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Umumi Nqriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Milletler cemiyeti umumi 
heyeti tarafından Mançurya 
ihtilafını tetkik etmek üzere 
letkil edilen "19" )ar komitesi 
bu tehlikeli meaele hakkında
~ karanru ittifakla vermit
tir. "19" )ar komitesi bu ra
porda Çin ile Japonyarun a· 
ralarını telif etmek mümkün 
olmadığını bildirmektedir. Bu, 
Japonyanın Milletler cemiyeti 
tarafından Uzak prka gön
derilen Lytton komiıyonunun 
lavıiyelerile i.mil olmağa ima
le edilemediğini söylemenin 
b-.ka bir tarzıdır. Çünkü her
kes bilir ki, bu Uzak şark ih
tilafında zavallı Çin çoktan 
beri ikinci planda kalmıftır. 

1 ' • • .• ' ' t ~ 1 • 

Milletler cemiyeti Çinin ti· 
kayeıi üzerine 19:n eylwün
de nıeseleye vazıyet ettikten 
sonra. Japonysnın da ısrarile 
Uzak tarka Lytton'un riyaseti 
altında bir b;taraf tetkik he
Yeti göndermifti. Komisyon 
ınahallinde yaptığı uzun tet
kikten sonra nihayet kararını 
bir rapor halinde Milletler ce
miyeti meclisine tevdi etmitti. 
Lytton komisyonu bu rapo
runda Mançuryada eski vazi
Yetin iadesi mümkün olmadı
ğını takdir etmekle beraber, 
Japonyamn sili.hlarile meyda
na gelen yeni Mançurya dev
letinin istiklalini tarumağı 
da teklif etmiyordu. Halbuki 
lytton komisyonu bu raporu
nu tevdi edinceye kadar ara
da Japonya yeni Mançurya 
devletini tanımıt bulunuyor
du. Bundan sonra Uzak şark 
ll'leseleai Çin ile Japonya ara
sında bir ihtilaf olmaktan çık
tı. ihdas ettiği emrivakii ta
nıtmağa çalıfllll Japonya ile 
lytton komisyonunun raporu
nu kabul ettirmeğe uğraşan 

Milletler cemiyeti arasında bir 
ınübareze tektin· ldı. 

Mese e meclisten umumi he
yete intikal etti. Umumi heyet 
bu işle meşgul olmak üzere 
"19" lar komitesi denilen bir 
heyet meydana getirdi. Bu he
yet Japonya ile bir pazarlığa 
girişti. Eğer Japonya Man
çurya istiklalinin tanınması 
nıe elesinde bu kadar inatla 
ısrar etmemiş olsaydı, belki 
hir itilaf zemini bulunabilir
di. "19" lar komitesi, Japon
Yanın noktai nazarına, yaklaş
ın.ak istedikçe, Japon hükU
ıneti daha ziyade uzaklattı. 
Jehol eyaletini İfgale hazır
landı. Nihayet Japonya Lyt
ton raporunun tavsiye ettiği 
hal şeklini kabul etmeğe ima
le edilemeyince, "19" !ar ko
ınitesi, resmi bir lisan kulla
narak "Çin ile Japonyanın a
rasını telif etmek müıııkün ol
madığı" hakkındaki raporunu 
vermeği ittifakla kararlaşhr· 
dı. Hakikatte vaziyet, Japon
Yanın itilafgirizliği kartııında 
19 lar komitesi muvaffak ola
nıadı şeklinde ifade edilebilir. 

Dün akfllm gelen telgraf 
haberleri, 19 (ar komitesinin 
hu raporunu teaçil etmek üze
re Milletler cemiyeti umumi 
heyetinin gelecek salı günü 
fevkalade olarak içtimaa da
vet edildiğini bildirmektedir. 
Bu, Milletler cemiyetinin 14 
•enelik tarihinde içtima eden 
e
1 

n ehemmiyetli l>ir toplantı o
acaktır. Misaka göre, umumi 

heyet bir raporla Japonya
mn bu hareketini takbih et
melidir. Milletler cemiveti bu
nu yapmağa cür'et ettF tak
dirde Japonyanın ce~iyetten 
çekileceği muhakkak teli\kki 
edilmektedir. Binaenaleyh u
mumi heyet, ya Japonyanın 
cemiyetten çek\lmeaini göze 
alarak bu devlete kartı alınan 
Vaziyette ısrar etmeli, yahut 

ta ric'at eylemelidir .Cemiyetin 

''19" lar komiteıi ric'at etme

diğine göre, umumi heyetin 

Japonyaya kartı daha zaif 

davranacağı beklenemez. Bu

nun içindir ki gelecek salı İç· 
tiınaı tarihi bir ehemmiyeti 

haiz olacaktır. 
Ahmet ŞOKRO 

50 senede görülebilen 1 (,s~:::. ~~~ R~ 
I• k V k•ı• C J #to 1 8 d •• Od üiciimhur Hcuretleri bugün bsat e ı ı e a • un a dairelerinden bir tarafa ,,k 

meclisine iştirak etti mamıılar~ı:·... . • 
Mahallı memunyehne gı

decek olan Birinci Umumi 
Mülettiı Hilmi Bey bugün 
Dolmabahçe'ye giderek Re
iaicümhur Haz.retleri tara
fından kabul buyurulmuf, 
arzı taz.imat ve veda eyle
miztir. 

· I ekil Bev bugün Ankara ya gidiyor 

/ktısat Vt!kill Ct!llil B,.y 

Ticaret Odaaı meclisi dün mu
tat içtimamı iktıaal vekili Celal 
B. in de ittirakile yapmışbr •. 

50 senelik bir tarihi olan Oda
da, devletin iktısat makineainin 
en yüksek makamını İ§R'al eden 
bir zat, bir vekil ilk defa mecliı 
müzakerelerinde bulunmaktadır • 
Bu cümhuriyet rejiminin alaka 

ve yakınlığını, devletin iktısadi 
yolda gözettiği prenıibi açık su
rette gösteren bir hadisedir. Dün
kü Oda meclisi Habip zade Ziya 
Beyin riyaseti altında toplandı. 
Ziya Bey içtimaı açbkta.1 sonra 
tkbsat Vekili Beyin Oda tarihin
de ilk defa mecliate hazır bulun-
malarından dolayı meclia namına 
arzı ıükranda bulundu ve selam
ladı. Celal Bey buna teıekkürle 
mukabele etti. 

Bundan aonra müzakerata bat 
landı~ Merhum aiıortacı Hamdi 
B. in vefatı hakkınde riyaset tez
keresi okundu. Bu tezkere meclia 
le umumi bir teeaaürle kaJ'!ılandı 
"Ve merhumun hatıraema hürme
ten Üç dakika tatil edildi .••• 

Yeniden müzakereye ba,landı
ğı zaman merhum Hamdi B. den 
üç vazife inhilal ettiği anlaıılıyor 
du. Bunlardan Ticaret borsaaı ida 
re heyeti azalığına Hüseyin Sabri 
B. Oda idare heyeti azalığına a
zadan Rıfkı B. ittifakla intihap 
edildi. Meclia azalığı için Hamdi 
Beyin yerin3 sigortacılar zümre .. 
sinden intihap edilecek zatm in
tihabı muamelesini., ikmali de ri
yaset divanına bırakıldı. 

Eminönü, Fatih, Bakırköy, Be
yoğlu, Beaiktaş, Sarıyer, Beykoz, 
Osküdar, Kadıköv, Adalar kaza
lan bed .. li İcar takdir komisvonu
na İntihap edilenlerin keyfiyeti 

(De•amı 6 ıncı aalıif.I•) 

Barsa da •• 
Evrak müstantiğe 

verildi 
BURSA, 15 (Telefonla) -

Bursa hadüeai maznunları hak 
hındaki tahkikat evrakı bugün 
müddei umumilik taralından 
müstantikliğe verilmiftir. Müs
tantikliğin de tahkikatı bitire· 
rek evrakı Ağırceza mahkeme
sine vereceği anltıfılıyor. 

Dün Ulucamide yeni müftü 
Mehmet Ali El. binlerce vatan 
d"f'J türkçe ezan hakkında bir 
ııau vermİf ve bütün halk ken
dilerinin bu suretle tenvir edil
diklerine memnun olarak ca
miden sevinçle ayrılmıflardır. 

Nefret telgrallan 
ANKAR, 15 - Bursa ha

disesi münasebetile Ba9veka
lete Birecik, Arga Malazgirt, 
Vatro ve Akıaraydan nefret 
telgrafları gelınittir. 

Senede aç kişi ölüyor Me~Iis reisi 
Gelıyor 

932 istatistik yıllığı neşredildi 
Do~um, ölüm, pahalılık, 

AN'.{ARA, ıs (Telefonla) -
lıta ;ıti~ umum müdürlüğü 932 

senesine ait istatiıtik yıllığım ik
mal ve tabettirmiftİr. 

Bu eıer bu aene diğer senelerden 
daha mütekamil bir mündericat ve 
tekil arzebnektedir . Yeni mevzular 
etrahnda da malümab da ihtiva &
den bu yıllık dünyanın en güzel is
tatiatik eserlerinden biridir. Yeni 
tetkik ettiji-i mevzular içeriainde o
tuz üç vilayette yaptığı vefiyat is
tatiıtiği ehemmiyete "'yandır. Bu ve 
fiyat istatistiğine nazaran; geçen ıe
n" Ankara tehrinde 1493 kişi ölmüı
tür. Bunun 873 kiıisi erkek 620 si 
lıadmdır. 

kira nisbetleri 

Bunlardan 206 kiti viladi zaaf 
~e ıuiteşekküliıb viliıdiyeden, 213 ü 
••hal ve anteritten, 256 11 zatürree
den, 113 ü teneffüs cihazı veremin
den, ~~1 i. kalp hastalığından ve mil 
tebakiıı diğer haıtaHılardandır. istatistik umum mildDra • 

Bu 1493 ölümden 441 i bir ya• Celili Bey 
ıma, 211 İ dört :vaşına, 164 Ü onbet I 
iliı yirmi dört 125 ; alt- ca bu nisbet yüzde on alb ile ifa-
mış bet yatından fazla ve müte- de edilebilir. 
hakisi de diğer Y•t grupları ara- Hayat ucuzluyor 
aında olanlardan vaki olmuıtur Yine bu yıllıktaki meraklı bir 

Bu ölüm nisbeti umumi tahri~- faala nazaran; ırıda, giyecek, içe
deki nüfu• yekununun Ankarada cek, maadin, mevadı İptidaiye, 
74.000 oluıuna nazaran yüzde mükeyyifat gibi havayici zaruriy&
yirmiye pek ?.'akındır. B~gün nü- den elli madde ele alınarak ve 
fusumuzun yuzde on ııekız niabe• bu giinlerin toptan fiatlan mez-
tinde artığı nazarı itibare alınm.. (Dnamt 6 ıncı a&l. feci•) 

Stenografi imtihanı yapıldı 

Darülfünun stenografi kursunun imtihanları dün saat 15 te Hu
kuk lak.ü~te~i doklor.a ~enha~esinde 3'.af'ılmışlır. imtihana J 2 hanım, 
6 efendı ıfhrah etmııtır. lmtıhanda bırınciliii Hukuk fakültesi son 
sınıf talebesinden Nadide Hanım ha2anmıftır. 

ANKARA, J!j tTeiefonla) -
Millet Meclisi rclsi Y.iızım Pt. Hz. 
pazar günü dönmek üzere bu akpm
lıi trenle lstanbula har<ket etmiıtir. 

Vilayet ve 
Belediye 

.llAuhittin B. bu sene
ki işleri anlatıyor 
Vali ve belediye reiıi Muhittin 

Bey yeni viliyet ve belediye bütçesi 
ile yapılma11 düıünülen işlere dair 
Anadolu Ajan11run ıuallerine ceva
ben ıu beyanatta bulunmuıtur: 

- lıtanbul vilayeti umumi mec
lis bütçesi iki kısımdan mürekkep
tir: birisi vilayet idareyi .huıusiyeti
ne ait kıaım, diğeri belediyeye ait kı 
ınndır. 

Vilayete ait ımnnlarda bu seneki 
{Dn-amı 6 rttCI aalaifede) 

Gümüş lita 
Darphane ba•kı 
hazırlığında •• 

Ki.ğıt para yerine kaim olmak 
üzere birer lıralık gümÜf para 
baaılmaaı hakkında bir layiha ha 
zırlanmışb. Vekiller h~y.etince 
tetkik edilmekte olan layıharun 
M. Mecliainin mart içtimaında 
kanuniyet keabedeceği anlaııl
maktadır. 

Haber aldığımız• göre, Darp
hane idaresi, mevcut bütün veaai
tini gümüı para baamağa müsait 
bir tekle ifrağ etmeğe ,çalı§!Dakta 
dır. Para baskı makinelerinin i
cap eden aksamı tebdil edilmittir. 

Yeni gümüf paraların ilk te
davili edecek gümÜt Cümhuriyet 
paraaı olmak itibarile çok zarif 
bir tekilde baaılmaaına bilhassa 
itina edilecektir. Gümüt parala. 
nn kutur ve vezinleri henüz tea
bit edilmemiıtir. 

Basılacak paralar ıçın muaırr 
devletler paralannm tekilleri tet
kik edilerek en hoşa gidecek ıe
kil kabul edilecektir. 

Baıılacak gümüt paralann 
miktarı da henüz teshil edilmif 
değildir. MaRmafih tedavülde o
lan tek liralık kağıt paralar 24 
küaur milyon lira olduğuna göre 
gümüş liralar bu miktarı tecavüz 
etmiyecektir. 

--+--

Muammer Bey gitti 
lı Bankaaı umum müdür vekili 

Muammer Bey dün akıam Anka· 
raya avdet etmistir. 

Haksızlık apaşikar bir haldedir 
Feriha Hanım mahkemeye gitmiyecek, fakat 

haksızlığın tamirini istiyor 
1N~~!~ı~k1!:!.~!~~~i!i!!~ bir defa daha hakem huzuruna çıkarmalı. 

ticenin ıakatlığı arbk tahakkuk 
etmiş, intihabın mefsuh olmaaı i
cap edeceği hukukçular tarafın
dan da teyit edilmittir. 

Müaabakayı tertip eden refiki
mizin, buna rağmen intihap neti
cesinin doğruluğunda ısrar etme
ıinde İsabet görülememektedir. 
Refikimiz, Abdülhak Hamit B. ve 
Lüayen H. m da Nazire H. a rey 
verdiklerini iddia ediyor Te rey 
varakalannın mahfuz bulunduğu 
nu da aöyliyor. Filhakika Abdül
hak Hamit B. ve arkadaılannın 
İınzalan vana da, bunlann hi.
kem ekaeriyetinin vücudunu taa
tik için olduğunu Abdülhak Ha
mit B. söylemittir. 

intihabın hukukan mefsuh ol
maaı icap etti'\ine dair bazı hu· 
kukçulanmızın fikirlerini dün 
yazmıştık. Bu cümleden olarak 
Avukat Rami B. bu neticeden 
maddeten ve manen zararlı olan 
45 Birsen (Feriha) H. ın mahke
meye müracaat edebileceğini de 
söylemişti 

Dün bir muharririmiz Maçka'
da İzmir palas'ın J inci dairesinde 
ikamet eden Feriha H. ı ziyaret 
ebniştir. 

Muharririmiz, büyük ve güzel 
dö~enmiş bir salona alınmıotu• .. 
Hizmetçi kız, salonun öteıine be
riaine dağılmıt duran kanapeleri 
yerli yerine korkan, bir az evvel 
bir gazel~ fotografçmnm Feriha 
H. m bu salonda re•mini çektiğini,. 
onun için bu da,ınıklığm mazur 
görülmesi1'İ aöy]iyordu. 

Ft!rlha Hanımın ua/lde!ll 
ne diyor? 

Bir dakika sonra Feriha H. ın 
validesi ~!llona girdi: 
"- Bilmem ki efendim., Feriha 

genç bir kız; mahkemeye gidip 
gİbnemeJi nasıl dü.şünür? intiha
bın yolauduğu artık anlaıılmıı-

Foto Süreyytı 
Feriha H.ın yeni bir resmi 

tır. Şu halde ikinci bir İntihap li.
zmı. Bu naaıl olmalı, bilemem) 

intihap neticesinin böyle ola
cağını Nazire H. ın bildiği anlatı· 
)ıyor. intihaptan bir kaç gün ev
vel bir ahbabımız tenisine gitmiı. 
Terzi, orada bulunan genç bir kı
zı göatererek (Nazire H.) demİ§, 
ve Nazire H. gÜzellik müsabaka
sına gireceğini, birinci çıkacafma 
dair vait aldığını söylemiş. Mat
buat balosunda da böyle bir teY 
kulağımıza gelmi9ti. Bunlarm ma
naımJ timdi anlıyoruz." 

Bu sırada içeriye omU%larma 
kırmızı İp<!k bir atkı atmıı olduğu 
halde Feriha H. ginniı ve bahse 
töyle devam edilmiıtir: 
"- Feriha Hf. bilmem avukat 

Rami B. in sözlerini okudunuz 
mu? bu hususta ne düıündüğünü. 
zü öğrenmiye geldim. 

Feriha Hanım daua 
elmlyec~k 

Feriha H. gözlerini yana çevi
rerek sakin bir seıle, bir az da mü 
tereddi! tunlan söylemiıtir: 
"- intihap neticesinin mefıub 

olduğunu hukukçular da söyledik
ten sonra bu bahiate benim için 
söylenilecek bir ıey kalmıyor. Fa
kat ben, intihabm feshi için mah
kemelere gidecek bir kız olamam. 
Para muls.i.fatını aramaya tenez• 
zül etmem ve ona muhtaç da de
ğilim. intihap neticesinde ilan edi 
len karardaki isabet dereceainin 

Foto Etem 
Nazire llanımın geni bir resmi 

takdirini de efkan umumiye mah
kemesine bırakırım. 

Efendim, timdi anlatıldı ki, 8 
güzelden birinci, ikinci ve üçüncü 
seçilmesi mukarrermit. Bunda 
ben b'irinci oldum. Sonra bir tek
lif üzerine bu 3 ten biri seçilmiş. 
Bu seçmede Nazire H. a rey ver· 
dikleri ilan edilen 16 reyden Ab
dülhak Hamit B. Lüsyen H. bana 
rey verditclerini aöyliyorlar. Val8. 
Nurettin B. hiç rey vermemi§. Ru
hi Vamık B. Nazire H. ın manevi 
babası imiı. Yu~uf Ziya ve Peya
mi Safa B. ler Cümhuriyet muhar 
riridirler. Şu h,.lde 16 reyden ge
riye 10 rey kalıyor ki bunun ekse 
riyet olmadığı asiki.rdır. 

Vallahi Efendim, benim ıanaı
ma bu seneki güzellik müsabaka
•• çok gürültülü oldu,, buna üzü
lüyorum. Ben, gÜzellik kraliçesi 
olmayı mutlaka aklımdan geçir-

miş değilim. Beni asıl Üzen ve ai· 
nirlendiren hakaızlıktır: Neden 
Türkiye'de böyle bir hakaızlık ol
sun efendim ?u 

Feriha Jianıoıın arJıadaş
ları 11e. diyorlar? 

Feriha H. tahailinin aon kıamı
nı Saint Benoit mektebinde yap· 
mışbr. Arkadaılarmın söylediğine 
nazaran, keodiai daha mektepte 
iken nazan dikkati celbederdi. 

Dün Feriha Hanımın mektepte 
aımf arkadaşlarından !'.1.ualla Ha
nımla konuıtuk. Mualla Hanım 
diyor ki: 

- Feriha 11nıf ıırlıadaşlanm-
dandır. Bana kendisinin güzelli
ği üzerinde tereddüt edilmesi ga
rip geliyor. Çünkü Feriha'nın ırü
zelliği bilhassa aaf bir Türk tipin
de olutu nazan dikkati celbecler-

<Dnamr 6 mcı aabiftıde) 

- Gençleri pek havai buluyorum. Maiyetimde ça
lışacakların ölr mefkure takip etmesini isterim •• 

- Merak etmeyiniz efendim, bendeniz hergOn 
komşumı • ..ıun Ju:zı MeflıOre'gl takip edi11orum! 
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93 f elô.ketleri 
ve İgnatief 

Sultan Hamit f 'adişah oluyor 

''Emniyet,, Ultimatom verildi ıhtigat zabit namzetıeriıeaskerı 
Nasıl olur? mektepler talebesinin maaşları 
Cenevrede M. Litvf· 

nof'un tek1ifleri 

Çinde muharebe bu ayın ANKARA, IS (Telefonla) - Askeri mekte"pler talebesi 

27 • d b ) k ile ihtiyat zabit namzetlerine verilec:ek maaş ve fevkalade tab-
SID e 8Ş ıyaca mış sisata dair olan kanuna zeylolmak üzere hazırlanan bir ıa-

"lmamülmu•limin, cunumı l Cenewede oilahlan bırakma kon- ŞANCHAY, 15. A. A. _ Japon- berter bitafma olarak Japon heyeti yihaya göre askeri bbbiye mekteplerinin ihsari sınıf talebe-
mııtbik ile mecnun olmakla j. ı feraamda Sovyet murabbası M. Lit- ya ve yeni Mıuıçuri devleti, Jeholun on dokuzlar komitesinin karan do- si birinci sınıf maasını, eczacı ve kimyager talebeler de bu-

l nıametten maksut fevtolsa uh- vinof'un terki teslihat ve emniyet Çin kuvvetl':"foden tahliyeıi için layiıile hiçbir hareket "8zırlığı yap- lundukları sınıflarrn maqlarını alacaklardır. 
meselesinde Rus tmni izah ettiği- Çine bir ultimatum vemıi·'erdir. mağa bıı.~lıımaımıtır. He-t namına 

tcsinden akdi imamet münhal l ni telgnıf'lar kısaca haber ennifltt- " ı ı ,. aı hf f k "l "'f k l' J l k Jıır mu? (Elcevap) beyan bu- di. Bu nutkun metni §chrimize gel- IJç u/ti111Blom hazırlanmış :i'e;!~~dhl:" ..frn.!'z~!"bii~l~~~~ JVJ U ar eş l Q l Q UlTl aca mı 
vurula. Allahü alem olar." mittir. Müobf't bazı teklifleri ihtiva PEKiN, ~5. A: A. - Japonyanın on dokuzlar raponınu tetkik etmesi ANKARA, lS (Telefonla) - Belediye te,kitah bulunan 

Ketebehü • l • laf<ir eden ba beyanatın en mühim kunn- Jebol .,yal~n~ taı.mızu en ııeç ı zamanına kadar Cenevrede kalacağı- tehir ve kasabalarda muhtar letkilabnın kald1rılma11 Dahili· 
H~-- lannı alıyoruz. M. Litvinof beyne!- Şubatın 27 11mde ba•lıy .. cak ve yo- nı bevan etıni•lerdir. 
~· ·ıeı ib ·ı,f•·-' " M-ı · " d d ı ' ' ye vekaletince tasavvur edilmektedir. ıru tı ... ..,..,a u ecavız e.-- ni Man:sul'i ev etinia teeuüsünün l Diğer taraftan Japon mabıofili,Çin 

(1) Alaanh • Jetin hangi devlet olabileceğini fÖY· ilk yıldö_n~ü olan bir Martta ta- ıremurlannm Japon memurlarmın Yalnız köylerde eskisi gibi muhtarlar kalacaktır. 
fetvanın okunutu herkesin le tarif ediyor: mamile ·~~af etınit bulunacı>k!ır. iHnrahna göre hareket etmeleri do- l • E k ,./ ""d •• •• Jıd · $ırtından bir buz dalgası geçir· a - Ba~ka bir bükümete harp i· Buradakı JllPOR erlWu, 3 ul-· L-ıyiaile Jebol eyaleti hudutlarındaki Zml.r V a, mu UTUne le L t 

di. Bu fetva ile mt'lletı·n go·· zbe- lan eden tom baz~e..n~~ ~duğu,.. ve .~!1· I askeri vaziyetin ıtit g;de vahimi eş- k b d 
b - Müaellah kuVTetleri, hatta lardan: birincİll""1 Mançuri hukü- melde olduğunu kabul ve teslim et- me tu u go··n er k l d beği, "muradı m~hası" di- haq> ilin etmeksizin ~ka bir d-- meti tarafından JeiıoldalU Çin vali- mektedirl~r. en g a a an l 

; yerck tahta çıkarılan Sultan let enızisini istila eden k ti sine, ikinci5inin Mançurideki Japon Bu mahafil, bu ihtarata önümüz- fZMlR, IS (Milliyet) - Ezan hakkında Evkaf mi.idür ve-
·,Murat 93 gu~n .a(tanattan aon- c) Deni.., kara ve bava uvve e- lntaalan kumandanı C"neral Muko dtki hofta zarhnd" riavet edı"lmedı"· k"lf" · d ril - il '-··ka b" d ı ı aklannı P-'-" ı ığme gön e · en ve tehdit iimiz mahiyette bulunan mektu· 
ra o tahttan, namürat namürat, r e ,_., ,.. "" et opr ve tarafından ... inde Chang Hsou ği takd" rd mÜ'le<l""""er vukuu"" 
· d ·ı . l d yahut bu devletin gemilerini veya Lieııg'a üçüncüsünün de Tokio bü- j dAn kurtulunamiyacağını gizleme- bun yazısı, yazısına mutabık görülen salepçi cami imamı 11-

• ın İrı mıt O uyor u. balon ve tayyarelcrini bombarclman kümeti tarahndıon Nonkio hiikôme- mf'ktedirler . yas tevkif edilmiftir. 

' 

"l fetvanın olmnmasile it bit- eden tine veril~ceğini beyan etm<'ktedir-
1 

Esasen resmi Japon mal.alili Çinin Muhtelif semtlerdeki cami ve mesçitlcrden bazılarından 
ti ' mit demekti. Herkesin batı d) Deniz, kara ve bava kuvvetle- ler. . şintdiki ahval ve şerait altında mun- tevkif edilen Hüaeyin, Rıhtım tirketi memurlarn dan Mustafa 

~ao .. l'isu··ne ı·g·ı"ldı·. Sadrazam gu··ç rini müsaade almadan bir batka de. Her l ultunat.om, Cin totaatmm 18 ,,am bir harbi y•n•bilec-"inden Ö h ki d k• k"f k 1 · 1 .. 1 b d 11 dahili k ih '· , ~· ç
8 ve mer a arın a ı tev ı arar arı gerı a mm f" ve bunla-

d . d" b·ı et u u an ne '° an veya • Jclıolden lamamiJo çekilmesini ill.,. pcl· .,.\yad~ şüphe etmektedir).,... · ' 
1 'hal ile gözyatlarını ın ıre ı • raç eden veyahut böyle bir mü18ıle yecd<tir. Çinliler de J.,ı..,ı .,..aletinin rrn sulh cezada gayri mevkuf olarak muhakeme edilmelerine 
t 1 'şti. Sağında 'ebislim, solun· T-'-'L . ı ••rtlannı, bilba11a bulunduklan J-~nlar taraf1ndan ı"ıtı"" edı"l--ine Cemiyetten çekitm(' karar verilmi•tir. 

ld hald 
.......... ada iani 11eçen mıra ay .,.. . n~ ... ..~. y 

da Mitat Pata o uğu e, ı~t B. (Hal' uaf<'annda Bin6afı mmtalıayı tevıi nya mevcudiyelie- tiddetle mukavenıeı edecekl~rini mü mt>St'fe.,i T. D T. • f • • k l 
1 kubbe altından çıktı. Fetva da idi). rini idame •uretiledihliıl1 edı;"_"._, _ _,il teaddit defalar beyan etmitlerdir TOKIO. 15. A. A. -Japonya.om • • .° Cemzge lnln arar arl 
' llerindeydi. Oçü birlikte Hır. el Batka bir ev "t .........., • 19 lar da inat t>dlyor yakında Milletler Ceıniyetind"" çe-

k . "f d . . 'tt"I Y Babü••••de o··nüne taht kurdu- ...ıdllerine ablcka koyan devlet . 1 b b 1 - · ANKARA, 15 (A.A.) -T. O. T. cemiyeti umumi ı~atipli-• aışerı e aıreınne gı ı er. e - " mütecariz~ addedilir. CENEVRE, 15. A. A. _ 19 lar 1 kilmcsi ihtimaline d>Ur o an a •; '; d T O T 
ni paditab orada bekliyordu. rup cülU. ederler. komiteıi, Milletler c..miyeti büvük hRkkında mntalea beyanından ıçti· gı? en: .. • ·• · cemiyeti umumi m_rkez heyeti bugün Ma-

R Pek••• M d k" 2 - Siyasi, sevkülcey•; ye- ik- • --'• · ,., _,, _,. arıf vekılı Re,ıt Galip Beyı"n · ı· •· fb d t f ak ta erasker Kaymakanu edif _ &ıa. a em ı ıarar ,.. •- medisıne vauettJ. olan ve malum nap C<lllmad=ır. reıs ıgı a n a op anar tra-
Pa"" vükela ile birlikte kubbe ediyorounuz, öyle olsun. ti!"ıliedi" ~liç bdi'.:__,metültahazak.larıne '!;;..!~- vesayayı ihtiva eden rap<R" mehlini ı Hariciye nezareti ni\mına ııöz •ÖY dan ve kollardau gelen kağıtları okumus, ve her bi1"i hakkında 

r- • 1 vuz en '''" opra n - ittifıok ile kabul etnıitlir. ı...,..ı. .... ı~biyettar bir nt, Jaoon- icap eden kararları vermittir. · 
•. • altındaydı. Abdülhamidin ya. Sadrazam hemen emır er hii aerYetleri itletmek yahut orada MillPıler Cemi....: ._,..;;k mec1,·.,·, •a, Milletler cemivdinden çekilme- Al M · ta F 1 1 d D M hm t P b d . Taht Bab"" saade o""nu""ne ---< · ti. k-----'- •~u ""•- ' ' . ma. n.ya, aca. rıs n, ve ı"n andiyada dı"lı" mı"ll"ıle~tı"rme • nın a amat a u qa u ver ı. us =aal v4' ım yaz ..,,_.~ arzu- telifbeyn ıııulüniin akamete uı<- . ğe kaı·ar ver<liP,i kkdirde bu karan- ' 

1 d kuruld • -k fbag"ladı Bü" ıu, yahut ta bu topraklardaki buıu ••• faalıyetmın hangı yollardan ve hangi e•aslara ,.,0··re yapıldıg"ı ' unuyor u. u. "" er sa · • mıt olduğunu ı.,..,il etm<'k mak18di· m 11ncak fevkalade mediıin 19 lar ~ D 

tün. k' tahb kuruldug·u ta ol menafi "fa YUedilen -.nayenin - • deki ·-• d k • · · k .... _1 ·kı hakkında buraca derleme tetkikleri icrası, gramer kol çalı•ma· Sadrazamla arkad .. lan gı". er an n • "'-'-~' le önumuz ..,., pnü içtimaa a omıteoının ,...porunu ~..,.. ett· en T 
-. f d ··d"I Mı ka ebemiyeti, ne de bu bü..ınu.,.;n mü- dil "ştir 1 J k b·ı b" b larmın her Keyden önce iş olmak üzere türkçc nasıl ""'killerle rerken, Abdülhamit ayakta du ra a oğru yüru u er. zı meyyiz vasıflannın tasdik edilmeme- vet e .nu • ve aponl•acad mk u a ı ır eyb"."kna- T ' - ..-

d R P çalınmag· a b••ladı. Yeni padi- . ka da _,, __ ,.1 .. 1 ~'-" - Komıte, Japonyanın verdi~i ce-ra. mP. neşro un u lan oonra, t"t ı e- kartılanabileceği nakkmda anketler açılması, ıttılah rnyrna 

ek Öperek Abdülhamide fet- ~. etrafrnda sadrazam, •Me ihs-
1
1 go•·~··••v5e • P eş e- edf"mİyece.ğ•n-. "'~'-•if olduı:.unu Çin _ J.Hpon ~~ıııtnıı ··h" ı· k. l k b k 1 

uyor u. üştü llfll uaulen e- -. h ~ıJ" ! ~·.:;, :"'8..it ed u bı, müzıokeo:nt için esas ola,...k kabul 

1 

deceğini beyan etmi~tir. işinde ihtisas bloklarının çalıtmalarını kolaylaştırmak üzere 

1• M"tat p Damat a ~ - "'" en mu ım uı:rat ıtap arı taranara ugün ü di imizde bı
0

lı
0

n-
~ vayı uzattı: am, 1 ~. • mez er. b'ld" iftir. · -
• l mut Pa~ olduğu halde, dı~· Bilha.119 ıu sebepler de tecavii2ü M::,,.fih kornit~ J . dii.ç;iqor miyen öz türkçe kelimelerin derlenmesi ve ıstılah kısımlarına 
1 .b- tt

5
e t

1
u fetvaMyİ terife mu- ya çıkarak tahta oturdu. Önce ha8klı g~~~~'.""b~lcreml: ek . '-bili'• den serdetmesi "'"i.t:d'~":."ı:~if jl LONDRA. 15. A. .A. _ Tokio hü tasnif edilmesi bu kararlar cümlesindendir. 

r ı İnce utan urat Hazret. Nakibületraf olan Mustafa iz- . er:-'"'' '.r m etın .,. 1 feri tet!<ike muvafakat edecrktir. kt eı;ni Mı1letler cemiyetine ver- Umumi merkez heyeti pazar günü saat 15 te tekrar topla-
! erinden inhilal eden imamet zet Efendi ileri gelerek üsulen vazı)y~ ıu. §~:ı~ded?luraa:fkri saha BDgük meclisi hPhliye- uüş olduğu cevap dolayiıile Çin-Ja. nacaktır. 
{ e saltanata hakla verasetle b•ıat etti. Arkasından bütün vü a ıyası, ı tilB ' veya ' - hl ' İ pon yazİyetinde husule gelen tabav· c 33 k k k l d 

v l tı tııbaneleri cülQs buyurdu· !arda bir m~letin ~ bulunmau, .ee f'r nı p ı vül, dün Cin ve Japon eshamınm te- t!llUpta QÇQ Çl ya Q an l 
B

. t . • • keli., ulema, ümera, rical biri- b) lclares!ne .atfedilen kuıurlar, CENEVRE, 16. A .A. _Bazı ha· nez-<ülüne bais olmuıtuı 
uz. ıa reımının ıcrası için bır· 1• ardınca taht 0··nu""ne gele- c) Ecnebilerın emval ve bayabnı · RA, 5 
1 vük. ı· •• • ANKA 1 A.A. - Aldığunız malümata gere bu aym ikiru:i 

cı ema, e a, umera ve rical rek bı·at -·mı·nı· ,·fa edı·yorlar- tehdit eden tehlikeler, h ft d h d d d be L. k k' 1 ·~ k bil ihtilat ha d k C A "k d a asın a cen~p u u umuz a ' ..... ça çı va ası o muş, 33 ka-
untazırdırlar. ferman buyu- d d) tbtııaı veya mu a 1 

- Roınany a omii- 1 enu i merı a a çakç• ve 748 k.ıo kaçak gümrük et:ras., 235 adet ıigara kağıdı ve 
uraanız hemen Babüssaade ı. raketleri, dahili muharebe, iğti4q t k"} d h J kibrit, 5 hayvan, 56 kilo e1rar. 150 kilo rakı, ve bir inbik i•ci kazan 

•. h h Bu ayni adamlar üç ay ev- veyahut grevler, nfstler en ı edi'iyor a arp o uyor yakalanmıttır. 
' >nune ta b ümayun çıkanl- vel Seraskerkapısında Sultan eJ Herhangi bir memlekette siya- ES 15 • -~··-

S ın . BOKR • . ·"· A.. - Bütün .ııe- s k • b l k b ~ l' J ı .Abdülhamit, ~--·'-'uktan- Murada da biat etmişlkarerddi. ·~ 1ı •.. ik~1at:.~~u içtımai ,u veya bu C•, ve sabahleyın •ınele anumda kar l<olombl11a f'l' Peru kıw- e lZ a l Çl oau uu •• 
. ~ d • h. !r"'-h ...... aml 1 !erinden bir çoğu, iki ~ın re,Bıırun H b . L. h'·k· tı. h ra~t.klRr ılev elmi tir. Ta•rada ı•rllrrl ('Brpı.,ruorhr 5 

erı ugra ıgı ve mı e erin . . . . d b - er angı utr u ume n u- ~ lı v 
en binle sarsıldı: bınbırıne ne ka ar az enze- kuki aahRda aldığı ya;ıİyett" te<:a..Ü- birçok belli baş tehirlerde payitab PARA, 15. A. A • - Diin saat 14 

diğini dütünüyorlardı. Biat res \ ,.., bir sebep tetkil etmez. Mesela: ta 100 kadar • "ıt tevkif edil- le LeticiAda ~iddetli bir havo. muha-
TRABZON, 15 A.A. - Dün çok ani biı· fırtına çılımıthr. Rüz

c&ruı _aür'ab 25 •enedenbe~ göriilmemiı bir tiddet arzcdiyordu. Trab 
zon..Sunnene arastnda denızde olan yunus balığı avcılanndao ae "z 
k~i boğulmuflur. Yakınlardaki kayıklar güçlükle sahile düşebildi
ler. Dumrupınar, kaptanının mahareti sayesinde kurtulmuıtur. 

- Babüssaadenin önü pek mi biraz uzayınca, zaten diken 1 a) Beynelmilel muahedeleri ihlal. miştir. • . bt'b.-.i olmu~tur. 
cık bir yer. Arz odasında bi- üzerinde oturur gibi tahtın Ü· ı b) _ Ticaret saba•mda' elde edi- Komüniıt barekct•ıun ell>atlll o- Kclombiva cenerali V•uquez Co-
t edilse lan Sontanza, telef olmu\tur bo, Perulular"• ,e&ri terketmelerini 

D• • • ' dd- d' S zerinde kafumı boyuna sağa len hukuk ve menafii, vı; imtiya:o· emrclmi•t;r, Prrulde,. Cordoba gam 
ıye tere ut göster ı. ad- I · k d Abd" Ih lan . .,,, yah ı '-·ka b devletin Bu""kre•te d-iryol_lar runeJA 51" •İ· ' < \' • so a cevırere uran u a- '""" u ._. ır ' ~·· ' l>otun"n la;trnn etm<k •uretile ce• 

azam ısrar ettı: mit blrdenbire ayağa kalktı. veya.~ d~e~ va~nd~tlannm her mal ista•yonunun atolyel.,,.;nde top- vap vPnnişlCl'dir, Ceneral Cobı> bu-
- Öledenberı ecdadı uzza- Halb k" Sultan M t b" t ·· hang• rk~IB~ı faaliye~ . lanmr§lar, barikRdfar viicuda getir- nun iizrrine J,.,ticiayi bombardıman 

Fransada buhran 
• • 

vP.rgısı 

Brno kıtlasına ta
rruz e enler .mızın adetleri böyledir. Bin- . ~, l .. 1 ~ra • ıa r c) lkbsRdı veya sıyalt münaae- mişlerdir. .,tmeğe bRılamıt ve karaya 800 ... 

' ~ erle sadık tebaa biate amade nu gu eryb":z ek S..'\& ercet .o~a da betlerin in.kıtai, . . d. Asker ve poli•, bu at?lveleri sar- k r çıkarmıttır. 
d. k . k l d b• oturmuş, ır aç saa ıçın e d) Malı veya ıktısa ı boykotaj ınışltr. 1()1) kadar ."":'ele de 11 tahri- p.,..ıılulnr. mukavemet etmdcte-

i ~ yerın ~çı 0 mum a ır her cinsten, her sınıftan 15 -20 teclbirkri, katçı tevkif e<lilınıttJ•. dirler. Htı· iki tarafın birçok telefatı 
r zu$r yo tur. 

1 

bin ki.İyi huzuruna kabul et- e) Borçlan inkar, Amel• komüni.•tlerin t•vkilini ve vard.r. 
;, - abık hakan taraftarları mi•ti. Abdülhamit zaten Sul fJ Miihaceretin tahdit veya meni, •endikaliıt "e korniiniıt teı;k;Utla. 1.0NDRA, 15 .A .A -

0
Heniiz 

':ıir münasebetsizliğe kalkarlar 1 • M f I k • yahut ecnebilttin iluunet tartlanncla rın ilgı>,.nı protesto clmetk~dirler ı.......nit eımeven hab_,,,.ı.,.... "'ore Ko-

PARIS, 15 A.A. - Ayan mec
lisi Maliye encümeni hüktimetçe 
tanzim edi!en mail ı:>lahat projesi .. 
nio munzam buhı~an reami hak
kındaki maddttini ittifakla re.!det
mi~tir .. 

ViYANA, 15. A. A. - Çekoslo
vakya, Bmo kışlasına taarruz etmiı 
olan Gaidel ı•e Kobzinek'i kendi era 
zilerine geldikleri takdirde tevkif et
meleri, için Atina. Sofya ve Bükreş 
lrükümetlerJ nezdinde teşt:bbüsatta 
bulunmuştur _, 

1 
? tan urat tara tar arının as- yapılacak tadilat, --,, · (P ) d c .. e ı "dd tJi lomhivn bükümeli. r .ıma . eru .•; 

) Jh b • f d. . tından korkarak tahtın arz oda g) Bir başka bükümetin resmi mü- (rak'ta 1 e ki sefirin" pasaportlannı ıstemea1ru 

Meb't.tsan mec:lisl ekseriyeti, 
m~--nurların maaşlannda tenzili.t 
yapılmaaı hakkındaki maddenin 
yerine ba maddeyi koymut ve ka. 
bul ebnişti. 

Bir fRyİRya göre bu ik" fati.t 27 
kanun.uaanide tevkif edilmiş oldukta 
rı Splıten meçhul bir semte götürül
mü1lerclir. 

ı . - B. sadn . u~n.· e en ıf- ı sında kurulmasını istemitti. mc11illerine karşı tarunmıt imtiyazla cnor.,tmlftir 
• ız. ıra en wınızın tara. • .• ibliıl, ya~aıur ar • f 
> ıı arlan buyurduğunuz adamlar (Devamı var) h) Bir ba~ka hükumet eraziaine BASRA 

15 
iL A. _ lrak'tn ce- K" çük itı1a 

Ayan Maliye encümeni 7 bin 
franktan fazla maaş alan memur 
lnrın maaılanndan keıilip ayrıla· 
cak miktar niıbetlerini tekrar te-

a zavallının ne halde olduğu- (1) Eski letualann .•akli, amu- · geçmclc isteyen müsellah kuvveti.,. ' rafında 24 •nTtleran!lı 
b 

' · · · nup kummm her ta saat- " ! , ıu ilip dururlarken ne müna- miyelle böyledir. Şahıa iı~ aöy: rin_ tra'!•~lini ret,. . 1.,ııberi yağmur yağmaktad•r. Ekil- CENEVRI".. t5. A. A- Kücük 
Macar'Jarın bir 

tekzibi ebetaizliğe kallasabilirler? 1".nmez. Şahısları larket~ırmek .ı· ı) Dı"1 .vaya dın aleyhtarı mahi- mi• tarlaları.asara uğnuııq, birçok itiliıf miim<>ı•illerİ. ven.iden to"lana-
ş• d. d .. çın erkef<lerde Zeyt, Amır, Bekır, yette tedbırler, . . - ' t r•'< o.ruploTmm, k'\ti!,i umumiliwi Ce 

~- - ım ı uzun uza ıya mu- kadınlarda Hint, Zeynep gibi la- k) Hudut badiıelen de tecuze ıe- ehil hayvan boğuhııut ur. •· b. k . ~ 
~, ıak~a etmiyelim. Bilirıiniz ki razi inmler f<allanılır. FetıJanm bep değildirler. nrvrede bulunan ır omıteclen ""•· 

ıis etm.istir. ViYANA, 15 .A .A. - Viyamıda 
50 bm frankt~n yuka~ı olan ~a 1 ki M~car ıef8reti, ltalya ve M>.ca 

a,lardan daha yuksek n11bette bır ristanm Yugoslavyaya t • 
para aynlacakbr. aarruz et 

l 
1 

ize çok hürmetim vardır. Arz ba, taralı ıneaeleyi truuir iU. sü<tl- 3 - Her hangi bir hüktimet _ bir '<il. huı•ısi ıiva•İ ma"iyet arzeden 
;;ıı d" (El d h · d'" • · b d ti · ıel ğer vesaite miiracB"I .edebilir. Ba bir itil'.fr da il-tiva ...ı .. n lıir misak 

l dasında olmasında bir mah- ır. cauap) tan gonrası a Ü· ıgerının u u an cıv1>nna mu - müddet zarfında da bılmulıabete ö- ıı.ı:;.ı;m; t•tkik f'bnial•r<lir 
' ur yoksa f<ümdür, yani asıl let«adır. Alt- lab kuvvetler tah•it ec!?': veeblya -~": tek·ı bu·· kum' et gibi, hududu g.eçme 1\1. Pııul Boncour, M. B .. neı, M. 

l i · · · . taki kuım imzadır. "Allah al!et- ferberlik yaparsa, lıendi11ni. t .'~ ı k 
- ~ahzuru arzettim: Öte• sin, fakir Haaan yazdı.,. demef<- d" görerı (,ükilmet ı,.,ynelmılel ih'!· mek §artİle r.yni surete 81 •n ted- Titule.•eo ve M. Yevtitch ile görüş· 

Encümen parlamento azalan- mek ta19v•urunda bnlunduldarıno 
nın ve memurların tahıi•atmdan dair olarak bir Viyana gazetesinde 
yüzde 10 nisbetinde tenziliıt yapd- çıknııf olan haberi tekzip etmekte. 

(l~enben Osmanlı Padi.aıtları ıir. li.flann bıtlli için diplomaıi veya di- bider alabilir. "'İlttür. 

1 .' işte umumi eıhamımı:zın, tab- fi altından ibarettir. Albn mevcu· ı 
-ci r Iktısad"'"ı ve al'"ı Hafta ) minımizde aıdanmiyoraak, kıi.fte· du geçen haftadan beri 18 kilo 
l ~ •------------------------ıı sinde de böyle kayıtlar mevcut ol- artmıttır. Serbest dövizler 173 000 1,.- :- - tluğu için, halen nasıl vergiye tabi lira k~dar tenakus etmittir. ' 

1 
Yeni kazanç vergisi kanunu la- • ran vergisi tarhına hukukan im- tutulabıleceklerini an ayıunıyo • Cuzdan hesabı 31,4U7,760 lira 

, asının gazetelerde intitar eden ı kan yoktur; çünkü, faraza, 1334 ruz. da, geçen haftadan beri S90,320 

1 
ulasalarından anladığımıza göre, senesi S o/o faizli İstikrazı dahiliye Türkiye dahilindeki Anonim liralık keza bir tenakus irae etmek 

1 1eahamı umumiye faizleri, tahvilat 1 ait kanunda t(iyle bir kayıt var- Şirketlerin hisse senedi ve tahvil- tedir. Bu fark ıenedat hesabında 
e i..faizleci. hazine bonoları faiz ve is- dır: !erine gelince, bunların, her sene, vukubulan ayni miktardaki tahıi-

'\kontoları, ikrazat, mevduat ve e- "Tahviller, kuponları ve tediye- verdikleri hissei temettü ve faiz lattan ileri gelmektedir. 
r 'ınanet ve hesabı cari faizleri ikb- \ ye müteallik evrak ve ıenedat ve miktarı malümumuz olmadığı için Pasif kı11111nda tedavüldeki 

isadi buhran vergisini tabi tutula- muamelat halen ve atiyen her ne- ' heyeti umumiyesi üzerinden yiız- banknotlar 163,169 000 olarak gö-
'ıcak; ve bundan, Ergani bakır ma- vi damga resmi ile kiiffei rüaumu de sekiz veı·ginin ne tutacağını bil rümektedir. Hafta ~arfında yeni-
Adeni istikraz tahvilleri ile, tasar- saireden muaf olduğu gibi faizleri miyoruz; her halde bunun yekfuıu den JS,000 liralık amortisman ya· 

• \ruf hesaplarını kurumak maksadi- de halen ve atiyen hiçbir nam ile istisgar olunmayacak bir radde de pılmı,tır. 
e, ban larda, bet bin liraya ka- hiçbir vergiye tabi olmayacaktır". olsa gerektir. Bu noktai nazardan, Türk lirası mevduab hesabı 

d r olan mevduat istisna edilec:ek Bu muafiyet temin edilmiş iken, memleketimizde, it hacminin ço- 16,485,730 lirada 300,000 lira ka-
l-tır. ~imdi hamillerden vergi tarhet- ğalmasına ve anonim şirketlerin dar tezayüt ebnif; döviz hesabı 

Dünyanın hemen bemeıı, her mek hakkı mükteseplerine sarih teesaıisüne çalışıldığı bir sıra, bu da 100,000 lira kadar nokaanla 
rafmda menkul kıymeıJer, buh- bir tecavüz tefkil eder. verginin inikasatını iyi tetkik et- 4,351,184 lirada kalmıftır. 

an vergiıine değil, alelade hususi Unutulmamalıdır ki Ergani ba- mek icap eder zannındayız. 
1 rat vergisine tibi olduk.lan için, kır madeni istikrazı tahvillerinin, :;. ,. '" 
bu verginin, esas itibarile, bizde halen muaf tutulmak istenilmesi Cümhuriyet Merkez Bankaaı-

e tesiı edilmesine diyecek yok- sebepleri, aynen 1334 senesinde, nm 9-2-933 tarihli bilançoau bir 
ur. Yalnız nazarı itibare alınacak dahili istikraz tahvilleri için de evvelki hafta bilançosuna naza-
bazı cihetler vardır ki bunları ob- varit idi. Binaenaleyh , ı;arih temi- ren atideki farkları göstermekte-
je. ktif bir surette tetkik etmek iste- nata rağmen, dahili istikraz ku- dir. 

Ponlarından f1'i 1 d ~ ·· en Kaaa ve muhabirler nezdinde-ız. z a ın ıgını gor 
ı Eshamı umumiyeden maksat hamiller, ileride, Ergani bakın is- ki mevcut 750,000 lira kadar bir 
'ıdevlet ve hususi idare ve Belediye tikrazmm da ayni akibete dü~ce- tezayutle 40,899,539 liraya baliğ 
ler istikmzlarıdır ki bizde en mü- ğinden bihakkin endi~e edebilir- olmaktadır. Bunun 22,346,215 li-
hım yckünu te~kil eden bu nevi ler ki, bu hal, bizzat İstikrazm mu rası banknot, 1,362,300 liraıı alb-
shamdır. Ancak bunların kupon- vaffa 'iyetine sui tesir icra eder na tahvili kabil serbest dövizler, 

• nnd n, kanaatimize göre, buh- sanırız. 20,983 915 lirası da 14,918 l<ilo sa· 

J 

Esham ve tahvilAt 
İstanbul Menkul Kıymetler ve 

Kaınbiyo Borsası geçen haftaki 
faaliyetini muhafaza ederek bir 
hayli muamelata sahne oldu. Dai
ma olduğu gibi gene Anadolu ka
ğıtları fazlaca talep olundu ve fiat 
leri tabiatile fırladı. 

Mukayeseyi teshil için gene ge
çen haftaki fiatlerle dün akşamki 
kapanıt fiatlerini yan yana derce-

ma11nı kabul etnliştir. 1 dir. 

diyoruz: 
Geff!n hafta dün akıam 

Aluiyon 25 26,70 
Obligasyon 1 ve il 45,25 48,15 
Obligaıyon 111 44,25 47 
Mümeuil 54,30 ss,50 
Esham ve tahvilattn buhran 

vergisine tibi tutulacağı pyiaaı 
evvelki gün bu kağıUarı bir iki 
puan kadar geriletmif ise de mu
ahberen tekrar tereffü batlam..
br. 

Onifiye telgrafı dün aktam Pa
risten zarf geldiği için 63 1/2 da 
kapandi. ı 

Buna mukabil Rumeli timendi. 
ferleri pek ittahlı gitmektedirler. 
Geçen haftadan beri bir liradan 
fazla tereffü vardır. Kaparu9 fiati 
8,35 dir. 

istikrazı dahili 9S 3/4 da azcık 
Jiikaelmittir. 

1, Bankalan üzerine hafta zar
fında 10,65 liraya kadar muamele 
olmut iken dün akıam fiat ııene 
10,10 lirada kaldı. 

Tramvay 53; Bomonti 26,25; 
Telefon 13,50; Terkoı 39,50; itti· 
hat Değirmencilik 27,2S; Şark De
ğirmencilik 2,2S; Reji 4,40; Şir
keti hayriye 15; çimento 12,50 li
ra etmektedir. 

Türkiye it Bankası hamiline 

ait hiıse ıenedatı ile Bomonti 
T_ranıvay ve ittihat Değirmencilik 
hıase aenedab ve Rıhtım tahvilatı 
üzerine likidasyon muamelesi ifa
sına Borsa mec:liıince karar veril
diği için bu kiiğıtlarrn yükselmeıi 
ınemuldur. 

Evvelki günkü likidasyonda pa
ra pek mebzul olmadığı için es
ham ve tahvilat yüksek faizle rö
por edilmittir. Bu meyanda Ana· 
dolu mümessil senedatın vasati rö 
por fiati olarak taayyün eden 37 
kurut pek fahit görünmektedir. 

Kote harici Mısır Kredi fonai-
yelerinin fiati 9unlardır: 

1886 tertibi 1 S5 Lira 
1903 .. 97 Yz " 
1911 " 94 .. 
Gayri mübadil bonolarının fia-

ti 3S 3/4 kuru,tur. 
Altın 922 ku~ta kaldı. 

K. H. 
Hamiş. Son dakikada aldığı

mız malumata nazaran, Maliye Ve 
ki.Jeti tarafından Borsa Komiıer· 
liğine vaki olan bir tebliğde, dev
let istikrazatı kuponlarının vergi
ye tibi tutulması mevzuu bah11>l
madığı, ve yalnız hususi esham ve 
tahvilattan yüzde 8 nisbetinde ver 
gi alınacağı anlafılmıştır. 

K.H 
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Ekonomi 

Tütün konferansı 
Cenevre içtimaına iştirak için 

hazırlıklar yapılıyor 
21 martta Cenevrede topla 

nacak olan Cemiyeti akvamın 
biınayeainde toplancak olan 
beyııelmilel tütün konferansı
na iftirakimiz takarrür etmit
tir, 

Aldığımız maliimata naza
ran, bu konferansta serdedi
lecek noktai nazarımız tesbit 
edilmif gibidir. ihracat ofisi 
lllüdürü Cemal Beyin de işti· 
tllkile tütün inhisar idaresinde 
bu hususta bazı hazırlıklar ya 
ııılınaktadır. 

Diğer taraftan Balkan tü
tiin müstahsili diğer iki ıneın
leketle bu, mesele üzerinde ba 

[ EOR5A 1 

U, Bankaımdan alman cetveldir) 

tS ŞUBAT 1933 
Akıam Fiatlan 

fıtl .. rHlar Talıri!At 
111 lıtın H,71 
hıl f.Jollan B,U rlıttrl 
tı. lo!ıu••ıdı 61,71 Tr-uJ 
tı.,,uın ı,rı Tl11J 
lı7eı ••ili r.- aı•ua 11.11 
lııdot ıı,n AJıuolı ı '1<,JG 
t. 11hr1J• r,u • m •1.-
~· lr ldodJyı .Mla..U 11.H 
~111... " 

ESHAM 

~lı. ~ta& 11,H 
• ,. Hıallla 11.-

11Mlit&11ı 111>,-

.ı.11dolı 16.tO 
Rqı 4,4~ 
lıı. hyr!Jı 11,
lıa-.,11 ıı.
l.,ıalllcort& il,-

··-ıı TııkOI 

ÇlıDtalO Ar. 
lıubat doy. 
•ark ••J· 
l&IJ• 
ıuk& ... 
Telef• 

t6,60 
•9.40 
11,H 

17,-
1,11 
l,IO 
1,811 

1',IO 

ÇEK FIA TLARI 
••rıı 
lo•dra 
lltyort 
liuaeo 
~•!okul 

11,(6 
181.U 
., ,09, 

1,1a.1ı 

l)b,U 
A tl•a fiJ .J3, 
Ctrıe•rı t.4~.t.6, 
lolyı l.b.•<•, 
. Aaı!ııuı .. 1,17,16 

Prol 
'Ylyıaa 
lhdriı 

lcrllı 

ltrt••• 
Ptttı 
aatreş 

BclıraL 
Mt.ııkoTı 

16.18. 

•••••• 
l,;4,14 

l,El,0,5 
4,ıt,I 

•.1~.-
19,,7.PJ 
•~,81.s 
ıw.as.-

NUKUT (Saht) 

Kuraı -1{ f·Fruı.- 119,-
1 !ııcrli.I u•.
ı ,.,.. llJ,-

tt Urtt IJl,-
1\ l. lılçlk& 117,

lt dııh•l u.
" l. lnlpı Ht,-
1t ..... • •• -
1 Ooıt• U.-
ll ku Çtt IH,-

l"araı 
ı ımı, "''· 17;:': 
1 l"•rt& J7,•o.-1 •1.rk 
ı ttlod 
1 P••c• 
l(ı ı., .. -ı Çoroo•or 

ı•.-
u.-
u.-... -

ı Alı•• , ... 
ı Mıddlyt H,
B••l•ot 1.H.-

zı temaslar yapılmıştır. Bal
kan tütün konferansına ifti
rak edecek murahhaslarımız 
takarrür etmiştir. 

Pirinç çıkarıldı 
Piyasaya dün takas ~ur~ti

le epey bir mikdar Hındıye 
princi çıkarılmıttır · Bu aylar
dan beri ilk defa vaki <>lm:ık
tadır. Buna rağmen bu pnnç
ler hararetli bir piyasa bula
mamıştır. 

Bu yerli prinçlerin piyar.a
yı tutmuş olduğuna ve halkın 
alıflığma başlıca delildir. 

Balıktan gübre 
Yemeklik olarak kullanıla

mıyan balıkların kurutularak 
toz haline getirilmesile hay
van yemi ve tarlalarda gübre 
olarak kullanılması gittikçe 
taammüm etmektedir. 

Memleketimizin balık istih 
salatı itibarile zenginliğini gö 
ren bazı Avrupa firmaları se
faretlerimiz vasıtasile müraca 
atlarda bulunınaktadırlar. 

Ticaret odası bu ihracat tek 
lini tesbit etmektedir. 

Kayıttan kaçan 
bir tirket 

Şehrimizde bir ecnebi tir
ket Ticaret odasına kaydolun
maktan istinkaf ettiğinden O
da bu tirketten cezalı tahsil 
yapılması için icraya müraca
at etmittir. 

Türk-Fransız ticaret 
mukavelesi 

Türkiye ile Fransa arasın
da mevcut olan ticaret mua· 
bedeııinin hükümden ıakıt ol· 
duğu Fransız maslahtgüzarı 
M. Barbier tarafından Harici
ye vekaletine tebliğ edilmit
tir. Muahedenin inkizasına da 
ha altı ay vardır. Bu müdde
tin mururundan sonra muahe
de hükümsüz eddedilecektir. 

Borsada Oda 
mütavirliği 

Kambiyo borsası Oda na
mına mü,avir azalığa it Ban
kası umum müdür vekili Mu· 
ammer Bey yerine Ziraat Ban 
kası müdürü Ihsan Bey seçil
miştir. 

Talebeye tenzilat 
Talebeler trenlere yüzde 50 

ucuz binecekler 
Devlet Demiryollan idareai 1 . Umumi tedria d~re.:eleri dahi

~eketinıİ%deki talebe için ye- imde bulunan T~r~ ve ecnebi 
ili bir tarife tatbikine karar vel'- mektepler ye f?~rülfünun talebe 
~tir. Bu tarife yüzde 50 tenzi- !erine bu_ tenzılat . Yapılacaktıız. 
1~tlıdır, Evvelce bu tenzilatlı ta- Ancak yuluek tahaı~de huluuan
tife yalnız bayram tatillerinde Iar 25 yatından a!al.1 hulunnıı1k, 
'-tbik ediliyordu. Bu yüzde 50 tahsilden başka ~ır ııle meıgul 
t~llzilattan talebe badema her bulunmamak, evli olm";"'ak !&znn 
~&ıııan i.tifade edecektir. Tenzi· dır. Yüksek derecedeki leylı D>ek 
•tt~n 1.tifade edebilecek talebe tep talebeıi 33, Y!'tına ka~~r da 
fUnlardır: bu tenzilattan ıstıfade edebılrrler. 

Bir reçete, iki fiat 

Aynı •emile bulunan iki 
eczahanedel 

İlaç fiatlerinin her eczabane
!e gö,.. deiittiği ve pahalı oldu· 
:Undan !ikayet edildiği malUın
I ur. ~ren Dr. Fakaçelli'den a
~I. ar ~eteyi tanıdık bir zat, 
Sırkecıde hır ~zahanede 75 ku
~fa yaplırabılmiıtir. Bu reçete
ıun arkasında eczanenin da 

014 N mgası 
•e 23173 • 11 ve 75 lruru!ll n-
ıııldığı yazılıdır. 

Ayni reçetedeki ilaç, ııene 0 
ci.,ardaki bir eczahanede 209772-
73 N. ~ile SO kunlfa yapılmıttır .. 
ftu eczanenin de ayni reçete arka 
'lllda dam.,asr ve ilaç fiati yazılı-
dır. b 

Ayni aemtte iki eczanenin ayni 
:~<;ete ile ayni ilaç için üçte bir 
,, ••h linde farkh bedel alması 
... •~iy.,ti göstennPkte ve reçete 
·~~tbaaınrzda mahfuz bulunmak-

rr, 
••b A.~akadarlar buna ne derler a-

a •• 

Bahailik maznunlan 
ADANA 14 - Gazi An· ' . . 

tepte yakalanıp buraya getırı· 
len Bahailik maznunları bura
da yakalanan maznunlarla bir 
likte bugün sorguya çekildi
ler. Mazununların muhakeme
lerine yakında ağır ceza mah· 
kemesinde ba,Ianacaktır. 

Mii&takbel imar 
projeleri 

ANKARA, 15 - Dahiliye 
veki.leti, müstakbel imar pro
jelerini yaptıracak olan bele
diyelerin ne terait altında mü
sabaka açabilecekleri ve müsa 
bakaya girecek olanlara ne gi 
bi direktifler verileceğine dair 
esasları havi bir tamim hazır
lanmaktadır. Tamim bütün 
belediyelere gönderilecektir. 

Te efon işi ---Şikayetleri VilAyet 
tetkik ediyor 

Telefon ıirketinin civar tehir
lerle mı.."lıtemel telefon. muhabe
resi ücreti olarak kredı açmadan 
peıinen avans almakta olduğunu 
evvelce ya:zmışhk. 

Bundan bir takım şikayetler 
olmcşta. Bu hususta bazı abone
ler tarafından Vilayete de resmen 
müracaat olunmuş ve alman a• 
vansın mukaveleye uygun olma
dığından meselenin tetkiki isten
mi§tİr. 

Vilayet hu mesele hakkında 
esaılı tetkikat yapmaktadır. 

Kazanç vergi•i 
Kazanç vergiıi için pazar aü· 

nü Defterdarlıkta alakadar mü
dürlerin iıtirakile bir içtima ya• 
pılacaktır. 

Pollıtı 

Bir kadın zehirle
nerek öldü 

Nuruosmaniye medresesin
de oturan Nezihe isminde bir 
kadıncağız, dün bir kap ye· 
meği yedikten biraz sonra öl
mü,tür. Yemeğin zehirli olma 
smdan 'üphe edildiği için tah
kikata başlanmıf ve Nezihe 
Hanımın cesedi morga nakle
dilmittir. Yemeğin artığını 
yiyen köpeğin de zehirlene
rek ölmesi, fÜpheleri arttır
maktadır. 

Sinirli ustabaşı 
Şitlide, Hanımoğlu soka

ğındaki döküm fabrikasında 
ustabatılık eden Aluis Carbo 
ile ameleden Hızır öteden be
ri geçinememelctedirler. Aluia 
Carbo, Hızıra sebepli sebep
siz ça.tmaktadır. 

Evvelki gün uatabllfl ameo 
le Hızıra gene bır teYı veJue 
ederek çatmıt, onun yaptığı 
itleri beğenmediğini, böyle gİ 
derse kendisini amelelikten çı 
kartacağını söylemiştir. 

Carbo, bu ağır şözleri söy· 
lemekle kalmamıf, işi kavgaya 
dökerek eline geçirdiği bir 
demiri Hızırın üstüne fırlat
mıştır. Demir, Hızırın ayağı
na rastlayarak yaralanıı,, us
tahaşı tevkif edilmiştir. 

Narglle meraklısı 
Şükrü isminde biri Uııka

panı caddesinde Mehmet Ef. 
nin kapalı bulunan 51 numa
ralı kahvehanesinin pencere
sinden girerek bir nargile qır 
mışsa da biraz sonra yakalan
mıştır. 

Hırsızlık 

Bakırköyünde Cevizlikte 
Bedri Ziya Beyin evinden ba
zı eşya çalmınıttır. 

Bir hırsız yakalandı 
Kalafat yerinde 11 No. lı 

dükkanda dökmeci Dimitrinin 
dökme ali.tını çalaı ı Hüseyin 
yakalanmıttır· 

Ruhsat.•ız dlşcller 

Mollaatkı mahallesinde ber 
ber Perikli ve arkadatı Oha
nes ruhsatsız dif imal ettikleri 
için haklarında takibata bq
lanmıttır. 

Esrar bulundu 
Çartıkapıda, Lekecilerde, 7 

numarada Arap Mustafanm e
vinde yapılan araştırmada 5 
dirhem earar bulunmut, Mua· 
tafa yakalanınıttır. 

Mutlada yağmur 

1 

.MUc~ ıs. A. A. - Muila
nı~. hır sen~ık Yaimur ihtiyacı 1200 
milimetredir. 932 ıeneainde 546 mi
lime~ Yaimur yağmıştır. Bu ıebep 
le bırçok menbalar kurumuı ve ba
zı ku~l!"nn ıuyu çekilnüıtir. Bu 
sene'?!' ılk ayın~a 165, ikinci ayında 
10 milimetre Y"l!"'ur düşmüştür, Bu 
...aziyet nazarı dıkkate alınırsa diğer 
aylarda iyi derecede yağmurlar ya
ğacağı ve bu suretle ziirraın yüzü
nün güleceği tahmin ve ümit edil· 
mektedir. 

Kaçak boya 
MUGLA, tS. A .A. - lokenderi

yeden Köyceğiz'in Sariıu iıkeleıine 
ve oradan Mermariı'e kaçak boya ge 
tiren bir kayık kaptanile, i&kele res
mi almıyan Sarısı iskele memuru ve 
Mennariı belediye komiseri ihtisas 
malıkemesince tevkif edilmişlerdir. 
Giinırük muamelesine tabi tutulma
dan Türkiyeyo kaçak eşya ıokan 
Bodrum'lu 3 fa.l,ıa ta ihtisas nwbk&
meaince 8 veya 1 O ar ay hapi. ceza
lanna mahkı'.im edilmişlerdir. 

Mahkemelerde 

Kaçakcı jandarma 
3 sene hapse, 16125 kuruş 
para cezasına mahkum oldu 
Adliye ihtıııaıı mahkemesin- 1 ceza mahkemesi tarafından 

de dün Mehmet isminde bir hukuk mahkemesine sevkedil
jandarma tevkif ve mahkiim nitti. Dünkü muhakemede be
edilmittir. tinci l.ukuk mahkemesinden 

Bu jandarma müfettitlik gelen ilam okunınuftur. Bu ili. 
efradmdandır. Elemek torba- ma nazaran, Battal hukuk mah 
sında 645 tane çakmak tafı bu- kemesi tarafından tabibi adli
lunmuş, müsadere edilmif, ken ye sevkedilmiş, muayene ettiril 
disi de ihtisas mahkemesine mit ve bu muayene neticesine 
ıevkolunmuttur. göre maznunun 22 yaşında ol-

Mehmet mahkemede bu tat duğuna karar verilmi, ve nü
ların kendisine ait olmadığını fus sicilline de osuretle kaydet 
ve torbaaına başka birisi tara- tirilmittir. 
fmdan konulduğunu söylemi•, Maznun müdafaa vekili tu
fakat phitlerin ifadesi, tahki- taı:ak l.-udretti olmadığı için, 
kat ve evrak ile Mehmedin bu mahkemece muzahereti Adliye 
taşları kaçakçılık maksadı ile kararı verilmit, bu karar üze
bulundurduğu anlafdnııtlır· rine de baro maznuna bir mü-

Netice Meh:net (kaçakçılı- dafaa vekili tayin etmiştir. 
ğın takip ve menine memur bu Dün muhakemede betinci hu
lunması da nazarı dikkata alı- kuk mahkemesinin kararı oku 
narak) 3 sene hapse ve her nunca bu müdafaa vekili ya• 
çakmak tatma 25 kurut hesa· kararının kesbi katiyet etmedi
bıyla 16125 kuruş para cezası- ğini, kararın temyiz edileceği-
na mahk.Um edilmittir. ni söyliyerek muhlet talep et-

0 t • d a mi,, mahkeme de bu talebi ka
ç gaze eyı av bul ederek davayı 17 mayısa 
Vilayet matbuat memurlu· bırakmıttır. 

ğ~un mü~~caa~ üzerine müd- Bir zimmet 
deı umumılık bır kaç gazete 
hakkında dava ikame etmi,tir. 
Bu meyanda Can can ~azetesi 
beyannamesi hilafına ne9riyat 
yaptığı için, fransızca Pat gaze 
tesiyle Ermenice Arverek gaze 
tesi de vesikaları Vilayet tara
fından tastik edilmemit muha
bir istihdam ettikleri için dava 
edilmitlerdir. 

Kaıayı karıfbranlar 
Gebze belediyesinin kasası· 

nı soymak için dı,anya çıkara
rak açan, Gebzede bakkal Sa
mi efendi ile Şevket efendile
rin dükkanını soyan Halil ve 
Recep efendilerin muhakeme
leri dün Ağırceza mahkemesin 
de neticelenmiftir. 

Yapılan muhakeme netice
sinde Halilin cürmü sabit görül 
müş, fakat yatı küçük olduğu 
için cezaları azaltılarak 4 sene 
ağır hapse, o kadar müddet 
amme hizmetlerinden mahru
niyete, cezasını bitirip hapis
ten çıktıktan sonra da 4 sene 
emniyeti umumiye nezareti al
tında bulundunılınıya mah
k.Um olmuttur. 

Recebin cürmü sabit olma
mış, beraetine karar verilmit
tir. 

Bir suçlunun yaı1 
Katilden maznun Dervit oğ

lu Battalın muhakemesine dün 
ağırceza mahkemesinde de
vam edilmiftir. 

Yatının küçük olduğunu id
dia eden maznun evvelce ağır 

Çatalcada süvari tahsildarlı 
ğı yaptıkları esnada zimmetle
rine para geçirdikleri iddiasiy
le mahkemeye Yerilen Namık 
ve Azmi Beylerle arkadatları
mın muhakemelerine dün ağır
ceza mahkemesinde devam e
dilmiftir. Fakat dünkü muha
kemeye suçlulardan Azmi Bey 
gelmemi,, vekili de muhakeme 
ye kendi huzuriyle devam edil 
mesini iıtemittir. 

iddia makamı suç Ağırceza 
yı müstelzim efalden bulundu
ğu cihetle maznunun huzuriyle 
muhakeme yapılması zaruri 
bulunduğu mütaleasında bulun 
muf, muhakeme Azmi Beye 
tebligat yapılmaaı için ba,ka 
güne bırakdmıttır. 

Düğündeki cinayet 
Y enibahçede dere boyunda 

ki bostanda bir düğün esnasın· 
da bahçıvan Ramazanı öldüren 
Hüdai ile Hüdaiyi katle tetvik 
etmekten maznun Karanfil ve 
yalancı phitlikten suçlu la
lam, Davut, Bayram, Abdurah 
man, Süleyman, Zeynel, Fethi 
Elmas, Emin, Haydar, Kerim, 
Sabri, Nıuıp, Galip, ve Hayda
rm muhakemelerine dün ağır
ceza mahkemesinde devam e
dilmittir. 

Dünkü muhakemede düğün 
de bulunan davetlilerden beti 
fahit olarak dinlenilmittir. Din 
lenilecek daha ba,ka tabitler 
olduğu için de muhakeme bat
ka güne bırakılmtfbr. 

Muammalı bir iş 

,ff11arlfl6 

Talebe rehberi --
Yeni bir tarzda 

neşredildi 
Darülfünun 1932 - 1933 se

nesi talebe rehperi yeni bir 
tarzda neşredilmiftir. Rehber
de talebeye yarayan bir çok 
maliimat ve fakülte tetkilatla
rma ait izahat vardır. 

lktı&adi ı&tılahlar 
ilmi istılab.lann öz türkçe 

sözlerini bulmak üzere tetek
kül eden Darülfünun fakültele 
rindeki ıöz derleme komisyon
larından, hukuk komisyonu 
dün ilk içtimamı yaparak me· 
ıaiaine başlamıştır. Hukuk fa
kültesindeki komisyon evvela 
iktısadi ıstılahları tesbite ba,la 
mıştır. 

Komisyon bundan sonra her 
hafta toplanacaktır. 

Lokanta dar! 
Belediye tevıiine 

karar verdi 
Birinci umum müfettit Hil

mi B. dün öğle yemeğini Bele
diye lokantasında yemittir. Hil 
mi B. lokantayı takdir etmi,tir. 
Lokantada hergün 250 kadar 
memur yemek yemektedir. Lo
kantamn tevsii tekarrür etmi•
tir. Arka taraftaki salon da a
lınarak lokantaya ilhak edile
cektir. 

Yeni talimatname 
Zabıtayı Belediye talimat

nameainde tadilat yapan ko
misyon meaaiaini ikmal etmek 
üzeredir. Talimatnameye bir
çok yeni maddeler ili.ve edil
mek üzere yeni ihtiyaçlara ce
vap verecek bir tekle konınut
tur. Yeni talimatname haziran 
dan itibaren tatbika bqlana
caktır. 

Umumi meclis 
İstanbul umumi mecli•i bu· 

gün toplanacakbr . 

Egirdir'in 
Hediyesi 
Gazi Hz. ne bir ada 
h~diye ediyorlar 
Eğirdirden yuılıyor: Kazamız Be 

lediye Meclisi aon içtimaında çok 
ınübim bir karar ittilıu etmİftİr. Bu 
karar, Eğirdir ııölü üzerindeki kü
çük bir adanın Gazi Hz. ne hediye 
edilmeainden ibarettir. Mecliı "Can" 
adası imıini lafıyan bu küçük ye 
zarif toprak PM?•mm Gazi Hz. ta
rafından hediye olarak kabul buyu
ruhnau rica ve temennioinde bulu
nacaktır. Can aclaaı i.tiklal harbinde 
büyük bir ehemmiyet ihraz etıniı,çok 
kıymetli bir battlı:et ü11ü vazifesini 
ııörmilıtür. Mediı bu aclaımn fotoi
nıflanıu aldırarak bir heyet TUrta• 
ıile bunlan Gazi Hz. ne arzedecek 
ye bu heyet hediyenin kabala rica
ımda bulunacaktır. 

Beyoğlu Defterdarlığında iki Aydında incir 

d f t t d k! kooperatifleri e er Or a a yo AYDIN, (Milliyet) - Ankara 
Beyoğlu Defterdarlığında bir ınüea tezkerelere lazım aelen cevaplar alr- merkezine tayin olunduğunu bildir
ıeaeye ait bir defter ıirkati Yllku narak raporu tanzim edilm~k ~ eliğim, Ziraat bankası muamelat a· 
bulmuıtur. Dün yaptığımız tahkika- iken Beyoğlu malmüdüı·lüiii oclaaın miri K8mil Beyin rehberlik Ye deli
tıı nuaran meııelenin esall fUd\ır: da mahfuz bulunan 931 ı~n<'line ait letile Retadiyede bir incir aalıt koo 

Calatada makama imal ve ticare- ilri rumcn defterin ortadan kaybol- peratif te'ıiı edilmek üzrecfir. 

t..redı bollugu 
işte açıkça ilan ediyorum. 

Ben, kredi bolluğundan tik• -
yetçiyim. lktısat alimlerine tet 
kik mevzuu olan kredi bollu· 
ğunu kastetmiyorum. Esnafın 
halka açtığı küçük kredilerden 
bahsedeceğim. 

Yeni bir mahalleye taşındı· 
ruz mı kötedeki bakkal hemen 
temennayı çakar: 

- Beyefendi; sayenizde 
biz de geçinelim. • Öteberi ek 
ıiklerinizi dükkanımızdan al
dırırsanız •.• 

"Peki!" dediğiniz gibi bir 
sııat sonra, bakkalın çırağı e
linde bir defterle görünür. 

Bu defter, insanların ııeyyi
at defteri gibi, biç bof kalmaz. 

Bakkal da ne nazik adam
dır ya. . • Defterde yekünlar 
kabardıkça size iltifatı arttırır. 
Bir ay, iki ay, üç ay geçer. Pa
ra pul istemek, hatırına bile 
gelmez. Fakat borç iyi günü 
beklemez, derler. Para aramak 
için dört tarafa ba~vurup eli 
bot döndüğünüz bir aktrun. 
müjdeyi verirler: 

- Bakkal para istetti! 
Deftere şöyle bir göz gezdi

rirsiniz. Eyvahlar olsun, yet· 
mit be' lira borcunuz birikmit. 

Tabii savsaklamalar, ipl' un 
sermeler başlar. 

Bakkal o krediyi açmai.a siz 
de ba,kaları gibi kendi ya~ınız 
la kavrulmanın bir çaresi i bu 
lacaktınız. . İfi oluruna bağla· 
yıp biraz di inizi sıkarak kıt 
kanaat geçinecektiniz. Ne ça· 
re olan oldu bir kere. 

Yolda giderken tanıdık bir 
mağaza aahibi önünüze çıkar: 

- Şu ipeklilerimizi görme
den gitme! Güzele bakması se 
vaptır canım •.. 

Akibet, kandırır, içeri so
karlar. Şuna da bak,, buna da 
bak. . derken bir tanesini mut 
laka beğendirirler. Beğenmek 
kolay ama, almak kolay dcgil. 

- Param olduğu zaman ge 
lirim. . diyip yürürsünüz. 

Bırakmazlar: 
- Senden para mı istiyo

ruz? Bir gömleklik kestirelim .. 
Eline geçtiği zaman verirsin ! 

- Şimdi dursun! 
Paketi adeta zorla koltuğu 

nuzun altına sıkıttırırlar. 
Terzi, sizi geçen se eden ka 

lan bir kostümle sokakta gör
düğü zaman, adeta ayıplar: 

- Aman, beyim. . . Bu ne 
kıyafet? Şubat ayında ince el
bise ile geziyorsunuz. Gelin de 
aize bir kostüm yapalım .. , 

- E, para? 
- Para da nedir? Dostlar 

ııağ olsun ... 
Hiç aklınızda yokken yeni 

bir kostüm sahibi olursunuz. 
Ama, paraaını ödeyinceye ka
dar, kostümden de hayır kal
maz. 

Bu misalleri istediğiniz ka
dar uzatabilirsiniz. 

Son senelerde kredi ile mal 
aatmıyan müesseseler, gittikçe 
azalıyor. 

, Eskiden, dükkanların en gö 
ze çarpan yerinde ~öyle bir 
levha asılı idi: 

"Bugün peııin. yarın ve;esi
ye". 

Vecizeyi değittirmek zama 
nı geldi: 

"Bugün de veresiye, yarın 

da. •• ,, 

Bilmem ama, galiba bu gi· 
ditle petin paranın; altın para 
ıibi esnaf arasında yalnız tatlı 
bir hatıran kalacak! 

M. SALAHADDiN 

ti ile iştigal eden bir müea-enin duğu görülnıüıtür. Orıad•n kaybo- Uzun :ıemandanberi incir iatihııali 
929. 930, 931, 932 seneleri muamele lan bu iki defter yerine mÜ<'•se&enln ve ticaretile ittiial eden bir zat, in
ve kuanç vergilerinden tahminen hükümete aiiatennek ü:ıore aıulen cir 6atlarnını bu derece düpneainin 
yüz bin lin1nın tahsil edilmiyerek tuttuğu t.udikli ve heaa,ları ba'fi 1 baıhca imili ibraaıt tacirleri oldu· 
mektum kaldığı ihbar edilmiıtir. Bu defteri•,.. konulmuştur. Bu d..fterl&- ı ğunu, incircili(i kurtarmak için va
nun üzerin.- bu müessesede yapılan rin alelacele nımcaya tercüme edil- , kit geçirmeden aabt Kooperatifleri 
tabarriyat eanaamda defter, Ye fatu- digi deft<,,ı~rin muayeneıinden anla teşkilini istemişti. Bu dileğin isabet --------......... ·-··-··-
ra olarak 34 çuval evrak bulunmuş- ırlmaktadır. tinde incircilikle ittiial edenlerin hep Bafvekilin Rusya 
tur Fakat asıl aranılan 929, 930,931 •. . . •. aiittifak ediyorlar.Ziraat Bankası mü 
~32 ıenelerine ait defterlerin alınına Bu defter degıtıklıgı •r laıılmca d" .. M taf Nedim Beyden trıeY• ıeyaha ti eri 
ıı matlup iken, yelnız mÜe•sese sa- ;ah~i~atad 1 ·"Ş!anrnıştır. DCn Beyni- .:..~~.: incir aalıf kooperatif-
biplerine ait 931 oene!i muamelatını u ~ ler a~lrın~da b.azı meo?urlar~.a leri adedini çoğaltınaarnı'. hiç olD>112- B&§vekil lunet Pata Hazret. 
ihtiva eden iki rumca defter alınmıı· fabrıka .. hıplnınrn ıfadtlerınP mu- sa bu sene için Gennencık, Karapı- lerinin Rusyayı ziyaretlerini göa
tır. 929, 930, 932 tenelerine ait iki racaat edılmi1tir. Defterdar Mu•tafa nar Kö,k ribi fazla incir iıtibsal .,. teren film, dün gece Sovyet kon
hucuk senelik ..,uamdeyİ havi asıl 8. dun bu hususta ,,~ki tılan ihbar d.,.; nahiyderimizde birer sabı koo- aoloıbanesinde bazı da...,tlilerle 
dcÜcrler meydanda ycktur. 'Müea- Üzerine tahkıkata başlandıfmı ıöy· pcratif t~kilini de deliilet etmelerini ırazetecilere ııösterilmiıtlr. 
aeseden alınan ı:lcftetl<rin Beyog"lu ftCa ederiz. Bir müıtahsilimizin d&-

Iemiştir. . 
Malrnüdlirlüğünde bir t~tkik memu- difi ıribi incır ve incir müstabıillerini 
ru ve iki tercüman l\'Mİ!~tile tetki- ko.,.mak icln yapacaklarımızı, mab-
kir.., başlanmış, bazı ,,,,ıın alıımnş- Kabataılılar 111lün idrakinden biç olmazsa iki ay 
br. Fakat 931 ıenesine ait olan bu evvel başarmalıyız. Yoksa mahıulün 
c!citcrdcki muamele yalnız bir sene- Cemiyeti idrakinden ıonra alman tedbirlerin 
ye ait olduğundan diğer ve iki buçuk bir faide 'fe ıtıı><Te vennediiini bir 
seneye oit nıuameliitı ihtiva eden def Kabataı liseıi mnunlan arala- çok clef'alar ııördük. 
terler, ilk aramada bı}unamamrş ol- nnda bir cemiyet te!kil etmeyi ka
du(iundan başka yolhrc!an tııhkikata rarlBflrrmıtlardır. Bu münasebetle 
girişilmiştir. Bu malnatla makama cuma günü saat on dörtte lıtanbul 

fabrik:ısının iptidai mftddc •atın aldı Halkc,·inde bir kongre yapacaklar
fı 8 - 10 müeuese tespit ~dilerek 1 dır. Kongreye Kabataşlı arkaclaşla

bunlara h,zkereltt y~~ılmı,ıhr. Bu 1 rın iştirakltri rica edilmektedir. 

Bir mütevel'i 
Pertevniyal vakfı mütevellisi

ne iıten el çektirildiği yazılıyor
du. Tahkikatımıza göre böyle bir 
ıey yoktur. 

Adliyede iti olan 
fakir kadınlara 

Kadm Birliği ki.tibi umumili(in
den: Pazar günleri saat S ten 6 ya 
kadar Cağaloğlu Kadın Birliği mer
kezinde azalamıuzdan muktedir bir 
avukat Hanım tarafından umum 
m<'mleket Kadınlarından adli meaail 
hususunda danışmak ihtiyacı olup bı 
müracaat edenlere İfleri haklundıı i
zahat verilecel< ve iıticlalan ya,.._ 
caktır. 
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\srın umJ••i "MiLLiYET" tir. 

16 ŞUBAT 1933 
I darehane : Ankara caddesi, 

100 No. 
Telgraf adreıi ı lıt. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
TUrkiye için. Hari~ için 

L. K. L. K. 

3 aylığı 4- 8-
6 

" 
7 50 14 -

12 
" 14 - 28-

Gelen evrak geri verilmez.-
Müddeti ııeçen nüshalar 10 ku-
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanların me-

:ı:aran hacmi (2200 ) kadardır. , 
Evin vergisi 60 lira, Evkaf vergi
si 13 liradır. 

Yeni proj(!n(n bu evden alaca. 
ğı vergi: 

/. M.ıı:vcut olup . tadil edilen 
rüsum. 

Lira 
30 Madde 1. - Mikdarı be

lediye meclislerince tayin 
olunmak üzere devletin 
aldığı bina vergilerinden 
azami % 50 si, 
Madde 2. - Temi:ı:leme 
aydınlatma resimleri: 

742 50 Temizleme (Beher metre 
mikabından 15 kuruş te• 
mi~leme re.smi alınacak: 
2200 X 15==330,00, bina· 
nın nıalından fa:ı:.laaı irat 
olduğundan bu kısma ilô· 
vui icap .,den bir miail 
165, sokak sulanıyorsa 
buna da o/o 50 zammolu
nabilecektir 247,50, ye
kun 742,50) 

742 50 Aydınlatma resmi olarak 
ayni mikdarda resim alı
nabilecektir. 

742 50 Sokak elektrikle tenvir 
olunuyorsa belediye mec
li&inin karan ve valinin 
tasdikile bu mikdarm bir 
misli fazlası alınabilecek 
tir. 

İKAYE 
• 1 M-essif bir irtihal 1 

lstanbul ithalat Gümrüğü Müdü 
rü Arif Hakkı B.in validesi.Elektrik 1 

şirketi Mühendi•lerinden Ziya Rauf 
B.in büyiik validesi.Emlak ve Eytam 
Bankası scflerinden Ahm<!t Nazım 
Beyin K~yın validesi Fatma Zehra 

Hayal ·en hakikate •• 
Muharrir Hikmet Sabir bU- 1 Kerpiç evin önüne geldi, 

tün kıt, geceli, gündiizlü ça· Hikmet Sabir kapıyı bir yokla· 
lışmaktan bıkmış, bunalmıt, dı, çakı ile mandalı oynattı. 
yorulmuştu. İstanbula yakın ka Eski, harap kapı açılıverdi. 
sahaların birin?e. u~ak bir ak: içeri girdi. Baktı ki kadın 
rab.ası _vardı. _Bı~ ıkı ay ona mı minder üzerinde uyuyor, başu
safır gı~ek ıa~yordu. Kasaba cunda sönük sönük yanan bir 
nın sessız, sakı~, . y~k?ea~k yağ kandili. . Gözüne bir bal
boz~, yor~un sınırlerını dı~: ta ilitli ve almasile ihtiyar ka
lendırecektı. Hem bu meslegı dının kafasına indirmesi bir ol 
i~in. de .faydalı n~ticeler verebi du. 
lırdı: Bır çok yem mevzular bu Dışarıda fırtına uğultularla 
lacagı da muhakkaktı. . . esiyor, arasıra gök gürlüyor, 

. Uzak akrabasına ıltıf.~tl~ ııimşek çakıyordu. Hikmet Sa
bır mektup yazdı, gelecegını bir hemen döndü, kapıyı kapa
anlattı. dı. Eve çıktığı gibi, sessizce 

.lstanbull~ g~zet~ci~in kasa girdi. Çarıkları halaya attı. Us 
baya gelmesı bır hadııe oldu. tünün çamurlarını sildi. Fakat 
Hikmet Sabir az zamanda ka- bütün vücudü ispazmoza tutul
sabanın ayanile, erl<Anile, etra muş gibi titriyordu. 

Hanrm vefat etmiştir. 
Cenazesi ıModa addcsinde 97 nu 

maralı haneden kaldırılarak Kadıkö
yünde Osman Ağa camiinde namazı 
kılındıktan •onra metfenine ve Alla
hın Rahmetine tevdi kılınacaktır. 

Davetler 

Mürettiplere 
Mürettipler cemiyetinde: 1-"h· 

tanbul ticaret ve senayi odası" nin 
1-1-933 tarihinde gazetelerle çıkan 
tamimi veçhile bilumum san' at erba
bının mensup oldukları cemiyete 1 

~aydedilmel~ ~~buriyeti bulundu 1 

gundan cemıyetımız bunu nazarı dik 
kate alarok faaliyete haşlamıştır. Bi· 1 

lumum mürettip, mücellit, makinacı, [ 
ve sair biitün matbaa işçilerinin her J 

gün saat 12 den 14 te kadar kayde
dilmek ve hüviyet cüzdanı almak Ü· 

zere cemiyet merkezine müracaat1a
rı aksi takdirde alakadarlara kanun 
ahkaminın tatbik edileceği. 
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ve CLARK GABLE Zcmanımtzın en miies~.h· v~ en his ,j bir dramı ola. 

DÜŞKÜN K AD I N 
filminde görüneceklerdir. Metro Goldwyn Mayer'in bu Fransızca 

sözlü filmini herkes görın<k isteyecektir. FOX JURNAL. 
Hamış: Bu akşam lüks balkonda oturacak hanımhra Gı·<ta Gar
bo'nun parfömii olan Paris L. T. Piver'in REVE d'OR parföm şi
şeleri ve hususi mevkilerde oturan hanımlara da birer kiiçük pudra 
paketi hediye edilecektir. Bütün hafta herkes gişeden bilet alınca 1 
hususi bir etiket alacak ve talii yaver olduğu takdirde Grela Car
bo'nun ya~hboya bir resim tablosunu kazanmak fırsatını verecE'ktir. -

Bugün görebileceğiniz iki büyük film: ••-••lll 
MELEK 

SİNEMASINDA 
JOHN ve LIYONEL BARl-
MORE Kardeşler tarafından 

haı·ikulade hi.- surette yaratı-

lan, meşhun 

ELHAMRA 
SİNEMASINDA 

iki yüzlü adam filminin büyük 
artisti MIRYAM HOPKINS 
ile GEORGE BANCROFT ta-

rafından temsil edilea 

HALK'ın KIZI 
Rus ihtilakini gösteren büyük 

şaheser 

ı< 1 .'uliyetini kaimi etmez. 
I' l ' 1 t~ -2257 50 

file, memurlarile ahpap oldu. 
Artık her gece bir evde ferefi 
ne sofralar tertip ediliyordu. 
Hikmet Sabir lstanbulda kalsa 
kabil değil bu kadar eğlene
mez, böyle itibar göremezdi. 

Sabah cinayet haberini ka
sabada duymıyan kalmadı.Hik 
met Sabire de anlattılar. Zabı
ta faaliyete geçti, tahkikat, tah 
kikat. . Katili bulmak kabil ol 
muyordu . 

2 - Fransızca ve Almanca lisan
lannı bilen arkadaşların cemiyet nıer 
kezine müracaatları ilin olunur. 

ARSEN LOPEN 
(Kibar hırsız) 
(Fransızca sözlü) 

Talebe Birinci 25 Kurnş. h••• Filme ilave: Paramount Dünya 

(Fransızca sözlü) 
Havadisleri Gazeteoc aı:::ıa:=ııll 

~ 
... BUGÜNKÜ HAVA 
' 
1 4 Y eşilköy rasat merkezinden 
t verilen malumata göre bugiiıı 

• hava hımamile kapalı ve kara-
1 yelden kuvvetli rüzııirlı olarak 

il. ihdas edilecek verııi· 
ler; 

28. 80 Madde 3. - Akarlarda 
kira bedelinin o/o 8 i (10 
lira dülıkan+20 lira bir 
kat) şenede 360 liran111 
%8 i, 

Yalnız bir teye cam sıkılı
yordu. Hakimle, Belediye Rei
isinin itirazlarına .. 

Konferans!ar 
lktrnatçılar cemiyeti her on beş 

günde bir verilen konferanslarını 
badema her hafta vermeğe karar 
vermiştir. Ayın 25 inde liman şir· 
keti müdürü Hamdi Bey "Devlet 
ve iktıaadi tekamülü" mevzulu 
bir konferans verecektir. Konfe· 
ranılara rağbeti celbetmek için 
ayni :zamanda çay verilecektir. 

l,_RA_D_Y_O__.l 1 

Bugünkü ·program 

İstanbul Belediyes! 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Tem~illeri 
Bugün suvaı·e 
saat 21,30 da 

1 

.. 
ıf 

1 
( 

devam edecektir. Y ağıım kan 
inkilabı ihtimali kuvvetle muh-
temeldir. 

15-3-33 tarihinde lıava taz. 
·iki 756 milimetre en çok 11cak-
lık 7 en u 2 santigrat kayde-

dilıniıtir. 

- --

ICLE 
eni Belediye vergi
lerinin tatbikat 

ı manzaralarından: 

l.I Madde 18. - Her .l>ina
nın yol ve meydan üze
rindeki çık111tılanndan 
100 bin nüfuslu yerlerde 
metre bQfıncr 300 kuruı 

2298 30 

Hakim çok makul, mantıki 
bir adamdı. 

- Efendim, romanlarınızı 
okuyoruz. Yüzünüze karşı söy 
lemiyorum, hakikaten takdire 
şayan. . fakat ne de olsa ha
yal.. 

Belediye Reiai daha insafsız 
dı: 

Hakim, Hikmet Sabire dedi 
kı: 

- Bundan bir roban çıkara 
bilir misiniz? 

Belediye Reisi de ilave etti: 
- Haydi bakalım hayale 

kuvvet. . Yazın görelim. Kim
bilir neler uyduracaksınız? 

Hikmet Sabir de ba,ını sal
lıyordu: 

Yeııl e&erler 

Holivut 
Holivut'un 3 üncü .aene 7 inci 

numarası .zengin mündericat ve 
güzel resimlerle intiıar etmiştir. 

}Af, ••• 

Artık Hikmet Sabir çıldır· 
mıstı. Dayanamadı, kendini tu 
tamadıı 

18 • 18,45: Nebil oğlu lsmail 
Hakkı Bey. 
18,45. 19,30: Orkestra. . ŞAKA 
19,35 . 20: Fransızca ders (ıler 
lemiş olanlara). 
20 - 20,30: Seniye Hm. (Saz) 
20,30 · 21,30:Tanburi Refik B. 
21,30 • 22,30:Gramofon, Ajan.o 
Borga ve .1aire. 
ANKARA, 1538 m. 
12,30: Ankara • Palaı orkestra 

Nakili Bedia 
l. Galip Hanım. 
Komedi 4 perde 

158 
11. 18: Saz ( Hüseyini faslı). 19: 
Ajans haberleri. 19,lS: Edip B. , • 1 
tarafından Viyolonsel konseri.20: i iş ve ise. i 
Hava raporu. 20,03: Plak. • _ 
VARŞOVA 1411 m. "------------' 

et .~ Gazetelerde belediyelerin 
e \ ığıru kapatmak için bir ta
' ·be m yeni vergiler ihdaı edile
J dı •ğine dair verilen haberler a
~. ~ smda bir de bu it için ha-

'!. (Bu y.,kana ila1J••İ icap 
eden IJe mikdarları ka· 
nun lôyihaaında tamh • 
dilmiyerek f,.,l11diy• m•C
IUlerince tayin edilecel< 
olan (madde 5) numfl7G 
paran, ( ma.d.d11 7) .açak 
pcrrQI, (madde 12) ıe· 
hir planı masrafı, ( mad
d11 1 :t) icar l,leri beledi· 
rl.,rc• teaçil ediler,k a
bnacak resim, (madde 
28) yol, kaldınm, lağrm 
maarallarınm nıslı yani 
iradın yedi muli ver,P. 

? 
Bu adetl11rln sarahatine karıı 

yalnuı ıu söylenebilir: 

- Hem de öyle hayal ki .. 
istediğimiz zaman hasret ka
VUfturuyor, keyfiniz dilerse öl 
dürüyor, yahut yaşatıyorsunuz. 
Bir roman hayattan alınmalı. 
Hayalden kolay ne var? Uy
dur, uydur, yaz •• 

Hikmet Sabir beraberinde 
getirdiği romanlardan birkaç 
sayıfa açtı, aayıfa sayıfa oku
du. Hayattan misaller aldığını 
ispata çalıştı. Fakat hakimle 
Belediye Reisi bildiklerinden 
,aşmıyorlardı. 

_ Yazacağım, yazacağım •. 
Ve yazdı. Cinayeti tasmim 

ettiğini, sokaklardan nasıl geç 
tiğini, kapının önünde duydu
ğu heyecanı, fırtınalı geceyi, 
ihtiyar kadının nasıl yattığını, 
odımın sessizliğini, kandilin 
ölgüt. ışığını, baltayı, hülasa 
her seyi teferrüatile süsliyerek 
yazdı. Yalnız cinayetin faiilini 
bir lcomfU olarak tasavvur et
mişti. 

- Hayal mi? dedi. Amk bu 
kadan fazla .. Romanımda bir 
tek hayal yok. Hepsi, hepsi ha 
kikat .. Çünkü ihtiyar kadını 
Len öldürdüm. 

Muhatapları: "Haydi efen
dim, sen mi adam öldürecek
sin? Biz de buna inanacağız 
de~il mi?" tarzında güldüler. 

13,15: Gramofon. 13,35: Mek· 
tep konseri. 16,30: Gramofon. 
16,50: Keza. 19: Hafif musiki. 
22,50:: ? . 23,20: Danı musikisi. 
( Lenberg'ten ) . 24: Caz. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18,35: Plak. J 9,35: SiBan mu· 

aikiai. 21,05: Berlin'den nakle

Milliyet bu •Ütunda İf 1Je İffi 
iatiyenfere taııauut ediyor. iı 
ııe ifçi iatiyenler bir mektup
la Jı büromuza müracaat et
melidirler. 

ı, isteyenieı· 

n: ELEKTRiK ile müteharrik Bendeniz 18-19 ya§larında bir 
musiki aletlerile konser. ( Bu ne· ' genci{ll bir çok mektepleı·de fabrika 
vi aletlerin re&imlerini gelecek ve müesseselerde bulundum.Her ne
halta dercedeceğiz. • Milliyet ) reye olursa olsun odacılık, posta ve 
23,20: Dohnanyi'nin idaresinde ticaret hanelerde hizmet ederim 80 
ope.ra orlı.estraaı. 24,35: Dans mu kuruş. bir yövmiye ile çalışırım ay-

Ya rakam bilmiyoruz, ya 1Jer
ırl vermemİfİ:ıı .. 

ı 1f rlanmıt proje esasları gözÜ· 
l: S ıüze ilitmifti. Bundan ilk ön
':ı ] i ! bahseden (Milliyet) olduy-
1 ! r1 • Gün geçtikçe bu projenin 
; ff tbik kabiliyeti olmadığı mey 
\ !,: :ma çıkmaktadır. Bu arada o 
ı dar garip niıbetalzlikler orta 
~ ~ çıkıyor ki; eğer bu vergiler 
t ; .tbik edilmek istenirse belki, 
J. !lı.. Ik belediye yerine ve bele
T" ye halk yerine geçecek, ya
~ • mala belediye tasarruf edip 

Güzellik meselesin
de anlıyamadıkları
ma bir zamime daha 

Nasıl ikna etmeli? Bir fırtı
nalı gece kararını verdi. 

Miisveddeleri hakimle bele 
diye reisine okudu. Onlar da 
ağızları bir k:ı-rıt açık kalarak 
beğendiler. Hıkmet Sabir, niha 
yel muzaffer olmuatu: 

- Ben öldürdüm diyorum 
size .. 

Ötekiler: "Zavallı çıldırmı~ 
tarzında omuz silktiler. 

~ilıi.i. ni zamanda kimae.m olmadığı için 
MONlH 532 m. fakirim çalışacağım yer r.amuslu ol-

d' ka seneden seneye bir mik
ı'l a~ r çöp ve fener parası vere
i ı k . 

1 • tır. 
~., Bu meyanda karilerimizden 

~ ~ ri bize fU mektubu gönder
e r:' • Mektup çok dikkatli bir he
lı i bı ihtiva etmektedir ve çok 
1t l kkate şayandır. 

Nazire Hanım (Milliyet- e 
verdiii bir mülakatta: 

- Ruhi Vamık Bey ehibba
mızdandır .. diyor. 

Ditçi Ruhi Vamık Bey de 
Cumhuriyete gönderdiği bir 
mektupta: 

"Nazire Hanımı Maksim 
müaabakalarından iki gün ev
vel meıleki münasebetlerle ta
nıdım. Batka münasebetim 
yoktur" diyor. Yani "dişlerini 
yaptırmaya geldi. Hastamdır" 

Kasabanın nihayetinde tek 
katlı !Jerpiçten bir evde kim
sesiz, ihtiyar bir kadın oturu· 
yordu. Ona "kirli çıkı., derler
di. Evin yanıbatındaki ahırda 
da bir çoban yatıyordu. Hik
met Sabir, ayaklarına köylü ça 
rığı geçirdi, kimseye sezdirme 
den merdivenleri indi, sokağa 
çıktı. Başı ate• içindeydi. Ne 
yaptığını bilmiyordu, fakat ha 
rekatını tanzim eden yegane 
sev. kafasındaki fikri sabitti. 

- Nasıl? Bunda da hayı-~ 
var mı? diye sordu. 

Hakimle belediye reisi dü
tündüler, cevap .vermediler. 
Ertesi gün müstantık çobanı 
tevkif ettirmitti. Hikmet Sabi
rin müsveddelerinde gösterdi
ği deliller hep çobanın aleyhi
ne idi. Hakime: 

- Artılı: hayal diyemiyorsu 
nuz. Bakın benim tahminlerim 
ve ortaya 'sürdüğüm delillerle 
çohan tevkif edildi. 

Fakat Hikmet Sabir kendin 
den geçmişti. Çakısını ~ıkarıp 
Belediye Reisine hücum etti. 
Derhal yakaladılar. 

- Delidir! 
Diye tımarhaneye gönderdi 

ler. 
- Ben deli değilim, ben ka 

tilim. beni hapishaneye atın .. 
Ötekiler merhametle bakı

yor zıddına gitmemek için: 
-' - Evet, evet. . diyorlardı. 
Aradan aylar geçti. Hikmet 

Sabire bir sükônet geldi. Ha
kimle Belediye reisi timarhane 
müdürüne yazdıkları mektup
la~da: 

18: Musiki .. 21,25: "Urvald" ması şarttır. Arzu edenler şu adrese 
isimli skeç. 22,35: Trio oda musi müracaatları rica olanuı· ef. İstanbul 
kisi. ( Richter, Leclair, Hayden Edirnekapı Kariye mahallesi imaret 
eserleri). sokak 35 No. hanede Enver Cahit. 

ViYANA, 517 m. 
l 7,30: Çay musikisi. 21,0S: Q. 

peret ve danı parçaları. 22,20: 
Hummel'in eaerlerinden Ea-Dur 
sistemi konser. 23,50:: Charly 
Gandrio tagannili cazı. 

MILANO-TORINO-FLORENSA 
18,15: Radyo orkestrası (Mo

zart, Celi.ni, Taylor, Grieg, Li.lo, 
Leopold'un eserlerinden). 20 : 
Gramofon. 22: Opera temsili. 

Muhasebe biJirim~ ticarethaneJer~ 
de çalıştım. Öğleden sonra çalış
mak üzere yazıcılık veya yevmiye iş 
çiliği gibi vazife arayorum. Tüccaı· 
kefil gösterebilirim. isteyenlerin 
Milliyette Aptülkadir rumuzuna mü 
TBcaatları. Adresi: Babıali Mahmu
diye caddeai 24 numaralı Madam 
Haykuhi pansiyonu M. Aptülkadir. 

>• il "Valdenıin Kadıköyünde cad- demek istiyor. Aradaki müba-
)'ı i • inerinde üç hatlı ve alh oda-
• 1 b' ı d E • it d yenete ne deniniz? ·~ ırev varı.-. ı>m aına 

madığı, lambaların nurlu ya
nıp yanmadığı onun umurun· 
da mı? .. 

Hakim duraklaştı: 

PRAG, 487 m. 
18,25: 300 senelik danslar. 

18,55:: Plak. 20,30: Stüdyo tiyat 
ro temsili, 22,25: Müsahabe. 
22.40: Litvanya milli günü müna· 
sebetile büyijk konseri. 23,20: 

* ::: * 

1.:ı r de dükkan uardır. Dükkanı 10 K ·ı 
., 1 aya v• .... ;n bir katım 20 liraya . arı erimiztlen Eren 
jı~• aya ıı..-ir. köyünde G ..• Paaaya 
1 'il~ Ev takri~en 1_50 m~tr~ • mu· -s 

Bunun belediyeden isten
mesine gelince; yakın en bili
yorum. Belediye erkanından, 
o tarafta oturanlar da bundan 
mü~tekidir ... Söylediğiniz za-

- Gayri muvakkat tevkif 
mıi.zekkeresi, dedi. Belki de ya 
rın serbest bırakılır. Komşusu 
olduğu icin süphe edilmiş ola
bilir. Yoksa 'hayali deliller ve 
ıahminlerle adam tevkif edil
me.· 

- Hala katilim, diye ısrar 
e.cliyor mu? diye soruyorlardı. 

Caz. 
BÜKREŞ, 394 m . 

20,35: Wagner'in en ağır eser
lerinden olan "Fliegende Hollaen 
der" opera temsili. 

Heı türlü işi yazıhanelerde oda
cılık, kapuculuk, yevmiye işçiliği, 
müsait şeraitle yaparım. isteyenler.in 
Milliyette lsmail rumuzuna müra
caatları. 

* * * 
' >,1 baı üzerme bına edılmııtır ve Kadıköy Ha va gazı hakkın- man: 

Hayır ısrar etmiyordu: 

a~! uııelik bir binadır. Katların daki uzun mektubunuzu al· 
tŞ , ksekliği dükkôn katında 4 bu- d H 
, ~ k diğerlerinde 4 metredir. E- ım. avadan para kazanmak 
['1, 1 yüksekliği çatı katile beraber yolunu bulduktan sonra sit ı~ '1minen 15 :etre_o~a _na- zin ocakların sıcak o\up ol-

- Allahtan bulsun!.. diyor
lar ve o da Allahtan buluyor. 
Hürmetler efendim. 

Belediye Reisi tastik etti: 

_ Hakikat dedikse, hakika 
tın ta kendisi değil ya. . Roma 
nını2 nihayet bir hikaye, bir ha 

- Ne münasebet? Ben kimi 
öldürürüm ki. . diyordu. 

O vakit Hikmet Sabirin akıl 
lanclığına hükmeden doktorlar 
kendisini serbest bıraktılar. 

BRESLAU, 325 m. 
17,15: Ev musikisi. 17,45: Ha· 

fif musiki. 20,35: Senfonik kon· 
ser. 20,50: Haberler. Konser. 
23,45: jllqrveç neşriyatı 

Senelerden beri Londranın yük 
sek sınıf ailelerinin nezdinAe mü
rebbiyelik yapan Viyanalı bir 
mabnazel burada kibar bir aile 
nezdinde mürebbiyelik etmek ar
zuınındadır. Adres: ilan memurlu 
ğunda B. M. E. rumuzudur. 

,1 .' Mllltget'in edebi romanı: 22 

~~~-M A K E D O N Y A 
:~ Aşk, 

a ~ O müstehzi gülüş gene yüzünde 
n ~lgalanmı9tı. 
n - E .• evet. , yo. . yo yolunda .. 
' Bu titmanca orta boylu ve müh 
i" 1 1 kıyafetli bir adamdı. Biraz ke 
JI' 1ıl,me komıtuyordu. Onun sesinde 
)e ~ kulağa tatlı gelen bir kabalık 
t. ~ dı. 
it ~, Garson vitneli dondurmayı ge
rt ' p, tekrar merdivenden aşağı 
iı . rken kafesin arkasından iki ka 

.Y ! !l çıkmıştı. Zampara müşteri bun 

. a 1 takip ediyordu galiba ki der
...a ıı, yerinden kalktı. Bir dakika 
lı ra iki adam, erkeklerin kısmın 

yapayalnız kalmışlardı O za
n 9işman adam korkak ve çe

tı ı gen bir hareketle başını yanın-
1Ü inin kulağına yakla~tırdı: 
nı 1 J_ Sen misin? sse .. sese .. sen 

ıı 

ıx 

1 • in? 
k ı - Süphe mi ediyorsun? 

1 ı '- Hayır ama .. 
il Miiteredditti. Parmağını gaze
llı in üstüne basarak: 
~· t r.: Gördün mü? Bu .. bunu gögö 
,: J. dün mü? - diye sordu -

Kin, Politika vt1 Kan •• 

Müellifi ı Nizaınettin Nazif ..... ,,,,,,,,, .. ~ ..................... . 
-Evet ... 
- Demek sensin? 
Şitman adam nekadar heyecan 

lı konutuyorsa o da inadına o ka
dar soğukkanlı cevaplar veriyor 
ve büyük bir lezzetle dondurması
nı yiyordu. Tabağın içindeki son 
parçayı da dilinde erittikten son-. 
ra kaşlarını kaldırarak, gözlerini 
acarak ve sırıtarak: 

· - Evet dostum Yuvan - de
di - Karşındaki adam benim .• 
Sen ne sanıyorsun Sandalciyefi? •. 
Sandalciyef şıklaşmak istedi mi 
efendinin daniskası olur .. 

- O halde niçin gelmedin o
tele? 

- Ben deli miyim? 
Şişman adamın çenesinde bir 

tutam salrnl vardı. Onun tellerile 
oynıyarak hafif bir sesle: 

- Ah. . dostum Yuvan - di
ye mırıldandı - siz hala bıraktı
ğım yerde otluyorsunuz. izimi ta· 
mamile kaybetmeden senin yanı
na hiç gelir miyim ben? Sandalci
yef bu isin artık ustası oldu. Fa-

FELEK 

-~-

kat doğrusunu istersen. . "Petro" 
nun ölümüne acımadım dersem, 
yalandır. Be,ilderimiz beraber 
sallanmış, anam ona ıüt vermi•tir. 
Neyse, olan oldu .. 

Anlaşılıyordu ki bu adam sütçü 
Sandalciyef'in ta kendisi idi? O 
halde nasıl olmu,tu da polis San
dalciyefin öldüğüne kani olmut
tu? Şitman Yuvan da bir türlü bu 
noktayı kavrıyamıyordu. Tabaka
sını uzatarak: 

- Birer sigara içelim de sonra 
çıkarız .. - dedi- Fakat aaanlat 
bana .. nananasıl yaptın bu i,i? 

Sandalciyef gene alaylı alaylı 
güldü: 

- Kolay be canım. . Anlata
yım .. 

Bir kibrit çaktı, sigarasını tel
lendirdi. Sonra Yuvanın sigarası
nı da yakarak gayet hafif bir ses
le, adeta nefeı alır gibi mırıldan
dı: 

- Bombayı kurdum, tezgahın 
altına yerleştirdim. Petro, gece 
geç vakte kadar alakoyduğum için 
derin bir uykuya dalmıştı. Patla
masına yarım saat kalınca uyan
dırdım; "çabuk giyin - dedim -
benim acele işim var". Sür'atle gi
yindi. Aşağı indiği zaman tezga
hın basına geçirdim ve tembih et
tim: "Buradan sakın ayrılma! 
Çekmecede para var". Sonra dük-

kandan çıktım kuytu sokaklardan 
dolaşarak Kelemeriye kapısına 
gittim. Benim orada bir odam var 
dır. Bazı bazı hovardalığım tutar 
bu odada gecelerim. ilk işim sa
kalıma makas vurmak oldu. Bir 
berbere suratımı perdah ettirdim. 
Mayere gidip üstümdeki elbiseleri 
aldım. Anlaşılan Petro tembihimi 
adamakıllı yerine getirmit olacak 
ki, bomba patlayınca paramparça 
olmuş. . Elleri kopmuş, ayağı kop 
muş, suratı tanınmaz bir hale gel
miş. Polis şimdi onu diri beni ölü 
farzediyor. l~leri yoksa esrarengiz 
misafiri bol bol arasınlar .. 

Şi•man bu tafsilatı büyük bir 
alaka ile dinlemitti. Sandalciyef 
sözle~ini bitirince ayağa kalktı: 

- Haydi artık gidelim .. - de
di - Burada çok oturduk. Sen na
sıl işi kolayla,tırdın mı? 

Yuvan da ayağa kalkmıstı. 
Mağrur bir tavurlaı ' 

- Oooo ! - diye bağırdı - Is 
tediğinden iila. . Herif öyle vur
eun ki. . Her akşam locaya geli
yor .. Bam bum şampanyanın biri 
boşalıyor biri açılıyor. 

- Ala. . işimiz it desene .. 
Yuvan, ağzını onun kulağına 

dayıyarak bir şeyler fısıldadı.San 
dalciyefin gözlerinde simdi vah•i 
bir sevinç ışıldıyordu. Masanın üs 
tünde duran paketi alırken; 

- Yaaa! .. - dedi - Bu ak
şamdan tezi yok. . Demir tavında 
iken dövülür .. 

- Ben de bu fikirdeyim. 
Kolkola geçtiler, merdivenden 

indiler. Yuvan Veyselin önüne 
bir çeyrek attı ve üatünü aramıya 
lüzum görmeden sokağa çıktılar. 
Bir dakika sonra, Kapahçartıya 
akan insan seli arasında gözden 
kaybolmu' bulunuyorlardı. 

Beyaz Kulede 
Günet batıyord~. . 
Hamidiye bahçesının çakılları

nı eze eze yürüyen üç zabit, demir 
parmaklıklı kapıdan tramvay cad 
desine çıkarlarken, Beyaz kulenin 
karşısındaki setli gazinoda garson 
gramofona yeni bir plak koynı.ut
tu. 

Bunların üçü de, aşağı rukarı 
ayni yaştaydılar. iki tanesinin ya. 
kalarmda erkanıharp sınıfından 
olduklarını gösteren İşaretler ve 
kollarında rütpelerini bildiren bir 
kaç sırma çizgi vard!. Üçüncüsü 
ise göğsünde sarı sırmadan bir 
kordon taşıyordu. Bu, üçüncü or
du kumandanı Esat Paşanın ya
veri Kazım Nami Beydi. Sağında
ki zabitin koluna gecerek; 

- Cemal Bey. [2] - dedi -
'urada biraz otursak... 

- Hayhay .. 
. Fakat giyinişi arkad8'larındaıı 

hır kat daha zarif olan ücüncüsi.i 
itiraz etti: • 

- Yoook. . itte bu olmaz. Gu
rubu Olimpos'un önünden seyret
meliyiz. 

Cemal Bey ,akrak bir kahkaha 
atb: 

- Canım Hakkı, gene mi ,air. 
!iğin tuttu. 

- Şairliğim tutmadı. . Hayır .. 
Fakat biraz daha ısrar ederseniz 
sinirim tutacak .. 

- Neden iki gözüm? 
- Be karde1', bu gazinoda otu-

rursak Beyaz kulenin duvarından 
başka ne göreceğiz? Hiç. . Eğer 
maksadınız plak dinlemekse mo
loz boyu gramofon dolu .. 

- Peki. . Senin dediğin olsun. 
Sen bir proje yap onu tatbik ede
lim .. 

Cemal Beyin ağzından çıkan 
bu "proje yap" kelimesi üçünü de 
hafiftertip güldürmüttü. Çünkü 
Müşürlük erkanıharbiyesine me
mur olan Hakkı Bey, projeler, 
planlar yapmakla me~hurdu. Ce
mal Bey kolağıı.ınydı, Hakkı Bey 

(Devamı var) 
~~~~~-~~ 

(2) emal Bey - Bahrive Nazı· 
rr Cemal Pa • 
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Bale: • N 

Kabiliyet mi, 
Çalışmak mı? 

Son nıaç bana 
neler söyledi? 

Bundan tam be' gün evvel 
oynanan Galataaaray - Fener
bahçe maçında hem sevindim 
hern de için için müteessir ol
dum. 

Bu iki zıt hissin bana neden 
a~.ız olduğunu maçtan sonra 
~u•ündüm. Eri•e bildiğim ne
hce •udurı 

Ben bu renkleri kartı kar9ı
Ya çok defa gördüm ve zaman 
~aman birbirlerine tefevvuk et 
lıklerine de tahit oldum. A~
cak hiç bir gün bu haleti rukı
Ye altında kalmadım. 
Cuına günü kar,ılqmıt olan 

Galatasaray_ Fene~bahçe klü.p 
leri bize bir daha ıspat etmı' 
oldu: Çahtan daima kazanı-
Yor ... , 

Fenerliler bütün bir sene 
tam bir surette çahtmı•, hiçbir 
antrenemanını ihmal etmemit 
Ve kendilerine yapılan nasihat 
lan can kulağile dinlemitler
dir. 

Nihayet maç günü, bu yoru
cu ıayilesinin büyük mükafatı 
nı gördüler. Beni aevindiren 
~~kta itte budur. Türk gençli
g~ni daima bu vaziyette görme 
lı benim gibi bütün vatandat
l'r. da can ve gönülden istedik 
erıne zere kadar şüphe etmi
Yorum. 

Muntazam çalıtmak, söyle
nenleri dinlemek ıporcuların 
••arı olmalıdll'. Atağı yukarı 
llıenıteketimizde herkes top oy 
nar, fakat niçin bütün bir küt
t~ İçinde teferrüt eden bir veya 

trkaç kişidir? Bunun bir dere 
~e kabiliyet meaeleai olduğunu 
1nkar edenlerden değilim. fa. 
kat nice kabiliyetler var ki 
tnaymun ittahalılıktan heba o
lup gitmittir. Binaenaleyh mu 
vaffakiyetin birinci sırası ka
biliyet değil devamlı ve mun. 
tazam bir çalqmadır. 

Bizim eporcularda birinci 
••k fazlaaile var ancak ikincisi 
ınaalesef ihmal edibni, bir va· 
ziyette idi. 

itte Fenerider ba -kta da 
hir renai11ance yaptılar " bun 
da da muvaffak oldular. 

Beni için için müteeaair e
den kısma gelince, o da Gala
taaarayhlarm bugün düştükl ... 
ri vaziyettir. 

Memleketimiz en iyi ve en 
llıüntaz te9ekküllerinden biri 
olduğuna tüphe etmediiiim bu 
ltlüp ne dense bu aene bir he
ziınete maruz kaldı ve hemen 
teınen ekseri maçlarını kay-
etti? 

d" ~u hezimetin sebepleri~i 
uşunürken varabildiğim neti

ce •udur: Galatasaraylılar bu 
j°n senede fena idare edildi
er. ve çallfmayarak i•i ihmal 
ettıler. 

I>ü,üncemde ve hükmümde 
Yanılmadığıma kaniim ... 

k Cuma günü ilk on be, daki-
aYl Çok iyi oynayan ve ondan 

•onrıı. paniğe uğrayan Galata· 
:•;:ıı.'.!' takımı da bu hükmümü 

ıı. Vıye etti. 

Sarı kırmudı gençlu ilk 
~n tıe. dakikayı kendilerinden 
f ~vcut kabiliyet ile çıkardılar, 
a ıı.t l 6 ıncı dakikada çalıt-
ın~ınanın neticesine acı acı 
gordüler ve arka arkaya S ta
ne gol yediler. 

Galataıaray ile Fen bahç 
takımını tetkil eden o~cul:; 
arasında pek büyük bir kabili. 
Yet farkı olmamakla beraber 
b.ugün biri küme birincisi diğe 
tı de küme sonuncusudur. Bu 
da İıpat ederki munt•zem ça
lı,llıa kabiliyet meselesini orta 
~ıı.n kaldll'ır. Bu vaziyetin u
dahı İçin tek bir çare vardır o 

11 Sarı kırmızıların San laci
:e,ttlileri nümune ittihaz ede
,'rt çalıtmalarıdır. Ozaman 
~ bu it düzelebilir. Akei 
l·ı de bu hezimet sürüp gide· 
"I ıııceı~· "<lr. 

Gyde, Huguenine'i 
mağlup etti 

Avrupa Sinek siklet boka 
' fampiyonu Praxile Gyde iin
l van için Lill'deki Raudaux sta
dında Pariali Maurice Hugue
nin ile bir müsabaka yapmıt 
ve rakibini sayı hesabile döve
rek ünvanını muhafaza etmi•
tir. 

Müsabaka çok canlı olmu' 
ve ilk zamanlarda kimin ha
kim dövü,tüğü pek anla,ıla?'~ 
ınıttır. Sonlara doğru Pıı;rısl~ 
bokaör rakibi için çok tehlıkeh 
vaziyetler ibdaı etmeğe muvaf 
fak oldu. 

Ancak neticeyi hakemler 
Avrupa ,ampiyonunun lehine 
tecelli ettirdiler. Bu büyük bir 
itiraz ile kartılandı. Maamafih 
karar karar olduğu için bu iti
razlar mesmu olmadı ve bu su 
retle Gyde'de ünvanını kaybet 
medi. 

Avusturya - Fransa 
12 Şubat Pazar günü Paria· 

te 30 bin seyirci önünde yapı
lan büyük maçta Avusturya 
Fransayt 04 gibi nıühim bir 
farkla mağlup etmi~tir. 

Oyun çok zevkli ve heyecan 
h olmuf, Avua'turyahlar teknik 
bir oyun göstererek seyircilerin 
takdirini kazanmıtlardır. 

Bir dünya ıampl
yonu öldü 

Jim Corbett bu hafta içinde 
New - York'ta öldü. Bu boksör 
bet ıene müteaddit bütün ka
tegoriler f&Mpiyonu ;..ıi. Bu bü 
yük muvaffakıyeti 27 yatında 
iken ve John Sullivan'ı K. O. 
ile dövüştükten sonra ihraz et 
mittir. 1897 tarihinde kazandı
tı bu terefi 1903 tarihinde mağ 
IOp olması üzerine bırakmıttlr. 

Bundan sonra Jim Corbett 
ainema aleminde gözükmüt ve 
ara sıra da ringlerde göze çarp 
mlfSa da bu aefer h&kem ola
rak. . Müteveffa öldüğü za
man 67 yqmda idi. 

--···-···-···-------
Bilmecemiz 
Galataaaray mı? Fenerbab

çe mi? müaabakamızda gördü 
iiümüz rağbet üzerine memle
ketimizde timdiye kadar yapıl 
mamıt olan bir aiatem dahilin
de karilerimize her hafta bir 
bilmece tertip edeceğiz. 

Bilmece müıabakamıza itti 
rak etmek iatiyen karilerimiz, 
her hafta spor ıayıfamıza ko
yacağımız kuponu kesecekler 
ve mahalli mahsusuna vazıh 
bir ıurette isimlerini ve adres
lerini yazarak bilmecenin halli 
ile beraber (Milliyet spor mu
harrirliğine) gönderecekler· 
dir. 

Bu haftaki bilrnecemizin 
tekli 'udur: 

Spora taalluk eden be9 tane 
kelime ve isim bulunuz ki 
harfler tersine okunduğu za
man şu manaları ifade et
sin: 

1 - En fazla kıt mevsimin
de yenilen bir tatlı. 

2 _ Boğazın en güzel yerle-
rinden biri. 

3 _ Kazmanın tahta k11mı. 

4 - Bir nevi ağaç. 

5 - Bir nevi kumaş. 
Bilmecemizin müddeti alb 

gündür. Cevapların azami salı 
günü aktamma kadar gazete
mize kuponla birlikte gönde
rilmesi lazımdır. Kuponsuz o
lan cevaplar kur'aya ithal edil
mez. 

Mükafatlar: 
Bilmeceyi doğru halleden 

kariıerimiz arasında çekilecek 
kur'ada birinciye Kadıköy aa
hasm~a Y_a~ıl.acak maçların iki 
davetıyesı, ıkınciye de Taksim
de yapılacak maçların bir da
vetiyesi verilecektir. Davetiye
ler per9embe günü ak,amı sa
at 6 ya kadar matbaamızdan 
alınacaktır. 

MiLLiYET PERŞEMBE 16 ŞUBAT 1933 

• 
evrenınens nmaçı 

Bu maçta acaba hangisi kazanacak Beşiktaş 
• 

mı, Ista bulspor mu? 
, Yarın Taksim ıtadyomunda ı 

1932 - 1933 senehinin lik maç 
ları bitiyor. 

Bu sene lik maçlarında üç 
klüp iyi dereceler ihraz edebil
mi,tir. Fenerbahçe yaptığı alb 
maçın lıet tanesini kazanmıt 
ve ancak bir tanesinde berabe
re kalmı,tır. İkinci vaziyette 
olan Be,ikta• likmaçlarının bi 
dayetindenberi yaptığı be, ma 
çın dördünü kazanını• ve an
cak bir tanesinde mağlup ol
mu•tur. 

Oçüncü vaziyette lstanbul
ıpor gelmektedir. 

Sarı-siyahlıların beş maçın 
ücünde berabere birinde galip 
birinde mağlup olmu,tur. 

Bunlara nazaran Be,iktat -
latanbulıpor maçı hem son 
maç olmak dolayısile, hem de 
fikstür üzerinde müessir olma 
sından dolayı mühimdir. 

Be,iktathlar olsun, lstanbul 

Yarın og11ayacak olan Beıtktaş fahımı Ft!nPrbaht;e 
ile oynadığı oyunda .. 

sporlular olsun genç ve iyi oy- 1 men hemen Sarı - siyahın çıka bu maçta tek bir noktaya dik· 
nıyan futbolcular oldukları i- rabileceği en kuvvetli ,ekildir. kat etmeleri lazımdır. O da Be 
çin bu maç çok zevkli ve çok Bilba&Sa hücum hatları çok şiktat hücum hattının merkez
ahenkli olacağı bedihidir. fazla müeHİr olabilir. den sola doğru olan kısmını 

İstanbul sporluların son 1 Ancak Betiktaşlıları da ih- muattal bırakmak ve Hakkı, 
defa Fenere çıkardıkları ta-

1 
mal etmemek lazımdır. Çünkü Etref, Şerefe •üt attırmamak

kımlarile oynıyacıı.klan tah- onlar da bu mevıim tam form- tır. Bilha11a Betiktat merkez 
min edilmektedir. Bu kadro he 1 larındadır. latanbulaporluların · muhacimi Hakkı çok kuvvetli 

tutlara malik olduğundan do
layı berveçhipefin bu oyuncu 
ile sol tarafın ve muavin hattı-

Beılklaşa Jtarıı çıkacak İstanbulıpor, Vefa il• oynark•n 

/ 

nın irtibatını kesmek lazımdır. 
lstanbulsporlular bunu yapabil 

· dikleri zaman muva a ıyetin 
j yarıdan fazlasına ula,mı• olur 

lar. 

Betiktaş umumıyet itibarile 
aoliçleri Şeref ve solaçıklan 
Etref vautasile işlerler. Sola
çık Eşref ~k iyi ve vazifesini 
yapan bir oyuncu olduğu için 
onun tarafından yapılan akın
lar yüzde 7etmit muvaffakıyet 
lenebilir. latanbulsporlular an 
cak bütün bunları yarınki oyu
nun tarzına bağlıdır. 

Bakalım ne olacak? Be,ik
tat mı, lıtanbulıpor mu kaza
nacak? ............................................................ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Mak• Bear kimdir? ı 
Bir müddetten beri Avrupa : 

matbuatı Max Bear iıminde a
ğır sıklet bir Alman Kalifron
yalı boksörden bahsediyorlar. 

Bu genç boksör 15 haziran
da sabık dünya ağır siklet şam 
piyonu Max Chmellingle çarpı 
,acaktır. Dünya boks aleminin 
çok mühim hadiselerinden bi. 
ri olan bu müsabakanın genç 
kahramanı maalesef bir çok 
meraklılar tarafından tanın
mayor. t,te bunun için bu ye
ni ve genç yıldızı karilerimize 
tanıtmak istedik. 

Max Bear hali hazırda 24 
ya,ında olan ve 105 kilo gelen 
bir boksördür. Hayatım evvela 
kasap çıraklığı ile kazanıyor
du. Sonra bir müddet bir de
mir darüssınaaında çahftı. 

Bundan iki sene evvel boka 
hayatında parlamağa batlamıt 
tır. 

Çarpıttığı boksörlerden 
Loughranı dövmüf ve Johnny 
Kiskodan dayak yemiftir. Fa-

18 Martta yapılacak olan Oksfort - Kambrlç kayık 
11arışına hazırlanan atletler, yiJzlerlndekl enerjiyi 
ve stillerinin hatalarını gi>rmek için blJyle ayna 

kar11ısında çalışıyorlar. 

kat asıl kendisini meşhur kılan 
müsabakası Ermi Schaaf'la o
lan dövütüdür. Maıı: Bear bu 
aon rakibini çok güzel bir tak
tik ve stille mağ!Up etmiftir. 

Rivayete nazaran Max Bear 
çok iyi bir encaisseur ve bari
kOlade sert vuran bir boksör
dür. Bakalım 15 haziranda ne 
olacak?? ' 

üsabakamızı kaza- 1 

nan kariJerimiz 
Galatasar y - Fener müsa

bakasında karilerimizden çok 
büyük bir rağbet gördük. An
cak esefle kayde mecburuz ki 
bize gelen 350 cevabın içinde 
maçın tam neticesini tahmin 
edebilen ancak bir kariimiz 
vardır. Bütün cevaplar - 22 
tanesi müstesna - hemen hep 
si Fenerin galip geleceği mer
kezindeydi. Netekim maç ta 
bunu İspat etmiş oldu. Ancak 
bütün karilerimiz bu kadar bü 
yük bir sayı farkı olacağını tah 
min etmemişlerdir. 

En fazla tahmin edilen ne
tice 3-1 dir. Hakikaten makul 
bir şerait altında maçın böyle 
bitmesi çok kuvvetli idi. Halbu 
ki hadisat b-.ka türlü tecelli 
etti. 

iştirak eden bütün karile
rimiz icinde en iyi neticeyi tah 
min eden zat: Kabataş Erkek 
lisesinden 502 l\Umarah Talat 
Beydir. 

Bu kariimiz rakipsiz oldu· 
ğu için kur'a çekmedik ve ken 
diaini doğrudan doğruya birin 
ci addettik. Neticeyi en sahih 
bir surette tahmin ettiğinden 
dolayı Talat Beyi tebrik ede
riz. 

Mev'ut mükafatını almak 
için Talat Bey matbaamıza bir 
mektup yazarak istediği maçın 
davetiyelerini maçtan bir gün 
evvel matbaamıza aktam üze
ri 5 ile 6 arasında müracaatla 
tedarik edebilirler. 

1 •••••• 1 

Al Brovn turneye 
çıkacak mı? 

Dünya horos siklet şampiyo 
nu zenci Al Brown'un manace
ri Lumaniaky'nin son zaman
larda talebesile beraber bir Av 
rÜpa turnesine çıkacağı söylen 
mektedir. 

Lumvanisky Paris spor ga
zetelerinden birine verdiği bir 
mülakatta diyor ki: 

"- Bütün Avrupa tehrile
rinden çok müsait teklifler kar 
tısında bulunuyorum. Ancak 
bunların hepsine kabule mad
deten imkan yok. Çünkü bu se
yahatiniz yalnız 20 hafta de
vam edecektir. 

Şimdiki halde mutabık kal
dığmıız memleketler içinde hiç 
fÜphe yok ki lngiltere de yapa 
cağmuz maçlar en mühimleri 
dir. lngiltereden aonra Belçika 
da ve timali Afrikada müsaba
kalar yapacağız. Şimdiden bir 
teY söylemek imkanı yoktur. 
Ancak Brown muntazam bir 
surette ve nezaretim altında 
çalıtmakta ve daima en iyi for 
munu muhafaza etmektedir." 

Dünyanın en centilmen bok 
sörü olduğunu son yaptığı maç 
ta bir daha ispat eden Al Bro
wn'un muvaffakiyetini biz de 
herkes gibi candan istiyoruz. 

Atletizm heyetinin 
tebliği 

IST ANBUL, 15 A.A. - At
letizm heyetinden tebliğ edil
mittir: 

Heyetimiz 24-2-933 tarihin· 
de üçüncü tefrik müsabakası 
aaat 10 da ŞehzadebAfından E
dimekapı arasında icra edile
cektir. Müsabakaya i9tirak e
decek klüpler, atletlerinin isim 
!erini 18-2-933 tarihine kadar 
atletizm heyetine bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde müsa
bakaya ittirak haklarım gaybe 
decekleri ehemmiyetle ilin 
olunur. 

Dritnavt sıklet 
NEVYORK, 15 A.A. - Nev 

york hükfuneti boka komiayo
nu, önümüzdeki haziran ayın
da yapılmaaı mutaaavver olan 
Carnera - Sbarkey maçının ya 
pdmasına muanz olduğunu bil 
dinni,tir. 

Komisyon, bir "Dritnavt ,ık 
let" boksörler amıfı ihdas et
mi,tir. Bundan dolayı Caı;ne
ra, bundan aonra ancak sıklet 
leri 102 kilogramı ve boyları 
183 santimetreyi geçen bokaör 

Galatasary-F ener 
maçında .• 

Futbolcülerimizin son seneler 
zarfında dahil ve hariçte topladılıı 
lıın müteaddit mağlübiyetler üze
rine birçok vatandatlarım gibi 
ben de futbolden buz gibi aoğu
duuı. 

Yediği her tekmeyi müteakıp 
havada acayip kaviı ve muhtelif 
tekiller reameden o suratsız me
tin parçasının yüzünü bile gör • 
mek istemiyorum. 

Futbole kartı duyduğum tik
sinti hasebiyle aon defa yapılan 
Galatasaray - Fenerbahçe mıua 
bakasının ancak dörtte birini leJ'
redebil_!lim. 

Bu oyundan zevk duymadığım 
halde geçen hafta oynanan maç. 
kaçırmamam ilk nazarda belki ıi
ze garip gibi görünecektir. Fakat 
muhterem okuyucularım; ben ata 
tyoma oyunu değil seyircileri ~ 
yir ve onlann ağzından aynen 
zaptettiğim bazı hoş fıkraları siz
lere nakletmek için gittim .. 

Not ettiğim fıkraları aşağıya 
· aıralıyorum. 

* * * 
Oyunun sonlarına doğru a&n 

lacivertliler penaltıdan dördüncü 
gollerini yapınca, önümde oturan 
ve helecandan bunalan şişmaa 
bir Galatasaray taraftarı yanın· 
dak.ine döndü, müteeaıirane: 

- Eyvah - dedi - galiba 
yenileceğiz .. 

,,. "' . 
Tribünde bir aralık seyirciler 

oyunun helecamna kapılarak aya 
ğa kalktılar. Arka tarafta kaluı 
kısa boylıı, oakallı bir bey hiddet
le bağırrlı: 

- Efendaer şeffaf olmıyanlat' 
lütfen otul"aun! .. 

.. ,,. . 
Bir kenarda izdihamdan bıuuı 

lan çeki'< gözlü, •an saçlı min,._ 
matm.azel, yanındaki omuzu pa.
muklu, beli korsalı kübik gence 
hi.kem Sami Beyi göstererek: 

- Aman - dedi - ne ahlı: oi 
lan. Dikkat ettim iki saattenberi 
meydanda kotUP duruyor, daha 
hala topa ayağını detdiremedl. • 

••• 
Haflaym araaında •. 
Kız yanındaki Douılas bıyıklı 

ıence: 

- Tibiyorum, dedi. 
Cenç adam sevgilisinin spora 

kartı duyduğu alakadan memnun 
sordu: 

- Oyunun helecanmdan -l 
Obürü öfkeli cevap "erdiıı 
- Ha,..... canım, soluktan •• 

* * * 
Maçtan sonra, dürüst ve bita· 

raf idaresi!.. seyircilerin takdiri
ni kazenan Sami Beye takılma!. 
lıtedim: 

- Nasıl hazret - dedim -
maç idare f'tmesi kolay mıymış? 

Ba91ru katıdı ve mütereddida· 
ne ceTap verdi: 

- Vallahi azizim, maçı idare 
etmek kolay ama, seyircileri ida· 
re ebnek pek güç .. 

... ,. * 
Fener, Retadın ayağıyle ikincı 

galibiyet golünU yapınca, boyu· 
nun kısalığı haaebile maçı gÜçlük 
le seyredebilen mektepli, arkada. 
tınm boynuna ıarılarak aevinçle 
bağırdı: 

- Yataaın .. "Milliyet'in tah 
min müıabakaıını ben kazandım. 

ikinci haftayım.. Fenerin Ü· 
çüncü golü .. 

Mektepli ellerini biribirine çır-
parak haykırdı: 

- Şim.Jli. de ablam kazand&.. . 

Fenerin dördüncü golü .• 
M"l<tepli söylendi: 

- Şimdi Ahmet kazandı. 
Fenerin bet inci golü. . 
Mektepli yüzünü burutlurdu 

ve mırıldandı: 

dı .. 
Ru sefer de Milliyet kazan• 

F. H. 

Hazin bir ölüm 
Harbiyo mektebi aon am.ıf talelıe

ııindeıı Muhlis efendi vefat etmİf ve 
dün arkadaılan tarafından yapılan 

hazin bir ibtifıılle Karacaahmet kab. 
riataıııııa defnedilmittir. Kabir ı.
tmda arkadaılan tarafından merhu
mun mezayaaından bahaediltnİ4, Er
toğrul .fendi tarafından da bir hita
be irat olunmuıtur. 

Muhtesem ôzdemi• li'ranııız kürekçll•ri tekrar calışmafla başladılar !erle dö~ilecektir, 
:.:_~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~__;____:..=....:::....::..::..::.::.:.:.::.:.:..:..:..::~~~~~~~~~-

Çok kıymetli bir arbdllf kaybet
mit olan harbİJ'e ıençlerine ve aiJe. 
.... bızi,.etlerimlzl bey... ........ 
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ir · nci Sahifeden Geçen Yazılar 

L 

E 

ilayet ve 
Belediye 

(Batı 1 inci. aah1frde) 

ı;iitçemizde ba,Iıca tevsi n takviye
Jni hedef ittihaz ettiğimiz iıler fUD· 

ı.rdn-: 
1 - Vilayet dahilinde aıtır Ye at 

·~klan ile, kümes hayvanlarmın ııla
A ı için İcap eden tedbirlerin ikmal 

( e tevsii, ve bu işleri daha liyakatle 
• llpabil~k için baytar kadrotuna i-
' j baytarın daha ilaveti. 

Yemi1çilih 
2 - Vilayetimiz y-itcilik ook

l,yi nazanndan dünyanın en müsait 
. dimiııi ihtiva eden bir mmtakadır. • ) istikbalde iktisadi inki~n 
lr lmnunı bu meuu üzerinde mü-

1 ı M,1 etmek çok yeTİnde ve d~ bir 
.lf 21 roarcket olur. 
ı: ı iıl Bo gayeyi temin için vilayet bir 

1 
j ecl"ofeaörün nezareti altmda tesis et 

t 1 , fi yemifçilik enstitüsünü bir icat 
' 1 1 

•aba ıslah ve tevıl iderek faic!elerini 
'• ı -ıtmil için ISznnııe!en tahıisab büt-
~ ' .(eYe koymuştur. 

Balnm evi 
ve 3 - Kimıesu fakir çoculılaır içir> 
ha dim .. kapuda ıeçen sene açtığmuz 

• l ~uk bakım evini, temin ettiği bii
'• , Y k faideleri Ye muhitte uyandırdığı 
.I• l ~""assasiyet ~e Wkayı nazan dikkate 
'e ın!ıl.n ve aynı zamanda yüksek mima
Je ! ter kıymeti olan ve mimar Sinan tara 
1 • dan yapılmıı bir medresemizi de 

1 ·ır: biden kurtarmayı düşün<Tek Os 
_r a · ılı d~r- i~kelcsindeki. Mihrimah camii 
1 r bıtıpk medresenın aynen Edime-

11 1 dilıı udnkine mümaail bir müessese 
} -.Hne ifrafı için muhtaç olduğumuz 
il ıhsisatı bütçemize koyduk. 

l r~4 - Ağaçlama işi memleketimi
,.. çok mühtaç olduğu halde timdi

' kadar ihmal edilen imar ve tez
meselelerinden biri olduğu için 

c, eLip ettiğimiz vakti kazanmak üze
'I 1 · daha büyijk bir cephe almalı: im-

nını temine çalıştık. 

'm Yollar 
(i 5, - Yollar memleketin iktısadi 
• kİ!Afmda ve medeni manzaraım

·ıgı en büyük rolü ifa eden müesse
ım ..ı;,.. Buna raimen bugiinkü miha· 
.ğin1<i ""saitle ihtivaca tekabul edecek 
.um ı bilhaua memlekete ecnebi seyyah 
. I rın celbine rağbet verecek derece
~.ar! yolumuz yoktur. Bunu nazarı dik 
#UZ~e alarak bütçemizin bu müzayı
' balı :ramanmda ittihaz ettiğillllz bq 
ı.ı. Gneli1< yol poruiramma aadık kal
.tbiı)ı 
lna _Bu ae~eden itibaren boğaz içinin 
,ıdaıutebaki yollan ile Sur harici yollan 

L•, asfalta tahYil • Ye ilana) edeceğiz. 
uı il ç_ıl;;}'ük T Urİ211l yolu olan 1 ıtanbul-

1 .tbi.lılırne asfıdt 9oaasmm vilayetimize 
l\ı. ıılk bet eden kımunıı heman ihale et
,;; ye ten baı ka kom9u vill\yetleTle müt-

' ma'"' bir Pl"<lfram yapmak ve bera-
.ık rlik vücude getirmek suretiyle bu 

eu a.~un da ikmal ve intunıa çalıııa
~r Çlfız. 

ktir MalteıteYI a•falt Y<>1ıı ile Kartal'a 
BuiLıınak mukarrerdir. Çatalca " 

'ri blivrl kBZlllamun ana yolları da eaas 
M urette ikmAI edilecektir. Anadolıı sb .;kaaındıı Yilayetimi:zln "°" ucu o
r •ı, AP.vR'yı , Sile'n beifl,.,,.rak, Şi-

j kkaf. Beykoz- Kartal ve Oıküdar ana 
ıı a "V tını ik,..•I •tmlı olacalı:z. Bn 
i t ÜxeOYanda O sküdar • Beykoz yolunu 
1 11 bir ""'""'e" ikmal etm•k mukarrer ol
r r de u gibi, Y alva meydanmı ve nh-
1 e aya nmı da bu meyanda zikredebili
ı 'ayan.. 

ı Ev iBundan başka vilayetin zaten mü
jbbaı ımen olan emniyet ve asayi9ini bir 

serııt daha takviv" etmek Ye her türlü 
• , 1ks.,kmat ile mücehhez bulunmak üz,.. 

lı ·'k tl Jrtnd•nn11 telefonlannm ulahı İ
iÇ 1 yün de bütçeye tahsisat l<oYduk. 

ı, ilmin Belediye i1leri 
ilı Belediyeye ait itlere gelince: 

Ml/{llk kademe olarak tehir plam bu 
behemeha I yapılmasına batlana 

en mühim işlerden biridir. 
undan sonrıı muhtelif sebeplerle 
ı.,,,;, istimlak borçlarmıı:zın öden
si için bütçemize tahsiut koyduk. 

ı Ayni zamanda aeyrii sefer ve bele 
... h" •• 1--'-" _, . lllf e 71'1: tf4!'ıı ıt erıno• en meoenı 
1 ıml•ketlerden örnek almtık ve ihti 
1 O l kaz~nnvtk Üz•re kıymetli bir me-

ır dV' -d lgalıtrurr.uzu a ıyanaya gon crece-

ı pı - E 
:iıa B M e:uırlıhlar 

Haksızlık 
Apaşikir 
Bir haldedir 

(Baır 1 İnci eahifede) 

di. Hatta bir hocamız ona "Türk 
güzeli" demişti. 

Kendisinin fazla boyaya ve 
makyaja kapılmama11 güzelliğini 
daha fazla tebarüz ettinyor. 

Bir okuyucumuzun 
dikkati 

50 senede 
Görülebilen 

(Batı 1 İnci sahifede) 

intihaplan tastik olunduktan •on 
ra, Ticaret bora.ası hi.kem. heye
tine on zat seçildi. Ruznamede 
mühim bir madde vardı. O da ban 
kalann kambiyo alırken borsa 
fiatinden noksan ve satarken faz 
la sabnalarmm mutat olup olma
dığı. mutat i.se farkın nisbet ve 
derecesi ve hesabı carilerde ne su
~e!te muamele edildiği meselesi 

Cö:ztepeden bir okuyucumuz ıdı. 
yazıyor: Oda bankalar için bu ..,kilde 

"Milliyet ıaretr•İnde muharrir muamelenin ticari bir teamül ol
F elek bey taratmdıuı Cumhuriyet duğunu, niabet ve derecesi frank 
gazetesıne sorulan sualleri ve Üzerinden binde iki olduğunu tes 
Ciımhuriyet tarafından verilen ce bit ediyordu. Bu bahi. üzerinde 
vaplan okudum. Verilen cevapla-
nn ekaerisi düşüktür. Fakat bun- aöz alan azadan birisi, "hilafına 
lann içinde 8 No. lu auale verilen mukaYele yoksa" kaydının konul
cevap bilhassa çok düşüktür. A- masmı teklif etti ve kabul edildi. 
deta iler tutar yeri yoktur. Çünkü Ticaret Boraaııı Ye Oda bütçeleri 
Makaimde yapılan intihapta biz- lastik edilerek ırönderilmitti. Büt 
zat bulundum .. Nazire Hannn sah çede melhuz masrafl&r faslından 
neye siyah bir elbise ile çıkmışb. 2000 lira ayrılarak mürakaba hü· 
Halbuki intihabın ertesi günü roou bütçesine ilavesi muvahk gö 
Cumhuriyet tarafından Nazire H. rülüyordu. Vehbi B. bu huauıta 
mın büyük kıtada çıkan resminde bir yanlı,Iık olduğu :zannettiğini 
beyaz tuvaletle olduğu ~örülmek- aöyl~eıi üzerine, Ticaret müdü
tedir. Bu ıualini:ze Cıimhuriyet rü Muhsin Beyin verdiği izahat 
tarafından verilen cevapta Mak- üze~'!~ ~u tahıisabn Vaşington 
ıim intihabında Foto Franse sah!- sergısı ıçın konulan 2000 ı· ld 
bi M. Weinberır arafından ~azı- ğu anlaşıldı. ıra 0 u 
re Hanmıın ve daha başka güzel· B d Od . 
!erin resimlerinin alındığı ve bun- u eana a • a ıdare heyeti a• 
larm büyütüldüğü ve intihabm_ , .~zumdan Canı Bey söz aldı: 
neticesi ilan edilir edilmez Nazire •"'- - Efendim, dedi. Ticaret bor• 
Hanımm da büyÜtÜ müt resminin aaıı bütçeıi geçerken •unu aöyJe .. 
hazır bulunduğu, intihabın .ertesi yeyim ki, Borsa aenelerdenberi 
eünü derhal Cumhuriyette basıl- Odanın beş bin lira, on bin lira 
dığı ce\'abı v .. ilmektedir. parasmı çekip durmakta, boyuna 

işte bu cevaba nazan dikkati açık vermektedir. Bunu Vekalete 
alinizi celbederim. Çün!rii bu fo- açıkça yazalon. 
toğr:ıf Mtıksimde alındığ~ ~öre Buna derhal reiı Ziya Bey ce-
Nazıre Hanımın.beyaz d~gı! sıyah vap verdi ve dedi ki: : 
elbiseli olması lazon gelirdı. Hal- _ Bor - d" k . 
buki Nazire Hannnın intihabın er• F sa uç "."ne ır açı ven-

. .. .. k . b lb" yor. akat Canı Bey unubnaım. 
teaı gunu ç.ı an reamı ey az e ı 1 k • . 
selidir. Binaenaleyh dediğiniz gi- ar ı, Borsa ondan evvel ~a':'dat 
bi Nazire hanımın kraliçeliğine fazlaamı Odaya vermekte ıdı. 
evvelce karar verildiği ve ona gö- Bir çok komiayonlara aza in· 
re fotognfının hazırlandığı ve o tihabı yapıldıktan sonra içtima 
yolda gazeteye basıldığı ve Feri- nihayet buldu. 
ha hanımın h,.kkmm külliyen ye- içtimadan aonra lkbsat Vekili 
nildiği gün gibi aşikardir. Bu mek Celili Bey Odada geç vakite ka· 
tubumnun gazetenizde neşrolunma- dar kalmışlar ve muhtelif iktrsadi 
aıru rica eder ve bu vesile ile arzi bahialer Üzerinde azanın fikirleri. 
hürmet ederim efendim. ni oormuılardrr. 

Dr. HiKMET 9 Ce/Al Beg gidiyor 
Bir tavzih 

Muhterem ıazetenizin 14-2-933 
tarihli nüabaamda: "Nafi Baba
nın ruhuna açık mektup" serlev
halı bendinde, güzellik kraliçesi 
intihap edilen Nazire Hanımın Na 
fi Babanın torunu olduğu, bildi
riliyor ise de, Nazire Hanım Efen 
dile tcrefi karabetimiz olmadığı
nın, muhterem gazetenizle tavzİ· 
hini iatirham ederim efendim. 

H. Hüaeyin 

Beyoğlu dördüncü ıulh hukuk ha 
kimliiinden: Terekesine mahkemece 
vaziyet olunan doktor Hinteryan e
fendiye ait olarak: Taksimde Va
lide Çqmesinde 107 No. lu hane 
tahbndaki Ahırda mevcut arabalar 
komu, ve tefenııatile 19-2-933 pa
zar günü saftt 16 da açık art..,_ 
suretiyle ıatılacaktır. Talip olan
lann mezkiir gün ve saat ta mahalin 
de hazrr bulunnıalan lüzumu ilan o
lunur. 

Oıküdar 2 inci S. hukuk mahke
mesinden: Oıküdarda pazar başı ma 
hallesinde Karamanlı ookftimda 24 
No. lu hanede sakin iken 25-1-933 
tarihinde ıaip variıi olduğu halde ve 
fat ...ıen ve terekesine mahkemanjz. 
ce vaziyet edilmit bulunan Yazma. 
er Lefter Nikolayiıli efendiden ala
cak n borç idcllaımda bulunanlann 
bir ay ve veraset iddlaımda bulunan 
lann da üç ay zarfında vesaik ve se
neclah kannn.iyelerile birlikte Oıkü
dar ikinci sullı Hukuk hakimliiine 
müracaat eylemeleri ve aksi takdir
de kanumı medeninin meYBdı mahsu 
sa11 alılrlmı t•tbik edilecefi ilan o

lunur. 

Aldığım1z malfunata nazaran, 
lkhaat Vekili Celil Bey bu akıauı 
Ankaraya gidecektir. 

Senede kaç 
Kişi ölüyor? 

(Ba4ı 1 inci aaltifede) 

cedilerek bir endex, bir vasati 
rakam çıkanlmıttrr. Bu vasati ra• 
kamlar aene ırrasile: 927 senesin
de 1862, 928 de 1296, 929 da 
1316, 930 da 1000 ve 931 de 856 
niıbetile ifade edilmektedir. Bu 
ifadeye nazaran; 931 senesinde 
hayat 927 aeneaine nazaran tak
riben dörtte bir niıbetinde ucuz
lamıştır. / 

Yeni tetkik mevmlan 
istatistik nmum müdürlüğü 

halen yeni mevzular etrafında çoı 
lıımaktadır. Bunlar mühim bir 
aeri te,kil etmektedir • 

T efvihi •anayi i.tati•tiği 
TC§vİki sanayi kanununun ta

dili mevzuu bahsolduğundan bu 
mevzu üzerinde utatiatik tetkika
b yapılmasına lüzum ıörülmiif
tür. 

Bunun için 2000 müesaeseden 
932 aeneaindeki kuvvei muharrİ• 
keleri, iıtihaalitı, amele adedi ve 
saire hakkında aualler aorulmuı
tur.Dcrakap ücyü:z müe11eteden ce
vap a-elmiıtir, diğerleri a-önder
mektedirler. Cevaplar tamamen 
a-elince ilmi ~ekilde taanif edile· 
"!'k bir eıer halinde neıredileeek
tır. Ve bu eserde teşviki sanayi 
kanununun teairleri de rakamlar
la tebarüz ettirilmit olacaktır. 

Memurin i.tati.tiği ı fcel J:ı 1Çok aı~k bir ftZİyette bulunan 
ırld CZ.rl•k ihtiyacını tatmin etıMk için 
~ ane ~·oğlunda yeni ve ırenit bir me
)n kuli'lık ibda• ehnfk mukarrer olduğu !!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!! 
)İlerdı. :. tehri.'.' büyük Stadyomunu ya
ııd Gar!ıilım-k U2eTP. muhtaç olduğumuz 
ı t" t ıalan iıtimtak için de tahsiıat koy 

idare bir müddetten beri bir 
memurin İ•tatistiği ile de meşgul 
olmuştu. Memleketimizde umumi 
ve hususi muhaaebelerden maq 
alan bütün memurlann derece 
tahsil, lisan, daire ve saire itibari: 
le taanifleri yapılmaktadır, Bu is
tatistikte memurlann verdikleri 
ev kiralanna kadar malumat var
dır. Alınan neticeye göre memur
lann en fazla ev kirası verdiği 
tehir Ankaradır. 

• ııp, 'le 
rken · T . f'L 

ı•taı ık emu;.,. 
~11 ;alıÇen~li ~atın etrafı!'1 açmak ve 

11 rl p temız hır hale getirmelı: lcarann 
ı ye~,Yız ş.,brin ıihhati ile alikadar o
bııra ıı, temizlik i,Ierinin bir taraftan ve 

1'.ıft yapıtlni diğer cihetten kadroaunu teY
\un 'i e ikmal için mnhtaç olduğu tah
bııgen ı bütçeye ilave ettik. • • 
• - . Taıdelen suyunun ıehre ındı
J~<InıSnmeai mesaiaine daha pratik bir 
n; - liyetle devam edeceğiıı. 

sin? Önümüzdeki sene :zarfında gil 
de - · Si bir konaervatuar binasını §eh-

i _ H bedii ihtiyacına tahsis edilecek 
e ·• h. ı d h. M .. t ıı ır e..,,. o arak mey ana ııe· 
ı. 1~. eğinl muhakkak aayanm. 

etin Utc • 
_ G Fen teJhilatt 

a dün en teıkilatnnız iki noktadan 
viye edilecektir: 
- Elimizde ıneveut 300 Ü mil 

:aviz muhtelif makinelerin bir 

elden ve bir battan idaresi için 
bina ve fen anaaırmı toplayıp te
min etmek ve makinelerimizin mü 
kemmeliyetini idame, benzin sar
fiatunızı tanzim, ve şoförlerin fa
aliyetini mürakabe imkanlannı el 
de ederek belediyenin bu vadide· 
hl fedakarlığın azami bir randı· 
mana tabi tutmaya çalışacağız. 

2 - Heyeti fenniye kadrosuna 
ayrıca en liyakatli mühendisler• 
den üç :ı:et iliYe ederek yollarm 
tamirile huıusi ve umumi İnfa•• 
tm fenni bir ıekilde mürakabesi
ni temin ederek Belediyeyi zarar 
dan korumak çaresini bulacağız. 

Ve nihayet içtimai yardmı işini 
daha ihtiyaca muvafık n daha 
vaıi bir 4ekilde tanzim edebilmek 
için daha müsait bir vaziyet ibda 
amı temin eth1c. 

Bu meyanda bastahanelerln ve 
saitinin yenile tirilmesi geni,leti
rilmP.ıi aari haıtalıklarm takibi 
ye sıhhi imdat teaiaahnın bir kat 
claha ıslah ve tevaii azmindeyiz." 

Bu eser ikmal edilmittir, tab'ı 
da bitmek üzeredir. 

Huıtu•İ mahtuebe ve belediye 
istatistiği 

Bütün bu eserlerden başh is
tatistik umum müdürlüğü 1ıir mü 
hiuı eııer daha hazırlamaktadır. 
Bu kitap üc kısımdır, Birinci kı· 
ırmda; devletin varidat, tahakku
kat, tahsilat, tahminat ve ıairesİ· 
le masarifatr göıterilmekte, bun
lann vilayetler itibarile inkiı.arru 
zikredilmektedir. 

ikinci kısımda; hususi muha
ıebelere1 ve üçüncü kısmı da be
lediyelere tahıi• edilmiıtir. 

Memlekette 

Ordu umumi viJa
yet mec isi 

Ordudan bildiriliyor: Umu 
mi vilayet meclisi içtimalaiına 
başlamıf, ikinci reisliğe Rifat, 
katipliklere de Muhlis ve Meh 
met Beyler aeçilmitlerdir. 
Bundan sonra maliye ve büt
çe encümenine Hasip, Cezmi, 
Rıdvan, Bilal, Şükrü Beyler, 
Nafia encümenine Rifat, Ha
lis, Sıtkı, Mehmet Mazhar B. 
ler, diğer encümenlere de Rıd 
van, Sıtkı, Hasip, Mahmut, 
Ali Beyler eeçilmitleridr. Bun 
dan sonra Daimi encümen ta
rafından hazırlanan kararlara 
ait izahnamenin tetkik edil
meü üzere azaya tevzii takar
rür etti ve içtimalara diğer 
günlerde edvam edilmek üze
re nihayet verildi. 

Hapisanede cinayet 
Bigadan bildiriliyor: EVYel 

ki akfllm burada hapishanede 
bir cinayet olmllf, mahkUmlar 
dan Şah İsmail, mevkuflardan 
Sefer pehlivanı öldürmüttür. 

Şah lımail Çerkestir. Se
fer pehlisandan sigarasını yak 
mak ütemif, pehlivan da: 

- Ben senin hizmetkarın 
değilim! cevabını vermittir. 
Bundan muğber olan Şah İs
mail, üzerinde bulunan arna
vut çakısını çekmiş ve Sefer 
pehlivanı muhtelif mahallerin 
den yaralamıştır. Pehlivan ha
diseden altı aaat sonra ölmüt

tür. Hadise esnasında b8'ka 
yarlananlar davardır. Tahki
kata müddeiumumilik vazıyet 
etmittir. 

Hapisanede kavga 
M. Kemalp8.'8dan yazılı

yor: Yol bağından yedi sene
ye mahkôm Musa isminde bir 
taki hapishanede dam çavufU 

Kamil ile kavga ettikten sonra 
eline geçirdiği bir bıçakla ha
pisanenin içinde bıçağı sağa 
sola saldırarak nıahldimlar
dan üç kitİYİ yaralamı~trr. 
Y aralrlardan Rasim ismindeki 
mahkUmun }'arası tehlikelidir. 
Zabıta Musaya ıçak getiren 
tahsı adliyeye e•di etmekle 
beraber tahkikata devam et
mektedir. 

Tirede kooperatif 
Tireden bildiriliyor: Kay. 

makam Baha Beyin reisliği al
tında C. H•lk F rrkası reiai 
ve azalan Ziraat Bankası 
memuru kaza kooperatifleri 

idare heyetleri reis ve muha
sipleri ile yapılan bir içtimada 
kazamız istihsali.tını bir elden 
değer fiatlarla mütehaaaıalara 
hacet kalmadan satmak, yok 
paha ile malı elden çıkarmak 
zorluğunda kalanlara yardım 
etmek için sabf kooperatifinin 
derhal kurulmasına karar ve
rilınittir. Bu müessenin müa
tahsillere çok büyük y~d~m 
yapacağı kanaati kuvvethdır. 

Köy kooperatif ortakl~ 
bu it etrafında çok canlı bır 
alaka göstermektedir. Subafı 
kooperatif idare meclisi mm
takasından sekU yüz lira ile 

bu ite yazılDIJflrr• Çamköy v~ 
Kohrat mıntakaları da aynı 
mikdarla ittirak etmek için ha 
zırlamnaktadırlar. 

Deli 1111? 
lZMlR-Somada ya. 

kalanan ve vaziyeti •üpheli gö 
rülen Hasan Fehmi isminde 
biri jandarma muhafazasında 
tehrimize getirilerek adliyeye 
teslim edilmi,tir. Hasan Feh
mi efendinin üzerinde hüviye
tini iabat edecek hiç bir vesi
ka yoktur. 

Müddeiumumi Asrın Bey ta 
rafından isticvap edilen bu fa 
hıa, Gediz nehrinin sulama ka 
biliyeti, fuhut, aile geçimi ve 
daha bazı meseleler ve itler 
hakkında tetkikatta bulundu
ğunu aöylemittir. 

ifadeleri gar.,.ı görülen bu 
tahıs mütahede altına alına
caktır. 

Alacak yüzünden 
Evvelki gün Kayan çarsı

sında bir alacak meselesinden 
feci bir cinayet olmu,tur. So
bacı Hasan bir alacak mesele
sinden kızmıt ve bıçağını çe
kerek demirci Mustafayı kö
rüğün başında bir kaç yerin
den ve bilhassa karnından ya 
ralayarak öldürmüttür. 

1933 

MAŞRIK! AZAM 
BALOSU Anka a a 

Başm··hen 
a 

• 

• -
Marbn 2 İnci per,embe günü ak

!""'' Maluim salonlannda verilecek 
tir. Balonun mükemmel Ye munta
zam olma11 için her türlü ttrlibat a
lırunıfbr. Biletler Km-iman, Mayer, 
Olyon mağazalarile Kambiyo Borsa
smda Nedim ve Galatasarayda Pa
naya apartımanında No. 2 de Dr. 
Bahaettin Liitfi Beylerde bulunur. 

l -

ıs ıgın 
Bedeli muhammeni '13008) liradan iba et Po· 
latlı-Haymana yolunun birinci km. sinden dör· 
düncü km. sine kadar ( 4800) metre mik'ap ba.J11 
taş ihzaratı kapalı zarf usulü ile münakasaya koıı 
mustur. 

İst. M.r. Kumandanlığı 
Sahnalma kom. fli.nları 

2 

3 

Harbiye mektebi için ld 
man malzemesi pazarlıkla 
18 Şubat 933 cumartesi gÜ 
nü saat 1 O da Tophanede ) 

Merkez Kumandanlığı sa
tmalma komisyonunda ya- 4 
pılacaktır. İsteklilerin belli 

vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. ( 487) 

lhaİe 2 Mart 933 perşembe günü saat 15 te An• 

kara Vilayet Daimi encümeninde yapılacaktır. 
Talipler ihale giinünden evvel münakasa ve mü• 

zayede kanunu dairesinde teklif mektupları ile 
birlikte bedeli muhammenin o/0 7 ,5 çuğu nisbe• 
tinde (976) liralık banka teminat mektubu veya 

o miktar paranın vilayet İdarei Hususiye vezne· 

sine yatırıld.ığma dair makbuz ilmühaberini zari 
derununa leffetıneleri lazmıd.ır. 
Şartname ve ke..~ifnameı;ini görmek istiyenler, 

vilayet Başmühendisliğine müracaat etmeleri vt 

ihale gününde Daimi encümende hazır bulunma· 
ları ilan olunur. (631) 

• • • 
(586) 
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KARAMÜRSEL 
MENSUCAT ve TiCARET 

Anonim Şirketinden: 
Kuleli Jiııesi için ifayı te- Karamürsel Mensucat ve Ticaret 

ahhüt etmiyen müteahhit Anonim Şirketi hiueclaran heyeti 
namı hesabına 408 takım umumiyesi 1933 ıenesi marbnın yir 
piiama pazarlıkla 19-2- mioine "'.üsa-lıf pazarteıi viinü saat 
933 .. .. aat 15 te . 10 da Şırketin Süleymaniyecle Tq-

pazar gunu 11 1 teknelerdeki fabrika11 salonunda a-
T oph:ı-nede Merkez ln~mnn lelade olarak içtimaa davet olunur. 
danhgı satmalma komısyo-ı RU7.NAMEI MÜZAKERAT: 
nnnda icra kılınacaktır. İs· 

1 
Madde 1 - 'M<!elisi idare ve mu

teklilerin şartname ve örne rakıplar raporlarının okuruna.,, 
~ • • ·· k • • h ·• Madde 2 - 193?. senesi bilançosu 
gını gorme ıçın er gun ile kar ve zarar hesabının tetkik ve 
komisyona müracaattan. tasdiki ve meclisi idare ve murakıp-

( 493) (640) larm ibrası, 
161 Madde 3 - Meclisi idarece tevzii .... teklif edilen 1932 senesi temettüü-

1ST ANBUL RIHTIM, 

DOK VE ANTREPO 
TÜRK Ş1RKET1 : 

Ticaret kanununun 361 inci 
maddesine -ve nİzamnamei dahili ah· 
kanuna tevfikan lotanb:1I RJhtım. 

Dok ve Antrepo Türk Şirketi: His· 
seclaranı 28 Mart 1933 Salı günü 
saat 12 de lıtanbul"da Cal~"•<'a Os· 
man1ı Bankası Müdiriyeti t -.n---iye-
ainde adiyen İçtima edecek olan he
yeti umumiyeye davet olunurla~ 

Ruznamei müzakcıut: 
Meclisi idare raporu, 

Murakıbın rap<>n.1, 
Bilanço ve hesabatın tasdikiyle 

"kar ve zarar" he..,.bının balJyeıi 

hakkında Meclisi idarenin teklifatı. 
nün kabul ve taadiki, Şirketin idarei umumiyesile rnükel· 

İhtiyat Zabit mektebi i- Madde 4 _ idare Meclisine mu- lef olan Meclisi İdare az0<1 ile Müdi 
çin 33 kalem istihkam mal- vakkaten aza tıoyin olunan bir za- re verilecelı: ücretin tnyin ve tespiti 
zemesi pazarlıkla 18-2-933 tın ta•diki memuriyeti ile idare mec- hakkında •Mecliıi idareye seliıhiyet i 
cumartesi günü saat 1 O da lisi azasından müddetleri hitam bu- tası. 
Tophanede Merkez Kuman lan iki azanın intihabr. Şirketle muamelalt ticanye icra•• 

d lı ~ 5 tmal k • Asaleten ve vekaleten on hisseye İçin Meclisi idare A7 .. ına m<>zuni· 
an gı a ma omıs- lik h. _, • • . yet ita11. • kılın ma ıss ..... aranın yevmı ıçbmaa ta-

yonunda ıcra acaktır. kaddüm eden on gün :zarfında şirket Meclisi idare azası intihabı. 
lııteklilerİn izahat almak İ· 1 

merek:zine müracaatle dübuliye .... Murakıp tayini ile mumaileyhi 
çin komisyona müracaat- rakası almalan ilan olunur. me verilecek ücretin tespiti. 
lan. (495) (658) idare Mecli•i Birinci Reisi Hissedaran, nizamnamei ı:lahilinin 

• • • 
165 Mustafa 27 inci maddesinde muhan"!T hiso<1 

tevdii muamelesini Tir..aret ka;ııınu .. 

Maltepe askeri lisesi için 

dört tekerlekli su arabası
nın 22-2-933 çarşamba gü-

HALI T ASFlYEDE 
BARUT VE MEVADI 

lNFILAKlYE 

nü ııaat 10 da komisyonu- İnhisarı Türk Anonim 
muzda pazarbğı yapılacak- Şirketinin 
tll'. Şartnamesini görmek Hissedarlar heyeti 1932 senesi 
• • h ·· k • ~ I Martının dördüncü cumartesi günü 
ıçın er gun omısyona ug- aaat 14,30 da Galata' da Bahtiyar 
ramalan. (497) (660) Hanında Şirket merkezinde topla-

167 nacaktır. Müzakere ruznamesi tu-• • • dur: 
Maltepe askeri lisesi için 10 1) Tufiye ınemurlanrun ve Mun.-

kalem spor malzemesi 16-2-933 kiplerin raporlannın okunmasL 
pertembe günü saat 10 da pa- 2) 25-1-1932 tarihindeki hesap va-
zarlığı yapılacaktır. Şartname ziyetine göre mürettep mevcu-
ve örneklerini görmek için her dat defterlerile bilanço ve kar ve 
gün ve pazarlığa giriteceklerin zarar hesabının tetkik ve tasdi-
belli vakitte komisyonda hazır ki. 
bulunmaları. (500) (678) 3) Netayici tasfiyeye ittila ile taa-

196 fiye müddetinin teD1didi 
• • • 4) Tasfiye memurlannrn Ye munı-

Dı'kim , • kıplerin ücretleri 
evı ıçin 468 kilo S) M. Calamari'nin ikramiyesi hak-

keten ipliği 23/2/933 per-1 kmdaki iddia11. . . 
§embe günü saat 10 da pa- I Kanunen umumi hey~te ıttirak 
zarlıkla almacaktır l t kli hakkma malik bulunan his~arlann 
l • ' S e taplanma gününden en az bir hafta 
~~ın şar~ame ve örneğini eve! senetlerini tasfiJe heyetine 

gonnek ıçın her gün komis tevdi ve muayyen gün ve saatte 
yona uğramaları, ( 501) toplantıda ispatı vücut etmeleri ri-

( 694) ca olnnur. 

Viktorya dö Berlin Umum Sigor
ta Anonim Şirketi tarafrndan 6 tem 
muz 1920 tarihinde Nabi Edhem 
Beyin hayatı üzerine akt ve tanzim 
olunan Bin Ti!rk liralık ve 697583 
numara!, sigorta mukavelenamesİDlı 
ait depo ilınühaberi zayi olmu9tur. 
MezkUr depo ilmühaberi hali hazır
da kimin yedinde ise, hukukunu is
pat ebnek üzre Viktorya dö Berlin 
algorta tirketinin lıtanbulda, Galata 
da, Kürkçi1ffl<l<", Maı:\.ıa~-n hanm.t. 
kain Türkiye Müdüriyeti'1e veya Ber 
tinde kain merkezinde iıbu ilanın ta· 
rihi neşrinden itibaren iki ay zarfın 
da müracaat etmesi reca olunur. 
Mezkur müddetin mürürunda, nu
marası balada muharrer sigorta mn
kavelenamesine ait depoilmühaberi 
ke•nlem yekun ye mttsuh ,.c'edilerek 
yerine nüsbayl saniyesinin tanzim • 
dileceği ilan olunur. 

VlKTORY A DÖ BERLIN 
Umum Sigorta Anonim Şirketi 

Türkiye Müdüriyeti 

ZA YI: Oıküdar tubeslnden al
dığım 1124 numaralı maaı cüzdanı
mı zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
hükmü yoktur. 

Ü•küdar Selman ağa mahalletıi 
bostan sokağı 32 nwnarda; AU 

HALl T ASFlYEDE 
AV VE REVOLVER 

FİŞEKLERİ 
İnhisarı Türk Anonim 

Şirketinin 
Hissedarlar heyeti 1932 senesi 

Martının dördüncü cumartesi günü 
saat 15,30 da Calata'da Bahtiyar 
HAmnda Şirket merkezinde topla- ' 
nacaktır. !Müzakere ruznamesi fU
dur: 
l) Tasfiye memnrlannm ,..., Mura

krplerin raporlarnun okunmau.. I 
2) 25-1-1932 tarihindeki hesap va- , 

2İyetine a-öre mürettep mevcu
dat delterlerile bilanço " kir "" 
ZJU'ar hesabının tetkik Ye taacli
ki. 

3) Netayici tasfiyeye ittila ile tas
fiye müddetinin temdidi 

4) Tasfiye memnrlamını " mura-
krplerin ücretleri • 

5) M. Calaman.,nin ilmımlyeai hak
kmdald iddiası. 

Kanunen umumi heyete iştirak 
hakknıa malik bulunıın bi11edıırlarm 
taplanma gününden en az b•r hafta 
eve! ıenetlerini tasfiye heyetine 
tevdi Ye muayyen gün Ye saatte 
toplantıda İspatı vücut etmeleri ri
ca olunur. 

nun 371 inci maddeP.İne tevfi 
yevmi içtima rı J'" • J e-
ve! icra edilecektir. Hissedararun ~·
zusuna göre işbu hisselerln gettk 
lstanbul Paris veya Londra'da Os
manlı Bankasına gerek Sirketin Mer 
kezi idaresine te-vdii caizd:r. 

iDARE MECLiSi 

I.tanbul 5 inci icra memurluğun
dan: Sultan hamamında A•İr efendi 
sokağında Dilsizyan hanında Mani
fatura ticaretile m,..gul iken elyevıu 
İkametgahları meçhul mütevafa lh

ranosyan mahtumlan Mihran ye 
Belç efendilere: Davit Uzunyan efen ğ 
diye fstanbul bi•inci ticaret mnhke- c 
me.inin 27-9-932 tarih ve 932-231 c 
No. lu bir kıt'a ilam mücibince bor- y 

c:unuz olan 7ı55 lira ile 13 Şubat 3 
339 tarihinden itibaren yüzde 5 faiz 
ve yüzde 5 ücreti vekilet "e ma!ari-
fi icraiyenin tediyesini nabk na-

mınıza doldurulan ödeme emrinin i
kametı;ibınızın meçbuliyeti ha•ebile 
tebliğ edilemediği mubaşirin terhin 
den anlatrlmıı Ye :zabıtaca yapılan 
tahkikat neticesinde ikamctı:ahını-
zm meçhul bulunduğu bildirilmiş ol 
ma•IDll binaen ödeme emrinin bir ay 
müddetle ilanen tebliğine karar ve
rilmİftir. Tarihi ilandan itibaren dai 
remizin 932-4741 No. tahriri veya şi 
fahi lı:anunen kabul bir itiraz veya· 
hut tesviyei deyin etmediğiniz tftk
tirde icranm gıyabınızda devam ede 
ceği malum ve ödeme emri tebliğ 

makamına kaim 
tebliğ olunur. 

Yeni model Allegro 
Bfr ftY* iki ytıll blı;akıl•n 
evvtlAlı tqa Mlt1mc' we 
b.dchu n,... Clzcrfnden 
ıtçfrmdı: IUNftyle bllotr. 
Eyl brq olabllmcll •. 
•ela hcrkac :U,ındır. • 

MOhlm tc .. emmru.t.. el§; 
ffcryudlı •tılır. 

U11uml ~taıanJ 

Burlıhltıl Gantmlıdn ve il"' 
0.W..StMttıul 

6 

lHTlRA lLANI 
" Her çapta efvabı nariye için kr 

bili tefnlc ve tebdil kaplama usulü" 
hakkında istihsal olunan 13 T. Sad 
1927 tarih ve 594 numaralı ih~ 

beratı bu defa mevkü fiile korunaJı 
üzre aheTe devrü ferağ veya İcar e
dileceğinden talip olanlann Gala..,. 
da Çinili Rıhtım Hanında Ro....,C 
F erriye müracaatlan ilin olunur. 
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lstanbul Ziraat 
Bankasından: 
1 -- 1470 No. h zirai kredi kooperatifleri kanu

nuna ve resmi gazetenin 25-10-930 tarihli ve 1630 
No. h nüshasında münteşir esas mukavelename ah
kamına tevfikan teskil edilen gayri mahdut mes'u
liyetli köy "Kağıth;ne Zirai Kredi kooperatifi" İk
tisat Vekaletince tasdik ve İstanbul Altıncı Noter
liğince tescil edilmis olmakla mezkür kooperatifin 
resmen teşekkülü ilan olunur. 

2 -- 1470 No. lr zirai kredi kooperatifleri ka
nuna ve resmi gazetenin 25-10-930 tarihli ve 1630 
No. lı nüshasında münteşir esas mukavelename ~h
kamma tevfikan teşkil edilen gayri mahdut me~ ~: 
liyetli köy "Kemerburgaz zirai kredi kooperatıfı 
İktisat Vekaletince tasdik ve İstanbul Altıncı No
terliğince tescil edilmiş olmakla mezkür Koopera
tifin resmen tesekkülü ilan olunur. (706) 

Devlet Demiryolları ·dares· i anları -

MiLLiYET PERŞEMBE 

E• İyi ve ea ucuz 41 .. 

Novotni 
B1RAHANES1D1R. 

Her akşam KONSER 
Rakı taze ve envaı - ile 

Bira 20 kul'Uf 
Tabldot 76 kunıı. 

Bu akıanu 

SUVARE DANSAN 
Fiatlarda zammiyat yoktur. 

lıt .ŞUBAT 1933 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncü Vakıf Han fataobal 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
206 

Yenikö,. oulh icra memurluğun

dan ı Bir borçtan dolayı mahcuz iki 
Tekir DlllD)'ab ve bir Alamana ağı 

Nama muharrer hisse senetlerinin("' 60) ı Türkler elindedir. 
Türkiye İt Bankası tıırafmdao teıkii oluomuıtur. İdare meclisi ve 
müdiirl~r heyeti ve memurları kamilen Türklerden mürekkep yegane 
Tiirk Sigorta Şirltetidir. Türkiyeoio her tarahoda (203) Ü geçeo 
acentalarınıo hepai Türktiiır, Türkiyenin en mühim müesaeselerinin ve 

bankalarının aigortalarıoı icra etmektedir. 

1 28-2-933 sah sinü saat 10 da Ru
meli KaYAimda iıkde ıneydl\nı çar
ııda açık artırma ile satılacağından 
almalı iıteyenlerin mezkur "'ün ve 

~ 

saatte hazır bulunacak m<'mUnına 
müracaatları ilin olunur. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigorlalarım en iyi şerait!e lapar Hasar vukuunda zararları silr'at ve kolaylıkh öder 

ZAYi - (3612) Numaralı bm
yona alt Plakayi zayi ettim. Yenisi
ni alacağımdan hükmü yoktur. Hay 
ko. 

lYıen l ~ketimizin g z de 
cık uyucu.arından 

ı; lız ~lDETTiN t.eJi 
• 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefonı fst. 20531 
1 

• Yük ve yolcu vagonları yedek ahamırun kapalı 
ıarfla münakasaaı 3 Nisan 933 pazartesi gür.ü saat 15 

ii te Ankara'da İdare merkezinde yapılacaktır. OLUM 1 lstanbul ve Trakya Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
liraya satılan şartnamelerde yazıbdır. (702) . ı 

173 kalem ilacın pazarbğı 18 Şubat 933 cumartesı 
giinü saat 10 da Haydarpaşada Devlet Demiryolları 

Pliklanna 

·rüR 
yeni 

ÇE 
okumuş olduğu 

KURA 
J.laydarpaşa mağazasında yapılacaktır .. 

e Taliplerin ayni gün ve saatte 750 liralık muvakka TÜRKÇE 
Pldkları aalıfa çıkarılını4tır. 

EZ 

ti 

leminatlarile Mağaza Müdürlüğüne müracaattan.Fazla 
tafsilat Ankara Malzeme dairesinden ve Haydarpaşa ----------------------

rnağazumdan alınır. (592) 110 İstanbul Gümriik Muhafaza 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

Tarihten iki ay sonra başlamak üzere Bulgaristan'
dan kayıklarla 've buharlı merakibi bahriye ile getirile
cek kömürlerin badema merakipde kalmasına ve satıl
masına müsaade edilmiyerek iskeleye yanaşır yanaş
rnaz mal sahibi veya kaptanların tedarik edecekleri bir 

Başmüdüllüğünden: 
"455,, adet arka çantası ilanıdır. 
l Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı kı-

taatı için ( 455) adet arka çantasl pazarldda yaptırıla
caktır. 

" depo veya antrepoya bilvezin tahliye edilerek hemen 
rusuınu liznnesini tediye etmeleri lazım geldiği ve baş
ka türlü muameleye imkan olmadığı alakadarların ma
lüntıı olmak üzere ilan olunur. (690) 

2 - Kll'dırma sartları kağıdının tasdikli suretleri 
İstanbul Gümrük Muhai\ıza Bat?ınüdürlüğündeki ko-1 
misyondan abnacaktır. 

1 3 - Pazarlık: İstanbul Gümı·ük Muhafaza Başmü
dürlüğündeki komisyon tarafından yapılncaktn·. 

4 - - Pazarlık : 19-2-933 tarihine raslıyan Pazar 1 

günü saat 14 tedir. 

I>r. IHSAN SAMI / OSMANLI BANKASI 
c;ONOKOK AŞIS~I .. iLAN 

ll efsv~u.k:~ğu \C ihti.•· rını Lar~ı % 3 faizli, 1886 ve 1903 ta· 
p<k ır 1 \'e l•ze aşıdır Di,·an rihli Mısır Credit Fonc;er tah
' ,ı ı ' itan Mahrnu urbesi villerinin; 1 Mart 193."{ tarihin o ıs•ı .,. __ _ 
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B~klllf şube.inden almakta oldı: 
ğum tekaüt rruıaı•ma ait resmi ı.enel 
cüzc!ıu• Tatbik mühürü ve nufus 

.. danını çaldll'dnn. Hüküm!..; cuz 
yokta•· Mütekait binbası Nihat 

5 -- Her istekli bicilmis bedelinin Ofo 7 ,5 ğu olan 1 

146 lira 40 kuruşluk ~uvakkat gi.ivenme "teminat" la
rile belli saatten evvel komisyona gelmeleri. 

6 -- Örnek: İ11 anbul Gümırük Muhafaza Başmü
dürlüğündedir, İstekliler orada görehilirler. (674) 

192 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~-

İstanbul C. D~üddeiun1umilisf :ıden: 

t 312..412. 

de icra edilecek itfa keşideşİ ü· 
zerine başa ha, tediyesi tehlikıe 
sine kartı Osmanlı Bankası Ga 
lata Merlcezi ile Y enicami ve 
Beyoğlu 9ubeleri tarafından 
pek müsait şeraitle sigorta edi 
hx:eği mezkür tahvilat hamille
rinin malumu olmak itzere ilan 
olunur. 

İstanbul Adliye Dairesi elektrik tesisatının bozulmuş 
olan aksamı pazarlık suretile ikmal ettirileceğinden 
taliplerin keşifnamey; görmek Üzere her gün A~ü?"e !--e
vazı:m Dairesine ve pazarlığa İstirak edeceklcr~n ihtısas 
evrakile birlikte Defterdarlıkta-mütesekkil Lomisyonu 
mahsusuna muracaatları ilan olunur. 

e 
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stanbu Ziraat Ban asın an: 1 
1 

Sıra NJ. Seınti Mahallesi Sokağı Hisseai 
1 Emlik Hısseye rllre mu- 1 

No. hammen kıymeti 1 
ı75 Kocamuıtafapaşa Kocımustafapa,a Le~bbicl Ah1ap hane . Tamamı 12 8'.:0 T. L. j 
176 Samatya Sancaktar Hayrettin Sulu manaabr Kigir dükkan ma bahçe ., 52 1500 .. 
ı77 Kocamustafııpaıa ,. " Mektep H:tne maa bahçe ., 35 1500 ., 
178 fst. Balıkpaıan Ahi çelebi Yoğurtçu Kagir mağaza ve üstü oda ,. 6 4803 ., 
179 .. .. ,, ,. Çoban çetnıesi Üç katlı kiglr mağaza 1/3 19 4950 ., 
180 ,, ,. ., .. " ., Üç katlı kagir mağıaza 113 21 4900 ., 
ıst Fener Tevakki cafer Kazancı Kagir hane Tamamı 3() 2000 ,, 
ısı B•lat Karaba, Köprübllfı Ahşap hane ,, 21 800 " 
18~ Edirnekapı Hacımuhiıtin Yağhane N!m kigir hane ,, 5 8JO ., 
tS4 . Galata Arapcamii Fer':°e~eci~~r Kigir mağaza ve üstü odalar 50/120 60 3333 " 

Pe.\ alcçeleri ve ihale bedelleri nakden veya gayrımubaoil l:onosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayrı menkuller 
açıl< arttırını ı>uretile satışı çı'.<arılmıştır. Kafi ihaleleri 2-3-933 peqembe günü sut on beıtedir. Anu edenlerin pey akçe
lcrİY~e lankaınıza müracaasları. Şartname l:a'lkam12: kapısına aıı·mı~br. Senei hafiye vergisilo be'ediye rüsumu ınü~teriye aittir. - ----- ---------------------

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra filo. Seınti l\1ahalleıi Sokağı Cinsi Hiıııesi Emlak HL,eye göre tah-

No. min oluııan kıymet 
92 Üslı:üd~r Seliimi SilAhtar bahçesi Hana Tamamı 38 SOO T. L 

133 Beykoz Beykoz Mescit ,. ., 1 800 ,. 
136 Paşabahçe Paşa bahçe Fenedi ., 3/8 11 300 ,. 
ı37 Kadıköy Osmanağa Dut Ziri 140 Arsa Tamamı 17 420 ., 
138 Beyoğlu Kamerbatun Şirket Hane l/3 19,21 1000 ,, 
142 Fene,. Te,·akkiicafer Ermeni odaları Tamımı 10 800 ., 
144 Edirnckapı Atikmustafapa,a Lonca H~~e, dnkkAn .. 48,46 1500 ., 
H8 k 1 . " .. Kilise Hane ,, 37 800 ,, 

Pe.Y a çe t rı ve ihale bedelıeri nakden neya gayrı mübadil bonosu ile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayrı menkul
len:ı ıı~ık .artt~ma ın:,:!detleri t~m:lit edilmiştir. Kat'i iha'e~eri 23-2-933 perşembe gJoü sut on be;tedir. Arzu edenler:n pey 
akç:le~ı 1 e~tt' ankıı."1,z:ı. ınür,,cutlan. Şarbame ban'.u.mız kapısına asılmıstır. Senei halive vergi.sile beled 'ye ruauınu .. terıfe a. ır. . 
ınış 

eker a rikaları 
• r nonı 

irke ·inden: 

AT,p llu eker fabrikasının 
İs anbul dep arından kris. 
tal t z şeke ". atideki fiatla 
her • steyene bin kilodan ek. 
sik olnı& ,. ak Üzere satılır. 

Kr · sta Toz, kilosu 
6,1s ur us , 

Taşradan v ·ku 
~ip2 ·işler yüzde yirmisi pe. 
• 

şın ve mütebakisi hamule 
mukabilinde öden_ senedi 

mek üzere derhal gönderi. 
lir. Depodan itibaren bil. 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

irıterse sigorta ettirilir. 

Adres: lstanbul~ 
Bahçekapı 4 Üncü 
Vakıf han 4 Üncü 
kat, Telgraf ad
resi: lstanbul Şe-

ker - Telefon: 
24470-79 

1 

SAMSUN. 
Vapuru 16 Şubat 

Perşembe 
giinü akşamı harelo:etle Zongal 
dak, lnebolu, Ayancik SamlUn 
Ordu. Cireıun, Trab::on, Sunne 
ne Rizeye ~et ,.c avdet ede
cektir. 

Fazla tafoilat için Sirkeci 
Y elkencô hanındaki acentalıgı 
°" müracaat. Tel: 21515. 
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1 
3 üncü kolordu 

Hanl r• 

Aydın A. 37. Sa. Aı. 
Kom. dan: Aydındaki asi« 
rin dört aylık ekmeklik 
nu kapalr zarf usulile mü 
kasaya konulmuştur. 1hatf 
si 11 fMart/933 tarihiaf 
müsadif Cumartesi gün~ 
saat 15 te Aydında AlaJ 
karargi.hmda yapılacalq 
tır. Şartnamenin bir zuretl 
Ankara Milli Müdafan Veı 
ki.leti, İstanbul 3. ncü K 
ordu, İzmirde Müstahkea: 
mevki, Denizlide A. 51 sa 
tın alma komisyonlarmdi 
vardır. Taliplerin yevsn4 
mezkrda ihale s atinden e1 

vel 770 lira 54 kuruştan ~ 
baret teminab muvakkate 
lerile beraber tekliflerin 
havi zarfların komisyonu 
muza tevdi edecekleri ilil 
olunur. (3025) (699i 

* ıt: * - -, 
Çorlu 61 Fırka Satına!nıi 

Komisyonundan: 
Tekirdağı kıtaatı ihtiyacı 

çin 12,000 kilo şeker aleni mil 
nakuaya konulmuştur. 1ha1~ 
28 Şubat 933 salı günü sa11t 
te yapılacaktır. Tliplerin ..... 
namesini görmek i;zere herruı 
ve münakasaya iştirak icin 
gün ve vaktinc'Pn ,.vvrl Çor~ 
daki 61 Fı:lrn Sntınalma K 
misyonuna muracaatbrı. 

(3015) (49? 
62 

• * .. 
• Çor1u 61 Fırka Satmalaıı 

Kmnisyenundan: 
Co;lu 61 Fırhı kıtaatı iht 

yacı için 9500 kib şekeT alet 
münakasaya konulmuştur. lh1 
lesi 28 Subat 933 salı günü sı 
at 14 t" -yapılacaktır. Tal'pl~ 
şartnames;ni gi>rmek ü~ 
her gün ve münakasava iştiııli 
icin o gün ve vaktinden ev'fl 
Co:-ludaki 1 Fır Sntınahıi 
kornisyonuua nıüı·ac.aathrı. 

(3016) (491 

1 "'lif 63 
1 Haydarp~" hastanesi 

6500 kilo 5Üt açılı mü~ 
ile alınacaktıı·. fh:ılesi 4 Mıİ 
933 Cmartesi günü saat 11 el 
dir. Taliplerin şartnanıeNI 

görmek üzerP lı 0r gün vei 
nakasaya iştirak icin me 
saatte komisyonda h:ı~ır b 
maları. (22) ( 

* .. * Harbi ı e dairesine 2, 
2.500 c-det çapalı kazmak 
açık münakasa ile alm~ 
ihalesi 4 Mal'l 933 c:unllU'• 

ma komisyonunda yapıla 
trr. Taliplerin tartnarneai 
nümunesini görmek üzere 
gün ve İ•tirak için mezkiir 
atte Fındıklıdaki komiayo 
hazn' bulunmaları. (25) ( 

Arap harflerile lbrahim 
bini Ali ve 331 tarihli mühr" 
ni harflann mevkii tetkike 
den evvel zayi etmiş ve ondan 
yeni harflarla mühur hek 
ve ani kullanmakta bülünmüt 
ğumdan eski mühürle kimseye 
mit senet veya vesikam olma 
ve zuhur ederse hükmi olmay 
nı beyan \'e ilin ederim 

lbrahim Ba 

ZA YI - 1 t Bankasındaki tatbik 
hüriimü zayi eyledim.YenİJini çit 
drğnndan eskisinin hıkmu yolij 
Bahçe köyünde i!l N1tmcı·olu 

nede lbrahim Hasan. 
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üdafaa 
Vekaletinden: 

l ı 
ı ~ - 931 ve 932 senelerinde maz ti . b" k , 
ı ..- d .. t ed k 'kr ere erme ınaen va 
• ınl e mh':1racaa . elre. ~ amiyelerini alamıyan malfil-
i er e şe ıt ve yetım erının istihkaklar 't bo dr l , li k"1 · ma aı r o an 
.ı a ye ve aıetme ve cetvelleri de Ask lik b ı · 
ı .. d "imi · B .. er şu e erme 
. ı:on rı ştır. una gore eahabı iıtihkak A k lik 
'"belri .. ttml' m ser ':l 11'1 e ne murncaa e e en. 
'• ~ 2 - lşbu tevziattan sonra müracaat ed ki · 
~ al 933 t · t d ·ı • · ece erm 1.-rM arı k" l .evzıa .~ a veednilmecegınden beyhude yere 
, . . ve a etine muracat emeai. 
\. 3 - 933 senesinde vaktinde müracaat etm · l . . b" . lmıy • emış o an-. ar ıçın aynca ır tevzı yapı acagından malfill l 
ı ıe}ıit yetimelrinin behemehal 1 Nisan 933 tarihin k e 

:lar şubelerine müracaatla kaytlarmı yaptırmala e b-
: .ı :arihe kadar kaytlarmı yaptırmıyanların mürac::tı ~ 
, 1 ..,ın bilahare kabul edilmiyeceği ilan olunur. (3022)a 1 

1 (655) 1 
lf. 187 

'~~~~~~~~~~~~~~~-
latanbul Belediyeal IIAnlan 

; Beyoğl'! Be!ediye .ıubesinden; ~~s~deki ~uma 
; .ahsus hela daıredeki şartnamesı mucıbmce bır sene 
ı ·çİn açık arttırma ile kiraya verilecektir. lstiyenlerin 
Jlaireden alacaklan irsaliye ile Bankaya tevdi edecekleri 
ıı.mde yedi buçuk nisbetindeki teminat makbuzile 9 
{tlart 933 perşembe giinü saat on beşte Daire encüme
lHsine gelmeleri. (697) 

Erzurum Maarif Müdürlüğünden: 

Ders Levhaları 
' 

Satın alınacaktır. Erzurum Vilayeti köy mektepleri 
çin ders levhaları alınacaktır. Bu levhaları aatan 'mües· 

' ~elerin şeraitimizi öğrenmek üzere İstanbul Türk 
i VJaarif Cemiyeti mümessilliğine müracaatları ilan olu

' _ııur. (703) 

•• 
16 ŞUBAT 

Çamaşır dairesi 
Paris'in en son moda modellerini 

muntazaman ııetirtmektedlr 

pekiı çamaşır daire•!: 1 
1 

1 - }pekiş kumaşlarının 
nefasetini lebarü:ı ettirmek, 

2 - iktısadi buhran do
layısile ı:ıtırap duyan aile
lere evlerinde bizzat yapa
caklarından daha ucu:ı ve 
daha güzel ramaşır temin 
etmek, 

Gaye~erile açılmı,hr. Burada 
en bult'nden en mükemmeline 
kadar, modaya en muvafık fe· 
kilde ve Paris'in en aoıı model
leri ü:zerine her tlirlü: 

Pijamalar, sabah'ıklar, ge-' 
celikler, kimonolar, kom- j 
binezonlar, iç çaınaıırları, ; 
salon perdeleri, yatak ta
kımlara. .. f!Ab .. 

Y aptırabi'.ininiz 

ıss 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

-- ---=~=~-

1933 

Şimdiye kadar 12 liraya aldığınız 
Cordon Rouge, Veuv Clicquot, Moet et Chandon Monopol, 

Gibi dünyanın en meşhur fransız şampanyaları 
BUNDAN BÖYLE -

Satış Mağazalarında 

Beyoğlu, Parmakkapı 
Galata Rıhtımı 

• 
Ankara -lzmir 

Ne ucuz, Ne ucuz! •• 
Son haftanın 
satış rekorunu 
N.200kır ı! 

Mahmutpaşa'daki 
Bu küçük mağazanın hay
ret verici fiatları, her gün 
alıt veriş eden yüzlerce ha
nıma parmak ısırtmaktadır 

"126,, Adet arka çantası illnıdır. 
1 - Gümrük Muhafaza Umwn kumandanlığı Mu Her nevi yünlü ve 

hafaza kıtaatı için (126) adet arka çantası pazarlıkla İpeklı• 
yapılacaktır. 1 

2 - Kmdırma şartlan kağıdının tasdikli suretleri mevsimlik kuma~ 
İstanbul Gümrük Muhafaza başmüdürlüğündeki komis "$ 

yon~an-a~:::t~;·ıstanhuı Gümrük Muhafaza Başmü.1 N. 200 - Ucuz Mallar Pazarı 9" 
dürlüğündeki komisyon tarafından yapılcaktır · • 

4 - Pazarlık: 19-2-933 tarihine rasbyan pazar gü :r--==---ı::ı::ıı-~--------------ıııım----
nü saat 14 tedir. 

5 - Her İstekli bicilmis bedelin o/o 7 ,5 ğu olan 40 
lira 58 kuruşluk muvakkat ~venme "teıninat" larile 
belli saatten evvel komisyona gelmeleri. 

6 - Örnek: İstanbul Gümrük muhafaZa 
dürlüğündedir. İstekliler orada göerbilirler. 

Başmü
(673) 

SATlt: 
MAHDUT MIKDARDA 

Elektrik su ve banyo ısıtıcı 
cıhazlar jrn,_l etmistir. 
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' 12 ili 48 ay 
vade ile •atılacak olan bu aletleri 
tedarik etmek için acele ediniz. 
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Elektr:k Şirketinin bu cıhadara sahip olanlara 
tatbik rtt'ği arife hakkında maUi.11tat isteyiniz. 

•• u e 

Tenzilat 
..--...~rekenln elik kumasla-

rlnda yüzde 50 tenzi at 
Hereke Halıları 

Bu emsalsiz güzel halılarında 
mühim tenzilat 

ALL P ZARI 
Ankara'da lstanbu!'da 1 

Bahçekapı'da ve Beyuğlun'dı 
1 ıiklAl caddesinde 

Samaun'da 

lıtanbul 6 1ncı icra claireıinden: / Fatih Malmüdürlüğünden: 
Bir borçtan dolayı ınahcuz muhtelif .. 
cinıte altmıt dokuz .,,.kek kostümü- Ka~agumr~e Hatce sultan mahallesinde Karabaş 
nün paraya çevrilmesine karar veril- caddesmde eski 85 yeni 105 No. lı dükkan kiraya veri
cliğinden 19 tubat 933 pazar günü lecektir. Müzayede müddeti 5 Şubat 933 tarihinden 2S 
aaat 10 dan 11 e kadar Büyük çar· Şubat 933 tarihine kadar 21 gündür. Taliplerin 25 Şu-
tıda Yağhkcılarda 92 No. lu dük- bat 933 tarihin .. dif t • ·· " t 10 d •-•-.ı. .. .. d 1 --•~ Tal" 1 e musa cumar esı gunu ıaa a 
-.ıı onun e aalı a ..... u.-. ıp e- F tih lm""d'" l'" • ·· d .. kkil .. ed ih rin mahalli d b b 1 cak a ma u ur ugun e muteşe mU,j!:ay e ve a-n e azır u una ıno- ,,,. • •• 
moruna müra .... atlan ilan olunur. . Iat koıwayonuna muracıaatları. (441) 


