri sayarken batta gelen, altın, in
saf, utanma, rahat gibi feyler için
de kara saç ve esmerlik matahını 
da saymamız lazımdır. 

Batlarımızı (okıijenli ıu) ile ıu
lt.ı.maya baflayalıdan beri, en ea
ıner ve. kara saçlı kadmlarm aaç
lan lepııka, mısır püskülü gibi aa• 
n oldu. Onun içindir ki; artık pa· 
ıaport eşkalindeki aantın veya ea
merlik malilmatı tanıtına kıymeti. 
pi büsbütün kaybetıniştir. 

Milletler vardır ki; daha doğru
•ıı vardı ki; aarıtm olarak tanm
DUfb: Şimal halkı, İskandinavya 
! ,far, Şimali Almanyalılar ve ln
ı,ilizler gibi ••• 

Gene milletler vardı ki; esmer 
'lnınmıştı: İtalyanlar, lspanyol

la.r ve Romenler gibi... Bu malu
mat artık, dediğim gibi oksijenli 
suyun hinunetile tarumar olmut
tur. Artık kara saçlı kadın arama
yınız, bulamazsınız.. Son günler
de paskalya tatilini lıtanbulda ge 
çirmeğe gelen Romanyalı hanım
lara baktım da içlerinde bir tane 
esmer değil koyu kumral bile gö
remedim. 

Vaktile erkeiin kana ve ırka h&
kim olduğunu zannederlerdi. Son 
zamanlarda saçlarının rengini, ka 
tının, gözünün biçimini değittire
rek kendine batka bir ırk Çetnisi 
veren kadınların ırka tesiri oldu
ğunu kabul etmemek hakaızlık o
lur. 

Kadın möheadla! 
Onu da gördük. se:ı.ırdım ki; ka 

dınlar için aevilmiyecek teylerden 

biri de riyaziyedir. Aldanmıtmı. 
Çünkü son günlerde Mühendis 

mektebi iki de hanım mühendis 
yeti9tirdi. Vakıa kadınların erkek
lerden daha ziyade hesaplı daha 
ziyade hendeseli oldukları ı:ıubak
kak ise de timdiye kadar, beton 
hesabı yapan, köprü kemerinin a
çıklığını bulan, bir demiryolunun 
meylini hesaplayacak kadın çıkma 
mı9tı... O da oldu... Mübarek ol
sun! Amma dütündüğümü sakla
yamam •..• Ben kadınların mühen
disliği fikrinde değilim. Zaten ka
dının erkekle hayatta ayni hat ü
zerinde yürümesini erkek noktai 
nazarından bir mai,et zaran, ka
:lın noktai nazarından bir (aile o
cağı) zararı telakki ederim. Ben
ce kadının yapacağı en büyük ev, 

M illlgel'in tdetf uımsnı: 80 

Hl kiye 
•• 
Uç süal 

-Fran•~an -
Napol- IDtalumı: teftit ederken of. 
rada daima defitmiyee, artıp ekailmi 
yen üç .üal 1<>rardıı 

1 - Kaç yapnd••m? a - Kaç -
nelik asken.in? 3 - 1-atonın 
kim7 

Dört saat aonra bir alayı teftit ede 
cekti. Silahlar temiııleniyor, yağlanı
yor, parlatılıyor, kıtlalarda koiutlar 
ailinip oüpürülüyor, atlar timar edili
yOI', yollar temizleniyOI', askerler lr&f 
oluyordu. Zabitler efratla birer birer 
tnefİıul oluyorlardı. Büyiilı: bir failli. 
yet ve telifh telqh aidip ırelmeler var 
eh. 

Yiliıbaıı Maurice aptal bir nefere 
yarım aaattir ıneram anlatmak için do 
kuz dofuruyOI', anaımdan emdiği aüt 
burnundan ırellyordu. Bu bir Alman 
neferi idi. Franaızça da bilmiyordu .. 
Halbuki Napoleon'un teftit emaamda 
methur aüallerini ona da aonnaaı ihti 
mali vardı. Yüzbaır bu ıüallerln ce
vaplan olan iki rakamla bir kellm..:i 
ğin Franaızçaaını öğretinceye kadar 
akla karayı leÇti. Nihayet Almanca 
bir defa daha anlattı: 

- Napolecıı:ı sana ilk aüali aoraoak 
oluna <25• diyecekain. 1kmci aüali 
aorduğu zaman <2• cevabım Yerecek 
ıin. Üçüncü ıüali aorduiu vakit onun 
gözlerinin içine bakıp sölrıünü ırere· 
cek, ırür bir aeale "Seni" diye bağıra 
cakam. Anladın mı? 

Alınan neferi anladritru anlatmak 
için baımı oalladı. Yüzbaıı meınnun 
oldu: 

- Peki, dedi, tiındi beni Napolyon 
farzet ve aüallerime cevap ver: 

- Kaç yaımdasm? 
-Yirmi b"f. 
- Kaç aenellk aakerain? 
- lki. 
- lmperatonım kim 1 
Nefer ıreniı göluünü ırerdl. G<lsle· 

rlni yüzbaımm gözlerine içine dikti 
ve yüluek aeale bağırdı: 

- Seni.. 
Yüzbap iki kat memnun oldu. De .. 

Yeye hendek atlatmı9tı. Nefer zor an 
lamıttı anım~ pir anlamıt. temiz an· 
lamııtı. 

"Sen" diye bağırdığı zamanki va• 
ziyeti ve aeai yÜzbatının iatediğindea 
de ali olm,uıtu .• 

Maamafi kaim kafalı neferin inti
kaline pek te güven olmazdı. Onun i
çin tecrübeyi bir daha, bir daha, bir 
daha tekrar etti. Neticeler hep müa
bet çıktığından yüzbatı miiaterihane 
geniı bir nefes aldı. 

'f '!- 'f 

Teflİf baılıyordu. Napoleon alay• 
daki temizlikten, intizamdan, zabitle
rin gayretinden, efradın dirayetinden 
çok memnundu. 

Napolyonun arkasından yürüyen 
alay kumandanının ağzı kulaklarına 
varıyor, koltuklan kabanyordu. 

Tesadüf Napolyonu yilzbatı Mau· 
ricenin alın teri heaabına kemale ge
tirdiği Alman neferi ile kartılattırdL 
Napoleon malıim aüallerine batladr .• 
Fakat olacak bu yal Bu defa her va
kit ki gibi birinci aüalden batlıyacaiı 
na ikinciden tutturdu: 

- Kaç senelik askenin 7 
Nefer Fransızça bilmediği için aÜ· 

ali anlaınıyordu. Tereddütsüz cevap 
verdi: 

-25 ... 
Napoleon tatalaınıfb. Yüzbll§I 

Maurice ta hiç heaaba katmadığı bu 
aksi teaadüften ıatalaınıf, beyni kar
m,a karıtık olmu9tu. lspannoza tutul· 
mut gibi titriyordu. Alay kumandanı
nın da halini bir gönneliydi. Napol· 
yon neferin hakiki yatını bile göster• 
miyen çok ırenç ve taze yüzüne hay· 
retle baktı: 

- Peki, o halde kaç yaımdaaın? 
Diye oordu. 

Nefer gene tereddüt.üz cevap ver 
dl: 

- lkil •• 
Bu sefer koca Napolyon köpür

müıtü. Bu nefer kendiıile alay mı e
diyordu? Hiddetle bağll'dı: 

- Sen mi adisin, ben mi 7 
Nefer bu sefer geniı gökıünü ger-

di. Gözlerini N apolyonun gözlerine 
dikti ve yüzba9mm istediğinden daha 
güzel bir tavırla bağırdı: 

- Sen! •.. 
-

kurduğu aile, en güzel köprü ne
siller arasında teıia ettiği rabıta 
ve en güzel eser biçiınli ve hende
aeli doğurduğu çocuklardır. 

FELEK 

MAKEDONYA 
Ajk, Ein, Politika ue Kan. 

Niyazi evveli Reane civarında dolatan 
Kıriste Voyvoda ile Petre'nin yataklanm 
keıfe uğnlftı. Fakat Bulırar köylüleri
nin ebedi "'Neznam"lan bu iki Voyvo
da iç.in bir nevi bayat aiğortaaı halinde 
idi. Muvaffak olmak için yorulmamak, 
bıkmıunak, uııarunamak Iaznndı. Niha
yet günün birinde aırf bir tali eseri ola
rak Kıriıtenin Reıne civannda Fıroıya 
köyünde iki arkadaşı ile birlikte saklı 
bulunduğunu öğrenebildi; bir yıldırım 
gibi saldırdı. Bot avlanan Ktri&te bir sa
manlık içinde saklanarak bir müddet i
çin yakasını kurtarabildi, fakat kurtuluı 
olmadığını görünce teslim oldu. 

Az sonra, Kermanlı Petre de sıra
sını aavmuftu. Bu Voyvodayı Niyazi 
Beyin müfrezeleri bir müsademede 
yaralamış, ve Kennanlı yaralı yaralı 
kaçarken pusu tutmu§ bir Kesriye bö-

Müellifi: Nizamettin Kazıt ...... ,, ... ,,.,,,,, .............. 
Jiiğü tarafından öldürülınüttü. 

Resne kumandanı gayet aiatema
tik hareket ediyordu. Taburunu yay
mrı bir tarak dubası gibi mrntakaoınr 
dö~ koldan tarıyordu. Henüz bir a_Y 
geçınemiıti ki civar köylerde tam bır 
emniyet teeaaüa ettiği görüldü. Yüzler
ce silih, okka okka dinamitler, aayı
aız bombalar ele geçirildi. Bir çok 
Bulgar köylerindeki Makedonya ihti
lil merkezleri, mühürlerile kasa.lan, 
katipleri, reis ve azaları ile birlikte 
keıfedildi. Oh. . • Bu kolağa11 pek 
dehtetli bir adamdı. Denilebilir ki ae
nelerdenberi ihtilale hazırlanan bu 
mıntaka bir ihtilal yapabilmek kudre
tini aagari on sene için kaybediver .. 
mitti. Fakat bütün bunlara rağmen 
ihtilalci Hıraito Dontef bir türlü ya
kalanamıyordu. Halbuki asıl muvaf
fakıyet bunu yakalamakta olacaktı. 

MİLLiYET PERŞEMBE 20 . NİSAN 19& 

lngilizler 
Mahkum oldular 

(Başı 1 inci sahifede) 
janar muhabirinden : Hikimler bir 
aaat kadar müzakereden sonra mah .. 
keme aalonuna glnnitlerdir. Bu esna
da aralarında güzel kadınlar da bu
lunan yüzlerce ki§i büfede aandiviç ve 
ya havyar yiyerek ırazete, kitap oku
yarak veya konuıarak neticeyi bekli
yorlardı. Bazı gruplar da iakaınbil 
veya tavla oyruyarak Yakit geçiriyor
lardı. Hazır bulunanlar araamda Mos 
kovanın bütün amıflanna mensup kim 
seler vardı. 

Karar 
MOSKOVA, 19 (A.A.) - Müda

faanameler bittikten aonra mahkeme 
heyeti çekilerek dokuz saat devamlı 
müzakerede bulunmUf ve tekrar mah 
keme salonuna gelerek hükmü bildir
mİ§tir. Bu hükme göre, lnırillzlerden 
Gregory beraet etmekte, Monkhouse, 
Nordvald ve Cuahny üç gün içinde Sov 
yet topraklanndan tard ve bet ıene 
müddetle de Rusyaya dönmekten me
nolumnakta Mac Donald iki Thorn
thon üç sene hapse mahkıim edilmek
tedir. 

Rualardan Guaaef, Labanof ve Su. 
kunıçkin on, Zorin Kotliareski ve oo
kolof sekiz, Karaf"DDİvikof, bet, Ale
niık üç, Lebedeff iki, Kutuzora bir 
buçuk aene hapae m.ahkUnı olmutlar
dır. Zievert beraet etmiıtir •. 

Ceza tarda tebdll edilecek mi? 
MOSKOVA, 19 (A.A.) - Reuter 

Ajansı bildiriyor: Thoronton ve Mac
donald bu sabah aaat 1,30 da hapoe 
ginnitlerdir .. Umumiyetle zannedildi
ğine göre bunların mahkemenin hük
müne devlet reisi nezdinde itiraz et .. 
melerine müaaade olunacak ve belki 
de mahkıimiyetleri tard cezaaına tah
vil edilecektir. 

Madam Litvinof bu aktam bir balo 
vennektedir. Baloya bütün matbuat 
erkAnı ve ecnebi ve Rus siyaaet adam 
lan davet olunmuıtur. Bu balonun ve 
rilmeai Sovyet makamatiyle Moakova 
da bulunan ecnebiler araarnda dost
luk münar.ebetlerinin yeniden tesisi 
için bir hareket olarak telakki edil
mektedir. Filhakika aon mahkeme eı
naamda vaziyet o kadar gerırin bir 
hal almııtı ki bir Rus lngiliz ca
ıuılan itine kan§DUt olmak korkusuy 
le ecnebi dostlarının elini bile aıkmak 
tan sakınıyorlardı. 

lngiliz kabinui bekliyor 
LONDRA, 19 (A.A.) - Kabine a

zasından on zat, dün öğleden sonra 
bir aaat bir çeyrek toplanmıtlar ve 
Moskova davaaınm ibdaı etmİ§ oldu
iu vaziyet hakkında görütmüılerdir. 
Davanın neticesi malUm olmadan ev
Yal bir gWuı beynatta buunulmaya
caktır. Sir John Simon, Loqdrada kal 
mqbl'. M-ileyhin muhtemel her 
türlü vaziyete koymak üzere karar
lar almağa mezun oldutu .Q:rlenmek
tedir. 

lngills gazetelerinin mütalealan 
LONDRA, 111 (A.A. - Gazeteler 

ekaeriyetle Moekovada verilen hükmü 
tenkit etmektedirler. Tlmea ve Daily 
Hrald gazeteleri vak'ayı kaydetm"k· 
le iktifa ediyorlar. Daily Telgraph ıra 
zetesi hükıimetin Moskovada mah
kıim olanlann affedilmeai için bütün 
ırayretini aarfetmeai ve icabeden ted· 
birlere müracaat ~lemeai lazım gel
diğini yazmaktadır. Daily Mail gaz· 
teai de Sovyet Ruayanm kendiliğinden 
mahkılmiyet kararnu tart cezaaına çe 
vireceğini ümit etmektedir. 

Mukabelei bllmiail bfZfladı 
WNDRA 19 (A.A.) - Evvelce ta 

aarlandığı ıribi bu aktaın değil, fakat 
bugiin öğleden aonra neıredilecek be· 
yanname Rua mahıulit ve mamulatın 
elan bir çok çeıitlerin lngi!tereye itha
li yaoak edilmi9tir. ithali memnu olan 
bu çe9itler Ruayadan lngiltereye yapı 
lan ithalatın top yekünununun yüzde 
80 ini teıkll etmektedir. Bu memnu 
eıya arasında bilhaıaa yağ, petrol, ke 
reate , ham paınuk ve hububat tane
leri vardır. Bu beyannamede zanıri 
ihtiyaçlardan olan ve nevileri bu ıu
retle tayin edilen ticaret eıyaamın ıe
çilmit olmaaının aebebi, bu maddele
re anbargo konmasının her türlü Rus 
ithalatına anbargo vaz'ından daha ko 
lay olmasıdır. 

Memnuiyet karan 2 nisandan itiba 
ren meriyete girecektir. Çünkü lngil
tereye gönderilmek Üzere bu yakın· 
!arda yola çrkanlmıt olan Rua m.ahau
lat ve mamulatı lngiliz alıcılara ait 

Çünkü Dontef Bulgariatandan bu mm• 
takaya sureti mahsuaada ırönderilınit 
ve aaıl vazifeıi yerli ihtililcileri aara• 
ym direktifleri dahilinde hareket et
tirmek olan bir yari dibi komiteci idL 

Biribirini takip eden muvaffakıyet
ler Niyazinin azmini bir kat daha art· 
tırmıt bulunuyordu. Tahkikatı ıiddet
lendirdi. Eline geçen her çeteciyi, en 
ketum bir inaanı bile bülbül gibi ıöy
letehilecek vaıtıaları kullanarak iıtiç· 
vap etti. Fakat aıağı yukarı hiç bir 
netice elde edemedi. Daha doğnısu 
elde eltili netice bir türlü onu hede
fine ulathraınadr. 

Elinden geçen yüzlerce Bulgar Ma
kedonyalı araaından yalnız gebe bir 
kadın fU kısa ifıaatta bulunmuştu: 

- Dontef, Dangul ile beraberdir. 
Voyvoda Kriate onları bir yere gÖn· 
dernıitti ama. • laa hakkı için ben bil
miyorum. 

Dangul Kristenin sağ kolu ve Don
tef bütün Reane ve Ohri komiteciliği. 
nin nıhu idi. Niyazi aon bir muvaffa
kıyet kazanarak üzerine aldığı İ§İn 
sonunu getirmeğe karar verdi. Seçme 
adamlardan bir müfreze yapıp çarık
larını bağladı, yola düzüldü. 

Bankalara 
Tehacüm 

(Başı 1 inci sahifede) 
diri er. 

M. Benzon ne diyor? 
Bir muharririmiz dün banka Kom

merçiyale ltalyana lıtanbul ıubeai 
müdürü M. Benzonlo Ergani iıtikraz 
tahvilleri hakkında görü9mü9tür .• 

M. Benzon demiıtir ki: 
- Parayı bu kadar iyi bir surette 

iıletecek emin bir vaatıa olamaz. Er· 1 
ırani lotikraz tahvillerinin, çok karlı 
ve iıtifadeli bir ,ey olduğunu dü,üne· -
rek ben kendim, bunlardan bir mik- ı ir 
dar satın aldığım gibi, sevdiklerime, 
doatlanma da tavsiye etmel..ten geri 
kalınıyorum. 

Geçen gün Muıtafa Şeref Beyin 
Halkevinde verdiği konferansta bulun , 
dum. Mustafa Şeref Beyin bu iıtikraz 
İçin söyledikleri tamamile doğnıdur. 
Yakın tarihlerde parayı bu kadar iyi 
plise edecek herhangi bir ecnebi is4 

tikrazı açıldığını hatırlamıyorum." 

M. Goldenberg ne diyor? 
Doyçe Bank lstanbul şubesi mü

dürü M. Goldenberg yeni dahili istik
razımız hakkında §Unları söylemiıtir · 

~ FENERBAHÇEYI sevenlere 4 
Ziraat Bankası Mü diri yeti umumiyesi F enerbahçe e,ya piyanğo&u hakkında 

ıuabatına bir tamim göndermit ve nihayetini töyle bitirmiıtir: 

Madde 15 - Bu İşin banka hizmetlerinden ziyade 
bir memleket vazifesi olduğu ve hasili'.tm yüksek 
gayeler uğurunda sarfedileceği düşünülerek gön
derilen biletlerin satılmasının teminine çalışılması 
rica olunur, 

Bugünden itibaren Ziı·aat Bankasının her ıubesinde satılacak biletlere tesa
düf edecek ikramiyeler de yine ayni ıubeler vasıtasile sahiplerine 

gönderilecektir. (2178) ~ 

:.<f' • -:. .., .. •• J., " • .. • • • • • • ' 

Bu akjam ARTtSTIK Sinemaaında 
• bpanyo'ca sözlü ve şariulı 

Dü yanın Son Erkeği 
Komedi müzikalinin ilk irae•i 

Baı rollerle: 
Gençliği!l preusi RAOUL ROULIEN ve ROSİT A MOREN O 

Heyeti mugan,iye, Mus.ki, şarkılar, lüks ve ihtişam bu mü
kemm~l voın • ~in;n b3,lıcı evsafıdır. 

İlaveten: FOX JURNAL - (2251) 
- Memlekette taaarnıf edilen pa

ralar, ıimdiye kadar ekaeriyetle emli. 
ke kapatılıyordu. Emlak ise bugünkü 
ıeraitle iyi bir kazanç temininden u· 
zaktır .. Ergani istikrazmı ben bu nok 

p••••••• Bu akşam 
Marie Dresler 

GLORY A sinemasında ------.. 
Jean Hersholt ve Myrna Loy 

tai nazardan taaarruflan, en faydalı 
9ekilde işletebilecek güzel bir fıraat 
telakki ederim. Birkaç gün evvel An
karada idim. Bu eınada Cümhuriyet 
Merkez bankasının 3 milyon liralık 
bir ihtiyat sennaye tetkil ettiğini ve 
bu paranın bütün milli iatikrazların 
istikrar halinde kalmaaı için karı•· 
hk ittihaz edildiğini öğrendim. Bu va 
ziyet kartmnda tahvilatın kıymetin· 
den kaybetmesine ihtimal yoktur. Bu 
kadar sağlam kartılığı olan bir istik
raza iıtirak etmemek küçük aennaye 
aahipleri için bile hatadır." 

Dün aktama kadar milli ve ecnebi 
bankalara tahvil aatm almak Üzere 
müracaat edenler evvelki ve daha ev· 
velki günlere nazaran çok fazla idi. 
Bankalarda küçük tasarruf hesaplan 
bulunanlar da ehemmiyetli surette İs
tikraza iştirak etmektedirler .. 

Tahviller borsada kote 
edildi 

Borsa ve Oamanlı Bankası komiaer 
liğinden: 

2031 numaralı 1932 senesi müvaze 
nei umumiye kanunu mucibince çıka· 
rılmıt olan her biri itibari 100 lira kıy 
metinde yüzde 5 faizli hazine tahvil· 
!erinin 15 Nisan 1933 tarihinden iti
baren borsada kote edilmit olduğu 
tin olunur. 

Razgrat hadisesi 
(Bil§' 1 inci aahifede) 

grafnamede Türk ve Bulgar doatluğu 
nu haleldar edecek mahiyette telakki 
ettikleri bu h1dlM7i protesto ettikleri 
ni bildireceklerini el!ylemiılerdir. Ge
ne bu içtimada talebe Türklyedeki mi
aaferetlerinden çok memnun oldukla 
rmı aamjmf bir tezahürle tekrarlamr! 
!ar ve Bulırariatana döndükleri za
man Türk ve Bulgar doıtluiunun tak
...iyeıine çalıtacaklannı aralarında bir 
defa daha kararlaftınnrılardrr. 

Bulgar sefirinin beyanah 
Şehrimizde bulunan Sofya gazete

leri muhabiri M. Tabakof'un verdiii 
malUmata &'Öre Razgrat hidiaeainin 
mes'ulleri 9iddetle takip edilmekte
dir. Bulgarlatanm Ankara aefiri M. 
Antonov da Ankarada gazetecilere 
beyanatında badioeden mütevellit te
eaaürlerini izhar etmif, bu meselenin 
iki millet arasındaki doatluiu boza
cak bir mahiyette olmadıirnı ve mü• 
pvviklerin kanun daireainde takip ve 
tecziye edileceklerini söylemiftir. 

bulunmaktadır. 

Siycui mcuuniyet hakkı 
kaldırılıyor 

LONDRA, 19 (A.A.) - l~l!iltere
de bulunan Rua ticaret ~eye~ının ba~
lıca 3 azasına veri~en aıyaaı m~sun1-
yet hakkı, Reuter aJansını'! aldıgı ma 
lıimata göre, kat1 surette nıhayet bul
maktadır. Bu aza, ve bunla.rrn çalq
tıklan büro artık bu maaunıyet hak
kından iatifade edemiyeceklerdir. 

Sovyetler birliği elçiı~ bu sabah ha 
riciye nazırını ziyaret ebniıtir. 

Bu aırada latanbul en bayağı dü
ıünceler içinde yuvarlanıyor Abdül
hamit Selanikten gelen Niz~ Beyin 
yarıda bıraktığı memleket biyanetini 
tamamlamak için tedbirler bulmağa 
çabalıyordu. lıtanbulun en methur 
caauılan, hafiyeler birer birer Rume
liye yollanıyordu. Bilhaıaa Ferik lı
mail Mahir Patanın riyaaet ettiği bir 
patalar heyetine gayet kat'i emirler 
verdinni,ti. Bunlar cebir ve tehditle, 
yahut avuçdolusu altın sarfederek 
ne yapıp yapıp gizli cemiyetin eleba
tılannı meydana çıkarmıya, tevkife 
Ye lıtanbula aevke memur olmu9lardı. 

Dünyanın her devrinde ve her di
yarda az namuuuz rezil mi bulun
muıtur. 7 

Patalann gellılni haber alır almaz 
bu tabakada derhal bir hareket aezil· 
di. Faraza aıkeri mübayaat komiayo
nunda hıraızlıklan ke9fedllmlt bir a
lay müftüsü Mustafa ve bir Miralay 
Nazmi vardı ki bunları parçalaınak 
her namuılu vatandatın anadan doğ
ma bir hakkı addedilebilirdi. Tahki
kat komisyonunun kar§ıaında alçaklı
ğın ilk beımelesini bunlar çektiler. 
Saray bunların maa.tlanna maaf, nİ· 
şanlarına nitan katt>. Ne gariptir ki 

t.rafından temı!l edilmit Metro Coldwyn - Ma1er'in FranS1xca mükllemeli 

E M M A (VASiYETNAME) 
•ondere<:.e hiaıi ve müeııir filminin ilk iraeıl. FOX JURNAL'de: Sair manzaralar 
ıneya,,ındit tayyareler yarıtı, Japon sevab.ilinin tahribi. Hamit: Bu akıam Hanımlara 

··-------· ALBI tu•alet sabunluı d.aiıblacaktır. (2247) ........... . 

İRTİHAL 
Maarif Vekaleti prevantoryum mü di

ri Doktor Zeki Sıtkı ve Devlet Demir 
Yolları Fen memurlarından Fethi Sıtla 
Beylerin pederleri Üsküdar otuz yedin 
ci mektep müdiri Bekir Sıtkı Bey ve
fat ctmiıtir. Mümaileyh otuz aekiz sene 
ye yakın zamandanberi irfan hayatımız 
için uğratmıt ve didinmiı maarifin en 
eski emekdarlarınclandı. Cenazesi salı gü 
nü Edirnekapr'daki medfenine tevdi edil 
miştir. Allah rahmet eylesin. (2252) 

Danalı çay 
Hukuku idare profesörü Muslihid

din Adil Beyin Brükael Beynelmilel 
ldari ilimler enatitüaü asli azalığına 
intihap edilmesi ve ahiren Ahmet Re
şit Beyin de Romanyada Kralın fahri 
himayesi altındaki idari ilimler Cemi
yeti (ferik) azalığına ve memleketi
mizde mukim ecnebilerin hukuki va
ziyetleri hakkında Labey Hukuku dü· 
vel akademisinde bu yazın derıler 

vermek Üzere Akademi tarafında Li 
heye davet edilmesi münasebetile ve 
memleketimiz, bilhasaa darülfünunu
muz için çok ıerefli olan bu hadiseler 
•esileaile Hukuk talebeai tarahndan 
mezkur müderrialere, talebenin mu· 
habbet ve hünnetlerini teyiden izhar 
etmek lizere 27 Nisan 933 perıem
be günü aaat 16,30 da Tepebatında
kl Turlng Palasta bir danalı çay ter
tip edilmiıtir. 

Davet 
Ankara liselerinden yetitenler 

cemiyetinden: Cemiyetimizin ida
re heyeti intihabı 21 cama gunu 
saat 14 de halk evinde yapılacak
tır. Bütün arkadatların gelmeleri 
rica olunur. 

TURKlYE lŞ BAN
KASINDAN: 

Milli Bayram münasebetiyle 23 Ni
san 933 pazar günü htanbul ve Beyoğ
lu ıubelerimiz kapalı bulunacaktır. 

lstanbul ikinci icra memurluğundan: 

Mahcuz ve satılmaaı mukarrer Anti

ka Heybe, Yastık, kilim, kadife Halep 

Çatması, Utak halısı, Beluç çift heybe 

24-4-933 tarihine müsadif pazartesi gü

nü saat 14-15 araaında Çarıü kebirde 

Zincirli hanında S No. lu antikacı dük

kanında birinci açık arttırması icra kı

lınacağından talip olanların muayyen 

ırün ve saatte mahallinde hazır bulunma 

lan ilni olunur. (2216) 

bütün bir memlekete yeni bir hayat 
vermesi mev1ut ve mukadder olan Ü· 
çüncü ordunun genç zabitleri arasın
da da bunların aafına katılanlar görül. 
dü. Cinci Hüseyin adını tat•Yan bir 
ıüvari mülizimi, Nidai iıminde bir di· 
ğer zabit ve piyade !1'~1~~imle~den 
laınail, Paıalar heyetınm ucreth ca
susluğunu yapmıya ba9ladrlar. 

Halbuki bu aırada ayni ordunun 
mülazim Manaatırh Hakkı, mümtaz 
yüzbaıı Selô.nildi Nuri, beıinci niıancr 
alayındaki Şerif ve lbrahim ve Ulah 
köylerinde dolatan Selinikli Mehmet 
Ali Beyler gibi aletli genç zabitleri 
halk tabakalarının araaında durma• 
dan dinlenmeden büyük güne hazır
lanıyorlardı. 

laınail Mahir Pata Arnavut olduğu 
için Abdülhamide casualuk edecekle
ri daha ziyade bunlar araaından aeç
ınefe çabalryordu. Eaaaen Pqalar heyeti 
ne Reiı intihap edilmeei de paclip.hm 
emniyetinden ziyade kendisinin Arna
vut olmaamdan ileri geliyordu. Fakat 
lsmail Mahir Pa9aya Perlepe kazasın
da kaymakamlık eden ve iftirakçı Ar
navut grupunun azası olan Şevketten 
bqka yardoncı çıkamadı. 
Manutınn içine bilhaısa ehemmi-

1 \1 RADYO 
Bu günkü program 

18 den 18,45 kadar Saır; (Nebil oilu Jsmail 
Hoklo Be1). 

18,45 den 19,30 kadar Orke•tr&. 
19,30 den 20,00 kadar Franau::c& der• (IJerlct"' 
mlt olanlara). 
20 den 20,30 kadar Sas (Ülkü Hanım) 
20,30 den 21,30 kadar Tanburi Refik Be7 ve 

arkadatları. 
21,30 den 22,30 kadar Orkeatra, Ajans v• 
Boraa haberleri aaat a1an. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalastao, 
18. : Alaturka aa2' 
18.45 : Gramofon. 
19.20 : Alaturka saz. 
20.10 : Ajana haberleri Te ha•a raporu. 
VARŞOVA, 1411 m. 
13.15: Orkeatra konaeri. 16.30: Pl.i.k. 16.35: 

Müsahabe .• plılk. 18; Pli.k. 19.25: Haberler ... 
Kahve musikisi. 20.SO: Haberler, ~ Orkestra 
konaeri. 21.05: Klarinet konseri. 23.20: Dan• 
musUci.ai. 24: Lemberı'ten: "Baıateli,, iaint· 
1i var,.etıe.li temail. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 
19.0S: Orı konaeri. 20.40: Şarkılar. 21.40: 

Kiiçnk tiyatro temaili. 23.30: Haberler. 4 Si· 
gan musikisi. 

MONIH, 532 m. 
20: Milli neıri7at. Hitler (Berlinden). 23: 

Oda mu•ikiai. 
VIY ANA, 517 m. 
21.10: Orkestra konaeri (Bü7ilk konser .... 

lonundan naklen). 23.35: Bar•mueikieL 
PRAG, 427 m. 
Z0.30ı Köylll bando -u•ild•" 21.10: Çalr 

fllharmonik takımının kon•eri. 23.20ı Ora-...,,, 
piyano konaeri, 

ROMA, 441 m. 
21.20: Pli.k. 21.50: Senfonik kon.aer. 
B0KREŞ, 394 m. 

' 

12: Plilıı:. 13.20: Plik. 17: Korıaer. 20: SeP .. 
fonik lıtonaer CV••aldl, Dubola), 

MOHLAKER, 360 m. 
20: Milli neıriyat. 23.25: Kreiıler Ye Schu .. 

manıı'ın eserlerinden piyano lır:oaıerl 
HA YLSBERG, 276 m. 
20: Hitler'in doiduiu a6n. müa.uebetil• 

Hitler neıriyab. (Bütün Alman mer.kealetf 
hlrdeıı). 

Yeni na,rlyal 

Birinci Türk tarih 
kongre al 

Geçen yaz tatilinde Ankarada top• 
!anan birinci Türk Tarih kongreıinde 
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti azası ta 
rafından verilen konferanılarla kon• 
grenin müzakere ve münakatalannJ 
ihtiva eden zabıtlardan 5 adedi latan 
bulda Devlet Matbaası tarafından ba• 
sılmııtır. 

Türk medeniyetinin eskiliği, Türk 
ırkının muhtelif sahalarda ve tarihin 
her devrinde meydana getirdiği yük· 
aek eserleri ilmi delillerile ve büyük 
bir vuzuh ile gösteren bu eseri ihtiva 
etmiyen her kütüphanede mühim bir 
botluk var demektir. 

Budda 
Haydar Rifat Bey yeni bir eser 

netretti: Budda. Edwar Şure'deıı 
tercüme edilen ve derin bir vukuf 
ve tetkik eseri olan bu kitabı tav· 
siye ederiz. 

yet nriJmitti. Ordu merkezinin ihti• 
ili oemlyetinden temizlenmeaini pa• 
dif&h bilhassa irade eylemiıti. Bu va· 
ıı:ife Sami Bey namında bir polia mil• 
fettltl tarafından idare ediliyordu· 
Bu herif hinoğlu hinin biri idi. Bur• 
nu iyi koku alıyor, kulaklan çok iyİ 
itiliyordu. O derecede ki eğer rahat 
çalıtabilmek imkanını bulacak olaa:ır• 
dı Abdülbaınide askeri fırka teıkila• 
tmm bütün esrarını toplayıp göndere' 
ceii muhakkaktı. Fakat dedik a. • 
Ferdi lethit uadllerine ve ıuikastlara 
taraftar olmamaa.ma rağmen cemiyet 
auikaatlar yapmıya mecbur kalıyor• 

du. Nitekim günün birinde eline ge• 
çen bir ipucu ( 1) kulağı delik poli• 
müfettitini Tıra9ova taraflarına doğf'll 
bir seyahate mecbur etti. Ondan aoıı· 
ra hazretin nam ve nitanı beliraizleıti" 
verdi. Üıtat cehennemi boylayıver· 
miıti. 

Tatlı bir gece sohbeti 
Hava çoktan karannıştı. Faknt ~"'. 

ranlığa alışan gözler gündüzmüt gıb' 
etrafı görebiliyordu. 

Ayışığı yoklu. Fakat odada yan•" 
(Devamı tJar) 



Kayak !porl&rı 
Tehlikeli midir? 

Atletizm antrenörü Her Abra
hams, Kayak sporları için fU ma
kaleyi yazmıtbr: 
"Halihazırda Türkiyede herkesi 

alakadar eden kayak sporları hak 
kmdaki dütünceler fU tekilde e
celli etmektedir. 

Kayak ıporları çok güzel, fakat 
ayni zamanda tehlikeli bir teydir. 
Hakikat tudur ki, Kayak sporları 
hakikatan insanların sıhhatli vo 
sağlam olmaları için çok lazımdır. 
Bir jimnaatikhanede kumanda ile 
yaptıracağım harekat için ne ce
saret ne de kuvvetli kalp ve ciğer
lere ihtiyaçım yoktur. Buna mu
kabil vücudümü açık havada tabi
ata kar91 koymak istediğim zaman 
böyle jimnastik harekatının oka
dar manaıı ve faideıi kalmaz. A
çık h~vada rüzgar, günet soğuk, 
kar, yağmur ve hava vücudümün 
azaları üzerine tesir yapar. Bütün 
dütüncelerim ve adelltım tabiate 
kartı mukavemete hazır ve kabili
yetli olur. Fakat ben cesaret kud
ret ve tabiyattan hotlıı.nma ve ta
biati sevmek gibi ahlaki ve bedeni 
hassaları kendimde cemedebilirim 
o zaman muvaffak olabilirim. Ben 
her9eyden evvel mücadeleyi öğren 
meliyim. Fakat herhalde bu da 
mücadeleye mecbur olacağı yer
de daha iyi olabilir. Esas itibarile 
vücudün her suretle bu tekilde ter
biye edilmesi mecburiyeti vardır. 
Bu mücadele bir kaç adeleyi değil, 
bütün vücudu hazırlar. Vücudun 
terbiyesi tudur ki: 

Binlerce kenafın rüzgar ve fırtı
nada ormanlar ve dağlar üzerin
de ve suların içinden geçerek ken
dilerini tabia_tin bütün bu mütkilA
tına kartı muvaffak olmu9 bir va
ziyette mağrur görebilecek kabi
liyet iktisap etmeleridir, vücudun 
terbiyesi için ayni zamanda genç 
ve ihtiyar herkes dağlara gidip 
kayak kaymaktadır. Dağlarla mü
cadelede herkes vücudünün bütün 
azasının vaziyetihakkında bir piks 
ediniyor. O dağların müşkilatile 
mücadelede tecrübe ile vücudünün 
a:ıalarmm zaif noktalıı.nnı çabu
cak öğrenir. Milptediler kayak 
sporlarına başladığı zaman vücu
dünün bütün zayıf noktalarını an
lar, ve ba9langıçta kendisini zayıf, 
yardımsız ve cezaretsiz bulur. U
~aktan pek korkunç gözüken dağ 
ıle mücadeleden korkar. Gayet kı
sa bir müddet çalrttrktan sonra 
kayak sporlarının vücudün azala
rı kuvvetlendirdiğini ve sıhhatlen
dirdiğini ve tabiatile fırtrna. kar, 
soğuk ve rüzğiirle mücadeleye a
lıştığını gö··mek çok meraklı ve
enteresandır. İlk günleri çok kork 
tuğunu söyliyen müptediler, bir
kaç gün sonra kayak sporlarının 
dünyanın en güzel sporu olduğu
nu söylerler. Yalnız, dağ hayat ve 
vaziyetine yabanciliktrr ki, tehli
keyi tevlit eder, onun için müpte
diler hiç bir vakit yalnız ve kıla- , 
vuzsuz dağa çıkmamalrdırlar. 

Ulu da/im 2000 metre irtifaında 
ki bir mahald~ bu!u~an otelin ya- J 

nında müptedıler ıçın kura olmak 
ve kayak kaymak için gayet gü
zel ve müsait kayak mahalleri var 
dır. Bunun için 2500 metreden zi
Yade irtifada bulunan Uludağ te
Pesine kadar çıkmaya lüzum yok
tur. Çünkü tepenin bütün etrafı 
ekseri, tamamile boy tabakalariyle 
kap!ıdır. Ve burada tehlikesiz ka
yab.ılrnek için kayak kayacak kim 
senın kayak tekniğine tamamile 
vakıf ve tecrübedide olması lazım
dır. 

Bundan başka Uludağın tepesin
de kanunuevvelden mart nihayeti
ne kadar ekseriya o kadar soğuk 
Ve fırtına vardır ki oraya ancak 
en sıhhatli ve mukavemetli olan
lar gidebilir ve orada hava kesafe
ti gayet azdır. Bu sebepten bura
daki harekatta vücudun yorgun
luğu iki hatta üç misline çıkar. Ben 
2583 metre irtifada bulunan Ulu-

1 d~ğın tepesine dört defa çıktım. , 
Bır defa buraya düz bulunan kı- 1 

sımdan buz tabakalarını geçerek ı 
Varabildim. Fırtına o kadar sid-
detli idi ki beni dü9ürdü. ' 
• Diğer defa soğuk o kadar çok 
•eli ki yemek yemek veyahut fo
lograf çıkarmak için ufaçık bir 
tevakkuf imkanını hul:ımadım. Di 
~~r bir defa da tepede beni ani 
~!r sis yakaladı, sırf kayak tekni
:ıne olan vukufum ve o havaliyi 

C'Vvelce iyi tanıdığım icin Uludağ 
Oteline clönebildim. Or-;.da dere
cej lw.mret farkı da fevkalade fa~-
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Cuma günkü lik maçları 
Fenerbahçe.Süleymaniye ve Vefa. 

Beykoz ile karşılaşacaklar 
Bu cuma günü, F enerbehçe ve 1 

Taksim sahalarında lik maçlarına 
devam edilecek, ayrıca gençler 
tampiyonaıı da sabahtan kadıköy 
sahasında yapılacaktır. Bu haftaki 
maçlardan bilhassa Fenerbahçe 
Süleymaniye ve Eyüp Anadolu ta
kımları ile Beykozun Vefa ile ya
pacağı maçlar tayanı tema,adır. 

Fenerbah<:;'!Yi Boçkay maçların
dan sonra sahada görmiyen seyir
ciler, hiç fÜphe yokki, cumayı 
Taksim sahasında geçirmeği bir 
fıraat talalı:ki edeceklerdir. Bay
ramda yaptıkları son Boçkay ma
çında cidden çok temiz, ahenkli 
bir oyun gösteren F enerbahçe ta
kımının Süleymaniye ile yapacağı 
bu maç seyir noktai nazarından 
tatlı bir kartılatma olacaktır. Sü
leymaniye gibi oldukça kuvvetli 
bir müdafaaya malik bir takımla 
çok mahir muhacimlere sahip olan 
F enerbahçenin bu maçı diyebili
riz ki senenin en iyi oyunlarından 
birisi olacaktır. Evvelki hafta Be
tikta91 tilt maçlarından çıkarmağa 
muvaffak olan Beykoz geçen cu
ma Siileymaniye ile yaptığı maçta 
ancak berabere kalabilmişti. Hem 
de o beraberliği ancak taliin ken
dilerine yaver olması dolayisile 
kurtarabilmi9lerdi. Yoksa Süley
ınaniyeliler o maçın ikinci devre
sinde kaçırdıkları bir çok gol fır
satlarından sonra, hakim bir oyun
la bitirmeğe muvaffak olmutlar ve 
bundan sonra yapacakları maçlar 
için tehlikeli bir takım olduklarını 
da göstermitlerdir. Bu genç takı
mın müdafaasında çalıtan Necdet 
ve Ruhi Beylerin uzun vuru,Iarı 
zamanında topa çıkıtları ve yer 
tuıutları birinci sınıf diye geçinen 
bir çok müdafilerimize örnek o
lacak kadar iyidir. Haf hattında 
çok genç fakat tam bir o ' mua-
vin lüzumlu iri vucudile Bülent 
kıymetli bir fudbolcu olacaktır. 
Boyunun uzun olması havadan ge
len topların ekserisini kartılayan 
bu genç oyuncunun yanlarında bu
lunan iki genç oyuncunun da ilti
hakile Süleymaniye müdafaası 
cidden kuvvetli bir defanstır. Ve 
bunu ikinci devrede yaptığı üç 
müsabakada göstermittir. Bunlar
dan lstanbulspora çok fansız bir 
oyundan sonra ancak bir golle, 
Galatasarayı hiç gol yemeden bir 
golle ve galibiyetle, son Beykoz 
maçında da keza birer golle bera
bere bitirdiği bu üç muvaffakiyet
li oyundan sonra F enerbahçe ile 
yapacağı maçın hakikaten merak
la seyredileceğini ümit etmemiz 
doğru değilmidir .• 

F enerbahçenin takımı bayram
da son maçdaki gibi tefkil edilece
ğini haber aldık •• 

Bu maçm neticesini tahmin et-

mek icap ederse, Fenerbahçenin 
kazanmaaı ihtimali fazladır. 
Aynı sahada sabahtan iki kulu

bün B. takımları da kartılatacak· 
!ardır. 

Üçüncü maçı Anadolu, Eyüp ya
pacak ve bu kar9ılatmada senenin 
ve ikinci kiiınenin en mühim maçı
m tetkil edecektir. Küme birincili
ğine namzet bulunan Eyüp takımı
nı Anadolu bir puvan noksanile ta 
kip ediyor. Geçen cuma Kaıimpa
fll. ile kartıla9an Eyüp takımı 5-1 
gibi mühim bir farkla galip geldi. 

Anadolu takımı ise timdiye ka
dar yaptığı maçların çofunu ka
zanmış yalnız bir defasında mağ
lup birinde de berabere kalmıflı. 
Buna mukabil Eyüp takımı hiç ü
mit etmedikleri halde Hilale mağ
lup olmut ve bu iki takımın ara
sındaki puvan farkı bire inmişti. 
Birinci kümede F enerbahçeyi bir 
puvan noksanile takip eden Betik
tat gibi ••• 

Şampiyonluğu aralarında tak 
sim etmeleri çok muhtemel bulu
nan Fener, Beşiktat maçının ne 
kadar heyecanlı olacağını dütü
nürsek, ikinci kümenin bu maçı da 
o kadar merakla seyredilecek ve 
heycanlı olacaktır. 

F enerbahçe sahasında Beyko
zun Vefa ile yapacağı maçta çok 
enteresan olacak •. Bu maçın gali
bi lstanbul dördüncülüğünü almak 
ıçın uğra,acaklardır. Beykozun 
geçen hafta Süleymaniye maçında 
uğradıkları ademi muvaffakiyetin 
üzerine bu maçı kazanmak ıçın 
çok çalışacakları, diğer taraftan 
Vefalrların da birinci devrede 
mağlup ettikleri Beykoza, bu defa 
daha kuvvetli bir kadroya malik 
oldukları halde mağlup olmamak 
için daha fazı. çalışacaklarına 
hiç füphe yoktur. Bu maçın galibi
ni tahmin etmek bugün için çok 
mütküldür. 

İkinci kümeden Beylerbeyi ile 
Katırnpafa kartılatacak, sabah 
tan Beykoz Vefa B. takımları bun
lardan evvel de gençler şampiyo
nasından Süleymaniye, Kaşırnpa
şa gençleri müsabaka yapacaklar
dır. 

Bu hafta Avrupada yapılan 
mühim maçlarda Macar ve Çek 
takımları aralarında yaptıkları 
maçlarda Prag'ın methur Slavyası 
Macarların FTC. takımı ile yaptı
ğı mac;ta 1-3 mağlup olmuştur. 

Bir hafta evvel şehrimizde üç 
maç yapan Macar Boçkay takımı 
Almanyada yaptığı ilk maçta Lan-1 
prig karıtık •ıkımını ?-6 gibi çok 
mühim bir farkla mağlup etmistir. 
Bu netice kartısında Türk fucİbo
lu namına memnun olmama!< gay
ri kabildir. 

Milli takım 
Anketimiz 

Bir lıaç hııfta evvel açhğımı:ı milli ta
kım anketimiz devam ediyor Gördüğü
mü büyük rağbetten anladığmuza göre 
halk ve bilhusa oporcu halk milli mav
lara çok ehemm{yet veriyor. Geçen haf
ta aıılı:ete iftirak etmiı 12 karimidn ce
vabım n"fretınİttik. Bugün de miiteba
kılerinl karllerimizin göz önüne koyuyo
nız. 

Kabataı erkek lloesi talebesinden 806 
Rept Bey, tahmin ettiği talmn. 

Hüsamettin (F.) 
Yatar (F.) Lütfu (tz.) 

Cevat (F.) Nihat (G.) Fikret <F.) 
Niyazi (F.) Hakkı (B.) Zeki (F.) Mu
zaffer CF-) Sali.haddin (Is.) 

Maltepe Askeri lloesi smıf 11 kııun 4 
den 2762 numaralı • . • Bey tahmin et,. 
tiği taknn. 

Avni (G.) 
Hüınü (B.) Lütfu (lz.) 
Cevat (F.) Nihat (G.) Fikret CF.) 

Niyazi (F.) Hakkı (B.) Zeki (F.) Sala
haddin (lı.) Eıref (B.} 

Kuleli Aıkeri lisesi ımıf 10 kıann 2 den 
115 numaralı Kadri Bey tahmin ettiği ta
kım. 

Hüsamettin (F.) 
Hüsnü (B·) Lütfu (İz.) 

Cevat (F.) Nihat (G.) Fikret (F.) 
Niyazi (F.) Hakkı (B.) Zeki(F.) Sala
haddin (lı.) Etref (B.) 

Pangaltı Bilezikçi sokak No. 14 de Ek
rem Bey tahmin ettiği talmn. 

Avni (G) 
Hüınü B.) Samih (la.) 

Süleyman (V.) Nihat (G.) Fikret (F.) 
Niyazi (F.) Salalıadd"ın (lı.) Zeki (F.) 
Şeref (B.) Eıref (B.) 

Hayriye lisesi dokuzuncu 11nıf 395 No
Muhittln Bey tahmin ettiği takım. 

Avni (G.) 
Hüsnü (B.) Lütfu (iz.) 
Cevat (F.) Nihat (G.) Nazmi (iz.) 

Niyazi (F.) Hakkı (B.) Zeki (F.) Mu
zaffer (F.) Fikret (F.) 

Galata Selanik bankaar muhabere ka
leminde Osman Nizami Bey tahmin etti
ği takrm. 

Avni (G.) 
Yaıar (F.) Hüsnü (B.) 

Cevat (F.) Nihat (G.) Fikret (F.) 
Niyazi (F.) Hakkı (B.) Zeki (F.) Sala
haddin (Is.) Etref (B.) 

Karagümrük F evzipaıa caddesi tür
kistan sokak No. 19 da Hayn Bey tah
min ettiği takım. 

Hüııamettin F-) 
Yaşar (F.) Hüsnü (B.) 

Cevat (F.) Nihat (G.) Nazmi (iz.) 
Niyazi (F.) Hakin (B.) Zeki (F.) Mu
zaffer ('f'.) Fikret (F.) 

GAlatada Cinili nhtım han No. 18 de 
M . Hayrr Bey tahmin ettiği takun. 

Hüsamettin F.) 
Yaşar (F.) Hüsnü (B.) 

Cevat (F.) Nihat (G.) Nazmi (iz.) 
Niyazi (F.) Salah (Is.) Zeki (F.) Mu· 
zaffer (F.) Fikret (F.) 

Banka Comerçiyale ltalyanada Refet 
Raif Bey tahmin ettiği takun. 

Avni G.) 
Yaşar (F.) Hüınü (B.) 

Cevat (F.) Nihat (G.) Fikret (F.) 
Niyazi (F.) Raııat (F.) Zeki (F-) Salah 
(la.) Etref (B,) 

likrlap lisesi ıekizinci 11nıf talebesin
den Feyzi Haydar Bey tahmin ettiği ta
kım. 

Avni G.) 
Hüsnü (B.) Lütfu (iz.) 
Cevat (F.) Fikret (F.) Esat (F.) 

Niyazi (F.) Fuzaffer F.) Zeki (F.) Et
ref (B.) Şeref (B.) ,. ,. ,. 
Müsabakamız 
:::>evam ediyor , 

Kupon ' 
f•lm: -----
Adre•:------

ı, 

--
Fransa kupası dömi linali oynanırken Roııbaix takımı kalesi 

sıkışmış vaziyette 

ladır. Bir kere öğle Vılkti saat 12 
de 2553 m. irtifada bulunan Ulu
dağ zirvesinin ce:c.up cephesinde 
dağ tarafından ycl:ı~ı bir güneş 
geliyon!n. Su içmek ihtiyacım
duydum ve sol t:ı:·afta bulunan ter 
mos sişesinden eu icr..,ek istecli i'fo::ı . - -
zaman suyun taMar.:ı.ile donC:.:'.!Ş 
bir h:ı.lde olduel!nu eördüm. 

Şu halde öfrlen vakti sağ taraf~ 
30 derece sıcak ve sol tarafta göl
ge kısr.:ıında - 10 dere::e soğuk var
dı. 
Herşcyden evvel kayak turu yap 

mak için tec~übeli muallim, yahut 
:ırk:ı.daşa i!ıtiyaç vardır. Ancak bu 
suretle bir b\ynk turu her müpte
di için güzel ve tehli!:eoiz obbilir. 

Cuma maçları 
lstanbul futbol heyetinden: 21-4-933 

cuma günü yapılacak lik maçlarr: 
Taksim Stadında: 

F enerbahçe - Süleymaniye B. takımla
rı saat 13 Hakem Sami B. 

Anadolu- Eyup 2 inci küıne saat 14,45 
hakem Adi) Giray B. 

Fenerbahçe - Süleymaniye 1 inci ta
kım saat 17 Hakem Sami B. 

F enerbabçe Stadında: 
V.-K. Kapı • Beykoz B. takınılan saat 

13 hakem izzet B. 
Kaaımp"'a - Beylerbeyi 2 İnci küme 

ıaat 14,45 1 zzet B. 
V - K. Kapr - Beykoz 1 İnci taknnlar 

saat 17 H. Sait Salahaddin B. 
Gençler: 

Süleymaniye . Kasımpaıa aaat 10 ha
kem M. Reşat B. 

Voleybol, basketbol ve tenis heyetin
de~ · 

214-933 cuma günü Galatasaray lo
kalinde yaprlacak maçlar : 

Basketbol: 
Galatasary • Hilal saat 17 de, hakem 

Hnbip Bey. 
Voleybol: 

!.tanbuls!)Or - Eyüp saat 18 de H. Ni
hat B. 

renerbahçe . Beşikta< saat 18,30 Sa
mi B. 

K~.::npaşa . Süleym~niye saat 19 da 

Pollste 

Göya Postacı 
iki hırsız bir evi 

soyup kaçtılar 
Evvelki gün aaat 11 de Fındrklrda 

Dereiçinde Kuap Ali Efendinin evine 
poıtacı olduklarını ve emanet bir pa
ket getirdiklerini aöyliyen iki ıahıı 
glbnif, o aırada evde yalnrz bulunan 
ve kendilerine kapıyı açan Ali Ef. nin 
hemıiresi Fahna Hanımın üzerine çul 
lanmıı ve ağzrnı mendille bkarnıılar
dır. iki tahıs kadıncağızı kendi bqör
tüsü ile boğazım 11karak bayılttıktan 
aonra, aandıklan kırmıı, 41 lira ile ba 
zı eıya alıp çıkarken Fahna Hanımın 
ziyaretine giden bltiıik koDlfU Habi
be Hamın tarafından görülınüılerdir. 
Habibe Hanını feryada baılamıı, iki 
cüretkir hır11z derhal kaçmrıtır. Fat
ma H. haatahanede güç halle kendi
ne gelebilmitıir .. 

Zabıta, hırsızlann izi üzerindedir. 

Seyyah ve yankesici 
Romanyalı seyyahlardan M. Rin

ga Karaköyden geçerken aabıkalr 
yankeılci tarafından altın kalemi ça
lmmıt, Hüseyin derdeıt edilmiıtir. 

Bir fotoğrafcı dükkanı da 
yandı 

Evvelki gece Galatada Perşembepa 
zarrnda fotoğraf malzemeıi satan Cor 
ci Efendinin dükki.nmdan da yangın 
çrk:mıı ve mezk:Ur dükkan yamruıbr. 
T abkikat, Corci Efendinin Yunaniı
tanda ve dükki.nm kapalı bulunduğu
nu ve içindeki qyarun 50 bin franga 
Şark sigorta tirketine ıigortalı oldu
ğunu göstermiıtir. Kapalı iken naarl 
olup ta bu dükki.ndan yangrn çıktığı 
tamik edilmektedir. 
iki depo, iki dükkan yandı 

Çakmakçrlarda zümbüllü handa ev 
velki gece bir yangın çıknırt, 2 kargir 
depo ve iki ahtaP dükkan yanmıttrr. 

Ateıin ıandıkçı lımail Efendinin 
sandık deposundan çrktığr ıüpheleni 
yorsa da, tahkikat hakikati meydana 
çrkaracakbr. 
lsmail Efendinin aandık deposu üa
tünde Nazrm efendiye ait bir de ıite 
deposu vardı. Bu deponun eıyasr 7500 
liraya, lsmail Efendinin depoıundaki 
etyanrn da 2000 liraya sigortalı oldu
ğu söylenmektedir. Bu iki depodan 
başka pastırmacı Bünyamin ve Hızır 
Agon Efendilere ait ahfap pastırma 
iınalithaneleri de yanmıttır. Eminönü 
kaymakamı Raif, itfaiye K. Ihsan 
beylerle belediye mühendisleri dün sa 
hah yangın yerinde keıif yapmışlar
dır. Sandrkçı lunail ve Nazmi efendi 
lerin zabıtaca ifadelerine müracaat e 
dilınitıir. Tahkikata devam edilmekte 
dir. 

Kavga 
Arapcamiinde kalafatyerinde Mil

tiyadi'nin torna fabrikasında Y orgi i
le dökmeci Y ebteli arasrnda çıkan 
kavgc.da Y orgi başından yaralanmıt· 
trr. Carih yakalanmıttır. 

Sarho§lar arasında 
kavga 

Sabrkalı altındiı Niyazi her aktarn 
oldu~u ııibi evvelki gece de kafayı 
adam akıllı çekmiş ve sabah saat dört 
buçuk oluncaya kadar İçmiıtir. Seıi 
krsık Kamil de sayılı sarhoşlardandır. 
O da kafayı çekmiı; sabahlara kadar 
sokaklarda geziyormut. iki aarhoş bi
ribirine raıtgelince O ona, o da ona 
laf atarak kavga çrkarmıılardır. Al
tmdiş Niyazi, sesi kısrk Ki.mili, sesi 
kısrk Kamil, albn dit Niyaziyi adam 
akıllı dövmüılerdir. 

Eroin 
Osküdarda Arap Hasan isminde bi 

rinin üzerinde bet paket eroin bulun
muıtur. 

Kira meselesinden 
Küçük Ayasofya medresesinde otu 

ran Riza ve Ahmet efendilerle ayni 
medresede oturan Hasan Efendi ara
sında kira megeleainden çıkan kavga 
da Hasan efendi Rıza efendiyi başın· 
dan, Ahmet efendiyi de takağmdan 
yaraladrğından yakalanmıttır. 

Saldırma 
Küçükpazarda zabrtaca yapılan a

ramada Ali isminde birinde bir saldır 
ma bulunarak müsadere edilmiıtir. 

Saç saça .. 
Fenerde Sultançeımeleri caddesin· 

de oturan kahveci Kadri Ağanın zev
cesi Ayşe H. ile ayni evde oturan Ha
liç ıirketi memurlarından Hakkr Ef. 
zevceıi Nigar H. arasrnda kavga çık
mıı Nigar H. Ane Hanımın yilzün
den yaralanmasına sebep olduğundan 
hakkında tahkikata baılanmrtbr. 

ftelediye itleri 
ANKARA, (Milliyet) İs-

tanbul belediyesine ait bazı itler 
hakkında Vekaletle temaa etmek 
üzere zat itleri müdürü Samih B. 
Ankara ya gelmittir. 

H. Ali Rıdvan B. 
Teniacilere: 

lıtanbul Tenis §&IDPİyonaaı yaprlııea
ğından allkadar Idüplerin f'Ul'Piyonaya 
iıtirik edecek azasını ıimdiden mıntaka 
ya tescil ettirmeleri ehemmiyetle tebliğ 
olunur. 

,. "' "' 
lstanbul güreş heyetinden: 
Mrntaka güreş birincilik müsabaka11 

21-3-1933 cuma günü C. H. F. Beyoğlu 
kaza merkezindeki mıntaka idman ıalo· 
nunda yapılacakbr. 

Tartı 12 den 13 e kadar devam ede
cek ve müsabaka tam saat 13,30 da baı· 
lryacaktır. Lisanssız ve vaktındeı: tqrtıya 
yeti~cmiyen güreşçiler müsabakaya gi
ı·emiyeceklerdir-

s 

Gelen karşılıklaı 
32 inci liste 

Nağme: rrlamak. Nait - natı ölü. Na
sip: düşen. Nefaset: değerli. Nefer: Tek 
kişi, kes. Nifak: Bozuşukluk. Nimet: 1-
Jri!ik, iyi yaııamak. Niıbet: ölçme. Nisap. 
Nızam: düze, sıra. Nüıha: yuılı olan 
şeyden çıkarılan kılık. Nutuk: aöyl-ek. 

Beyoğlu 8 inci mektep: 
H. Tahıin 

33 üncü liste 
Kelimeler: Bulunan karşılıklar. Rahatı 

Bil§ dinçliği, dedirgin olmamak. Ricar 
Yalvarma, isteme. Risale: Betikcik. 
Rüıvet: anafor, kaparoz, avanta,. Riva .. 
yet: lAkırdı. Riza: Boyun eğme, uyma. 
Ruh: duyğu, kut, öz. Ruhani: kutluk. 
Ruhsat: izin. Rükün: belkemiği, güçlü 
adam, sözü geçer. Rüıtı iyiyi kötüden a
yımıa. Rütbe: sıra, denll 

Bakırköy üçüncü mektep 

34 üncü liste 
~adrne: Çarpma, çarpınb, saramtı. 

Saık: Süren, götüren, iten, ileten, dür
ten. Samiinı lfltenler, dinleyiciler, ku
lak verenler. Sebep: ilişik, kurcal•rna, 
dürtü, sürgü itki, Secde: yerekapan
mak, yere ilflmek, yere yüz allrmek. 
Seher: gün görünüşü, doğru. Serapı 
Boş parıltı, yalancı görüş, kuruntu, o
lumauz dll§llnce. Sicil: Kütük, yazıtlar 
toplantısı. Sihir: Bllyil, büyilcülük, ,..,_ 
vim. Siper: Kalkan, saklantı, koruntu, 
Sir: gizli, saklı, Sitayit: güceniş, söza
tı§, Slltün: Direk, basılı sayfa, bölümü 
baamtı parçalan. 

Filorinalı Nizım 

34 üncü liste 
Sadme: çarpma, vurma. Saikı güdücü 

güden, knnıldabcr, Samiin: işiticiler, 
dinf,yenler. Sebep: sebep türkleıti. Seo
de: batı yere koymak, secde, iyilerek uy 
mak. Seher: tan yeri ağırmadan önce, 
e~k~n. Serap: alğun aalğmı. Sicil: kütük. 
Sihir: büyü, büyülemek. Siper: Kalkan, 
in. Sir: Saldı, gizlenınİ§, gizli. Sitayif: 
öni!J, önkll önmek. Sitem: sokranmak a
zarlamak, sitem türkle§tl. Sütun: direk, 
yazı dizisi • tllrklqti. 

E.renköy: Baha. 

Maarifi• 

Robert College müdürü 
Robert Gollege müdürü M. Mon

roe Amerikadan tehrimize dönmüt
tür. M. Monroe Amerikada mezunen 
bulunduğu müddet zarbnda memleke 
timiz hakkında birkaç konferans ver 
ln.İf ve yeni Türk inkrli.p ve hayatrn
dan bahaebnittir. 

Misafir Yunanlı talebe 
Şehrimizde bulunan Yunan Di~çi 

mektebi talebesi bugün memleketle
rine döneceklerdir. 

Yunanlı talebe dün Haydarpaıaya 
da geçerek Tıp fakültesini ziyaret et 
mişlerdir. Fakültede gördükleri İnti

zam ve temizlikten dolayı takdirleri· 
ni beyan ebnitlerdir. 

Açıkta talebe kalmadı 
Son zamanlarda kapanan yeni mek 

tep ve Türk koleji ismindeki iki hu
susi mektepten açıkta kalan talebe ta 
mamen yerleştirilmlılerdir. 

İsviçreli talebeye çay 
Şehrimizde misafir bulunan lsviçre

de Neuchatel Darülfünunu talebesi 
ve müderriıleri ıerefine Darülfünun 
emaneti dün alqam bir çay ziyafeti 
venniıtir. Çayda lsviçre konsoloı
luk erkanı , vali Muhittin Bey, Darül
fünun hocalan ve daha bazr zevat ha 
zrr bulunınuıtur. 

Di§çi mektebi müdürlüğü 
Darülfünun divanı dün emin vekili 

Pr. Mustafa Hakkr Beyin riyasetinde 
toplanarak Dr. Behçet Sabit Beyin .!it 
çi ve eczacı mektebi müdürlüğüne ve 
ki.leten tayinini tasdik ebnittir. 

İzmir lisesi mezunları 
lzmir lisesinden mezun olan gençle 

rin tehrimizdeki cemiyetleri bu ak
şam Beyoğlu C. H. Fırkası bina31nda 
bir Ege gecesi tertip edeceklerdir. f ğ 
lencede mahalli ve milli ra!uslar ya
prlacak, tarkılar söylenecektir. 

Misafir talebe için eğlenti 
M. T. Talebe birliği dün aktam Te· 

pebaırnda Darülbedayi salonunda tf'h 
rimizde miaafir bulunan Balkanlı ta
lebe misafirler terefine bir eğlence ter 
tip ebnittir. Muhtelif fakültelere men 
aup talebe tarafmdan milli hazr ra· 
kıılar yapılm.ıt,· ıarkılar aöylenm;ttir. 
Bazr milli piyeılerimizden de münte· 
hap sahneler temsil edilmiıtir. Mioa· 
fir talebe dün ııeceki eğlenceden çok 
memnun kalm.rılardır. 

Marı provaları 
Darülfünun ve yüksek mektepler fa 

)ebesi dün alqarn Halkevinde toplana 
rak htikli.l ma.J'fl ve diğer milli marı
larm provalarmı tekrarlamıılardrr. 

İki profesöriimüze çay 
Hukuku id..-.. profeaörü Muılihid

din Adil Beyin Beynelmilel idari ilim 
)er enatitüaü asli azlaığma intihap e
dilmesi n Hukuku düvel profesörü 
Ahmet Reıit Beyin de Romanya İdari 
illınler cemiyeti azalığına intihap e
dilmesi ve memleketimizde oturan ec 
nebilerin hukuki vaziyetleri hakkın· 
da La Hey Hukuku Düvel Akademi
sinde konferans vermeğe davet edil
mesi münasebetile, Hukuk fakültesi 
Darülfünun için ıe,..,fli olan bu hadi
aeyi tesit için profesörler ıerefine bir 
çay ziyafeti vermeğe karar vermiş,tir. 

Köylerde kütftpbane er 
ANKARA, (Milliyet) - Maa

rif Vekaletinde vilayet, kıı.za, na
hiye ve köylerde kendilerine göre 
kütüphaneler açılmaımı temin için 
icap eden tedbirlerin derpİf edil
mesi hususunda bir kütüphaneler 
komisyonu teekil edilmiftir. 
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bitan ve efrattan olup 930 ıeneıi tü- ralı ihtira berab ile " Tek parçalı mil K. O. krt'atı hayvanatı ı"h- · k · · k" tıra ıçın mez ur gün ve saa- F ih b l d" b · M d" · tün ikramiyelerini almasına ve kay· mabfazalannda taksim edilmi• ve k<ıpa- t" • • 330 at e e ıye şu esı Ü ırıyetinden : Samatya 
d 'f k 1m anı ' ıyacı ıçın ,000 kilo yula" f ti" d 1 1170 li t · 

ma muvar 8 0 •Y ar varaa ..,. tılmış yatak parçaalnnın ıureti tanzi- n en evve ra emı- tramvay caddesinde belediye malı tarik fazlası icara verile-
nei meak<ırdan ikramiyeleri celbedil- mi• hakkında dahi istihsal olunan 22 Ni kapalı zarfla münakasaya kon na!Jarile Fındıklıda 3 K. O. ~· d 1. I I lO 5 933 mek fi:zere zeyil defterl tanzim edile- t lh l . 4 933 cegın en ta ıp o an arın • - tarihine müsadif çarşamba 
C
-kb·r. san 1931 tanh ve 1137 numaralı ihtira muş ur. a esı mayıs Sa. Al. komisyonuna müraca- ·· ·· 14 d · · ~ b gunu saat te aıre encüme nıne müracaatları lüzumu ilan 

2 - Bunlardan kayıtlan li.yiki veç beratlan bu defa mevkii file konmak uz perşem e güni.i saat 14 tedir. atlı-rı (76) ( 1483) olunur. ( 1734) 
hiıe tubitine medar olmak üzere yet- re ahere devni ferağ veya icar edilece- İsteklilerin numune ve sartna 1636 ---_;_=.:..;:...:.!:--------------------
ıerinde mevcut vesaik ve maaı senedi ğinden talip olanlarm Galata'da Çinili mesini görmek Üzere h;r gun·· 'f. "' "' • • 
reıimlerinin de birlikte getirmeleri 1 t b 1 4 •• • • 1 İcap eder. Rıhtım Hanında Robert Fernye müra- ve münakasaya iştirak için o Çatalca Mst. Mv. kıt'atının s an u uncu cra 

3 - 933 ıenea.i Niaan 23 ten Mayı- caatları ilin olunur. (2255) gün ve vaktinden evvel temi- m?.yıs ihtiyacı için 2400 kilo 
.. n on beşinci gününe kadar müraca- natlarile Fındıklıda 3. K. O. taze bakla 2400 ki!o taze so- M 1 "' 
atlan, bu mfiddet zarfında müracaat emur d 
etmiyenlerin haldan aaklt olacafı ;. lstanbul asliye mahkemesi üçüncü bu satınalma komisyonuna müra ğan, 600 kilo semizotu, Hazi- . ugun an•. 
U 1 kuk dairelİnden: ı T ih · · · 0 o unur. ., ., ., caatları. (87) ( 1544) ran ve emmuz tıyacı ıçın 

MadamEstervekiliAvukatCelilDer 1757! 1200kilot:ızesoğan,600kilo Emniyet Sandığı namına birinci derecede İpotekli 
Halkevinde konferans 

lıtanbul Hal km Reialiğinden : 
Bugün aaat 17 de Evimiz Mlonun

da Salih Murat Beyefendi tarafından 
(Eski ıima, Yeni sima) mevzulu bir 
konferans verilecektir. Herke• rele
bilir. 

Hililiahmer Üsküdar 
kongresi 

Hili.liahmer Oıküdar tubesinden: 
Hilaliahmer Üsküdar kazasının 1933 
ıenesi umumi mecliai 21-4-1933 cuma 
sünü aaat 14 te Osküdarda Do~ancı
larda C. H. F. binaamda toplanaca. 
ğından azanın tetrifleri rica olunur. 

Beşiktaş 
Malmüdürlüğünden: 

Boğaziçinde Kuruçeşme
de Uz Ahmet Beyin kömür 
deposunda mahcuz 50 ton bi 
lok 100 ton tovana maden kö
mür)eri 22-4-933 tarihine mü 
sadif cumartesi günü saat 14 
te mahallinde hilmüzayede sa 
tılacaimdan taliplerin yevmi 
mezkUrda hazır buJunmaları. 

-------------~~(1.733~ 
TASHİH: 

Diinkii niiıhanuzm 6 mcı aahifeainde • 
mıideriç "lıtanbuJ Ziraat Bank••ına " 
ait emli.k aatqı lıaklmıdalô ili.n meya
nında (176) ıura numarumda mukay
yet (52) numaralı kirgir dil1rkBn ve 
bahçenin tamamının muhammen luym&. 
t i 1500 lira olması li.znngellr iken seh
ven 1600 lira yazılmı' oldufandan key 
fiyet tashih olunur. 

Askeri fabrika
lar ilanları 

Bakırköy barut fabrikaları 
arazii haliyesinde biten Y eıil 
otları biçip bir kısmını Fabri
ka ihtiyacına terkederek las
mı diierini hila bedel almak 
üzere bir müteahhide ihale e
dileceğinden bu baptaki şart
nameyi okumak üzere her gün 
ve müzayedeye girmek için 11 
Mayıs 933 perşembe giinü öğ 
leden sonra Barut Fabrikala
rına müracat eylemeleri. 
. 228) (1646) 1921 ,,. ... 

Balarköy barut fabrikaları 
muhafız talmm efradı için a
şağıda yazılı bir aylık sebze 
pazarlıkla mübayaa edilecek
tir. Talip olanlar 20 Nisan 933 
perşembe günü saat 14 te Ba
lorköy barut fabrikalarında 
satınalm a komisyonuna mü
racaat eylemeleri. (1722) 

.Kilo 
200 
200 
200 
200 
100 

Taze bakla 
İspanak 
Saim kabağı 
Kuruaovan 
Patatu 

Devreclilecelı ihtira beratı 
.. T enyq imal.lada ,...,_ inYıline ait 

ia!Mat'' haklna +ki atlra ifio iıtilıaal 
edihıoİJ olan 11 T9fl'inlevvel 1930 tarih 
Ye 1031 a--.b lhdra borab ÜZerİDclo 
m hukuk bu k- bati<aama .ı..nr ...,a 
icara nrileceğinclen bu lııoıpta. tuı. ma 
liı,,.t edİnmelıı iateyenlerin J ... nbul' da, 
Bahçekapuda T,.. Hanmda 43-48 numa
nılarda kiin velôli H. W. Stocılı Efen
cliye mür-t etmelen ilin olunur. 

(232a) 

Devıedilecek ihtira berab 
.. T ereyaiı çıkarmaia mııbıuı uıul ve 

cıhaza iali.hat" haldnndalri i!tira için is
tihsal edilmit olan 15 T"!rinievel 1930 
tarih ve 994 numaralı ihtira beratı üz&
rindeki hukuk batlıaaına devir veya ica 
ra veril«eğinden bu bapta fazla malii
mat edinmek isteyenlerln lıtanbul'da 
Bahçekapu'da Tat Hanında 43-48 nu
maralarda lıain vekili H . W. Stocl< E
fendiye müracaat etmeleri ilin olunur. 

(2229) 

, vi' beyin Beyoğlunda Taksim civannda K. O. hayv"' a•n"'a·· tı ı"htı"yacı ı·- 1 semizotu 3600 kilo bakla acık olup tamamı 3285 lira kıymeti muhammeneli Un Kapanın-
Hinsoven apartmanında 8 No. da ika- münakasa ile alınacaktır. lha da Hızır B. mahallesinde hacı Kadın elyevm imam sokağında 
met etmekte iken Romanyaya giden ve çin 330,000 kilo arpa kapalı lesi 2 mayıs 933 salı günü sa- eski 4 mü yeni 7 numaralarla murakkam zemini kagir diğe.
Romanyarun neresinde bulunduğuma- zarfla münakasaya konmuş- at 11,30 dadır. İsteklilerin tarafları ahşap bir bap hanen in tamamı açık arttırmaya kon 
lilm olmayan müvekkileainin kocası Eli tur. İhalesi 4 Mayıs 933 per- şartnamesini görmek üzere muş olup şartnamenin 20-4 -933 tarihinden itibaren daire
Algranti efendi aleyhine pddetli geçim- şembe günü saat 14,30 dadır. her gün ve münakasaya iştirak mizde herkes tarafından görülebileceği gibi 29-5-933 tarihine 
sizlik dolayisile ikame eylediii botanma Taliplerin nümune ve şartna- için mezkur gün ve vaktinden müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde 
davasının icra kılınan muhakemesi neti- mesini görmek üzere her gÜn evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen 
c...nıde: mahkemeden aadır olan ve taraf ve münakasaya iştirak için Al. komisyonuna münacaatla- kıymetinin yüzde yetmiş beşi ni bulmadığı takdirde en son 

,larmboşanmalarına mütedair bulunan mezkfır gün ve saatinden ev- rı. (91) (1540) 1754 arttıranıntaahhüdübakikalmak Üzere 13-6-933 tarihine mü 
174 _933 tarih ve 410 No. lu ilimın ili- vel terninatlarile Fındıklıda " " " 11adif salı gÜnÜ yine saat 14 den 16 ya kadar dairemizde ya 
nen tebliği tensip edilmit ve tebliğ ma- 3 K. O. satmahna komisyonu 1. F. kıt'atı hayvanatı ihtiya prlacak olan arttırmasında ga yrımenkul en çok arttırana iha-
kamına kaim olmak üzere ilim suretinin na müracaatları. (86) (1545) er için 165,000 kilo yulaf ka- le edileceğinden taliplerin muhammen kıymetin yüzde yedi 
mahkeme divanhanesine aaıldığı mumai- 17r-'3 palı zarfla münakasaya kon- buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın temi 
leyh Eli Algrnnti efendiye iliınen tebliğ K. O. merb:; k.t'alarile l F. ' muştur. İhalesi 4 mayıs 933 nat mektubunu hamil bulunm alan lazımdır.Müterakin vergİ-
olunur. r2233 ) perşembe günü saat 15,30 da- ler ile vakif icaresi ve Belediye ye ait tenvirat ve tanzifat rü-

kıt'alarının mayıs ayı ihtiyacı İ ] · dır. steklilerin nümune ve sum arı müşterıye aittir. 2004 numaralı lcra ve iflas kanunu-
lstanbuJ 5 ınci icra memurluğundan: 

Satınalmaıı.na karar verilen bir torna 

te7ııi.hı 27-4-933 tanbine müsadif per

ıembe günü saat 17 den itibaren Galata 

da Arap Camii yanında tuhafiye soka

ğında 1·3-5 No. lu dükki.nda açık artta 

ma ile satılacağından isteyenlerin mez.. 

kiır ve Ntatta mahallinde bulunmalan i

liı.n olunur. (2234) 

latanbul 6 ıncı icra dairesinden: 

Alacaklı Kaço Yuaufidia efendi vekili 

avukat Vasilaki Zahana.U. efendinin 

&yoğlunda Yeni Şehir Papaz kaprü Ma 

Lıkof sokağmda 10 numaralı lıaııecle Mıı 

dam Anaeliki, ve Madam Sofia ve cliier 

Madam Atina .,.. Matmazel Olga bint 

Ana ti eli ve Yani .. .ıe.ıı Aristicli ..., Ma.. 
dam Atina ( Gavriel zevceoi) ve Madam 
Maria veledi Aristidi ..e Madam Marian

ti Nikola :zevceai ve Madam Kleopatra 

Kinncos zevcesi ve Sotiri veledi Y anko 

ve Harilaoı veledi Y ıınko •• Yani vel• 

eli Y anko zinanetlennclo lıtanbul malı

kemei Asliye ikinci Hukuk dairesinin 

17-9-928 tarih ve 27-962 - ve 31-245 

karar numerolu ilimile alacağı olan 4000 

liranın, 13047 kurut meaanfi muhakeme 

ve meaarifi icmye ve 30 lira ücreti 
vekalet ile birlikte, tahıili hakkında dai

rem;zin 33-511 numerolu doayaaile açb 

iı takip üzerine gönderilen İcra emirl• 

ri nü•bai aaniyeleri mubaıir ve mahalle 

heyeti ihtiya,.;yeai tarafından borçlula

rm ikam•tıri.lıının meçhul bulunduiu 

terhile bili tebliğ iade lıılınRUf ve bir ay 

müddetle ili.nen tebliğat icraama karar 

verilmİ§ olmakla bermucibi karar müd

deti mezkUre zarfında tetkik merciinclen 

veya temyiz yahut iadeyi muhakeme 

yolil~ ait olduğu mmhkemeden icranın 

geri bıralnlmaaı baklanda bir karar ıro

füilmedikçe cebri icraya devam oluna

~ malümleri olmak ve icra emri maka 

mtna kaim olmak ü:zn keyfiyet ilanen 
teblii olunur. (2242) 

Bey<>ilu dördüncü sullı hukuk mah
k-eainden: 

Beyojlunda latikW caddeoinde Site 
dö Pera hanında miilöm iken 26 eyllll 
19.12 tarihincı.. ölen l .adokag; L--

-..cııı ye 

Gımsaz oilu KJryab lıu.ı ArsU-un te 
rekeaine mahkemece el lıonmuttur, ilin 

tarilıind.n itiı.r- ölenden alacağı Ye 
borcu olanların "" aaİr alikaaı bulıınan
lann bir ay ve mirualann ÜS ay zar
fında BC!7cıflu dördüncti ıulh hıılaılı: 
mahkemesine milracaatları lüzumu ilan 
olunur. (2239) 

Devredilecek ihtira berab 
.. Dipten ı.tık avlamaia mahauı ter

tibatta iılibat° baklandaki ilıtira için 
Sanai umum miidiftyetinden iatilıaal ,.. 
clilml4 olan 5 Eylül 1931 tariJı Ye 1393 
numaralı ihtira J>erab Üzerindeki hukuk 
bu kere ba.tkasına devir veya icara veri
lec~ğinden talip olupta bu bapta fazla 

maliımat ecinmek isteyenlerin lıtanbul 
da Bahçekapıda Tat Hanı ..... 43-48 nu
moıralarda ki.in vekili H. W. Stock E
fendiye müracaat eylemefori ilan olu
nur. (2227) 

' 

için 22080 kilo taze bakla, k (126) dd · şartnamesini görme üzere nun ıncı ma esınin dördüncü fıkrasına tevfikan bu 
22080 kilo taze soğan, 5520 her gün ve münakasaya isti- gayrimenkul üzerinde ipotekl i alacaklılar ile diğer alakadara 
kilo semizotu ve Haziran, k · d · "f k h kkı h" l · · b b rak için o gün ve va tın en nın ve ırtı a a sa ıp erın ın u aklarını ve hususile faiz 
Temmuz ayları için l l040 evvel teminatlarile Fındık.ıda ve masarife dair olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren yir
kilo taze soğan, 5520 kilo se-. 

3
3 

120 
kil k hak 3. K. O. Sa. Al. komisyonuna mi gün içinde evrakı müsbitel erile bildirmeleri, aksi halde 

mızotu ve , o a 
açık münakasa ile satın alma- müracaatları. (89) (i542) hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş 
caktır. İhalesi 2 mayıs 933 " • . .,. 1755 masmdan hariç kalacakları cihetle alakadaranm işbu madde 
salı gun·· Ü saat 11 dedir. istek nin mezkUr fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla ma 

1. F. kıt'atı hayvanatı ihtiya liimat almak isteyenlerin 933-2168 dosya numarasile müra-
lilerin şartnamesini görmek · · 165 000 kil k 
üzere her gun·· ve mu··nakasaya cı ıçın ' o arpa a- caatları ilan olunur. (1737) 

palı zarfla münakasaya kon-
iştirak için o gÜn ve vaktin- muştur. ihalesi 4 mayıs 933 
den evvel 3 K. O. satınalma perşembe günü saat 15 tedir. 
komisyonuna gelmeleri. (83) isteklilerin nümune ve şartna 
(1548) 1759 mesini görmek üzere her gÜn 

.. • • aka ve mün saya iştirak için o 
2 Süvari fırkası ihtiyacı İçin gün ve vaktinden evvel temi-

kapah zarfla münakasaya ko- natlarile Fındıklıda 3. K. O. 
nan 90,000 kilo una verilen fi satmalma komisyonuna mil-
at pahalı görüldüğünden pa- racaatlan. (88) (1543) 
:zarlığa konmuştur. İhalesi 1756 
22-Nisan933 Cumartesi günü 
saat 14 tedir. İsteklilerin nü
mune ve f8rlnameaini gör· 
mek üzere lier gÜn ve pazarlı
ğa iştirak için o giln ve vaktin 
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
Satmalma komisyonuna gel
meleri. (95) (1622) 1943 .. " . 

3. K. O. nakliye taburu oto 
mobil tamirhanesi için pazar
lıkla 26 kalem malzeme alına 
caktır. ihalesi 22 Nisan 933 
cumartesi günü saat 1 1 dedir, 
isteklilerin listesini görmek ü 
zere her gÜn ve pazarlığa işti
rak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3 K. O. Sa
tmalma komisyonuna müra
caatları. (98) (1680) 1972 

• • • 
6. F. Sa. Al. Kom. dan : 
lapartadaki aaker ihtiyacı 

için kapalı zarfla 116,573 kilo 
un satın alınacaktır. Verilme 
si 26 Nisan 933 cumartesi gÜ 
nü saat 14 tedir. İsteklilerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün 3. K. O. Sa. Al. Kom. 
na ve münakasaya iftirak için 
o gÜn ve vaktinden evvel 612 
lira teminatlarile Isparta 6. 
F. Sa. Al. Komisyonuna mü
racaatları. (3041) (1413) 

1566 
• * • 

K. O. kıt'at HayYanatı için 
660, 1. F. Hayvanatı için 300 
dönüm çayır ayrı ayn da iha
le edilebilmek üzere 24 nisan 
933 pazartesi giinü saat 1 1 de 
açık münakasasr yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyen
ler, her gün ve münakasaya 
iştirak için yazılı gün ve saa
tinden evvel K. O. Sa. Al. ko 
misyonuna müracaatları (74) 

(1481) 1635 ...... 
K. O. merbut kıt'atı ihtiya

cı için 200 ton un kapalı zarf
la satın alınacaktır. İhalesi 24 
Nisan 933 pazartesi gÜnü sa
at 14 te yapılacaktır. Taliple
rin şartnamesini görmek üze
re her gün ve münakasaya İş-

. .. . 
Birinci muhabere alayında

ki 100 araba gijbre pazarlıkla 
satılacaktır. ihalesi 26 nisan 
933 çarşamba günü saat 11 
dedir. İsteklilerin giibreyİ gör 
mek üzere her gün birinci mu 
habere alayına ve pazarlığa if 
tirak için o gün ve vaktinden ' 
evvel Fındıklıda 3. K. Sa. Al. 
Ko. na gelmeleri. (1712) 

3. K. O. Kıt'a ve müessese 
leri için 160,000 kilo odun pa 
zarhkla almacaktır. İhalesi 24 
Nisan 933 pazartesi günü saat 
14,30 dadır. İsteklilerin tart
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığına iştirak için 
mezkiir gün ve saatinden ev
vel Fındıklıda 3. K. O. Sa. AL 
komisyonuna müracaatları. 
(102) (1731) 

Çatalca Mat. Mv. için 5 ton 
çimento pazarhkJa alınacak· 
br. İhalesi 22 Nisan 933 CU· 

martesi günü saat 14,30 da
dır. Taliplerin ,artnamesini 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığına i§lirak için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. Komiayonuna 
müracaatları. (101) (1730) 

••• 
Hava ihtiyacı için Çelik çu 

huk, Demir Çelik saç, Demir 
saç, Köşebent demiri pazarlık 
la satın alınacaktır. 

ihalesi 26-4-933 çarşamba 
gÜnü saat 14 tedir. İsteklile 
rin şartnamesini görmek üze
re her gün ve pazarlığa işti
rak içinde o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. sa
tın alma koimsyonuna müra
caatlan. (103) (1732) 

7 .ci K. O. hayvanları için 
yeni nümunesine göre 3700 gİ 
yİm nal pazarlıkla almacaktır. 
ihalesi 22 Nisan 933 cumar
tesi günü saat 15 tedir. İstek
lilerin nümune ve şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Satılık gazino bir oda v e 2093 metre yeri ve haricen 

çardağı vardır. Tahmin edilen kıymeti 618 lira 60 kuruş olup 
bedeli defaten alınacaktır. Sat ış1 30-4-933 pazar günü saat 
14 te Adalar malmüdürlüğün de aleni müzayede ile yapıla
caktır. (1633) 

• 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Hurda filim, fotoğraf makinesi ,motör ve saireyi teşkil 

eden 33 kalem eşya için 15-4- 933 tarihinde yapılan ınüzaye
dei aleniye neticesinde tahmin kıymete nazaran Terilen hed.l 
haddi layık görülmediğinden müzayede müddeti bir haf -
ta temdit edilmiştir. Talipleri 22-4-933 tarihine müsadif cu
martesi giinü saat 13 te Yıldızda Harp akademisinde müteşek 
kil satış komisyonuna müracaatlan. (1661) 

~ . 
inhisarlar idaresinden: 

Muhammen Vahidi 

miktarı kıyasi NEVi 

Efyanmba
lunduğu 

mahal 

200,000 Kilo Kırpıntı mukavva Ciba1= 
ve kağrt F • 

2.000 ,, Püskül 
600 Ambala1· kagıw dı ,, '' 

7.662 ,, Hurda kaneviçe ,, 
1.500 ,, Tönheki derisi burdıı. ,, 

300 ,, ,, bezleri hurda ,, 
400 ,, Bez larpmbları ,, ,. 
200 ,, Siyah çul ,, ,, 
510 ,, Tiftik ,, ,. 

" 

40 ,, Sicim ,, ,, 
55 Adet Demir kola fıçısı ,, ,, 
11 ,, Demir Yai fıçısı Levazım 

M. 
14 ,, Tahta yağ fıçısı ,. 

1 Haziran 933 tarihinden 

ilibanın bir aene zarfm

da peyderpey verilmek 

f8rlile. 

ihalenin mllteahbide teb

liğini müteakip mal ...... 

dınlacakbr. 

Yukarda isim ve miktar lan yaZih eşya 25-4-933 tari
hine müsadif salı günü saat 14 te açık arttnnıa uaufile satı 
lacaktır. Taliplerin ınalômat almak üzere her gün ve pazarhk 
günü de yüzde 7,5 teıninatlar'ile Cibali Leva::ı:ım müdUrliiğiln 
deki aatıı komisyonuna müracaatları ilan olunur. <n (1617) 

• ihtira ilanı 
*Seren bailan ve Parsaları" halı: kmcla İab"haal olunan 2 Niaan 1931 tarih 

,.. 1113 nuımndı ihtira berab bu defa mnlöi fiile konmak üzre ahere .ıe.rii fe
rağ 'Veya icar ecilleceğinden talip ; olanla nn Galata'da Çinili Rıhtım Hanında Ro-
bert Fernye müracaatlan ilin olunur. (22S3) 

• 
ihtira ilanı 

" Elektrik makineleri ve cihazlan için kontak parmaklannda isli.hat" haWun 
da iıtibsal olunan 17 Afaıtos 1931 tanh •e 1251 numaralı ihtira beratı bu defa 
mevkii fiile loonınak üzre ahere cle..rüfer ağ veya icar edileceğinden talip olanların 

Galata'da Çinili Rıhtım Haounda Robert Ferriye müracaatlan ilni. olunur. 12254) 

~r~ğma iştir~ İçin mez- 1 ZA YI - 927 seneainde Fatih Kırk ikin 
kUr gun ve vaktinden evvel ci mektepten almq oldnfam ,ehacletna

Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. ko-
1 

meyi zayi ettim. Yeniıini alacağımdan 
misyonuna müracaatları. eıkisinin hükmü yoktur. A~o.et Sait. 
(100) (1729) (2212) 



~) 

Çocuk haftası 23 Nisan 
Pazar günü başlıyor 
•• •• 

1 
Kendi at61yelerlnde 

SiPARiŞ ÜZERiNE: 
1 yaşindan 12 yaşına 
kadar kız ve erkek 

çocuklar 
• • 
ıçın: 

Her Türlü 
ElblM ve mantola•, 
çamaplar, ıapk:a ve 
berem, •tarplar ve 
•alN yapmaktadar. 

NiÇiN GÜZEL VE UCUZ? 
Miai mini yanularıaıınu lbıt bafları için normal 

flyattaa kumaı sabn ahp banu en Jllı:aek bir terdye 
1aptırmak aize pahalıya mal olacakbr. iPEK.iş mağa
o:aları ea ııı. ipeklileriadea Ye ylahUvinden ber gliD 

utmakta olau her renkteki binlerce par,a kamap, 
kendi atölyealndeld en yftkıek makastarlara teTıli 
ederek, sizin hatta evinizde biınt dikmek auratile 
mal edeceğiniz fiyattan daha ucua yapmaktadır. 

[2260] 

Osmanlı Bankası 
19 33 tarihli 0 /o S faizli ikramiyeli 

dahili istikraz 
O.manlı Bankaaı, 1933 tarihli% 5 faizli ikramiyeli 

dahili istikraz tahvillerine tayıt hususunda istifadeli şeraitle 
teslıilit ibraz• etmekte olduiunu umuma ilin eder. 

1993 

lstanbol Ziraat 
Bankasından: 

1470 n~aralı zirai kredi kooperatifleri kanununa ve 
resmi gazetenın 25-10-930 tarihli ve 1630 numaralı nüsha
ımda netredilen ~as mukavelename ahk8mma tevfikan tq
kil edilen gayri mahtut mesuliyetli Celiliye zirai kredi koope 
ratifi İktisat Vekaletince tastik Silivri Noterliğince tescil e

dilmiş mezkUr kooperatifin resmen teşekkülü ilan olunur. 
(1738) 

inhisarlar Umum 
Müdü.rlüğünden: . .. _ : 

Lüks mamulat kutularında kullanılan (82 x 57) eb'a
dmdiı. (Kuşe) kiğmdan pazarlıkla ve (13887) numaralı 
kararname ahkamı dairesinde takasla (7000) kilo satm alına 
caktır. • 

Taliplerin nümune ve ş artnamemizi gördükten sonra 
fia.t vermek üzere (yüzde 7,5) teminatlarmı hamilen (26-4-
933) çarıjamba giinü saat 14 te Galatada almı satun komiı 
Yonuna müracaatları. (T) (1456) 

MiLLiYET -PERŞEMBE 20 NfSAN 1933 7 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

NAiM VAPUR iDARESi 
lZMlR $0R' AT POSTASI 

(20 aut) 
Liikıı 

A D A N A 
•apnru 20 Niaan 

ı PERŞEMBE 
giin(I Calata nh!mımi"n -t tam 14 

-~doina 4 OncU Vakıf Han fstanbul 

f Z M t R'e ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır . 
... pazar ırinleıri lmıir'dea Mat 14,30 
cLı hanbtl• lıtaaJı.l'a ndet ed•. 
Tafsilit için Galeta, Gümriik kart•
smcle Site Pranaa Hım No. 12 ,....... 
ı.......m. arıllnıaat. Tel. 41041. 

Nama muharrer hisse senetlerinin (% 60) ı Türkler elindedir. 
Türkiye it Bİlnklllll tarafından tetldl olunmuıtur. İdare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurlan kimllen Ttirlderden mflrekkep yegilne Türk Sigorta Şirke· 
tidlr. Ttirldyenin her tarahnda (200) 8 seçen acentalarmın hepsi Tiirktilr. Tilr
ldyenln eD mOhlm mO .. seselerilllD YelJenkalanmıı slgortaJ&t'IDI icra etmektedir. 

- (2092) 1957 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan aiıortalannı en iyi praitle yapar. Huar vuku1111da zararlan allr' at ve kolayhklıt lider. 

Karadeniz Poataıı Tetgraf ı iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 1487 

DumluPınar 
Vapuru 20 Ni..n 

Evkaf müdlrlyett llAnları 

M.!ı.ııHe ye a-'ıl 
Solımiı 
...., C.ai 

s.ı.1ıap1101da 4 iMi V. BiriDc:i lıabncle ...... 
Beyoilu lı hmesçj 

" .. " .. .. 
.. Sln.....ı.ay 

Topaae IWalı.t 
Balıaıli Lalabııyrettq, 

AJc....,. Hueki 

ICasltnlJ .. • Büyükplyale 
Kilçükmuıtafapqa 

Dayehabaa 

0 ılııildar Gillfemhatun 
Kilç4kmuıtafapaıa 

1 Beyojl.u Ha..,inata 
BalJq; 1 AluçeleW 

ICa~ Zühtlipqa ) 
Kaı,_ı• Emincaml 

" n 
,. Kil~ 

Balıç-.,ı Çelebioilat
al&ettln 

~ 

Kaıumpata Camiikelılr 

Kumkapı Muhıinehatun 

V-.Hk 

s-ı.-ı
Dcılapder. 

Limoa. 
Keklik 
Kuyuçakmur 
B"liraia 

o 

o 

Cami aYluıund• 
lncelıel 
Tarakçılar 

Mehmet Pata 
camii ittiaalinıdıo 
c.ni kurloinde 
ıc-..nldı 

Yın•ı+ir 
Soiancdar 

Tlllılak&prt 

.. 
ZlncirllkuY11 
Marpuççular 

TlirahibMa 
Şakir Ef. çeıme- ı 

Iİ 

No. u Omi Kira aıiiı14eti 

20 OM 933 Mayia n.iba-
yetine .... 

12-22 Ham 934 May><a ni-
bayetine bdar 

83 Ha.-İll molı .. 
31-33 il.- .. 

4 .. .. 
72 .. .. 

10-20 .. " 7 Hacı Betlrala tekkesi .. .. Baynımpaıa tekkeai 
~ 

u ...... .-.....; 
" 7 T•h+.in Jel·='+ 

imam 
.. 

272-371 u.... " 8 

o 
106 

o 
o 

58 
il 

46 
l6S 
18 

l.S 

• • _ .. ..,.I"' " 
MiiıDlıeclim c.... .....,_ .. 
.....ı. ocla ve bela 
Bir oda .. 

• 
" " D&LM- • 

.. H .. • 
~lllbadaardl:re .. 
Alur .. 
Ana .. 

Kuımpafl. Gazi HaMnpaıa Tiirabibaba 25 ,. .. 
Çarşıda Çobacı ham üst j .2 Oda .. 

katında 

Yukarıda mevkilerile cinsleri yazılı valaf emlak hiza
larında gösterilen müddetlerle kiraya verilmek üzere müzaye 
deye konmuştur. ihaleleri Mayısın onüçüncü cumartesi gÜnÜ 
saat onbeşte yapılacaktır. Tutmak isteyenler Çenberlitaşta 
Evkaf Müdüriyetinde Akarat kalemine müracaatları. 

(1719) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~--

Bursanm altı parmak m ahal1e ve caddesinde kain 199 
kapı numaralı buharla müteharrik un değimıenile derunun
da bulunan makineler (cadde ye nazır olan hane ile altındaki 
dükkanlar hariçtir), ve ittisal indeki !'!mele odaları ve odun
luk ve bahçenin milkiyeti ihale bedelinin rubu pqin ve müte 
hakisi beş senede ve beş müsavi taksitte istifa olunmak ve İş 
bu taksitler için mezkUr mahaller Evkaf umum müdürlüğü 
namına birinci derece ve birinci ıırada İpotek yapılmak ve te 
diyat münhasıran nakten olmak ve ihalei katiyesi Evkaf U
mum Müdürlüğünden istizan edilmek kayit ve prtlarile kapa 
lı zarfla müzayede)le çıkarılmııtır.Ta'lip olanlarm661 No.lımü 
zayede kanunu mucibince 900 liralık teminatı müstaahaben 
17 -5-933 tarihine müsadif ça rşaınba günü saat 15 e kadar 
Bursa Evkaf idaresine müraca<tt eylemeleri. (1724) 

Beşiktaş Malmüdürlüğündenı 
T eşvikiye mahallesindesabık T qviki.ye askerlik dairesi 

binaıımın bir ıene müddetle ic an. 
Yeni mahallede 130 numaralı mukaddema suvari polis 

karakolu olan harap mahal ve 1 ,50 dönüm arazi 3 sene müd 
detle icarı. 

Balada cins ve evsafı yazılı mahallere verilen bedel had 
di liyik görülmediğinden 25-3-933 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle ve pazarlıkla ihalesi komisyonca kararkir oldu
ğundan taliplerin yevmi ihale olan 24-4-933 tarihine müsadif 
pazartesi gÜnÜ saat 14 te Betiktaşta malmüdürlüiünde mü 
teşekkil satıı komisyonuna müracaatlan (1602) 

Beşiktaş Malmüdürlüğündenı 
Yeni mahallede Poıta caddesinde 114 No. b kiğir ha

nenin 1 12 hisse itibarile 9 his ıesinin mülkiyeti . 
Boğaziçinde Kuruçeşm e üstünde Rusların baiı namile 

maruf mahalde 6 numaralı ahşap hane enkazı. 
Balada evsafı yazılı mahallere verilen bedeller haddi 

layik görülmediğinden 25-3-- 933 tarihinden itibaren komis 
yonca bir mah müddetle ve pazarlıkla ihalesi kararkir oldu
ğundan taliplerin yevmi ihale olan 24-4-933 tarihine müsa
dif pazartesi gÜnÜ saat 14 le Beşiktaş malmüdürlüğünde mü 
teşekkil satış komisyonuna müracaatları. (1604) 

il 
Dr. IHSAN SAM 1-.. 

OKSUROK ŞURUBU 
Oluiiriik YI. ..-.. clarlığx lıoimıaca ,.. 
lmıaımık 8luliriilderi için pek teairli 
Dlçtır. Her eczanede ve ecza depo. 

.... lannıla bulunur . .-(1389)•-

~~--~--------~ l 725 

f st. Mr. Kum-danlığı 
Satmalma kom. illnl•n 

Maltepe piyade Atış mek
tebi için 80000 kilo elanek 
kapalı zarf suretile 4-5-933 

PERŞEMBE 
aut ıa de !llrbel nhbmmdıan ....... 
ketle C7.Gagıılılak, ........ lu, s
...... Ordu, Ginmn, T ......... 
Sünneu. n RUe) Y• ulmet Ye udet 
edecektir. 
Fula tafail&t İçin Slrbci Me,me

net ham .ıtmda oıcentahirna müra-
caat. Tele.22134. (2107) 

1982 

SEYR1SEFA1N 
M-"• _.., Celııı. K:lprllbap L 13e:L 

ş.ı.. A. Sirkeci lllllollrdar .... H. Z,3741. 

günü saat 14 te alınacağın- IZMIR - MERSiN POST ASI 
-dan İsteklilerin ıartlarmı •• ı 
gönnek için her gÜn ve mü- CUMHUR YET 
nakasaya girmek için de vak 21 Niaan cuma 10 da Galata 
tinden evvel teminatlarmı nhbmından. Gelibolu, Canak-
Merkez K. muhasebeciliğine kale, lzmir, Çetm•, Kuıadaaı, 
yatırarak alacakları makbuz Ktlll8k, Bodrum, Marmariı, Dal-
ile beraber teklif mektuplan- yan, Fethiye, Kalkan, Ka,, Fi-
m komisyon riyasetine ver- nlke, Antalya, Alasıya, Mersin'e 
meleri. (608) (1628) kalkacak dllnllfte mezklir iake-

. 1877 lelerle birlikte Tqucu, Aua-

Ademİ iktidar ve bel illlm•u·r·•-a.~ny-•c•'•kt.ır •. -
2

••
0
•
6 
•• ~ 

gevşekliğine 
ı.:ar,. - mieulr deva SERVOlN 
haplandar. Deposu, f ıtanbulcle Sirkeci-
de Ali rt- Merkez ecuneoi.clir. Tq
raya lllO lamq poıta ile gönderilir. fz
mir'de İrpt paDnııdaki, Tnbzon'cla 
Yeni Ferah eczanelsinde bulunur. 

(1422) 1675 

KİRALIK 
BUYOKHANE 
Beyoğluncla, Şimal sokaıiında Ame

rilı:an ıefarethıaneai cıivannda ve oabdı: 
Kohut ve Kroı.er otelin tam arkaunda 
büyük bir bıane kiralıktır. Me:tlıur hane 
Şimdiye kadar Amenbn Mektebi olarak 
lmUamlıyordu. Miiracaat: Ayni oobkta 
3 No- b.uıede M. Korpi. (2182) 

2013 1 

T ı\ VİLZADE VAPURLARI 
-·.,,'ık ekspres postası 

Selim et 
vapuru her per
şembe 16 da Sir· 

. .~ci' den hareketle Gelibolu, 
Ç;ıııakkale ve Karfez tarikile 
AJ•valığt1 azimet •e avdet ede
cektir. Dikkat: Cuma gllnü Edre
IDİt yolcularını trene yetif tirlr 
ve AJTalık yolcularıuı aynı aüo 
akşamı Ayvalığa çıkarır. Yolcu 
bileti vapurda da verilir. Adres: 
Yemit'te TaTilzade Mustafa 

biraderler. Telefon: 22210 

------ [2195] 

BnJOt Tayyare Piyangosu 
YENi TERTiP BAŞLAMIŞTIR 

1. ci le~i~H 11 Mayıstadır 
Pek çolr ikram.iye ve mliklfaUan haTi olan yeai tertip 

plllnını piyango giıelerinden isteyiniı. 1832 

Tayyare Cemiyeti Mübayaat 
Komisyonundanı 

Şartnamesi V eçhile piyango müdürlük binasının cep
heai yağlı boya ile boyattırılacaktır. Taliplerin 22-4-933 cu 
martesi gilnü saat 14 te komiayonamüracaatlan. (1707) 

2003 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Elanekçibaşı mahallesinin Asmalı sokağında 1 numa

ralı ahşap ikametgi.hm mülki yeti. 
Şenlikdede mahallesinin Mısırlı ve Nüzhetiye sokakla 

larmda 600 arım miktarında arsa fazlumm mülkiyeti. 
Bali.da cins ve evsafı yazılı mahaller 25-3-933 tarihin 

den itibaren bir ay müddetle ve pazarLkla ihalesine komis
yonca karar verildiğinden taliplerin yevmi ihale olan 24-4-
933 tarihine müsadif pazartesi gilnil saat 14 te Betiktaş Mal 
müdürlüğü satıf komisyonuna müracaatları. (1603) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Cibali Fabrlkaaı için pazarlıkla 

"1500,, adet çıralı tahta •atın alınacaktır. 
Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarlığa işti

rak etmek üzere O"'c 7 ,5 teminatlannı hamilen 22-4-933 cu
martesi gÜnÜ saat 14 te Galat ada Alını, Satım komisyonuna 
müracaatları. (T) (1467) 
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Ankaralının Defteri 
Vekillerin intihabı .. 

Vekiller, lstanbuldaki na~ırlarıiı 
vekilleri mi? 

J\NKARA.ı. ıgzo 

Meclia açılah, Ank.arada Büyük 
Millet Meclisi bll1dlmııd kunı1alı 
çok z•man oldu. ~ ıeçti. Hal
buki yal111S halk arumda de41.l, 
meb"!slar araamda bile birbirini 
anlayamıyanlar, bakild maksadı 
bilmiyenler var! Nereye ıidiyo
ınaa? 

icra V ekilleriııin 91"..- tarz. 
lan, intihap aralan ıibi prip .. 
Zavallılu, çalqmaia da vakit bu
lıumyorlar. Her gün bir kaç aiial, 
bir kaç iıtizab takriri var. Bunlara 
cevap veriyorlar, i•h•t veriyor
lar. En nihayet ya dtitiyorlar, 
yabat itimat karvııu alıyorlar. 
Fabt bir ırin e.....ı id-ı reyiai 
alanlar da fenladan enıha delti
dirlw. 

Bütttıı valdderi Modi.ee lllÖDa

k• .. l·rla l'09llD Velı:Hler; aad va
,.jfelerini - ftldt y&pMekkr7 

• • • 
Vekf!hr, M...U. taıafmd.a ay

rı ayrı indhep edllirler. Geceni-
de, Mecliste bir ftld1 hıtlbap edl
liyorda. MeL.1udan biri ulaula.. 
flD& dedi ldı 

- •Jc..ı v ... ,mm. lıdlJıaJ,ı 

şoA -. '°" ~ 6ir if. .. 
Cinkı! lıttilwıp edeoeflınls adam
lar, lftfanbalJalıi ıttm1'laıra .... ~ 
let etleceltler, Onırıt lf;lntlir iti lıen
ılilerin. nasır değil, oelrll ıll)lonız. 
ôyle ı.ıMlller lıttlhap etnwlly& ki, 
h- 6Uıc. fdmada payan olmn; 
h- de 19tarnbalda a.llenıtin tt.
.aılıw lldlran minr 

V fti1 lutihabmda ha türlil an
la)'llf, nkıa awwnl deflldir. Fakat 
bir çok vatand-.larm bele latan
bulda bazı adamların, hattı Mec
lis ensmcfan baaılarmm, böyle 
lllndıiı ınuhaldmktrr. Mustafa Ke 
-1 Pata hafi celselerde olsun, a
lent eebelerde olsun, Bn,.uk Mil
let Medtn hükametinln mahiyet 

ve .-llhiyetini herkese anlatmağa 
p.J.J9ıyor. Ve bu çal1fmıuında de
vam ediyor. Onu her aiin müzake
re .-!onunun bir köşeıinde, riya
Mt odaamda, koridorda etrafına 
birikmit olan mebuslar~ yorulmaz 
ve ütenmez bir misyoner feraga
tiyle günün meselelerini, umumi 
vaziyetimizi anlatırken görüraü
niU. Hele evinde, akpm aofrala
n; bir nevi ders ve konferans yeri 
oluyor. 

icra V eki ileri heyetinin; lıtaıı
bul bükOmetinin nazırlarına vek&
let ettiği zarını çok ilerilemit ola
cak ki, dtinkti Hakimiyeti Milliye 
ıazeteai de .,..makalesini bu mev 
na tahsis etmi9... Makalenin hu
lbuı fUl 

- " ••• l.tanbul, ln,,ili"1..-in elinde 
_ _. olaralr Anadolaya lrarıı diit
rrımtlılr eCııwlt istedikçe bisim de cııplt 
da,,_..mudrr. Onu11la r;.ül«:elt 
pelt çolr ltwaplamnu uaNlrr .••. /ot-
bala ycırıfıt dilfitı>eelere aeıılteden ga
rip allwtq.& ,.,,.,fiitliJnJ• bir taatliJ 
Hin ele N.a-i rJardrr: Anltarada hiilnı
met t.,lıll ..tllfrltsn latanbalda (na
_,.., tabir eJil.,. malramlara burada 
( oe"*d) denllmılfti. Ba o.lıdletin ma 
_,., llllletin ııe onan ntiimeuili oı
lılillet Meclı.lnin ııelıllletidir. F~ 
9" malrabill İnterime delil, mand<> 
dr. lıtanbal, hep hulya içinde, bu ııc
ltttlctlm, _,_.,, ııelıaletı.,.; """ 
-dl;'IOF' ııe llalih en 2'yade lıendumi 
aldatan ,.y de ba olayor. Halbuki /iri 
_,a ,,;.11nddi farlr, ,arlı ile garp a
.....uwloJıi ltulı lıadar wıalrtrr !" 

MiLLiCi 

Yangına m6atait 
di. kAalar 

ANKARA, 19 (Milliyet) - Bele
diye ebniye kanununun maddei mah
suaası mucibince yaqm çıkannafa 
müstait kalaycı ve demln:i gibi ate,ıe 
icrayl aanat eden dükklnlann kanu
nun tarifi veçbile İn§& edilmemi§ ve 
bulunduklan meTk:iler için tehlikeli o 
!anlar için tetkikat yaptırmaktadır. 

~nlıarcsla Rru sefiri M. ~ C-,,lannın Ras Jil bilgiçleri fere/ine 
verdifi ziya/ette lnılıma rılardan blr grup •• 

Ankara SİNEMALARI 
Yeni 
b.n caz p ye en gDıel operet

lerinden biri olan ORLOF 
ÇARIN ELllASI 

f'.mıalalı maild, bq dllndllrilcil 
clandar, gtlzel ıarlolar 

b&veten: DDnya haberleri 

• 

Bugün Hu gece KulÜP. 
Yaza damgah adam 

ALKAPON 
Macera, •tk Ye he) ecan filmL 

İ'ivetenı DUnya haberleri 

Mahrukat 
Depoları 
27 depo belediye ta
rafından kapatıldı 
ANKARA, 19 (Milliyet) -

Ebniye kanununun maddei mahsu
aaaı mucibince tehir dahilinde yanımı 
için tehlikeli bulunan dükki.nlarm ka 
nunun &'Öaterditi tekilde olmayanlan
nın kapahlmaaı burilı edildiğinden ,eh 
rimizde aık Te yanırma müatait aant
lerdeki mahnıkat depoları için birkaç 
defa verilen mühlete rafmen gösteri
len mahallere nakletmiyen yirmi ye
di mahnıkat depoau belediye tarafın
dan seddedilmittlr. 

Bunlardan niabeten tehlikeleri az o 
lan Çankınkapıda bir depo ile Halke
vi civannda bir tanesi tebrin ihtiyacı 
nazan dikkate alınarak muvakkaten 
bırakılmııtır. lataayon aemti belediye 
c:e tehlikeli , addedilmeditinden bura
daki eaki depo kapablmamıtbr. Bu 
depolardan bqka; perakendecilerden 
YAD&'ID için tehlllı:eli &'örülen ve bilhas 
aa bina bodnımlarmdakilerden kırk 
kadan aeddedilmİJtir. 

Belediye &'erek depolan kapahlan- 1 

!ar, ırerek yeniden açacaklar için 
muhtelif semtlerde yerler göatenniı
tir. Bunlar; HamamöniiDde Bayram 
meydanı, Duatapede tepe etekleri, 
Çaıu1:1nkapıda ufalt fabrlka11 kartı-
11Ddald ana, Y enitehlrde bazı bili ar 
aalar, Atpazannda Y....ıhayal mekte
bi arkaamdakl ~d- Cebedde or
ta Cebeci meTldiade yapılacak ttad
yuna aahumm kartıaı .,. Mıuılci "mu-C 
allim mektebi ile lllı: Tekin mektebi 
arumdaki aaha ve ayrıca lllıt Teldn 
mektebi k&rfıamdaki mahaldir. 

Boyacı salonları 
Cuma gi.alerl açılı 

olmalıdır! 

Anlror'""• 6ıiT .,_ ,ıma: Kapalı bo
)QOI ...ıo- &ı.ande .,...Jılrabılaruu 

boyatftranlar •. 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Be· 

lediyenin ııeyyar aatıcıılar hakkında 
bam tedbirler aldıfmı bfldirmlftim. 
8a ...ıbirl.,,. llln edilmİftir. 25 niaan· 
da tatblkına ıreçllecektir. Yeni vazi
yete ır&re, aeyyar aahcılar belediye
d .. belaemabal ayhk nıhaatiye n ate 
te ırirmeden ye..-k mevat -tanlar 
da 11bhat ctizdanı almaya mecbur tu
tulmuılardır. Her ayın onuncu jJÜDÜne 
kadar barcı yabnp izin almayanlar· 
dan ayın onuncu ırtinünden itibaren 
bir miall fa:ala harç almacekbr. Ayni 
karara ıröre de, ana caddelerin ınan· 
zaraaıru çirl<inlottiren kundura boya
cılan da bu caddelerde durmaktan me 
nedileceklerdir. Bu münaaebetle Şe
hirde adedi -ten mahdut olan boya
cı aalonlarmm cumalan açık kalabil
meleri için belediyenin bir karar ver
mesini temenni ederiz. Bu suretle cu· 
ma günleri Ankaralılar ara aokaklar
da boyacı aramak derdinden kurtul
muf olacaklardır. 

Bulgar tlmendlf ercilerl 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Bul

gar timendifercileri bu aabab ıreldl
ler. Refakatlerine verilen demiryol 
memurlanmız tarafından kendilerine 
tehrimiz gezdirildi. Mlaafirlere Y~
nn öğleden aonra Gazi çiftliğinde bır 
çay ziyafeti nrilecek, Halkevile Ga· 
zi enstitüsü gezdirilecektir • 

• ' -.ı ..• .:· .•. ı ' H,\• O.•••. 'f • • • ·:. ı:• .. , 

Yangınlardan yılgın bir fatanballu gözi.yle •• 

Ankara itfaiyesi nasıl 
bir teşkilattır? 

Bir yangın zuhurunda, 30 saniyede 
itfaiye vak'a yerindedir 

itfaiye lnmatt talim yapıyor .• 

ANKAa.A, 19 (Milliyet) - Aıoka 
.. Mhifemls iç8, Ankarahlaw .ıaı
dar ..... ek me....Jan seçel'lren, •
mf7et +ac.'iklealwlz içiJıde itfaiyemiz 
de nrch • .!ıra cma ırelcfi. 
A~ itfaiı'...b>ln kadroau, biri 

ı.ı-ndan olmak Geere dört memur
dan ve •lbııut altı nelerden, vaaad de 
dolmıı:u .......... olmalr ğ_.., ~ 6t 
arabadan - ...Merd .,yadan lbanıt
tir. 

Y .ıma..rda ba kadTo ve veıait az 
ırfbi ~ de .-hrimizdeki yan- 1 
pılann ılerMI .a.dlhAldillö, hattl 
--- ...... a:rmda tebrlıı aobkla
rmı munta•._ yine ı.. mlkHeae-
llİD su! ........ yed,tlfl -.an ih'bare 
almaca ltfıür-iıı tefldl1t .,. vea&İ• 
tinin bize klfi gelditi anlaphr. 

• • • 
Biz itfab-iai pek 1'a)ı:ıade.n .ıfır

dükten •e harayı tetldke lıaldn l.ul
duktan IODl'a da aaladık kit arkı bir 
disiplin alımda, iyi bir proınmla ça
Joııan bir mileeaeM yelnız aumi -
itle dalff, ihtiyaca lrlfl -••ide de 
!Ok büyük itler fÖreblltr, .,.., g&rilr. 

itfaiyemiz yalnız disiplin yeri de
iil, ayni •am.acl.a bir aile ocajıdıl'. 
iyi bir ..ı....t ta-biye tatbik edilen bu 
mü.- efradı ayni zamanda en bü
yiiiünden en kilçüfüne kadar birbiri 
ne aeTgi ile merbut bir aile §"klinde
dir. Burada köyünde çoluğu çocuğu 
olan efradm maaılannı çar çur e
ıine -.ydan verilmez. aileaine para 
ıröndermeıi temin olunur. Aralarında 
yapbklan bir tabldotla yemek masraf 
lan da aaırari haddedir. Efradm pa
ra biriktirmesine de çalı,ılır .••.. 

Hallsa; oc:aia giftn bir nefer o 
kadar memnundur ki, bir daha çık· 
maz ve bundan yine miır••e ka••· 
nır; çünkü nefer - kadar uzun mlld
det müe .... ede kahraa o kadar uata 
olur 'f'e tecrilbe kawenır. 

Onların hu blrlllfne t.ir miaal ola
rak, aralannda para tophyan.k aldık 
ları ve mlleaııeaeye demirbaf kaydet· 
tJkleri güzel bir radyo cihazını da zik 
redebilirlm. Aynı zamanda bu clb~:ı<
dan onlar yaz akıamlan bahçelenn
de halka da iadfade ettirirler. 

• • • 
Efrat kcmqlannda -bel tenbel 

yabnlmaz. M-U.- t«nlz~llte, mun 
tazam talime, muntazam Jımnaııtfle 
ve muntazam banyoya tabidirler. Her 

b b ilk vasılfelerlnl miielaeıealn ve 
:ıh"..aaa maki-lerin tatl.lri tetldl e
der. 

itfaiye kumanda .. ŞOlrril Bey or
dunun eski bir Ally hmandamdır. 
Onunla birlikte praja ırlrerken MI
tün yazdıldarmun eaıılı netioednl ilk 
nazarda cllrdam. Her taraf, her an.
ba, her makine, lw!r llet •..• Tahta, ma 
den, taf her ...,., ı.. ,.Y pml pın! ••• 

Harplerde aınm mGdclet aalrerH!t 
etmlt olanlar bl!h-fer kl, hayvan tima 

nnm b"F&z mendille ~ -
pıldıiı Talı:fcffr. Bu u...tiln bmada da 
w ew•Y• tatbiki, kabildir. ltfai
lerimizi atandırma•. 

Bu ada tetldktea _., iddta ede
bilirim ki iatisam, balrm, t-nWlh •• H...., - manaaiyle T&zlf ..... lık 

itfaiye l'MIPUnun llaraJd.,, pAqı 

itibariyle Anluıra itf~i bir nümu
nedir. 

• • • 
Yanırm yerme ilk yetifen araba 

90k seridir. Bunun bin beı yilz metro 
hık hortumu •ardır, bunun arkaam
d an k-n çok atiratli hafif arö:oözler 
b irer buçoıık - au taıırlar 

Mevcut ..-balarm dörcHI - aon 
ıimmdlr-

hri tane motopomp mevcattur •• 
Bunlann blrtei de en aon U..-db-. 
Arö110zlardan ll!I ton au "'- da Yar
dır. M-t tlç ebat .,,. etY• arabaıı 
cidden mtikemıneldt.. Ve ınüeueae 
tarafından yapılmııt... Bu arabalar
da kancalar, baltalar, halatlar mer
dinnler. ve aalre, aenelerin ~erdiği 
tecröbe ile yerli yerine yerlottirilmit
tir ki katiyen wfalr Mr -llanb yap
maz .,,. alırlr• mabfa•alan sayet 
kolay açılır •• 

Ba arabalarda neler yoktur; ıraz 
-lrinelerine kadar tapyan ba oto-
111:>MDerde bilhaaaa itfaiyemiıı tara
fmdan icat edlhrıit çen&'elli f9YlaD 
98rmıhı d ... llen bir .-rdlTen nazan 
dikkati callptir. 

Bu çarmıh denilen İp ....... ıv- T&• 
aıtuİyle yirmi metre yllluekten ad ... 
lrurtjlrmak çolr baıit bir ittir. 

1'1ne ytbekten adam Jr:urtarmak 
için manllıa denHaı .,.., lretend- ma• 
111ul yol He portatif loaTUzlan ı...nn 
bulanan ..- arabalarmm pampa1an 
da vardır. 

Hele bir arazöz .,..rdrr ki, ild bu-

Londraya 
Telefon 
Ankara - Londra te
lefonu da baıhyor 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Poa 

ta .,.., T elııraf ldareaince fiyat teobit 
edilemecfiAinden dolayı yalnız İngil
tere .,.., ltaqa ile bugüne kadar tele
fonla nıuhabere edilememekte idi. Bu 
sGnJerde bu fiyatlar da teabit edil
mekte oldufundan Ankaradan Lon
dra ile on ırtin ........,) yapılan tecrübe 
mükem.me ~ Termif ve Londra o
tmnatllı: telefon mlidürü tarafmdan 
Ankara otomatilı: telefon nıüdürü N i
yazi Beye bu ilk muhaberenin hatıra
" olmak ibıere posta ile bir Londra 
tehri ......; a"önderilınittir. 

Y anm g6n tedrisat 
kaldırılıyor 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Bazı 
mekteplerde tatbik edilmekte olan 
yanm ır6n tedriaat usulünün kaldınl
maaı lçln vfliyetçe kredi auretie ihti
yaca tekabül edecek kadar mektebin 
lnpaı hakkındaki projenin tatbikına 
batlannwk lbenıdlr. Yapılacak mek
teplerin münakaaa ıartname taılak· 
lan halllrlanmaktadır. 

çak tııınlulr .,.., yetmi§ bef beygir kuv
Tetlndedlr. Bu arazözün hariçten alı
--ı. m için arkasmda dört ağızlı 
nıAttıft Wr pom~aaı mevcuttur. 

Ara.5aler i9inde üçer toııluk olan 
ı.r Te ıloı. iken elli kilometre aüratle 
ıridealer cM Tardır. 

Her .,...banm ta§ldıiı hortumlar 
Wr ,....;m için ihtiyaca klfidir. Her 
-ı.a hortum t"411' ve avdette bunlar 
ıalak .. 1ere1ır yine müeueaenin kendi 
tualmdan yapılen kule &'İbi uzun de
udr ,....rlerde kunıtulur. Şayet bunlar 
kurumad&1l hemen yine yana"ın çıkar 
,. o zam&11 ihtiyat hortumlar kullan•· ..... 

Banlann u•unluğu bet yüz metre 
kadardır. 

0-jda ırördiiiüm yekpare laıtik 
bandlı ..ki araaözler bile motör ak
aar -na kadar yeni gibi temiz bakım
b ve parlakbr. Kumandanm ıöyledi
tlne ırllre bunlar sekiz senedir müte
madiyen çalışıyorlar, bugün de sok ı ' 
aalayorlarmıf. Tekaüt edilmeleri için 
,.t.rin .... ahalini bek1iyen bu araba 
lar o kadar parlıyordu ki b yeni 
zannettim. 

MU..ıetıenin mütevazi birtamirha· 
neai Te bir de anhan vardır. Burala
" blle lntlsama mükemmel bir nüm• 
nedir. Yeni yapılan küçük benzin de· 
poou da dikkate §&yandır. 

itfaiye; tamirlerini, bazı ufak te 
felı: inıaatını, kendine lüzumlu eşya· 
yı hep kendi yapar. O kadar ki karşı 
taraftaki apor aahaaınm yanmda ge
çen aene yapılan arteziyeni bilhassa 
kısmen o meynada &'etirmiştir. 

Civar bahçenin de istifade ettiği 
bu. lıra~ yan.sm zamanı ite yaradığı 
gib i, timodi de aular. Bu kuyunun kırk 
t onluk bir deposu, bu depoyu su aza
lınca kendi kendine dolduran ve do
hmca 7fne kendi kendine duran bir 
elektrik motörii vardır. 

••• 
Ku.ııııandanm .öylediğine göre; An 

karanın yanırm için en tehlikeli mın
tab11 Hiaar mahallesidir. Burada su 
yoktur Te aonra kale kapısından ara
balar aılmamaktadır. Buradan sonra 
tehllkell mahalleler Musevi mahal
leai, Hacı Bayram, Haman Önü Y e~il 
Ata cihetidir. 

Şurall bir hakikattir ki böyle ma
hallelerde yalnız bizim canlı itfaiye
miz detı1, dünyanın en mükemme 
veaaitlnl haiz itfaiyesi getirilse tama
men -.vaffak olmanın ihtimali zayıf 
br. 

Ankaralılara haber verelim ki, it
falyeınİz hep uyanıktır ve daima ha
zırdır, telefonu alır almaz, ne ekaik, 
ne fazla tanı otuz saniyede kendini ' 
yola atmaktadır. 

Yanırmlardan yılgın eaki bir latan· 
balhı olchalnm halde itfaiyemizi ya· 
lımıdan fllrdUkt&ı aoııra ben arnk ge 
celerl mlhterih ,,. dü,ünceaiz oyuya· 

bllecetlm•··· 
S. R. 

Is tan bul ve Fabrikalan Trakya Şeker 
Şeker Fabrikasının IStanbul depolarından kristal toz 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

Al pullu tekeri 
sabhr. 

atideki fiatla 

Kristal Toz, Kilosu 36,1s Kuruş 
Taşra dan vuku bulacak sipariıler yüzde yirmisi ·peşin ve miltebakisl hamule senedi mukabilinde ödenmek ilzere derhal 

ş-önderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müıteriye aittir. Milşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adres: Istanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: İstanbul Şeker Telefona 24470. 79. 
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