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NUSHASI S KURUŞTUR 

Yugoslavya'nın 
Kurtuluşu 

Cenevrede Küçük itilaf 
Devletleri arasında imzalanan 
ınisak Yugoslavya, Çekoslo
vakya ve Romanya arasındaki 
tesanüdü hayli arttırmıtlır. Bu 
devletler harici meselelerde 
daiına b~raber yürüyecekler, 
biribirine sormadan bqka 
devletlerle muahede imzalanıı
Yacaklar. Hariciye Nazırları 
•eııede üç defa toplanıp her üç 
devletin de harici siyasetine 
İstikamet verecek. Bundan 
böyle küçük itilaf, üç devletin 
llıuayyen bazı meseleler hak
kıııda bir anlatm:ıları olmak
~ıı çıkıyor da federal bir sis
leme çoK yakın bir tekle giri
Yor. Eğer ''öüyük devlet" ol
llıanın mikyası nüfus ise, Ce
nevre itilafınclan sonra 47 mil
Yon nüfuslu yeni bir "Büyük 
devlet" meydana gelmit de
llıektir. 

Bu, Avrupanın siyasi mü
Vazenesinde ehemmiyeli bir 
hadisedir. Bununla beraber, 
Orta Avrupada sükün ve istik· 
rarın teminine kafi olmaktan 
Çok uzaktır. Bir defa hudutla
rın değişmesi için mücadele e-

k
den kuvvetler de büyüktür. Fa
at Orta Avrupanın sükWıunu 

tehdit eden ani tehlike, bey
nelıniJel hudutların değitme
•İııden ziyade Yugoslavyanın 
dahili vaziyetidir. Bütün ema
~hl~r, bu memleketin bir dahili 

ıı. tılaI arifesinde olduğuna de
alet etmektedir. Ve eğer Yu· f oslavya Devleti, kendi hudut
arı içinde bulunan milletler 
llrasındaki münasebetleri tan
z!_nı etmezse, Orta Avrupanm 
•ukün ve istikrarı temin edil
tnit olmaz. Bugün Yugoslavya 
harici tecavüzden ziyade dahi
li ihtilal tehııkesine maruzdur. 
St, Germain sulbünden soma 
on sene timdiki Yugoslavya
nın adı Sırp, Hırvat ve Sloven 
~ra.llığı idi. Fakat hakikatte 
tplardan daha çok medeni 

o. an Hırvat ve Sloven milletle
rı, Sırplıların tahakk·· . . lt n k umu a ı-

a • 00?1uştu. Bu milletler si
yası fırkalar şeklinde parla
N~ntoda mücadeleye girittiler. 
l . ayet 1928 de Hırvat lider
en .Belgratta Millet Meclisin
d~ ~apıhın bir suikaste kurban 
gıttı. Bundan soma 1929 ka
nunusanısinde Kral Aleksan
dre Kanunu Eaaaiyı' il tti" 
K d. . . ga e • 

en ı kendını diktator ilıi.n 
ederek ~emle1 ketin mukadde
ratım eııne a dı. O tarih ten . ti 
haren devletin adı da değit~i • 
Ve Sırp, Hırvat, Sloven Kraıı;. 
ğı Yugoslavya oldu. 

Dört senelik tecrübe, Yu. 
goalavyada diktatörlüğün hiç 
hir meseleyi halledemediğini 
göstermittir. Harp sonrası ai
Yaset aleminin hercü merci 
İ~i~den bir çok memleketler 
tuıplin sayesinde kurtuhnut
llrdır. Bu disiplini kurarken 

dd.bazan parlamentolar tatil 
:ı.11~it, devlet sistemleri değit 
b~·~_r .. Fakat dikkat edilirse, 
t--~ 1~1Plin idaresi ancak mÜ· 
- ..... nıa ..... ·11 ti rul bT .... ı e er arasında ku-

ga:rj 1 1Yor. Yugoslavya gibi 
dis · ~utecanis memleketlerde 
id 1Plı~ 18 İnci asrın istibdat 
d~e~ı teklini aldı.Sırp boyuıı
li gundan kurtulmak için 
ri;~hltl~rın .. ve Slovenlerin gi
Jı.,.' erı mucadele, tıpkı eaki 
1 v.usturyayı tetkil eden millet
herın. istiklıil mücadelelerine 
lienz~yor. Sırplıların da bu mil
lar':'u~l~dhel leye kartı kullandık-

sı a ar bu ... 
lelerde kuil' 

1 
nevı mucade

anı an ki" ik ·10L !ardır: istipd as aı ıuı-
at ve tahakk .. 

Dört senedir y _ um .... 
takl'p edı"l b ugoılavyada en u aiyA• t' . · 1 -e ın netı. 
~esb .!t~. o mf ukştul r ki, meınleket
e u un ır a arın ve b"tü 

milletlerin bir dereceye ka':ı n 
h.. ar 

sayıp urmet ettiği kral da 
~arcanınıttır. Orta Avrupa Is
lav.ları arasında Karayorgi ai
t~~ıne kartı bir muhabbet, bir 
, urınet hissi vardı. Ve bu daf ınık milletlerin krallık etra
l ında toplanmaları bir zaman
~r mümkün görünüyordu. 
la rbl tahsan 5ok hali.m olmak
törI ·~ra~er d~~ senelik dikta-

ük ıdaresının mes'ul;yeti 

Bur 
Halkevleri günü 

Gazi Hz.nin bir nutuk İrad 
buyurmaları muhtemeldir 

ANKARA, 20 (Telefonla) - ~ 
Halkevlerinin açılması yıldö-
nümünün tes'it edileceği cuma 
günü Gazi Hz. nin bir nutuk i
rat etmeleri burada muhtemel-

i addedilmektedir. Bu nutuk ay
ni günde radyo ile bütün Hal
kevlerinde dinlenebilecektir. 
Bunun için lazım gelen terti
bat alınmıttır. 

Recep Bey geldi 
C. H. Fırkası umumi katibi 

Recep Bey dün lstanbula gel. 
mittir. Recep B. dün fırka mer 
kezine gelerek Cevdet Ke
rim Beyle bir müddet konut· 
nıuttur. Recep B. pertembe 
günü Ankaraya dönecektir. 

Recep Beyefendi, öğleden 
sonra Dolmabahçe sarayına gi
derek Reisicümhur Hazretleri· 
ne arzı tazimat etınittir. 

Fırııa umumi katibi 
Recep Bey 

Huriye dün geldi 
Nihayet anavatana kavuştu, 

muallim olmak istiyor 

Huriye diJn VllAyete getirilirken 

Huriyenın rıhtımda 
aldırdığımız resmi 

ltgal zamanında Ermeniler 
~afından kaçırılan Huriye H. 
nıhayet dün Anavatana kavut
tu. 

Huriye Hanımın ltalyadan 
bindiği Adriya vapuru gece li
mana gelmitti. Sabahleyin sa
at yedide vapurdan Huriye H. 
polis 5 inci tube memurları ta
rafından çıkarıldı ve 5 inci fU· 
beye getirildi. Burada Huriye 
H. evvela Be,inci Şube Müdü
rü Kenan Beyle görüttü ve bun 
dan sonra ifadesinin alınma
sına batlandı. Bu ifade alınma
sı akşama kadar devam etti. 
Şimdi 18 yatlarında olan bu 
kızcağızın hayatı hakikaten en 
teresan ve acıklıdır. Hurye H. 
la dün Beşinci Şubeden vilaye-
1e giderken konuştuk. Huriye 
H. kısa boylu, esmer bir kızca
ğızdır. Yüzünde Türk ırkının 
mütebariz hususiyetleri vardır. 
Huriye Hanım hemen bütün 
dünya yetimhaneleri tarafın
dan kabul edilen genit ve si
yah harmaniyeyi omuzuna al
mıf, kenarları az ve krvrık bir 
fapka giymitti. 

Yanına yaldatbk, bu uzun 
macerasını anlatmasını rica et
tik. Çok güzel bir türkçe ile ce
vap verdi: 

- Bir şey yok ki. , 
Soma ilave etti: 
- Polis sordu .•• 
(Devamı 6 ncı sahifede) 

Aleksandre'ın 1 yük' 1 .. f d 1 · · letilmi tir. K omuz arına... . ? m.a~ uzere e ~ra sıstemı 
kayb t't'kt ral da prestı1ını J ılerı sı.irenler, daıma kralın 

e ı en sonra Yu l" ... .. · J d B yada b . .. . gos av- prestıııne guvenıyor ar ı. u 

l . t ufgayrımu1te~ms mille-t prestij azaldıkça, Yugoslavya-
erı e ra ına top ıyauilecek b" k 1 .. . . 

k k 1 
ır mn urtu us umıtlerı de azal-

uvvet. a mamış demektir. maktadır. · ' 
Yugoslavyanın dertlerine çare Ahmet ŞOKRO J 

Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

mda hakeme edi ec 
ltSmartakadarlr Gazi Hz. 

1 

H "il I k ISTANBUL, 20 A.A. -
amı er e mu ave- Reisicümhur Hazretleri 
le imzalanacak bugün de bir tarafa çık-

Osmanlı borçları hakkında 
hamiller mümessilleri ile akte
dilecek itilafın 
Pariste son mü 
zakereleri ya
pılmaktadır.Sa 
raçoğlu Şükrü 

1 

B. ile hamil
ler arasında cc 
reyan eden mü 
zakerelerde bir 
prensip itilafı 
aktedilmitti.Pa 
riste elyevm bu S. Şükrü B. 
itilaf dairesinde kat'i mukave-

mamışlar, dairelerinde 
meşgul olmuşlardır .. 

ı Bursa Hadisesi 
Muhakeme Çorum

da görülecektir 
BURSA, 20 (Telefonla) -

Ezan hadisesi maznunlarına a
it evrakın müstantiklik tarafın 
dan tetkiki ikmal edilmi~tir. 

Öğrendiğime göre maznun
ların muhakemeleri Çorumda 
görülecektir. 

lenamenin ihzarı ile ittigal e- lzmirdeki mevkullar 
dilmektedir. IZMIR 20 (T 1 f 1 ) 

Saraç~ğlu Şükrü B. le ha- T" k ' 1 h~ e on ~ -. . ur çe ezan a ey ınde vaız et-
mıller arasında aktedılen pren I tig"ı'nden d ı k f T 
· · "l"f 'b' k ,. o ayı mev u unus 

sıp ıt1ı a 1 mu~ı 1?ce at 1
5 

mu- lu Habib hoca ile evkaf müdü-
kave enamenın nıhayet 1 mar ru"ne ktu il 

k d · . . k me p yo ama auçun-
ta :.. ar ımza edılmesı te ar- dan kuf S 1 · • ı .. 
.. · · B "h k d mev a epcıog u camıı 

~rl.eftmıftı', u tda'rlı ed"~takar imamı l!yaa Ef. nin Çorumda 
ıtı a name ımza e ı me ıgı muhak d'l ki · h b 
d. d h 'ki f b t" eme e ı ece erı a er ır e, er ı tara ın ser es ı- 1 tı 
sini muhafaza etmesi esaa ola- a tnmıf r. 
rrJc kabul edildiğinden kat'i --------
mukavelenamenin 15 marta ka ff e tİ V k•J 
dar imza edilmesine muhak- ye e 1 e 
kak nazarile bakılmaktadır. 

Sinema gibi 
Tayyare ile bir kız 
kaçırma vakaaı 
Dün lfehrimizde sinemalar

da olduğu gibi Amerikanvari 
bir kız kaçırın~ vakası oldu
ğu fayİa11 çıkmıştır. Bu fayİa· 
yi tahkik ettik. Şu neticeyi al
dık: 

Sahibinin sesi E-ramofon tir 
ketinin şehrimi%dei< acentesi 
ltalyan tebeasından M. Norber 
Şor'un 18 yatında bir kızı var
dır. MI. Şor diln sabah evden 
cıkmıt ve öğleye kadar evine 
dönmemittir. Bilahare MI.Sor' 
un bir müddet evvel tehrimiz
de temsiller vererek Atinaya 
gitmit olan Mm. Kiveli kum
panyası artistlerinden M. Pa
pas ile birlikte sabah saat 10 
da hareket eden tayyare ile A
tinaya gittiği rivayeti çıkmıt
tır. 

M. Şor ve refika11 kızlarının 
Atinaya gittiği tayiaamı itidin
ce hemen zabıtaya müracaat et 
mişlerdir. 

.ıtero eksprestf! ne diyorlar 
Aero • Ekspres tayyare •İr· 

keti nezdinde yaptığımız tahki 
kata nazaran, dün sabah Bu
yükdereden Atinaya hareket e 
den tayyare ile M. Papas'ın re
fakatinde MI. Smiryotia ismin
de genç bir kız bulunduğu hal
de Atinaya gittikleri ve ikisi
nin de Yunan pasaportunu ha
mil bulundukları anlatılmıştır. 

VllAyetlen tahkikatımız 
Dğer taraftan meseleyi vi

layetten sorduk. Vilayet tahki
( Devamı 6 ncı sahifede) 

Maliye Vekili Abdülhalik '"' 
lktıaat ıJe/ıili c.,tôl Bey[.,, 

ANKARA, 20 (Telefonla) -
Yeni kontenjan listesi üzerin
deki tetkikat henüz ikmal edi
lemediğinden bugünkü Heyeti 
Vekile içtimaında bu mevzu 
müzakere olunamamıttır. 

E.AhmetHan 
Türkiyeye gelmek 
üzre Hale be vardı 
BERUT, 20. A. A. - Alğan E

miri Nadir Şahm karde9i Emir Ah
met Han refakatinde hariciye nazırı 
ve Miralay Sadık Han ve Emir A
ziz Han ve daha bazı zevat olduğu 
halde yarın akııım. Halebe gelecek 
ve merasimle karşılanacaktır. Emir 
Hazretlerini Alğan hükümeti umu
runa da bakan Suriyedeki Türkiye 
hükfuneti ve Halep konsoloılan 
Şamda karıılamıılardır. Emir Haz
retleri salı veya çar,amba gÜnÜ Tür 
kiyeye hareket etmek üzre Halepten 
ayrılacaklardır. 

e 
Herkesin alaka ile takip edeceği 
Mllll mücadele hatıraları 

Herkesin büyük bir ala- nin ilk devirlerini aaliihi-
ka ve heyecan ile takip e- yetle anlatan ve aydınla-
deceği bu hatıratı pek ya- tan bu hatıraların eh.ıın-
kında netre batlryacağız. miyetine itaret için bazı 
Milli mücadelenin ve T. B. pasajlarının batlıklarıuı 
Millet Meclisi Hükumeti· dercediyoruz: 

Konyalı Vehbi Hoca - Millet Meclisi kanun yapama.21 
mı?- içki yasak olacak- Vekiller arabaya binmeli mil 
- Gar!' ceph.eıin1e anarfil - Sergerde kardqler - Ali 
Kemalın dedıklerı - Mustafa Kemalin fikri - Zorbalar 
saltanatına yer yok! - lanı et B. (Pf.) cephe kumandanı 

- Hocalann terörü - Mustafa Kemal P,. ne demek üıti
Yor? - Cafer Tayyar B. esir mi oldu? 

•• 

10rdular karşı karşıya 
Japonlar çarpışacak ve millet.ı 

ler meclisinden de çıkacak 
PEKiN, 20 A. A. - 50 bin 

Japon askeri ile, bir çok Man
çuri kıtaatı, 100 tayyare, müte· 
addit tanklar, Jehol' a kartı ya 
pılacak taarruza giritmek için 
Jeneral Muto'nun bir itaretini 
beklemektedir. 

Bu esnada 150.000 Cin as
keri ve gönüllüsü, Jehol'un te
pelerinde mevzi almaktadırlar. 
Bu tepeler, tabii ve müthit bi
rer müdafaa hattıdır. 

Ayni isimdeki eyaletin mer 
kezi olan Jehol ~ehrini Pekin' e 
bağlıyan bir tek yol, kamyon
larla dolmustur. 

Kamyonlar, Çin askerlerine 
miihimmat ve erzak nakletmek 
tedir. 

Pekindeki doktorlar, tehrin 
hastanelerini hazırlamaktadır
lar. Pekinde büvük bir heye
can ve ıstırap hüküm sürmek
tedir. 

Japon taarruzuna anbean 
intizar olunuyor. 

Nasihat lsfe~eyor 

CENEVRE, 20 A. A. - Ja
pon heyeti. Japon lıükômeti-

1 

nin 19' lar komitesi tarafından 
tanzim edilmit olan vasayayı 
reddetmeğe kat'i surette azmet 
mit olduğunu bildirmektedir. 

LONDRA, 20 A. A. -To
kio'dan bildirilivor: Japonya
Hükômetinin 19'lar kamitesi 
raporunun Milletler Cemiyeti 
tarafından kabul edilmesi ihti
maline binaen, Cenevredeki 
heyetini geri çağırınağa ve Ja
ponyanın Milletler Cemiyetin
den. çekilmesi için zarpri olan 
usule müracaat etıneğe karar 
vermit olduğu söylenmektedir. 
Büyük Meclisin kararına kartı 
Japon Hükômetinin mukabil 
bir beyanname netredeceği tah 
min olunmaktadır. Japonya-

Japonların Ceneuredekl 
murahhası M. Matsuok 

mn Milletler Cemiyetini han{ 
tarihte terkedeceği kat'i sure 
te taırih olunmuyor. 

Tokyoda içtimalar 
TOKYO, 20 A. A. - Baı 

vekil M. Saito, dün Prens Sai 
ji ile görütmüt idi. Kabine Mi 
Jetler Cemiyetine kartı itiha: 
edilecek hattı hareket hakkn 
da bir karar ittihaz etmek üz 
re bu sabah toplanmıştır. 

Batvekil, kabinenin kend 
noktai nazarını tanıamile ı.._,_ 
bul etınit olduğunu söylemi,ti 

Batvekilin noktai nazar 
Prens Saionji'nin noktai nazı 
rile tamamile tetabuk etmktE 
dir. 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

· Gayrimübadi heyet 
Dün kongre halinde toplanıl 

rak üç kişilik heyet seçildi 
.. ~-~imübadiller kongresi, 1 b~nla~ hakkında heyeti u 

dun ogleden sonra saat 14 de mıyenın tekrar mütaleası a 
Halkevi salonunda toplandı. ması zaruri olduğunu aöyl 

Kongre azası, riyasete itti- Umumi kanaat, kararların 
fakla lsmail Müttak Beyi seç- seriyetle verildiği noktası e 
tiler. Müttak Bey, riyaset ma· fmda toplanıyordu. Binaen 
kanıın'a intihap edildiğinden leyh, bunun yeniden mün 
dolayı tetekkür ettikten sonra, tası muvafık görülmedi. 
Ankaraya gidecek hc:_yetin ~n- kongre namına üç kitilik 
tihabı için toplanıldıgına tfa- heyetin seçilmesi için hem 
ret etti ve Muhsin ve Abdullah harekete geçildi. 
Beyler katipliklere seçilerek Bu esnada azadan Halil 
müzakere açıldı. 9imdiye kadar müracaat e 
Azad~ Ahmet Beyı yenlere gayri mübadillik s 
~eyeti. •~me~den evvel sa- tının verilmemesine ve yapı 

l~ıyetlerını teıbıt edelim! fik- cak müracaatlerın kabul e 
rınde bulundu. memesine Muhtelı"t M"b 1 il M .. ak ' u a . ama Uft . Bey kongre- komisyonu emrinde bulu 
nın geçen celsesınde riyaset 62,500 lngiliz lirasının ga 
makamı tarafından yapılan mübadillere tevzii için tem 
tebligatı madde madde tekrar- niyatta bulunulmasına d · 
!adı ve bu kararların ekseriyet takr' . )d • h 

1 
aır 

1 ·1 d'"' d · kAti' S ırı o ugunu alır attı. e verı me ıgıne aır a p a- . 
di ve Salih Beylerin verdikleri takrirler reye konarak ka 
takriri mevzuu bahsederek (Devamı 6 ncı sahifede) 
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Tarihi tefrika: 104 

MILLiY2T .'.:iALI 21 ŞUBAT 

HARİCİ HABERLER 
93 felaketleri 

İgnatief :ı ve 
< 

Pratesto 
Pari•te dün bütan 
münakalat durdu 

Roveıver inhisar layihası 

~· 3 
i \ 

bdülhamit kendi oyununu 
oynamaktan geri kalmıyordu 

Almanların maksadı 
Bütün eski toprakları ve 
müstemlekeleri isteyecek 

PARIS, 20.A. A.- Havas Ajansı 
bildiriyor: Alman siyasetinin harici 
gayeleri halandaki bir makalede Le 
Journal diyor ki: 

zerinden henüz 14 sene bile geçme
diği halde bu kabil hayallerin Alman 
dimağlarıT'da yer etmiı olmasıdır. 

PARIS, 20. A A. - Ayan mali
ye encümeninin hazırladığı mali mn 
kabil layiba aleyhinde umumi servis 
ler larahnı!ıın tertip edilen tezahür
ler, bu aabah büyük bir sükün için
de başlıunııtır. 

ANKARA,20 (Telefonla) - Gümrük ve inhisarlar Ve
kileti Rovelver İnhisarı layihasını ikınal etmittir. Ancak Da· 
hiliye Vekaleti layihanın bazı esaslarına muterizdir. Vekalet 
halen mer'i olan bükümlem ipkasma taraftardır. Bu hususta 
iki vekilet arasında müzakere cereyan etınektedir. 

Hilmi B. Diyarıbekire gidiyor 
ı -ı Bunun üzerine me,rutiye! .1 tin ilıi.111 esası kabul edildi ve 

Mitat Paşanın reialiği altında 
Kanunu esasi encümeni tetkil 
olundu. Devletlere de metruti-

r 

İradesi tebilğ edildi. 
Sadrazam Rü,tü Patanın 

canı sıkılmı,b. Tahkiat rapor
lanın tomar ederek İngiliz Sa
it Paşaya verdi ve: 

_ itte tahkikat evrakı bu
dur. Bu halde olan adamların 
İstanbulda dunnaları mem'ıe
ketin aaayitini bozar. Vükela 
bu mülihaza ile bunların bi
rer tarafa teb'idini münasip 
görmektedir. Efendimize ar
zediniz. Bu ifin teahhur ve te
reddüde tahammülü yoktur. 

" Halihazırda Almanyayı idare et
melı.te olan kabinenin barici siyasete 
ait programı gün geçtikçe tavazzuh 
etmektedir. 

Hitlerln İff&lltmdan sonra 0imdi 
de meaai nazın M. Seldte, Çelik Miğ 
ferlilerin naşiri efkarmda bir makale 
ile aadikane bir surette neırolunan 
İlf'Ulltna muttali bulunuyoruz. 

/Jtr toplanış 
ViYANA, 20. A. A. - Havıu a

jansı bildiriyor: Avusturya Nazi fır
kası rei•i M. Broksch ile Rayhiıtaıı 
nzasmdan Hitlercilerin Avusturya 
müfetti~i umumisi M. Habicht'in 
müstacelen Hiltlerin nezdine davet 
edilmit oldukları söylenmektedir. 

Tramvaylar ve otobüsler nakliyıı
b oaat 10 da durmuıtur. Yer alb de 
miryolu ıeferleri"" devam ebnelrte
dir. Buradn çalıtan memur ve müo
tahdimler, ekflllll üzeri bir mitine 
yapmakla iktifa edeceklerdir. 

ANKARA, 20 (Telefonla) - Birinci Umumi MUfettİf 
Hilmi B. cumartesi günü Ankaradan Diyarbekire hareket ede 
cektir. Kendisine Eliıziz Valiliğine nakledilen Tevfik B. refa• 
kat edecektir. 

Tütün paket/erile reklam yetin kabulü, Bosna - Henek
i 1 te Andraui layihasının tatbi-
1 • kı, Rumelide Çerkealerin çok :Sarre'da ıayanı dikkat 

lntlhab11t 

Telefon •eni•len saat 11 i çeyrek 
geçe inkitı.a uframışlır. Bu seni .. 
ler ecnebi memleketlerden yapılan 
muhavere taleplerini kabnl etmİfltt, 
fakat Parioten ecnebi memleketlet"le 
muhaben- için ...,kubulan müracaat
lan reddetmişlerdir, Saat 11,40 ıı• 
çe telefon ervisleri kısmen faaliye
te geçmi,tir. Fakat bu sefer de telg
raf santrıtlları ve pnömatik ıervisl:ıri 
tam bu saatte durmuştur, Bu yüz
den muhtelif posta servioleri dur
muştur. 

ANKARA, 20 (Telefonla) - Vaktile Tayyare Cemiye
tine ait bir hak olup ili.nat 'irketine verilen tütün paketleri 
vasıtasile reklam iti için pul meselesinden çıkan mütküli.t 
üzerine llanat Şirketi Maliye Vekaleti ile temas halindedir. 

luk olarak iskan edilmiyece
i 1 ğinin ve b-.ı bozuk kullanıl
~ u mıyacağmm taahhüdü, vilayet 
ı ı meclisi idarelerine kanunla
; d rın iyi tatbikine nezar~t ~~-
• • a verilmesi eaaslan bıldınle

u ek bunlar haricinde muhtari
et teklifine mahal kalmadığı 
ildirildi. 

• Le Journal devam ediyor: 
Şimdi artık iphama ve ıüpheye 

mabal kalmıyacak bir surette biliyo
ruz ki, Almanya, yalnız askeri ve ik 
ti1&.di ıerbeıtiıini iıtemiyor. Franaa
dan Alaas Loren'in, Belçikadan Eu
pen ve M, lmedy'nin Lehistandan 
Danzig koridoru le Pozman ve pir. 
ki yukan Silezyanın, Litvanyadan 
Memeli'n, Çekoslovakyadan Bohem
yanm geri almma•mı, ayni zamuıda 
Avu:ıturyanm ıiyaıeten Alrnanyaya 
bağlanmasını ve nihayet eski mÜs· 
temlekderinin de iadesini isteyor. 

Bu içtimaa dovetin Hirtenberıı si
lah kaçıd<çıhğt meselesinin inkişafi
le aliıl.a51 olduğu söylenmektedir. 

SARREBRUCK, 20. A. A. - Sar 
re'in mad'"' kömürü manahkından 
Dunveih r belediye intihabab yapol
mr,tır. 

Tasarruf Cemiyeti de bu itin Tayyare Cemiyetinden ken
disine devri için tefebbüste bulunmuttur. Bu hususta henüz bir 
karar verilmit değildir. 

., 

1 * * • Abdülhamit te ben taraftan 

Diye celadet gösterdi. 
İngiliz Sait P8f8 huzura 

gitti. Döndüğü vakit padita· 
hın •u iradesini tebliğ eti i: 

- Şevketıneap efendimiz 

Saat 11,30 da poatahaneler büıbü
tün tenhrlatmıt bulunuyordu 

Efganistan - Brezilya muahe
desi Ankarada imzalandı 

1 u üştü ve Mitat P .. lara kartı k~ 
di oyununu oynamaktan gen 
almıyordu: Onun bütün pla
ı, adım adım, Rüttü ve Mitat 
afaları küçük dütürmek, ken 
isini haklı, onları haksız gös-

"Nefyi istenilen adamların i
çinde ülemadan zevat ta vaı·; 
bunların muhakemesizce va
tanlarından uzakl~brılması
na gönlüm razı olmuyor; talı
kikat kafi değildir" buyuru
yorlar. 

Naziler iki azalık yerine 4 azalığa 
malik olacaklardll', Merkez bir aza
lık kazanmıştır. Komünistler iki a
zalık l<aybet'll.İşl<l'dir . 

Komünisti.,,. bu suretle ekseriyeti 
elden kftçırmıt oluyorlar. Bu da Hit- Yunan intihabab 

ANKARA, 20 A. A. - Efganistan ile Brezilya H<ürume
ti arasındaki dostluk muahedenamesi bugün ~ehrimizde Ef
gan Hükfuneti namına Ankara Sefiri Ahmet Han ve Brezilya 
namına da Ankara Sefiri Mario Brandao tarafından ımza 
edilmiştir. 

Le Journal ,netice olarak diyor ki: 
Bu ölçücüz programın ne kadar 

manasız olduğunu aöylemeğe lüzum 
yoktur. 

ı.,.;n iklidar mevkine gelmesi üzeri- ATlNA 20 A.A. - Meb'u-
ne Naziler fa.'\liyetlcrini iki misline . t'h b b • • 'ntihabat 
çıkarn•IŞ olmalarının eseridir. 5~ ın ı a • a IÇID 1 

intihabat e.nasmda bir takım ha- 1 mucadeleaı baıılamı,tır. 

• ermekti. Gizliden gizliye kö
ıl 

'klediği hocalar, Rüttü Pqa Vükelinm kararından bah
settim. Bunun üzerine de "E
ğer vükela verdikleri kararda 
ısrar ederlerse yerime ba•ka 
padisah araımlar" buyurdu
lar. 

Bilhassa vahim olan nokta, Ver
aailles muahedeoameıinio imzaıı Ü; 

diseler olmu•tur. Hafif iki yaralı •ar it l a kral ve kra-
drr. a y 

liçesi Mısırda 
IKomfU memleketlerde! Zangara'nın muha

kemesi başladı 
MlAMİ, 20 (A.A.) - Zan

gar8Illn muhakemesi bugün 
b-.lamıfbr. 

le Mitat Pqanm "gavur" ol-
ı Tek tip ordu --Harp borçları 

• uğunu ileri sürüyorlardL Ka-
~ a Halil Efendiye uyan Rume-

4 i Kazaskeri payelilerinden 
Lindsey Roosııe/t ile m~

uıkerl'ge glrişrcl'k 

Alman mur11fıhası 
Rerllnl' döndO 

lSKENDERİYE, 20 A.A. -
İtalyan kral ve kraliçesi bu sa
bah Savoia yatile lskenderiye' 

Suriye 
Haberleri 

1 ıJe ürcü Şerif Efendi ile Dağıs
ni zade Muhiddin Efendi, 

e yuna propaganda yapıyor-
' :ırdı. Mirimiran rütpesini haiz 

Jı ~ B amiz Pqa, Babıali evrak mü 
ürü Rıza Bey. Kıbnslı Meh
et Pa~anm kahyası Kamil 
fendi de sadrazamla Mitat 

' aıta ve mefrutiyet düşmanıy-
1 dar. 

Bir yandan pek gizli olarak 
r yırı, öte yandan ondan da

az saklı olarak baştercÜ· 
1 an Onu'nun tahrik ettiği bu 
ı damlar, yava, yava' bir ce-
• ı ' ivet kılıitmda toplanıyorlar

n ı. Gürcü Şerif Efendinin ko-
1 gi ğında toplanıyorlardı. Pa-
a ız. · hın m~rutiyeti istemive-

i '< kabul ettiğini öi?renen Ra-
. ı -şı iz Pata, saraya sokulmak he 

rk il bir layiha yazmı,, giz
ı 1 e haremağalan elile padişa

verdirmi ti. 
Ramazandı. Yeni paditah 

a a ura camiyelere gidiyor
. Bir gün Ayasofyada mak
ede eadruam ve Mitat Pa

l kt ile konuftuğunu gören sa-
' ı <, 1ı takımı arasında: 
1 mı - Rüştü Paoa ile Mitat Pa
l ııv g"vurdurlar.Padiphmın: on 

un n C'amide karsısına almıt, 
" bı ndi de frenk gö~slüğü giv
r :ı. ·,, kon~uyor. Bunlar padi
: Yı hı aldatarak müslümanlan 

ır meb'uslannın emrine 
rr•ıvacaklar. 
Yolunda sözler dol8'JDağa 
lıu!r. 
Gür"Ü Serif ve Dağıstanl 

• mt de Muhiddin Efendiler, rüt
tli. !eri basebile umumi mec

A1 - te de bulunmu~lar ve Ka
·1 il Halil Efendi gibi IJIPSruti-
1 - • aleyhine rey vermi~lerdi. 
• ] nların uyandırdıj!ı fitne, az 
' manda etrafa yavılClı. Ge-
ı er· sokaklara yl'lftalar ya

tırılmai!a basladı. 
Vükeln i•in f,.naya varaca
ı arıladılar. Mitat Pata. ba-

aJ -- hafiyeler vasıtasile tahkii 
t vaptırdı. ltin kaynaih, :vu-

P~ nda adı geC'en be, altı ki
ıaı en ibaret olduPıınu anl~.dı. 

mm üzerine ba'Yramın ikin
günü sadrazam, ~yhislıi.m 
se askerle bh·likte mabev

' ıca ,,.iti. Vükeladan güvendik-
1 ı. • ti bir kaç zatı daha çaffldı
~ - ·• Orada toplandılar, Tahki

Vükela, bu '.'ade önünde 
,a,ırıp kaldılar. Böyle bir me
seleden dolayı bir padi,ahın 
makamından istifaya kalkı•
ması akla srelir •ey değildi. 

Rüştü Pqa ile Mitat Pafa 
birbirine baktılar; iki tecrii
beli vezirin ikisinin de akılla
rına ayni •ey gelmi,ti: 

- Acaba bunlar Abdülha
midin kurduğu dolabı mı çe
viriyorlardı ki nefilerine kartı 
padişah bu kadar •iddetli bir 
himayede bulunuyor. 

Sultan Muradın valdeaine 
hulül ederek me,rutiyet aley
h inde propagandalar yapan 
Abdülgafurun hatırası daha 
pek taze idi. Gürcü Şerif ve 
Muhiddin Efendiler gibi ma
ruf ve muteber hocalara nis
betle Abdülgafur bir •ey de
mek değildi. Öyle iken teb'idi 
biraz da zorla yapılmı,tı. Şim
di ise padiıtah ayak direyordu. 

Rüştü Pqa, kızdı: 
- Biz efendimiz gibi pa· 

di'ah bulamayız. Fakat kendi
leri her zaman bizden mukte
dir vükela bulabilirler. Makıa· 
dmıız memleketin asayı~nı 
muhafaza ve padifahımızı fe
sat netriyatmdan vikayedir. 
Umumun asayitini ihlale çalı-
tan müfsitlerin cezalarını aür' 
atle vermek her memlekette 
olur. Kararımızın icrasından 
hiç bir zarar gelemez. Bunda 
heyetçe mes'uliyeti üzerimize 
alırız. 

Diye sert ve diri bir cevap 
verdi. 

İngiliz Sa.it Pata, sadraza
mın cevaplarını paditaha gö
türmek üzere odadan cıkmca 
sadrazam hemen emir ~erdi: 

LONDRA, 20. A. A. - Nev Ymk 
tan Da,.li telgrafa bildiriliyor: 

M . Roıvelt , telefonla M. Stimson 
ile ııörüşmiittür. M. Stiınson, müs
takbel Rei•iriimhurun borçlar mes&
lesinde Sir Landsay ile müzakere e
dilmesi taaavvuru .. u tasvip etmiştir. 
M. Stimson, bu mülakatın müstacel 
mahiyette hallini kolaylllfhnıca/tt 
mülaleatını:ıulır, Lonchadan gelen 
haberler, lnııiltere hükilmetinln borç 
lar me.eleıi"de gösterilecek bazı me 
nafi mukabilinde ıir Llndoeyin Aıne 
rikaya ıeyahatinden evvel AllW'rika
lı mü1ahitlmn ihtimal verdiklerin
den pek daha ziyade fedakirlıklara 
amad• olduğu suretinde tefsİT edil
mektedir. 

BERLIN, 20. A. A. - Volff ajan
sı bildiriyor: 

Sil,\bfarı bll'alana konferRosmdaki 
Alman heyeti murahhasa reisi M. 

ye gelmifler, bilhassa sabık 
Hidivin oğlu Abbel-Moueim 
ve kral Fuat'm mümessili tara 
fından karşılanmqlardır. 

Nndolny C<'nevreden Betlin'e gelmiş 1 Kral ve kraliçe, huauai bir 
tir. trenle Kahire'ye gitmi,lerdir. 

il{, Nadolny, hariciye ve milli mü 
dafa nıızırlan ile ordulRr için tek bir ~urİye mil, iye per
tip kabul edilmesi haHnndaki Fran- 1 • k • 
•ız planı.om ortaya çıkardığı meoele ver erı ongresı 
tere tema• eoil~ektir . BERUT, 20 A.A. - Bir haf 

M Nadolnynın Berlin'e gelmesi 1 d b · d ek l 
· • 1· at almak mak d d · ta an en evam ebn te o an 

ymı ta ıı:n sa ın an ı- S • ili' 1 . . 
leri gelmiş değilmr, Cenenede ya- unye m ıyetperver erının 
kında yapıla~ müzakerelere daİT Halepteki büyük kongreleri 
biı- fikir teatısmde bulunmak içindir. bitmek üzeredir. Kongreye it-

Bu teınııılar eına<rnda esasa m\i· tirak eden meb'uslar ve azalar 
teallik k8 rar!ar almmaaı da mevzuu- , k üzak l · bakkmd 
bahis de;itdır. ıkıongrb.e km .. .ere en.. ka 

A u d bir tek ordu tipi m"'"" \ a ır etümıyet goaterme • 
vnıpa a - d' 1 K Mal' leıine ,,elince; M . Nadoloyrun ordu te ır er. ongreye ıye ve-

mevcuılan Jıatrıisyonu tarafmd~ tel ziri Cemil Bey ve Adliye veziri 
kikini teklif etmesi mubtemeldır. Mazhar Aslan Pata i•tirak et-

Fransız hava ~ ":i- Coj ~ mİf, ve son celsede hazır bulun 
meselenin umumi 11-o~ııron a mu.. 1 d 

·ı . . . ıeınıfb mu' ar ır. zakeft'! edı m~ını 1$ 

Diğer taraftan M. Rosveltin daha 
başlangıçtan itibaren Sir Liııdseye 
yeni hükf•metla hariciye nazırlığı • 
yandan M. Cordell Hull'un ifa ede
ceğini buldurmuı olması muhtemel
dir. Bu-tayin b-üz resmen teyit e
dilmemit i•e de demokrnt reisler bu-

nu muhallik addetmektedir. ltalyada oıUli ter-
Bazı f'lyialara ııöre. M. Hull,Roo-

velt-Lindaay mülakatında haz ... bu- biye nıektebf 

Perou - Kolombiya 
ihtilafı 

lunarnktll' A F · 
M_ Hull, kongrenin ııOrü en rivr- ROMA 20 A. • - &flit 

de dinlenölen iktisatçılarından adde- fırkası katibi umumisi M. Sta-
dilmektediT, race milli terbiye yüksek mec-

. 'H'. Hooııer lisinin i,e bafladı.ğı ilk celsede 
VAŞiNGTON, 20. A. A. - Rr.i- bir nutuk ıöylenııt ve mekte. 

sicümhur M. Hoover, 4 martta . ~ bin her noktai nazardan ve 
y~ sarayi te~k ~er ~ek Kalifor- hatta en küçük teferrüatına 
nıyada malıkanesıne çekılecek ve o- k d f . J.ınası lazım gel 
rada aylarca istirahat edecektir. a ar 1l9ıst o • . • 

----~ _ diğini beyan etnııttır. 
Timurtaf Han 

1 

M. Starace, içtima~a genç
ler mücadele hüzıneıı umumi 

hapsedildi kumandam üniforması ile ha-

T AHRAN, 20 A.A. - Şim- zır bulunmuştur· 

BOGOTA, 20. A. A. - Perou
Bolivya ihtilafı hakkında tetkikata 
memur Brezilya komisyonunun All
redosa vapuru ile Tarapacaya ..asıl 
olmuı olduiu oöylenmektedir . 

PARIS, zo_ A. A. - Peru elçisi, 
M. Garhieron, fU beyanatta bulm>-
muttur: 

Bizi, Lotecia'yi terke icbar ediyor 
lar. İhtilaflı araziye bitiıik olan bü
tün l.oreto departımaru ahalisi Leli 
cia üzerine Peru bayrağım çdoniı 
olan kahramanlarla beraber oldukla
rmı ilin ebnişlerdir. 

Kendi kardetlet"iınlzle mücadele et 
mek .için ıuker gönderebilir miyiz? 

Humusta Ortodok• 
kolleji yandı 

Beruttan Adana gazeteleri
ne yazılıyor: - Geçen pazar 
günü Berut sularına Sovyet 
bandıralı (Zirenhi) isminde 
bir vapur gelmit, Berutta bazı 
tüccar namına getirdiği hamu
lesini botaltmak iıtemi,tir. Va 
puron geli,inden haber alan 
emniyeti umumiye dairesi der
hal fevkalade tedbirler almıf, 
Gemi yükünü botaltıncıya ka
dar aıkı bir kontrol altında bu-
lundurularak tayfasının kara
ya çıkması ve k imse ile temas 
etmesi menolunmuttur. • 

.tslr IR.!Janı 

Berutta bulunan Hicaz mü
messilinin gazetelere gönderdi 
ği resmi bir tebliğden anlatıl
dığına göre 'imdiye kadar muh 
telif tekillerde tasvir edilen a
sir iayant temamiyle baatırılmq 
br. Bu isyanın başında bulu
nan Hasan idrisfnin bir köyde 
muhasara olunarak yakında e
le geçirileceği bildirilmektedir 

Surige blltçeııl 

Halepten yazılıyor: - Çı
kan bir şayıaya göre, Suriye 
mebuaan meclisince kabul edi-
len bu sene bütçeal, fevkalade 
komiser M. Ponsot'nun hoşuna 

diye kadar evinde göz hapsin- Mumaileyh, Dl~~bin !~':11z 
de tutulmakta olan sabık saray gençlerin zihinlennı ~egıttır
nazın Timurtat han, hapae abl mekle kalmaması aynı zaman
mı,tır. da gençleri rej~~ ~u ettiği 

Mılletler Cemiyeti Leticiarun tek
rar Kolombiya tarafından itgal edil- gİtmemiftİr. Hususiyle bazı 
~esi ~:run .gddiğini istediği kadar 1 Fransız memurlarına ait tahsi
soylesın, bı~ ~na cev.aben Leticia- aabn kaldmlmıf olması bu ho
dan 3 saat ılerıde Ykwtoo ıehrinin 1 ğu rttmnaktadır Bu 

Timurtaf han, cinayet mah- 9ekilde yeti9ti~e~ı lazım gel-
kemesine sevkedilecektir. diğini ilave etınıttır. 

bulunduğunu ve orada mitralyözler- ~u?ı_ız u a k d M 
I~ ve ~yyarder mevcut olduğunu ıhtiliıfı nazar ~l'fll~ a . · 

- Şimdi zabitler gönderil
sin. Bu müfsitler hanelerinden 
kaldırılarak Tophaneye götü
rülsün ve hemen vapurlara ko
nularak menfalarına sevkedil-

men hepsi vapurlara konuldu. ı pılarak kanunen hakl~nda 
Huzurdan dönen İngiliz Sa- ne ceza hükmoJun.uraa ıcra e-

it Paşa, vükelanın padişah ta-1 dilıin! . .. • 
rafından kabul edileceğini ha- Dedi. Böylelikle .~elhaakyı 
her verdi. Bunu bekliyerek müatebit, :ı:orba, kendısın~ .. 
vükela biribirlerile konu,uyor- kın, adaletin, kanunun hamısı 

ıoyl-:nz. Ponaot'nun bütçeyı taatık etını
bi!':,Uetler Cemiı:-eti, iıtemeksizin yerele geçen 932 aenesi bütçeıi 

:'be •~kediyor. nin tatbikini emredeceği zan-
Sılah ihracatına nolunmaktadır. 
dair bir karar Bir kolll'J gandı 

LONDRA, 20 A.A. _ fngi- Humus Rum Ortodokı kolte-

ıin. lardı. Rü,tü ve Mitat Paşalar, yerine koydu. 
Sadrazamın bu cür'eti de Redif Patanın yanma gitti- Sadrazam Rü•tü Pata, feY-

vükeladan bazılarına hayret ler. Meselenin ağırlığını anla- hislıi.m Hasan Hayrul~ah Efen
vennitti: tar"k seraskerin oyun bozan- di, Mitat Pa,a, Red.ıf Pqa, 

Rüttü Pllf&, padi,ahm ha- lık ebnemeıini ima ettiler. padişaha izahat verdiler. 
beri olmaksızın değil, haberi B J müfsittir 

arah dd ·•· - Vükela kararlarının ras- - u adam~ .. • 
olup ta s aten re ettigı gele bozulup hükümsüz hıra- yerli, ecnebi bı~ ~ım du!" 
bir i•i kendi batma icra edi- kılmaaı öyle bir misal olur ki manlann aletlerıdır. Tevk~f 
Yordu- . Sadrazamı bu yolda k ak • t' takl kalkıulsa bır urm istediğimiz kanunu ve ve ıs ın arına ..- • 
harekete cür'etlendiren •ey muntazam idareyi mahveder. takım hamiler zuhuru Ye Y?nt· 
ise, padi98hm bunlarla gizli Bunun için bu meselede aonu- d_en tahrikler vu~u . tehlıke-

liz gazeteleri silah ihracatına ji, çıkan bir yangın neticesinde 
ka111 ambargo konulmasını is- kamilen yanmıttır· Nüfusça za
temektedir. yiat yoksa da, uıaddi lıaaarat 

.. Bunl~, efk~ umumiyenin pek çoktur. Bu kollej Suriye de 
!>ö~Ie hır tedbır ıle müsellah 

1 

aruf ve bir çok talebe yetittir 
ıhtılafların önüne geçileceği m. ld ğundan """- h 
•eyah t tahd' ı · .. m19 o u , --..ası er • u ıt o unacagı mu- d 
taleasmda bulunduğunu ıöa- tarafta teessür uyan ınm, ve 
tennektedir. ianeler toplamıııya h.,laıunıt-

Milletler Cemiyeti icra komi br. 

Müdafaa Vekilleri M. Rooa
evelt' e karfı yapılan süikast de 
yaralananlardan M. Kruis ile 
Caldvell'i öldürmeğe teşebbüs 
ittihamının kaldırılma mı iste 
mi,Ierdir. Mahkeme bu talebi 
kabul etınemittir. 

Küçf-k itılaf mis<tkı 
BOKREŞ, 20 A.A. - Kabi. 

ne, yeni küçük itilaf misakını 

tesvip etmi9tir. 

Fransa !>ahri in aatı 
PARIS, 20 A.A. - M. Ley

gueı Dunkerque ismindeki bü
yük harp kruvazörünün intruı -
tının tatil edilmiyeceğini söyle 
mittir. 

Nazır, 1931 ve 1932 senesi 
programına dahil olan ikinci 
hat kruvazörü ile torpito muh. 
rihi filotilaları ve kılavuz ge

milerinin de tezgaha konulaca 
ğını bildirmiştir. 

Almanyadaoyuncak 
ınnayii ihracatı 

BERLIN, 20. A. A. - Volff aja ... 
sı bildiriyor: 

Almanada oyuncak sanayicilerinin 
ihracatı 1932 de 1931 e nazaran peL 
ziyade eksilmiıtir. 

Almanya 1931 de 76.609,000 mark 
kiymetinde 350.000 kental oyuncak 
ihraç etmit iken, 1932 senesinde an

cak 44.600-000 mark kiymetinde 
243.000 kentallik ihracat yapabilmit 
tir. Bu heaaba göre oyuncak ihracab 
kiymetinde 1928 ıenesindenberi yüz. 
de 33 ten fazla bir eksilme görülmüş 
tür. 

Oyuncak ihracatındo 193?. senıo
sİnde görülen tenezzül bilhasaa AY· 
'rupa piyasalarına aürüm yapma im
kanlarmm azalnuısınclan ileri ııelmit 
tir. Bu imkiınların azalmasına do 
ırümrük resimlerinin arttırılması,kon 
tenjan tedbirleri alınması ve döviz
ler hakkında sıkı bir usul takip edil 
mesi sebep olmuıtur. 

lnııiltereye yapılan oyuncak ihra
catt gümrük resimlerinin arttmlma
omclan ve lnciliz lirası kiymetinlo 
dü4mesinden dolayi pek ziyade azal.. 
dığt halde Aınerikaya olan ihracat 

lak meselesi tamamen balledilmit o
lacaktır. 

le t evrakı okundu. Mitat Pa
' ıac bu adamların hemen tutu-

' - , birer tarafa sürülmesini 
.' - ~Jif etti. Heyet buna karar 

isı •dii>i cihetle. Damat Mah-

mu .. naaebette bulundugu" korku d h d M- •-- t ı•tıntak ve na ka ar eyetçe müttefikan sı var ır. aıua • 
suydu. JSrar etmemiz lazımdır. muhakeme ise men~alarında 

lngiİiz Sait Pa,.nın dönü- N'ha t "k 1• h k da yapılabilir Şimdı hemen 
d R .. .. ı ye vu e a uzura çı - I · 1 1 

fÜ, epi uzadı. Bu ara a Uftü t I Abd"lh 't k stanbuldan çıkarı ma arı 
M. P-·-• k ı ar. u amı , anun, a- h . 

teai bu mesele hakkında 'u ka- M. Poıuıot Şamda 
ran vennittir: "lki memleketi 
alakadar eden bir ihtilaf hak- ŞAM, 19· - Suriye fe .. kalade ko
kında Milletler Cemiyeti tara- miaeri M. Ponaot buraya ııelmİftİI'. 
fından verilen kararı kabul et· Burada yeni Suriye-Frıınaa muah• 

dMİnİD kat't metni teolıit ..ıil--
miyen devlete silah gönderil- tir. 

Lübnan metropolidJ 
kızdı 

BERUT, 19.- Lübnando dikta
törlük aleyhinde tiddetli bir cereyan 
vardır. Lübnan Metropoliıli lıınat
yos Mübarek Ef. bir nutuk irat e
derek çok atqli bir lisan kullanmrf" 
tır. Metropolit ezcümle demittir kiı 

• iya 'ıt Pafa.YI meseleyi padifaha 
.sa :a memur ettiler. 

I" fet Abdülhamit hürriyet ve 
•le rutiyet dava~ında bulunan 
ını •irlerinin zorbalığa meylet
fet ·ni fırsat bildi. Kendisinin 
iki .;eladan daha ziyade ka
'İn 'l ve adalet taraftan oldu-

ıu belli etmek istedi. Vü
.ın 'nın kararını kabul etme-

ve ıtat ..,...ar epeyce o- d I h" · t t' t e em ve elzemdır. 
nu.tular. Zaptiye nazın Sabri afet, urr~yle '. mefrud ıye ta- Dediler Abdülhamit, ya. 
Paşa aldığı emir üzerine he- ra tan vezır enne era vere- 1 h- '--. h k ti bütü 

cek bir vesile bulmuttu. P~.kanı· ~~z--'ikaret.e k .. n men ite batladı. Raporlarda vu e aya ....... et ırme ıçın, 
isimleri yuılı olan yirmiden _ Ben bu adamları nefi e- söz söylemiyenlerden de birer 

dec 

fazla adam, taraf taraf, evle- dilmesin demiyorum. Lakin rey sordu. Ondarı wnra: 
rinden toplatıldı. Tophaneye içlerinde bir takım hacı, hoca - Mademki hep müttefik
getirildi. Orada kimisinin la- var. Muhakemesiz nefi edil- siniz. Pek ala. Öyle olsun. Yal 
tanköy'e, kimisinin Rodoı'a, meleri kalbimi üzer. Bu mu- nız bu itin sizin karar ve itti
kisiminin Limni'ye Yeya Boz- hakeme ise öyle uzun uzadıya fakmızla oldu~ bilinmek için 
caada'ya nefi edilecekleri, ka- sürünüp gidecek bir i• değil- bana bir mazbata verini?.. 

- Maslahatı etrafile muza· )anlarının da memleketlerine dir. Hemen bir iki gün içinde Dedi. 
etsinler. . gönderileceği bildirildi ve he- 1 i tintakları mnhak meleri ya. Devamı var 

mesi Milletler cemiyeti muka-
velesi ve Kellog misakının ih- Suriyeliler ve biz 
tiva ettiği teahhüdat ile kabili BERUT, 19.- Adliye Nazın Maz 
telif değildir." bar Anlan Pllfll bir beyanabnda 

lcra komitesi, Milletler Ce- tunluı oöylemİ§tir: 
miyeti mukavelenamesini ve " - Türkiye gazeteleri Suriye Jı&
Kellog misakını imzalayan diselerile çok yalandan aliıkadar ol. 
devletler nezdinde bu hususa maktadır. 
dair beynelmilel bir itilafname j Biz Suryeliler Türk milletile dai
vücude getirilmesi için de te- ma elele yürümek istiyoruz. Son An 
~ebbüsatta bulunulmasını ta- ı kara itil~fnamesl tatbik mevlriine gir 
lep ebniştir miştir. Kraa Wr müddet içinde em-

" Lübnan hiikUmeti reisi müıtem 
tikeci devletlerin bir aletidir. Ahali 
sıkmh içindedir. Halk bu hayattaıı 

bıkıp uaannnıbr. Bu vaziyeti reis• 
oöylediğim zaman bana dedi ki: Lüb 
nanda halk yoktur Bütün irade ı.. 
nim elimdedir." 

Halk heyecan ve aabırsı:zlık için
dedir. 
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Maarifin ilk derleme fişlerinde birçok kelimeler var1
,. -

d ı.:rpa.n 
EkonoJfli Mahkemelerde 

1932 de ticaretimiz 
Yol programı 

Vali B. dün mecll•te 
izahat verdi 

Kast anlaşıldı 
Muhtelif memleketlerle itha. 

lat ve ihracat vaziyetimiz 
İstanbul Umumi Meclisi 

dün ikinci reis vekili Necip B. 
in riyasetinde içtima etmlttir. 
Evvela beş senelik yol progra• 
mı hakkında Vali ve Belediye 
Reisi Muhiddin Beyin izahab 
dinlendi. Muhiddin Bey dedi 

Bahçekapıda evvelki gece 
çıkan yangının iç yüzü 

Evvelki gece Bahçekapıda ım yerine çabuk yetittiii için 
manifaturacı Salihattin Vehbi kasbn deli.il ve emareleri mah
Beyin dükkanından yangın çık YOimadan ate, aöndürülmüt
mıt, dükkan kısmen yandıktan tür. Gazla miilamma bütiln ta. 
sonra aöndürülmüttü. !aşlar bbbı adli kimyahaneaine 

ihracat Ofiıi Türkiyenin amlıtelif 
~•ketlerle olan 1932 aeneai tica· 
~ Yaziyetini teabit etmiıtir. Bu iıta
tiıtiğb nazaran ihracatmıımı yekünu 
~1 milyon 301 bin 355 lira, itha
: lıınıznı lae 85 milyon 983 bin 723 
lir.dır. Böylelikle 1932 -•I ibra· 
~t fazlalığı 1931 aeneainin 614.914 
"'btna mnkabil lS.317.632 liradD". 

Türkiyeden bıışhca miifterilerimiz 
oı.,, memleketlere 1932 ~ zar
fıııda yapdan ihracatın krymetleri ve 
la:n aeneai muadil kıymetleri il• 
ı"!'-yeaeei apğula göıterilmelrte-

J H RACA T 
1932 

>.ınıu.,.. !3.722.374 
~~~.tur:ra 1.557.673 
~ 3.458.525 
rko.ıovıık;ra 1.251.151 
lf ...... a 7 .820.185 
ı <>landıı 4.272.849 
ı"ıilt.... 9.974.613 

ıa31 

13.649.033 
1.099.810 
3.624.618 
3.063.359 

12.156.188 
15.010.130 

10.850.161 
2.325.244 

lıalAtta bulunduğumu memleketle
ri ııruile Almanya, lngiltere, tlalya, 
Fransa ve Ruıya olarak göata H de 
tedir. 

Fındık fiatları 
Gireaonclan bilılin1iyor: Son gün· 

lerde fındık fiatleri clüımüt. n piya 
oadaki oatqlıır azalmıttD'. 
Fmdık içi 43, kabuklu hndık 20 

lruruttur. 

Pamuklar takasa 
tabi tutulmıyacak 
Pamaklanmızm talraaa tabi tatal

...,,.., laıt'i eurette karar!attırılmlf 
hr. Bu aene mal(lm olduğu üzere, 
pamuk rekoltemhı: udi!'. Heriçte pa 
mak f"ıatlerinin düşük olutu ve da
hili ihtiyacm fazlalığı bu kararın ve
rilmeıinde bazlıca amildir. 

Bir ayda giren 
Japon malı 

ki: 
- Geçen ıeneki bütçe mec

listen geç çıkmıfb. Elimize 
geç geldi. Bütçeyi aldıktan son· 
ra derhal faaliyete geçtik. Bu 
.-rtname hazırlandı ve Nafıa 
Vekaletine gönderildi. Veka
let tartnameyi tastik etti. Fa
kat sonradan daha mütekamil 
bir usul kabul ettik. Yolların 
beton - asfalt olmasına karar 
verdik. Yeniden bir fartname 
yaptık. Onu da nafiaya gönder 
dik ve tastik edildi, bugün eli
mize geldi. Zaten timdi kıştır. 
ln,aat yapılamaz. Marta ka· 
dar hazırlıklar ikmal edilip o 
zaman faaliyete geçilecektir. 

Yapılan tahkikat neticesin· gönderilmittir. Dük.kanda de
de yangının kasten çıkarıldığı mirbaş etyalarla beraber mev· 
anlqdmıt, Salihattin Vehbi cut malların 5000 lirayı teca
Bey be9inci istintak hakimliği- vüz etmediği anlıt.tıimıfbr. 
ne tevdi ve tevkif edilmittir. Beraet 
Yanıma ait hazırlık tahki· 

kabnı müddei umumi muavin· 
!erinden Sadun Bey yaplDlftlr• 

Tahkikat neticesinde bu 
diikkinm 29500 liraya ıigorta. 
h olduğu anlaşılmışbr. 

l>iikkiindan yangın saat 11 
de çıknu9tır. Salibattin Vehbi 
Bey diikkinını 8,15 te kapaımf 
br. Bu vaziyette yangının nasıl 
çıktığı araşbnlmıt ve fU tekil 
tesbit edilmittir. 

Hamdi isminde bir adam o
peratör Kemal Beyin muayene 
hanesine ıitmit ve kendisine 
ııhhiye müfettiti süsü vermİf
tir. 

Yapılan ihbar üzerine polis 
ler tarafından yakalanan Ham 
di mahkemeye verilmittir. 

Dün üçüncü cezada bu mu
hakeme neticelenmittir. 

'Panya 3.828.627 
ltaıl'll 18.358.814 
~ya 815.048 
~Ilı ya 6.437 .163 

ıı Uııaniıtaıı. 6.071.031 

30. 752.262 ! Tıcaret odaımm yaptıtı tetlrikata 
1.082.986 nazaran, Kinunuaanide memleketimi 
4.688.045 ze ıiren Japon emtiası 602.604 kilo-

10.059.771 dur. 
4.638.664 En fazla Merıine ithalat yapdmıı 
4.520.980 tır. Meninin ithalatı 23.48? kilodur. 

12.678.299 itin garibi Japon malı ıthal edil

Bu izahat kafi görüldü.Bun 
dan sonra Oıküdar ve Kadıköy 
cihetlerinin kanalizasyonları 
hakkında sıhhiye ve nafia en
cümenleri mazbatası okundu. 
Mazbatada Kurbağalıderenin 
çok piı olduğu, lağımların bu
raya akb!{ı, temizlenmesi la
zımgeldiği yazılıyordu. 

l>iikkinda merdiven altına 
mebzul miktarda taliş dökül
mÜf, bu talatın üzerine de ge
ne mebzul miktarda gaz dökül 
müttür· Bu gazla mülamma 

Muhakeme neticesinde Ham 
di Efendinin kendisine sıhhiye 
müfettiti aüsü verdiği sabit o
lamamıf, beraetine karar veril 
mittir. ...; 805 .. ya 4.004. 

"".... 3.020..829 talaşların üzerine de bir isper- yeni müddeiumumi ~lra 12.092.927 

1
•i:erm-. 
elretJer 8.614.737 

meıi için iktiaat Yolraletine telg-
7.075.257 raflar çeken lzmirin Japon malı it

meçet mumu dikilerek yakıl
mıt, dükkan kapatılmıftır. 
Mum kendi halinde tam üç aa
at yanmıf, üç ııa.at sonra fitil 
nihayete gelince gazla mülam
ma talatlara sirayet etmit ve 
yangın çıkmıttır •• İtfaiye yan-

muavini 
halatı 22.682 kilodur. Japon malı İı· 

101.301.355 127.274.807 teyen latanbulun ithalatı iae 299S iri Heyeti fenniye müdürü Zi
ya Bey bu hususta izahat vere
rek dedi ki: 

Ankara milstantiki ikeıı ls
tanbul müddei umumi muavin
liğine tayin edilen Ferhat bey 
dün şehrimize gelmit ve yeni 
vazifesine ba9lamışbr. 

,_~o tablodan anlqıldıtı veçhile,en 
j~ ihracatta bulunduğumuz -.. 
•ket ltalyadır. Sonra aıraaile, AJ. 

.._,,,.., Amerika, İngiltere, Fransa 
~ Ruıya pmcl<tedir. Gümrük iata
ı..!;lderine iıtinaden haıurlanan yu
t claki ~~oda ltalyaJll. ihraç 0-
ıh.""'uı gozüken 16 milyon küıür 
~Din mühim bir lmmı tranaİt IU• 

J'etıle Amerikaya ve merkezi A'ft'U
l>an yaptığımuı ihracata aittir. 

1932 '" 1931 ıeneleri zarfında 
~!!';İ memleketlerden yapbfum it· 
_,.tın lriymetlerl laa ıunlardırı 

iTHALAT 
1932 1931 

lodor. 

İngllterede sanayi 
•ergisi 

LONDRA, 20. A. A. - 19 uncn 
lngiliz sanayi aergiıi bugün ayni 
zamanda Londra ve Birm.ingham'da 
açılacalrbr. 

Kontenjan ve döviz 
kararlan 

Jhraaıt oflai muhtelif memleketle
rin kont~ "" clöYİz hakkmcLt al
dıldan luınrlan tetkik etmiı ve bu
nu ihracatçılan tenvir için neyrebnl
ye karar venııiıtir. lhracatçdar neş
reclilecek bültende bu sabada fadalı 

- Bu ameliyatın yapılmaıı 
40 bin lira sarfına vabestedir. 
Fakat avan - proje'ler yapılma· 
dan evvel kanalizasyon yapılır 
sa temizlenme masrafı heder 
olmuş olur. Onun için evvela 
avan - proje'yi yapmak lazım
dır. 

~~~~--------~~~~~--

l pek mensucat Kazanç vergisi 
Muzır 

önüne 
rekabetin 
geçilecek 

Serbes me•lek erba
bı nekadar verecek? 

Sanayi birliğinde dün ipek- Bütçe encümenince tetkik 
li mensucat fabrikatörleri mü- ve müzakeresi ikmal edilmit 
him bir içtima yapmışlardır. bulunan yeni kazanç kanunu 
Bu içtimada bati~ iki mesele layihasının aldığı son şekil 

matbu olarak martta Millet 
Mm-,.. 19.982.621 
AYUa~ 
Bel ika 1.670.092 

ç 8.175.381 
~ekoslo~ 3.734.sss aZ 7.189.84() 

rr 048.54 l mallbnat bulacaklardD". Diğer tariıf
:i&.9 029 bıa ihracat tacirlerimizin bir lrıaıın 
8123.0lO , alacaldan Çekoılo..akya Ye Yonaı>İı· 
5·952271 tan'da mahsur lrahnııtır. Yunanlıtan 

li7S7 611 dan Türk tacirler_in!n alacağı para 
2.86!j970 üç milyon drahıniyı afmakladır. Yu 

14.361·400 D11Dlılar bu alacak mulra~i?.de Yu-
281 ·918 -n malı alnımuım ilen ıurmelrte-

18 .sa042 dirler. Yunan mallarmın Türlriyede 
1· 447.260 .&rUm6 pek u oldulundan lbracat-
7~ plar mal alamamaktaclırlar. Bu me-

Bunun üzerine bazı müna
katalar oldu. Bir kısım aza de
renin derhal temizlenmesini iı 
tedi. Bir kısım aza da beyhu
de masraf edilmemesini ileri 
sürdüler. 

Neticede derenin tathlrine, 
derenin tathiri ile beraber ay
nca kanalizasyonun da yapıl
masına ve bir taraftan da avan
proje'nin hazırlanmasına ka
rar verildi. Mazbata bütçe en
cümenine havale edildi. 

görütülmil9tiir. Meclisi azalarına tevzi olwıa-
Bugünldi ipek sanayii buhra caktır. ,,.. 

nının mevcudiyetine başlıca se Yeni layiha niaana kadar 
hep ipek fiatlerinin mutava11ıt M~is heyeti um~miyesinde 
lar tarafından gayri tabii auret müzakere ve kanunıyet keabe-lı:ıgi)t 1.699.575 

ı....., - 10.840.466 
ltaı ,. 211.277 

,.. 11.1174.20() 
ltoaıan,. 914.920 

t yük. lt"l sidir. ipek fiatle- . decek ve haziranda 933 bütçe-
e se ı me . ·ı her be bik' eçil • d d' d•J • • •- ıı ı e a r tat ıne ı ., 
rınin stan ar ıze e ı mesmı ..,.. cektir. 

Rual'll 8.942.269 
y "'!""''... 279.308 
Sun ye 1.304.078 
Mııur 1.409 .. ,,.. 

277.SlS aelenln .yakmcl.ı halledilmeai lıeld-
1.330.001 mek~clir. 

Bundan sonra 1931 seneıi 
hesabı kat'I raporunun mfiza. 
keresine devam edildi. Rapo
run müzakeresine perşembe 
günkü içtimada devam edile
cektir. 

minen, kozanın bir elden sabn Layihada doktorların ka. 
alınması ve satılması lizımdır. zanç verıisi daha mutedil bir 
Bunun için milli bir bankanın ,ekle bağlanmıftır. Avukatla
miizaheretile bir te~kkül vücu rm mühendislerin, mimarlann 
de getirmelerine delilet husu· ve alelUnıum serbest müprir 
sunda ikbsat vekileti müraca- ve mütehaaaıslarm verecekleri 

Amerilıa ....... 
Oifer - 2.2M.548 

2.666.061 Dünya portakal 
4.117.612 fi t 

leketler 11.488.791 16.849.418 

86.983.723 128.669.893 

1'ukanclalri rakkamlar en <--• · 
·~ ıt .. 

,--~~~~~~~~~ 

___ e_o_aı_A __ J 
<it Bankaımdan alınan cetveldir) 
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sar ya ı 
Muhtelif memleketlerde portalral HAmit Bey lylleıtl -" · miktarı da ı b. f •• mandalina aarfiyatı baklanda B... at edilmesi tekarrur etmi,tir. vergı fÖY e ır or-

lin Türk ticaret odaamdan al&lraclar- Belediye Reis muavini Hl- Son zamanlarda İpek sana- mül ile tesbit olunmuştur. 
lara bir rapor gelmiıtir. Raporda de mit B. iyi olmut ve vazifesine yiinde muzir bir rekabetin fe- Bu tarzdaki aerbea meslek erbabı 
niliyor iri: bqlaınıttır. • I • ö "lmekt d. lıtanbul ve l:mair gibi nüfuau 200, 

Bir çok maddelerde olduğu gibi na tesır erı g ru e ır · 000 elen r azla olan tehirlerde bet 
11 

_ 

::'u= ;::.:k~erde =~İi~ ;.,~ -- ' • 
11 

u • ' - -- Şuursuz rekabetin milli aer- mla aynlacaldarchr. F cvkallcle amıf 
recede vak; olmaktadır. '11111•• 11• vetin mahvına sebep olar,.aı 2000, birinci aıml, 260, ikinci aınıf 
ka U..._; olarak .ı-ebilir kil porte- Makarna fabrika•• teemmül edilerek lstanbul 100, üçüncü ımıf 60, dördüncü aınıf 

. 1 ~1rfiYab bir memleketin refah aa J i d ğil 1·pek dokuma fabrikatörleri bu' 25 lira maktu vergi vereceldercl'ır. 
vıyeaı e mlitenaaiptir. Şimdi e kadar mese es c . yapılan tet'~kl-e _ ~.ı .. ı t hl'k l' • tin izale • • • Nüfuıu elli binden fazla ve 200,000 dal" "' - gore pocuuuu ve I Emlak e ı e ı vazıye ıı ıçın d • 1 • 
man 

1 
ana en ziyade garbi Avrupa- Beyoğ u memuru 1• l rojeyi tanzim ipe en &f&t1 o •n ıelıirlerde böyle mea-

ya ge mektedir. Şarki ve cenubi Av· Haydar Beye Defterdarlıkça ~zım ge en~- , ... R • • tek sahipleri 4 ımıfa eynlacaktll'.Bu 
rupa memleketlerinde ise en az por . itten el çektirildiği yazılmıştı. 1 kı' umum muduru e~at Beyı !ehirlerde birinci 11nıf 100, ikinci 
taka! ve mandalina iatihlak olunmak Haydar Beyden aldığımız tevkile ve bu hususta nıüzahe- 50, üçüncü 25, dördüncü 10 lira 
tadır. bir mektupta kendisine itten el retlerinin temini için lktısat ınaktu vergi verecektir. 
Cihan zeytinyağı çektirmesinin bir makama fab- Vekileti müracaat edilmeaine Nüfaıu 3o,ooo ile 50,000 araaın-

istihsalatı rikasına ait vergi kaçakçılığı karar verilmittir. da olan tehirler de ıe birinci aınıf 
Cihan zeytinyağı iıtihaalib 

111 
tahki~atı. ile. a~akadar olmadı- Bu hususa Bursa ipek doku- ~~~ .. meale~. er~ab~. SO,. ikinci 26, 

1•1, • ESHAM 
. Nııot 11,lV 1 llo•otııl 
111 •JJta 1J,- Ttrtw 

·bari! el em g" ını bıldırmıştir. f b ik t" l ·n'ın d .. t' ak uçuncu IS, dörduncu 7 lıra verecelc-leketler itı e ıen ...-e ıu ıu>'etJe ma a r a or erı e ıt ır tir . 
ıt.ıo takıim edilınittir: dare heyeti · 'l · ·ı h R Nüf 

927 928 931, 932 seneleri va.ati- ettirı meııne mumaı ey efat ·· uıu 10,000 ile 30,000 araam-
119~:;-. 1; lıp~nya' 4.17,220, ltal!a iki yüz Vilayet idare heyeti dün Beyin delalet etmesine karar da bulunan yerlerde birinci ımıf 30, 

17,~0 on yedi bin 180, ~ unanı•~g9,~ Vali muavini Ali Rıza Beyin verilmiştir. ilrinci IS, üçüncü 10, dördüncü ııruf 
1 11 Portekiz 57,120, ranaa • u. riyasetinde toplanmış ve me- b"! lira verecektir. Nüfuıu 10,000 

~ Ailtııla 119,- Çlmuto Ju. 
' 1 dtıJ, ~ıJı to,ıo ittihat 41J. 

'IJ tı ıe,:ı:; fıık 4ty. 

t.',1 
1 goshvya 3,340, Tü.rkiye 2_1_,280, l den •·'° ol.an 1 d b. · · ruf 

• L b ınur ara ait bazı evrakı tetkik Aydın Halk fırkası a....,ı yer er e ınncı " 
.. •• Flistin 2,740, Sunye, u nan · · · ınıf 

l · 1)rly• ıs.- falya ... ,. 
1 Y 13,IO fart• ıcaa 

rı '-L1ı1ac.ua J ı,- 1. cltloa - · 23 800 etıni•tı'r. :rırmı, ikinci ı 10, üçüncü aımf 12,280, Faı 10,920, Cezayır , , T 
ll.6() Tunus 46,200, Trabuluı 3,980, ye- y AYDIN, (Milliyet)- Bu se- beJ lira •ersi verecektir. Bu gibi 

• •rlı 
ltrıdrı 
Nb)urk 
Milı•o 
~ıLlHI 

ÇEK FIATLARJ 

NUKUT (Sabf) 

16,t:.'f, 
t.18.U .. ~ •. 
l,59,-
4,'tl,11f, 

1,87,Sv 
ıtı.~4.~0 
-~.ı .. ,, 
1•~1.11 

l\urufl İ•rus 
11 1 fr11111z 1611,- ı fıUa. A•. ~ 
1 lııcrlJD 1!T,.5 1 rcLCll 17,-

1 dolar 211,- ı n ark ~O,-

~ he• !it t 1 ıcotl 1''4-

:.ı 1 Et.5.11 ı 11:- ~ 1 ptııı ıl3 -
H 0110• 1 il - + tı ley 2-1,•t .. -•l ı~"fçrı ı:o .. ·- I ı" dt.11 
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f llQrJ ~tı - 1 A t r. '-• 4 
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ı.un 944,120 tondur. eni Baytar müdürü neki vilayet fırka kongresinde yerlerde dördüncü amıf yoktur. 
932·933 ıeneıi tahmini laparıya R••ı'm Be · f · t k ·ı· t h yet' "I - yuı ve atı üzerıne e rar vı aye e ıne ..,.,.. en 385,000, ltalya 242,500, Yunanistan "nh.lıil d 1 •• ,. 

F 
1 1 e en stanbul Vilayeti meb'uılarımız Adnan ve Fuat 110,200, Portekiz, 22,000, ranaa b ytar ··d·· 1 

10,SOO, Yugoslavya S,SOO, Türk.iye, a ınu ur üğüne Trabzon Beyefendiler, vazifelerinin ma 
33,100, Suriye • Lübnan 6,600, Fiİi· Baytar müdürü Etem Bey ter- halli fırka itlerile yakından 
tin 600, Fas 10,000, Cezayir 18,800, fian tayin edilmiıtir. 
T!'nuı S0,000, TraY,uluı 2,200, :r• alakadar olmalarına mani ol-
kun 890,000 tondur. Damızlık hayvanlar duğundan idare heyetinden çe-

Muh-t' 
8
" 'r"' •' Vilayet damızlık hayvanla- kilmitlerdir. Yerlerine yedek-

rın çoğalmasına büyük bir e- lerden Dr. Vahyi ve tüccardan 1 t •h b d hemmiyet vermektedir. Bunun Osman Beyler abnmıtbr. 
D 1 8 ID a için Şehir Meclisi Vilayetin933 Adnan Beyden bot kalan vi-

-- fevkalade bütçesine kümes hay layet idare heyeti riyasetine 
Bir kavga ç1kb vanlarının ıslahı ve yeniden ay Etem Kadri Bey ittifakla seçil 

M • i M ld ' gır alınması hususunda biner 
'Ç iŞ O ii lirlık tahsisat koymuftur. Yeni mittir. 

.. n.~NIZLI, 19' ~.A, - lrliganh (Sıfat) istasyonları in•ası için -·-----koyunde mulıtar ıntihahı yapılırk r-
çıkan bir kavga neticesinde üç k~ıl de 5 bin liralık damızlık boğa 
öl".'üşfü':• bir kaç da yaralı vardır. lınması ve mevcut boğaların 

1 
Mutecasırler hakk•nda tahkikat ya- iğdis edilmesi İçin de 8 bin lira 
pılıruıkta.ıır. sarf edilecektir. 

Çankırıda yağmur 
ÇANKIRI, 10. A. A -Dün teh· 

nmize- ve civanna na!i yağmur yağ
mışbr. 

Türkiye Olimpiyat 
komitesi 

Türkiye Olimpiyat komitesi dün 
Berlin büyük elçisi Kemalettin Sa
mi Paşa Hazretlerinin riyasetlerin
dc kongre halinde toplanmııtır. 
Kongre muhtelif meseleler hakkında 
kararlar verdikten aonn cl«t aene 
nruddet yeni idare heyeti aeçmiıtir. 
Yeni idare heyetine seçilen zevat 
,un1ardrr: 

Reia: Kemalettin Sami Pafll Hu
retleri, ikinci reis Hasip Bey, umumi 
lritp Ekr<nJ Riiftü Bey, azalar: Ah
met Fetgeri Bey "Deniz federaaye>
nu reisi", Burlıanettin Bey, Suat 
Bey "Eskrim federnıyonu, Riza B." 
Denizcilik fedel'aıyonu umumi kati
bi", lbrahim Kemal, " lıtnnbul mın
taka ı reisi~, Ali N:ımık B. 

l 
llurlft• 

Derleme işi 
ilk fitlerde yeni bir 

çok isimler var 
Derleme fitleri mektepler· 

den maarif idaresine gelmeğe 
başlamışbr. ilk gelen fitlerde 
muallimler bir çok yeni keli
meler bulmuşlardır. Derleme 
komisyonlan fitleri tetkik et
mektedirler. Bugünlerde Maa
rif Vekaletine gönderilecektir. 

Talebe birliği 
konıresi 

Milli Türk Talebe Birliği 
senelik kongresine bu pertem· 
be Halkevinde devam edecek· 
tir. Kongre saat 13,30 da top
lanacaktır. Yeni ve eski bütün 
murahhaslar kongreye ititrak • 
edeceklerdir. 
Perşembe ııüııkü içtimada İn· 

tihap encümeninin raporu ve 
izahatı okunacak, sonra yeni 
idare heyeti intihabatı yapıla
calı: ve idare heyeti programı 
okunacaktır. 

DU inkılAbına dair 
konferans 

Edebiyat Fakültesi profe
sörlerinden Halil Nimetullah 
Bey dün Darülfünun konferans 
salonunda "Dil inkılabı ve ma 
hiyeti" mevzulu bir konferans 
vermiftir. 

Tarih ve coğrafya 
suali eri 

Bu ıene liselerde aon amıf 
bakalorya imtihanları hazira
nın birinde başlıyacak ve on 
bet gün sürecektir. Bu sene ta
rih, co~afya sualleri kapalı 
zarfla vekil etten gelecektir. 
Tarih, coğrafya imtihanı bü
tün liselerde ayni günde yapı· 
lacaktır. 
Vek!let tertip ettii!i suallerde 

yeni TUrk tarihine dair muhte
lif mevzulara temas edecek ve 
b-.J tekilde yeni tarihlerin tale
beye nasıl öğretildi~ tetkik e
dilecektir. 

Hukuk felsefesi ve 
amme kültüril 
Hukuk Fakültesi son smıf 

talebeainin hukuk felsefesi ve 
Amme kültürlerine ait bilgile
rini tekemmül ettirmek için 
doktora ımrfr profesörlerinden 
M. Krozatla beraber her per
şembe günü saat 12 den bire 
kadar ıeminerde muhtelif mev 
zulara dair travail'lar yapıla
caktır. 

Kari mektupları 

Tramvaylarda 
intizamsızlık 

Mecmualar 
Ara aıra memlekette bi 

fikir hayatı uyandırmak mt 

rakı başlar. 
Yarı resmi teteklcüller b 

işe giri.irler. Bazı işi az parı 
aı çok fedailer meydana çıkaı 
Güzel, pirane isimler aranr 
memlekette i1D2aları tarunı:m 
adamlara baı vurulur. Nihı 
yet bir mecmua çıkar. 

Şu günlerde bu merakı 
arttığını görüyoruz. 

latanbulda, Ankarada, ha 
ta Anadolunun bazı kö leriı 
de bu tekilde mecmualar ç 
kıyor. 

Bunlar arasmda (Kadro 
gibi esaslı bir fikir ve nazarİJ 
yi müdafaa edenler olduğu g 
bi, istibmeti belli olmaya 
ve devtirme usulü derme ça 
ma imzalarla dolup taşan! 
da.ar. 

Fikir hayab uyandırma 
- bir mecmua çıkarmak, r 
de böyle mecmuaları hima) 
etmekle kabil olmaz ve olmı 
11119trr. 

Fikir hayab büyük harı 
ten beri sönmü,tür. Ne ycı 
mecmualar, ne büyük mecmı 
alar, ne de İsmi, ,ekli habrd 
kalmıyan diğer bir çolc gazı 
teler birer hokkabaz feneri g 
hl yanıp sönmü,tür. Nezarc 
!erin tahsisatı, fırkaların ya 
dımı, resmi mehafilin himay 
ai bunların hayatını kurtarı 

mamı,trr. Çünkü fikir hay 
için düşündüğümüz uyanıf uı 
surları hunlar değildir. Fik 
hayatı başlamak için evve 
muhitin hazırlanması lazır. 
dır. Ham bir topraaa ne 
dar tohum atılaa iyi bir ma 
BUi almak kabil olmaz. 

Memleketin seviyesine, t 
lakkisine ve ihtiyacına intibz 
etmeyen ne,riyatın hiç b 
kıymeti yoktur. Vaktile bi 
lerce albn sarfedilerek çık 
nlan bir (Şehbal) gazetesi 
dı. Fransanın L'lllustration 
nna benzeyen bu gazeteyi < 
karanlar ne bo• bir çölde m 
tuk verdiklerini ancak kesel 
ri boşaldıktan sonra anlae, 
lar. 

Maarif vekaletinin bir k. 
yıl evvel çıkardığı büyük b 
mecmua da devlete binlen 
liraya mal olduktan sonra a 
ni akıbete uğradı. Bütün l 
vak'alar ve benim yirmi y 
lık tecrübe ve mütahedem 
hakikati anlabnıftır ! 

Mecmuacılıkta yukarıdı 
afağıya değil, ortadan ~ağı . 
doğru yürümelidir. Çünkü • 
karıya hitap edenler kendil 
rine muhatap bulamazlar. 

Bizim yüksek seviyem 
memleket mahsulü fikirle 
biganedir. Çünkü onların 
nünde ecnebi lisanların açtıı 

latanbul gibi kalebalık tehirlerde geni• ufuklar vardır. Halbu 
t...ılmı, bilhaaoa kadın, çocuk ve ih-
tiyar, baata, alil gibi hürmete ve dik orta sınıfta eğer fikir ihtiy 
kate layık kimselerin iz'aç edilmek- cı varsa, onu biraz daha oı 
ten, tehlikeden korunmaaı için - yaklaşarak ateşlemek knb 
dikkatsiz bulunanlar hakkında - dir. Bizde (Bourgeois) ic 
tetbik edilmek maluadiyle nizamlar, çalı,ılmaz. Bütün hevesiır 
tilimatlar, emirler -.rolunar. 'lia 
daima vakidir, fakat ne ıarip ve ne yüksek sınıfa felsefe, edebi 
elimdir ki bu yasaklar bir zaman satmaktır. Halbuki o sınıf 
aonra unutolur, yine oaygıaızlar iz'i tiyacını daha zengin meml:. 
cata baflar. 

lıtanbulda bunlardan bugünlerde !ardan tedarik edebilir. 
en göze çarpanı, en canııkıcı kıılDI Onun içindir ki çıkan rn 
tramvaylarda görülüyor; konan a· mualar kendilerine m ıh t 
ıuller tunlar idi (Tramvaylara arka- bulamıyorlar. Gazetecilikt 
dan binilir, önden inilir) (bıııtaraf- mecmuacılıkta kari ini buln: 
tan iki aıra kadınlara aittir) (vat- 1 
maıun yanında lilmae duramaz) mak mes eğin en başlı hata 
(tramvaylara haddi iıtiabisi olan fU sıdır. Maatteessüf bütün mc 
kadardan fazla adm alınmaz) (Tram mualarımız bu hataya düt1 
vaylara yürürken inilip binilmez) ler. On beş yirmi yıldır çılc 
gibi. Şimdi it temamen yüzgeri et- batan yüzlerce mecmuanın 
miıtir; Tramvaydan inmek için ba,. k b 1 
taraftan geçmek kabil değildir, vat- 1 et eri hunu isbat eder. 
manm etrafı doludar, konıldanmak Son günlerde Ankara H 
bile kabil değil! Hele kendilerine say kevi (Olkü) isminde güzel 
gı etmek, terbiyeli bulunmak mec
buriyeti biçbir veçhile ile vazife ol. mecmua çıkarmağa başlaı 
maktan çikamayan baruınlar, tema- tik sayısı usul en konması 
men ihmAI ediliyor,kadmlarm yerle- zım bazı merasim yazıla 
rini erkekler iıgal ed.iyor,kadınlann dolu olduğu için hedefi h 
lrunılclamalan bile imkanaız olacak ka kında kat'i bir fikir verme 
dar tramvaylarda yer almalanna 
meydan verilmiyor! Bunlann kur.a- Fakat ba11lışındaki itina ki 
tında c;ocuklar, hastalar ve huıuıiy- dındaki güzellik, tertibind 
yetleri zahir olan)..,. bile güzeltilmi· dikkat bi-ze ümit veriyor 
yor! Ve ne yazık iri lrimao ~.en ~e Çok samimi bir sevgi ile t 
kırılan bu terbiyeli halkı dufunmu- k'k · ğ• b 
yoı·. I . ı et~ı. ım u_ m~~~uanın 

Lütfen bu hergün görülen kaha- gerlerının duşturu hat 
lığın tiıiinlüıünü sizde yazıp Bele- dilşm('mesini ve daha maha 
diyenin nazarı d;kkatini celbeheniz. daha yerli < ITJlasını, daha oı 

Sehzadebaşı Knlend..,.hane 1 bir yol tutmasını clilerim. 
m hailesi 

OSMA!.: FEVZi Burhan CAHIT 
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Adapazarda çocuklar hayat. 
larını kazanıp okuyorlar 

ADAPAZARI (Milliyet)-, mahalli olmak üzere bet ban• 
lstanbula yakınlığı ve bir tica· ka vardır. 
ret güzergahı olması hasebile Muallimleri, memurları, 
Adapazarı nazarı dikkab celp eanafı bir arada görmek ister
eden kazalarımızdan biridir. aeniz töyle bir kahvenin kapı
~halisi üç aınıfa ayrıhrı mual· aından içeri bakınız. Hepai o
lıınfer, memurlar ve esnaf. Şa- rada mevcuttur. Kahveleri sa
Yanı memnuniyettir ki Adanın 1 yacak olursanız bitmez, tüken· 
her evinde mutlaka iki üç ço· mez. Yetmit tane midir, seksen 
tule bulunur, bunun içindir ki mi, belki de fazla! Her biri ka· 
ll\ifusu diğer kazalarımıza ni .. p11ına kadar dolu. Tavla mı 
P~ten fazladır. oynıyan ararsınız, iskambil mi, 
. Mektebe günden güne fazla nargile tokurdatan mı? Diy~-
1htiyaç hasıl oluyor. Vakıa bat bilirim ki Türkiyenin hiç bır 
le. Ortamektep olmak üzere 1 yerinde bu kadar mebzul kah
daJıa yedi ilk mektep var am• vehane yoktur. Adapazarlılar 
illa bu da ihtiyaca kafi gelmi- tembel de ondan mı? Hayır, 
Yor. Adapazarlılar okumanın bilakis, hepıi it güç sahibi, fa. 
faydasını taktir etmitlerdir. al çalıtkan adamlardır. Fakat 
Çocuklarının hiç olmazsa ilk nereye gitsinler, ne yapımlar? 
tahıilini vermeğe azami gayret Ne bir sinema var, ne bir tiya
tdiyorlar. Öyle ki bazı fakir tro, ne de bir eğlence yeri. Be
ç?cuklar maitetlerini temin i- reket venin son zamanlarda 
Çın her sabah sokaklarda ıi.mit ıpor klüpleri fazlalqb. Genç
&atarak dolqtıktan ıonra mek ler oraya devam etmeğe batla
teplerine kofuyuorlar. dılar. Bilhaıaa Türk gücü ban. 

Öğrendiğime göre bu zaval kacılarm ve muallimlerin uğrıi 
lılar haftada iki defa izin ala· ğı oldu. 
fak pazarlarda öteberi aatmıya Ha! evet, bir de sinema açıJ. 
rdiyorlarmıt·· Tabii muallim- dı amma her ne dense rağbet 
er de vaziyeti müdrik oldukta görmüyor. Kıtın sokaklar ça· 
tından mümaneat edemiyorlar mur deryası, ııezilecek gibi 
ıııı,.,,. değil. Yazın da Adapazarmın 
Adapazarının böyle kalaba· methur Çarkından batka bir 

lık olmasına sebep filpheıiz ki meıireai yok. Bütün millet ora. 
herkese göre iş bulunma1mdan 1 ya toplanıyor. 
;e ~erkese it bulunduğundan Çalıtmak olmasa vay Ada. 
1 erı geliyor. Kazamızda biri pazarlılarm haline 1 

A.dapazarından bir manzara 
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Çin duvarları 
Milletler doğup öldü, hu duvar. K 
lar 23 asırdır yerinde. duruyor Hış ve 

1 ayvan ar 

Çl11 duvarlarına umumi bakıtJ 

Cemil sabahleyin yatağın· 
dan kalktı. Fakat aktam öksil· 

1 rüyordu. Aksırıyordu. Annesi 
Siz soğuk havalarda yaka· 

nızı kaldırır ve kendinizi soğu· 
ğa karşı korursunwı. Fakat bu 
soğuk havalarda acaba hayvan 
lar ne yaparlar? 

' I dedi ki: 
\ - Bu çocuk galiba gripe tu· 
J tuldu. 

Belki i•ittiniz: Bu hayvan· 
!ardan çoğu kı~r, hiç kıpırda
maksızın tatlı bir uyku içinde 
geçirirler. 

Halbuki Cemil hiç te grip 
tutulduğunu zannebniyordu. 
Hele o gün arkadaşları ile be
raber, mahallenin arsasında 
fubol oynıyacaklardı. Gitme
mek olur mu? 

Fakat bunlar bir fey yeme
dikleri için açlıktan ölmezler 
mi? diye soracaksınız. 

Hayır! ölmezler. Vakıa 
bunlardan bazıları arasıra ne 
bulurlarsa yerler. Lakin çoğu 
yazın aldıkları gıda ile vücut
larında biriken yağı sarfeder
ler .Dikkat edilmittir ki, bu hay 
vanlar uyandıkları zaman da· 

Sabahleyin yatağından kalk 
tığı zaman annesine dedi ki ı 

- Vallahi hiç bir feyim yok. 
1 ~alkacağım ve sokağa çıkaca· 

1 gım. 
Fakat annesi her feyden ev 

vel çocuğunun sıhhatini gözeli· 
yordu: 

ha çok zayıf olarak gözlerini 1 - Eğer oyuncağım kırar· 
açmı,Iardır. san, yenisini almam. 

Meıela ormanın bir tarafına - KitaplaTımı da yırtarsam, 
gınnız. Bu ne? Sümüklübö- yenisini almaz mısın? 
cek ! Sırtındaki evceğizinin ici
ne çekilmi,, aı{ız tarafını da 
çıkardığı salyalarla güzelce her 
&rafından hapıebnif, ~obasız, 

Eski Mısırlılann 
öküzü 

odunsuz, evinde ılık ılık iıtira- Eski Mısırlılar "Apis" is-
hat ediyor. minde bir öküze taparlardı ve 

Kaplumba~alara da dikkat onu Allah diye tanırlardı. 
ettiniz mi? Bunlar ilk rniruklar Apis'in bir tarafında yeni 
başladığı zaman eıraren;iz bir ba,lamıf ay gibi bir leke vardı. 
llll'dte ortadan kavbo u~lar. Mısırlılar Apis ittihaz ettikleri 

Nereye giderler? diyeceksi- öküze dört bet sene taparlar 
niz. T oprağm bir kovuğuna sı- ve sonra bir çe,menin batında 
ğınırlar ve ancak bahar geldiği 1 boğazlarlardı. Ondan sonra da 
zaman, meydana çıkl'\rlar. yerine başka bir öküz ararlar-

Hele kurbağalar! Yazın su dı. Fakat o beyaz leke yüzün
kenarlarmda vakvaklarından den hazan böyle bir öküzü se· 
durulmaz. Fakat kı•ın ortalık nelerce arayıp bulmak kabil ol 
tısu ! • mazdı. Eğer böyle bir öküz bu 

Peki, bUtün bu kurbağalar lunursa, onu sahibi Oziris ma
ordusu kışın nereye t?İder böy- bedine götürürdü. Bu mabette 
le? Onlar da kısın bataklığın iki muhte.em ahır vardı. Oküz 
bir kenarına sığınırlar, siz na- . bunlardan birine girdiğine gö
sıl kı•ın sıcak odanızdan çık· re, Mısır için uğur veya uğur
mak istemezseniz, onlar da bü- auzluk telakki edilirdi. Bu ökü
zi1ldüklerl yerden kımıldamaz- zün bulunu,unun yıldönümü 
lar. gene merasimle tes'it edilirdi. 

Sakın hal 

- Olmaz yaVTUm, dedi, hali 
aletin var. Bu halde sokağa çı 
karsan, sonra büsbütün haıta 
olursun. 

O sırada babası odaya gir-
di. O da annesini tastik eti: 

- Olmaz, dedi, insan hasta 
hasta sokağa çıkar mı? 

Eyvah ! Güzelim futbol oyu 
nu güme gitmitti. Akıi gibi bü. 
tün arkadaa!arı da kendisini 
bekliyecekti. 

Tam oyun zamanı arkadat
ları sahaya geldiler. Bekle bek 
le ! Cemil yok .. 

- Yahu, nerede bu Cemil? 
- Bugün oyunumuz oldu-

ğunu biliyordu. 
Bir batkası •öyle bir teklif. 

te bulundu: 
- Haydi evine gidelim, ba

kalım ne yapıyor? 
Hep birden kalktılar. Cemi-

lin evine doğru ollandılar. Ce 
milin odasını biliyorlardı. P<'n· 
ceresinin altına geldiler. Tek
lifte bulunan çocuk bağırdı: 

- Cemil, Cemil •. 
Cemil arkadatlarının sesini 

duyunca, zaten aklı fikri fut-
bolde olduğu İçin, hemen yata 
ğtndan fırladı. Pencer ye kot· 
tu. Ne görsün, bütün oyun ar· 
kadqlan orada .. 

Meseleyi kendilerine anlat
tı ı 

Bütün arkadaıları hayıflan. 
dılar: 



• MiLLiYET SALI 21 ŞUBAT 1933 

~ ÖirinCi Sahifeden Geçen Y azdar ,.._I ---;-1~~-~--~--~J 
.,. ifÇi üti,.ent.r bir ,,,.,.,.,,.. 
lo lı 6ÜJ'omıuaı mÜJ'-ot eı. 
melUlirt.r. 

- • • : • 1 ; • ~ • • ... ' • f • • 

Mizah 

Pahalı kürk 
- Ne güzel bir kürk yapbrmı§ 

am? Her halde pahalıya çılmııt

br. 

RADYO 
Bugünkü progra 

Göz Hekimi 
PROFESÖR 

Ordular karşı 
Karşıya! 

( Bcqı 1 inci aalıi/etle ) 
Milletler Cemiyeti Büyük 

Meclisi, 19'lar komiteıinin va
sayasmı kabul ettiği takdirde, 
Japonyanın bu vasayayı redde 
deceği ve buna ,iddetli bir teb 
liğ ile mukabelede bulunacağı 
söylenilebilir• 

Bundan batka, hükUmetin 
mezkiir vasayayı Büvük Meclis 
tarafından tasvip edildii!i tak
dirde Cemi:veti terketmeğe ve 
bunu yapmak İçin zaruri mu
ameleleri ifa ve ikmal evJ,,me
ie karar vermiA oliluğu bilcHri
livor. Maamafih, Meclisi H~ 
ile müzakere ve mü~v,.re edil
meden evvel bunun atb;ki tari
hi hakkında hir karar itihaz e
dilmivece~ ilave olunmakta
dır. HH1dlmel. m1'hrem bir ic:
tima aktedecek, bundan sonra 
ilivette Jaoonvanm Milletler 
Cemiyetine karın olan vaziveti 
ile Jaoonvavı 'hu kararı ittiha
za sevketm;s olıtn vulruatın te-
9,.1.ıaü hakkında izahat vere
cektir. 

Bu sab,.hl<i kabine İdimam 
dan sonra M. Saito ve Kont U
şida, sarava ıııitmi~ler ve impe
ratora hiiı.1\metin kararını ar
zetmislerdir · 

Amerika dQnanma~ı 
maner•rarıa cıktı 

LONDRA, 20 A. A. - San
F rancisco' dan Deyli Telgrafa 
bildirilivor: 

Büyük Okranostaki Ameri
kan donanmasının manevrala
rı bugün bihnittir. Bu manev
ralara 220 gemi, 236 tayyare, 
39 bin bahriye zabit ve neferi 
işirak etmittir. Manevralar, 
diltman tayyarelerinin Kalifor 
İıiyada kain Puget Sound de
niz üsleri üzerinde yapmıf ol
duldan bir taarruz ile netice
lenmittir · Yalnız kruvazörler
le himaye edilen bu tayyarele
rin San - Franclaco, Los Ange
les ve Pedro'vu tahrip edebile 
cekleri fil heli görülmektedir. 

Bundan bqka dlltmanlarm 
Hawai'yi alıp ta onu bir deniz 
Uasü olarak kullandıkları far
zedilse bile onların tayyare ge
milerinin Kalifornlya sahilleri. 
ni müdafaa eden kuvvetli do
nanmaya rağmen 2100 milden 
ibaret olan mesafeyi kat' a mu
Tafak olup olamJYacakları ıu
ale .. yan gartllınektedir. 

Maamafib, Aınerika ordu Te 
donanma mtltebasaıalan, kara 
ve deniz orduJarnım takviyeai 
ve BUyük Qk:yano• üılerinin 
nlabı IGzumıma kall olnıutlar
dlJ'. 
SllAlıları bırakma ltonfe
ransından da çıh•calı? 

TOKIO, 20. A. A. - ~ar
biye ve Bahriye Nezaretlerı, Ja 
ponya Milletler Cemiyetinden 
,.ekilir rekilınez, silahlan azalt 
"" " daki murahhaı ma konferansın ıır. bil 
lannm da geri almaca!<ını • 
dirmitlerdir. COnkll Cenevre 
muhitini 9imdiki b~lde Japon
ya'ya l<arfı fazla bır dütman
lık gö !rdiifl :zannmda bulu-
nulmaktadır. . 

Bununla beraber dı~er Ja
pon murahhaslarının Cenevre
de miltahit nfatile brrakdma
lan muhtemeldir. 

Japonyamn silahlan az":lt
ma konferansından da çekil
mesi derpif edilmekle beraber 
Washngton ve Londra itilafla
rın tam bir dikkatle riayet göı
terınekte devaın edeceği de e
hemmiyetle kaydolunmakla. 
dır. 

EoortA tahl19e 
LONDRA 20 A. A. - Roy

ter Ajansı~ Tokyo muhabiri 
bildiriyor: 

Japon Hariciye Nazrrı Nan. 
kin ve Pekin Hükumetlerine 
Jehol'lln muntazam Çn kıtaatı 
tarafından tahlye edilmesini 
ve büyilk seddin iki tarafında 
bitaraf bir mmtaka ihdasını 
teklif edecektir. Bu suretle Je
hol eyaletinde icrası mutasav
ver askeri harekittn Çm'in •i
maline sirayet etmesi imkanı
nı azaltmıa olacaktır. 

ı, isteyenler 

- Hayır, iki defa sinir buhra
nı l"eçirdim, o kadar .. 

Takaitle elbise 
Bendeniz 18-19 )'llflannda bir Borcunu vermemekle manıf ar 

sencim bir çok mekteplerde fabrika kadaılardan biri aorduı 
ve müeueşelerde bulundum.Her ne- - Yahu, ıenin terzi bana da 
reye oluna 0111111 odacılık, potta ve taksitle elbise yapar mı 7 
ticaret hanelerde hizmet ederim 80 _ Seni tanır mı? 
kurut bir yövmiye ile çalıtınm ay- - _ Hayır, tanmıu. 
ni zamanda kimıem olmacltğı için - Ôyle iae bir tecrübe eti 
fakirim çalı,acağmı yer natnuslu ol-
ması prttır. Arzu edenler ,u adrese Mahkemede 
münu:aatları rica olunur ef. lstanbul 
Eclirnekapı Kariye mahallesi imaret 
aokak 35 No. hanede Enver Cabit. 

Muhasebe bilirim.. ticarethaneler
de çalıfbm. Öğleden IOnra çalıt
mak üzere yazrcıltk veya yevmiye İ§ 
çiliği gibi vazife IU'&yorum. Tüccar 
kefil gösterebilirim. lateyenlerin 
Milliyette Aptülkaclir rumuzuna mü 
racaatlan. Adreai: Babıali Mahmu
diye caddesi 24 numaralı Madam 
Haykubi pansiyonu M. Aptiillııadlr. 

• • • 
Her türlü iti yazıhanelerde oda

CJlık, kapuculuk, yevmiye İ§çiliği, 

müsait ıeraitle yapanın. isteyenlerin 
Milliyette lamail rumuzuna müra
caatlan. 

"' "' * 
Senelerden beri Londranm yük 

1ek sınıf ailelerinin nezdinde mü
rebbiyelik yapan Viyanalı bir 
matmazel burada kibar bir aile 
nezdinde mürebbiyelik etmek ar
zusundadır. Adreo: ilan memurlu 
ğunıla B. M. E. rwnuzudur. 

• • * 
325 senesinde lstanbul sanatlar 

mektebinden mezun demircilikle 
m"§gul bir efendi iş arayor. Şerait 
gayet müaa.ittir. lateyenlerin Kaclt-

lf • • 

Dört sene daktilo, kased8l' -ve rnu
liasebe muavinlilderinde bulundum. 
Bon servisim vardır. Türkçe, Fran
ıızca tamaımle ve kısmen lngilizce 
bilirim. Kefalet ırerebiliriın. Ufak 
bir nıaatla it anyorum. Arzu eden
ler aıağıdaki adre1e mektupla mü
racaab etıinler. Milliyet gazeteai İt 
büroıu S. N. H.._ 

Yeni neşriyat -Mimar 
Bu mecmuanın 25 nci u.yı11 

müteaddit mealekl yazı ve eıer 
ler ile nefis bir tab' ıda çıktı. 
Yalnız müntesiplerini değil, 
güzel san' atlan aevenleri de a
lakadar edecek bir tekildedir. 

lıtanbal ikinci icra memurluğun
dan: Bir borçtan mahcuz Ye paraya 
çevrilecek bir Gr-..hm marka tenez. 
siih otomobili 23-2-933 tarihinde 
oaat 12-14 de Sultanahmet divanyo
lunda Metanet garajmda açık arttır 
am ile 1ablacağından taliplerin ma
hallinde hazır bulunacak mem11111na 
932-2965 Doaya numaruile mlira
caatlan ilan olunur. 

leden aonra Japon heyetine bir 
kablo göndennittir. Bu kablo
nun Japonyanın Milletler Ce
miyetinden çekilmek için ver
mit olduğu karan bildirmekte 
olduğu tüpheaizdir. Maamafih 
bu karann •ncak bili.hare kat'
ileteceği tasrih edilmiftir. 

Bir libre buğday giJn
dermegeeeğb 

LONDRA, 20 A. A. - A
mele F rrkaaı namına dün ak
tam Briıtol' de bir nutuk aöyli
yen M. Lanıbury, bir kere da
ha Japonyaya kartı müeyyide 
ler tatbik edilmesini iıtemit
tir. 

Mumaileyh, iktiııadt abluka 
nın en müeaair bir tedbir ola
cağını tasrih etmittir. 

Mumaileyh bilhaısa töyle 
,demittir: 

" - Eğer lngiltere Hüku· 
meti Japonyanın beynelmilel 
akitleri ihlal etmemesini ve Çi
ni endi,eye dütürmemeyi haki
katen arzu ediyona, Tokyo ka 
binesine •u ıuretle bitap etme
miz İcap eder: 

Reis - Adamcağızın aaatini 
çalmı§Sm. Fakat delil bulamadıir 
mız için beraet karan verdik. 

Maznun - Teıekkür ederim 
bakim Bey, artık aaat benim oldu 
değil mi? 

Kavga 
Kansı - Senin bu kadar bu

dala olduğunu bilmeseydim, hiç 
ev !enir miydim 7 

Kocasr - Seni İstediğim za
man, bunun farkına varmalı idin.. 

Parça 
Hanifenin annesi piyano ça 

lıyordu, Evvela babasmın iste
diği bir parçayı çaldı, sonra 
annesinin hoşuna giden batka 
bir parça çaldı. 

Hanif enin annesi kızına sor
du: 

- Kızım, aen de hangi par
çayı istersin?. 

- Anne, ben bir parça çi
kolata isterim. 

Ankara'nı.n en .büyÜk 
·. . . '•,i,' . ',· -._ . ~ . 

· Kitap, 'gazete ve 

Kırta~iye mağaza.sı ' 
. ' 

A '"K B ·A· .. :~~; 
.. . t ' 

. llıtap evi va kırtasiyecilik ,:. 
f. Anafartalar cadd~ıi 

..... · Telcton :."3377· .. . 
; Her lisanda gazete · 
·. mecmua 'le kitap . 

Her nevi kırtasiye eşyası 
ve mektep leva">'.ımı 

; Her · türlü Fotoğraf 
lev'azlmı' - makineler 

ve amatör işleri 

Etem Pertev ıtriyatı 

Kütahya çinileri 

6 

Göz Hekimi 
D~ Süleyman Şükrü 

Birinci ııınıl ınOteh-

( Babıali) Anka,.. caddeııl No.150 

4 

lS-18,45 Makbule Hanını. 
18,45-19,30 Orkeatra. 
19,35-20 Fransızca ders (ileri 
olanlara) 
20-20,45 Hikmet Rıza Hirıı. 
20,45-21,30 Stüdyo oaz heyeti. 
21,30-22 Nimet Vahit H. 
21,30-22,30: Gramofon, Ajana 

Borsa haberi, saat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 orkeatra, 18 Keza (Aka 
fest uvertürü Şopenyana ıiliti, S 
bal), 19 Ajana haberleri, 19,15 H 
zam fash, 20 Hava rııporu, 20, 
dana musikisi. 

VARŞOVA 1411 m. 
13,15 plilk, 16,50 Keza, 18 senfo 
konser, 19,25 Hafif musiki, mü 
beler, 21 tagannili orkeatra 
tarafından operetler, müaahabe,23 
caz, 24 keza. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18 piyano Keman konseri, fİİrl 
19,20 Sigan musikisi, müsaba 
20,35 Pette openımdan naklen: 
Chemineau isimli opera temsili, 
teakılıen caz, 24,20 tqannili Si 
muıikiıi 

MONtH SJZm. 
18 Kuator oda maıikiai, 20,30 K 
taganni heyeti, müaııbabe, 22,30 
gannili opera musikiai. 

VIY ANA 517 m. 
18 çay musilciai (Charl,. Gaudri 
kımı) 20,35 orkestra muıikiai ( 
Strauss'un eaerlerinden), 22 Tu 
cenubunda) ile (Der Gespan v 
Semberia) isimli birer perdelik t 
ailler, 23,15 Bar muıikial (K 
saı...,fon, taganni). 

PRAC, 487 m. 
18,55 plak, almanca neşriyat, 20, 
Radyo orkestraaı. 22,35 Keman k 
ıeri ve piyano, Keman parçalan. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13 plak, 18 kanıık konser, 19 
mal,.di, 20,40 plik, 21,05 Senfo 
konoer, Mu~abe, 22,20 Konseri 
devamı. 

BRESLAU, 325 m. 
20 parazit ile mücadele (lronfera 
20,50 pli.k 21 kan,ık nep1,.at, 23, 
Sujasiyat, 24,05, konıer. 

ZAYl - Aksaray Askerlik ıubes' 
den almıt olduğum terbia vesika. 
ve nüfus cüzdanonı zayi ettijimd 
ve yenisini çıkartacağnndan eski 
nin bükmü olmacltğı ilan olunur. 1 
hisarlar idareainde imalat ıubeai 
murlanndan Naİın Cemil 

Eski ve yeni harflerle 
mabım mlihrilmlll Pmdill'• 
biç bir kimseye borcum olmama 
beraber kimseye teberrilatta da 
lunmadımı ilan ederim. 
OslriiTclar Doğancalar Saray aok 
23 numarada oakin merhum Ka 
kam Hact Bürbanetin Bey haremi 

Hacı ZEKiYE 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dalüli7:e baatalıklan 

mütehassısı 
Cumadan maada hergiin öil 

aoııra saat (2,30 dan se; lıad.r l 
tıınbulda Divanyolunda 118 r.u 
ralı husuııi dairesbıde dahili baot 
lıldan ıı.ıuaJ'ene •• tedavi eder. T 
lefon: lıtanbul 22398. 

1 

"Bir libre buğday gönder
miyeceğiz; bir ton iptidai mad 
de, harbetmenize medar ola
cak tek bir ,ey göndermiyece-
ğ• " ız. 

M. Lansbury, Amerika ile, 
berri Avrupa Devletleri ve ln
giltere bö le bir lisan kullan-

At yarışları daima tehlikesiz geçmez. Bilhassa 
-manialı yarışlarda ekseriya böyle kazalar olmahfa· 
dır. Koyduğumuz resimler bu kazalardan birini giJs· 
termektedir. İr.gilı'erede yapılan bu yarışta iJnde gl• 

k . 
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Aydın A. 37. Sa. Al. I be günü saat 14,30 da yapı 
Kom. dan: Aydındaki aske · lacaktır. Taliplerin şartna
.-in dört aylık ekmeklik u- mesini görmek üzere her 
n.u kapalı zarf usulile müna gün ve pazarlığına iştirak 
kasaya konulmuştur. ihale için o gÜn ve vaktinden ev
si 11/ Tvtart / 933 tarihine vel komisyonumuza mü-
müsadif Cumartesi günü racaatları. (35T (741) 
ı;aat 15 te Aydında Alay 1 187 

karargahında yapdacak- " ... • 
tır. Sartnamenin bir sureti Harbiye daireaine 2,000: 

• 2,500 adet çapalı kazma kılıfı 
Ankara Milli Müdafaa Ve- açık münakaaa ile alınacaktır. 
kaleti, İstanbul 3. ncü Kol- ihalesi 4 Mart 933 cumartesi 
ordu, lzmirde Müstahkem günü saat 14 te 3 K.O. Sabnal· 

cvki, Denizlide A. 51 sa- ma komisyonunda yapılacak· 
tın alma komisyonlarında br. Taliplerin tartnameaini ve 

nümuneıini görmek üzere her 
vardır. Taliplerin yevınü gün ve İ•lirak için mezkur sa· 
mezkrda ihale saatinden ev ıı.tte Fındıklıdaki komisyonda 
•el 770 lira 54 k-uruştan İ· hazır bulunmaları. (2S) {S83) 
aret teminatı muvakkate- SO 

erile beraber tekliflerini • • • 
havi zarfların komisyonu-· Muhabere kıtalan ihti-
. • ı??a tevdi edecekleri ilan ~ yacı için pazarlıkla 6 kalem 
olunur. (3025) (699) l kuş yemi satın alınacaktır. 

108 halesi 25/Şubat/933 Cu-
::. " "" ' martesi günü saat 14 te ya-

T rabzon Sa. Al. Kom. pılacaktır. Taliplerin şart-
dan: . . • , namesini görmek üzere her 

r.a?zon garruzonu ih~- gün ve pazarlığa iştirak i
yacr ıçın k:ıpa_lı .za~f usu~le çin o gün ve vaktinden ev
l 7 4,000 kilo ıkincı fabrıka vel komisyonumuza müra-
unu münakas~ya k?n~~- caatlan. (38) (781) 

• 
lstanbul Gümrük Muhafaza 

Başmüdürlüğünden: 

Benzine Aittir 
1 - Gümrük Muhafaza Umum kumandanlığı emrin
deki deniz vesaiti için (100) tondan az ve (135) ton 
dan çok olmamak üzere satm alınacak benzin kapalı 
zarfla kırdırmağa konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartları kağıdının tasdikli suretleri 
lstanbulda Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden ı' 
Ankarada Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığın
dan alınacaktır. 

3 - Kırdırma İstanbul Gümrük Muhafaza Başmü· 
1 

dürlüğünde kurulacak alım satnn komsiyonu tarafın
dan Jfapılacaktır. 

4 - - Kırdırma 7-3-933 tarihine raslıyan salı günü 
ıaat 14 tedir. 

5 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre 
gün ve saatinden evvel bu ilanın 3 üncü maddesindeki 
komisyona verilecektir. 

6 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 1,5 ğu olan 
3148 lira 88 kuruşluk muvakkat güvenmelerile "te
minat" belli saatten evvel komisyona gelmeleri. 

7 - Alınacak benzinin evsafını gösteren kağıt esas 
şartnameye ilişiktir. 

8 - Belli olan saatte tutulması adet olan zabıt ka
ğıdı doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabul ediimiye-
cektir. (644) 

66 
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Tıp Fakültesi Reisliğinden: 
muştur. Glutenı asgan yuz ı • • • 
de 11 olacaktır. Teminab Çorlu garnizonunda bu- Tıp Fakültesinde münhal bulunan seririyatı ayniye 
muvakkatesi 1300 liradır. lunan kıtal ihtiyacı i- ile İlmi Ensaç ve mebhasürrüşeym ve Fiziyoloji dersle-
6 Mart 933 pazartesi günü çİn kapalı zarfla ri için talimatnamei mahsusuna tevfikan bilimtihan bi
saat 14 te ihalesi icra olu- 140,000 kilo ekmeklik rer müderris muavini alınacaktır. Fazla tafsilat almak 
nacağmdan, taliplerin ev- un satın almacaktır. ihale- istiyenlerin bu baptaki şeraiti ve İmtihan günlerile soru 
saf ve şeraiti anlamak üze- si 16/ Mart/ 933 Perşembe lacak sual mevzularım Öğrenmek Üzere Tıp Fakültesine 
re her gün ve münakasaya günü saat 14 tedir. Taliple müracaatları. (782) ı 
iştirak için mezkUr gÜn ve rin şartnamesini görmek ü - , 
saatte Trabzon satınalma zere her gün ve münakaaa- ı fatanbul Belediyeai Uanları 
~?misyonuna müracaatları ya iştirak için de tayin edi-
ılan olunur. (3026) len gün ve saatte teminatla ı----------------------

(720) rile birlikte Çorluda 61. fır Vesaiti nakliye reııminden olan borcundan dolayı 
142 ka satın alma komisyonu- haciz altına alı'.'4'.ın 1919 numaralı otomobil borcun 

na müracaatları ( 3027 ) ödenmemesinden Üçüncü müzayedesi olan 23 Şubat 
(721) 933 perşembe günü saat 11 de Seyrisefain karşısında İs 

..... 
Top koşum hayvanab i-

~İn pazarlıkla 400 çul ve "' • • 
300 belleme satın alınacak 61 F 5 Al K d 
tır . ihalesi 22 Şuı>at 933 • • a. · om. an: T ekirdağında bulunan 

mail bey garajında satılacağı iliin olunur. Madam Ka- 1 
terine ve Mihal efendinin sahibi oldukları 1442 ve 1162 
numaralı otomobillerinin vesaiti nakliye resminden 
olan borcundan dolayı haciz altına alman1442 numa
ralı Fiyat markalı otomobil 23 Şubat 933 rıembe gü
nü saat 11 de Taksimde otomobil takse mahallinde bil
müzayede satılacağı ilan olunur. (784) 

arşamha günü saat 11 de- krtat ihtiyacı için 191,000 
dir. Taliplerin evsaf ve nü- kilo ekmeklik un kapalı 
munesini görmek üzere her zarfla münakasaya kon
gün Ve pazarlığa İştiraki- muştur. ihalesi 16/Mart 
çin o gün ve vaktinden ev- 933 perşembe günü saat ----------------------
vel komisyonumuza müra- ıs tedir. şartnameyi gör- İstanbul G ·· mrükleri 
~aatları. (37) (762) k alın k • t • l · 
- 201 me ve a il ıyen enn Baş 

0
•• 

0 
•• rl .. g"' 

0 
•• 

• "' • her gün ve münakasaya is-
Hıı.ydarpata hastanesi için ı t irak edeecklerin mezklır 

6500 kilo •üt acık münakasa gün ve saatte teminatlarile 
ile ıolınacakt~r .. ~h~lesi 4 Mart birlikte Çorluda 61. F. Sa. 

n: 
933 CmRrtesı gunu saat 11 de- .. 
Jir. Taliplerin ,artnam · · Al. Kom. nuna muracaatla 
.ı>rınek üzere her gün ve C:~~ · rı." (3028) (743) 

0 11kasaya i~tirak için nıezkilr -----------
s:ıatte komisyonda hazır bulun ZA yt _ lstanbul ithalat Gürreü-
ınaları. (22) (51>1) 

48 .... 
K . O. kıt'atı ihtiyacı o

lan 45,000 kilo yulaf pazar 
ı,kta satm alınacaktır. iha
lesi 23 Şubat 933 perşem· 

ğünden çıkardığnnn: ipliklerin gÜm

rük resmi için depozito eylediğimiz 

(343.92) liralık 14 ağustos 1932 ta
rihli 537611 numerolu makpuz zayi 
olduğu e1netle yeniıini alacağımız
dan, llMZla'lr makpuzun bir l(Üna hill< 
mii olmadığnu ilin eyleriz. Dilber 
ıra~ .. Kardewler Müesaesatı. --

Merhum 
Muallim Ma:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda,.... tabedilen 

Ameli Hayat Alimi 

(Berberi N. GASS~~)un 

Gümrük kanununun 19 uncu maddesi mucibince 
İstanbul ve Haydarpaşa Gümrükleri mmtakası dahilin
de merakibi bahriyenin en yalan Gümrük idaresinden 
müsaade almağa muhtaç olmaksızın yollarına ancak a
şağıda yazılı olduğu üzere devam edebilirler. 

İstanbul sahasında Boğaziçi ile Halıcm tabii vazi
yetleri nazarı dikkate almarak bu losım kanunun 19 un
cu maddesinin tahdidatı haricinde kalmak üzere. 

1 - Karadenizde Bulgaristan hattı boyundan itiba
ren Boğaz methalindeki Rumelifenerine ve Karadeniz. 
de Şile mmtakasmdan itibaren Boğaz methalindeki A
nadolu Fenerine kadar olan sahil boyunca imtidat eden 
sularda merakibi bahriye için bir mil mesafe tayin edil
miştir. Haydarpaşadan itibaren Adalar dahil olmak 

ı üzere İzmit'e kadar olan mmtakanm tabii vaziyeti na-
1 zarı dikkate alınarak Boğaziçi ve Haliç hakkında yapıl
dığı veçhile bu mmtaka dahi tahdidattan istisna olun-

1 muştur. 
2 - Y alovadan başlıyarak Gelibolunun karşısında

ki Lapseki sahiline ve Ahırkapıdan itibaren Geliboluya 
kadar olan saha için de bir mil kabul edilmiştir. 

j 3 - Lapseki ve Geliboludan Kumkaleye ve Seddül-

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türl< Anonim 
Şirketinden: 

Atpullu , şeker fabrikasının 
İstanbul depolarından kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek. 
sik olmamak üzere satılır. 

Kristal Toz, kilosu 
36,ıs kuruş 

Sadılaadc Birader 
Vapurları 

Karadeniz Poııtns 

~unılu ~nar 
Vapuru 21 Ş b".t 

SA 1 
saat 16 da Sirkeci 
mından hareketle (Zon 
lnebolu. Ayancık, Samsun, 
du, Giresun, Trabzon, Su 
ne ve Rize) ye azimet ve 
edecektir. 

Fazla tahiLi.t için Sirkeci 
:nenet hanı altmcla acenta 
müra.,.,.t. Tele. 22134. 

SEYR1SEFA 

!\o1erkez a.c•nta ~ C.alata K:) ;ıı f'Ü 

'?362. Şob. A. Sirkec.J MühDrd 

Jo H . Z. 3740. 

IZMIR • PiRE • iSKEN 
RİYE POSl ASI 

''ANKAR 
21 .Şubat salı 11 c!e 

TRABZON POSTA 

KAR AD EN 
22 Şubat çarşamba 1 
Galata rıhtım· ndan . 

ZMİ~ • Mt RSIN PO::.. 

ANAFAR 
22 .Şubat çarşamba 1 
İdare nhbnwıc1a'I kalk 

Taşradan vuku bulacak l ı._ ___ -114 

siparişler yüzde yirmisi pe. 1 
1 
de 8

8

1ugfüık · 
şin ve mütebakisi hamule 
senedi mukabilinde öden. 
mek ··zere erhal gönderi. 

Depodan itibaren bil. 
cümle masarif ve mes'uliyet 
m •· şteriye aittir. Müşteri 

interse sigorta ettirilir. 

Adres: Istanbul! 
Bahçekapı 4 üncü 
Vakıf han 4 Üncü 
kat, Telgraf ad
resi: Istanb 1 Şe-

ker - Telefon: 
24470-79 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden: 

Eswe Superh 
Alınan istaıyonun i 
t <'matik olR r · k ı l< 

Dr. l H SAN S 

İSTAFILOKOK A 
.tafilokoldardan müte.-ellit 
genlik, kan çıbanı, koltuk 
hanı, arpacık) ve bıitün cil 
lalıklanna karı ı p~k tes · 

atıdır. Divanyolu No. 1 

!!!111- Ürolog - Do to• 

Celil Tevf 
idrar yollan baıtalıkla 

Birinci sınıf müteha 
Sirkeci Muradive cadd. N 

İat. Mr. Kumanda 

Sahnalm kom. ila 

Çorlu 61 Fırka Satı 
Komisyonundan: 

Çorlu 61 Fırka kıtaa 
yacı için 9500 kilo şeke 
münakasaya konulmu§tu 
lesi 28 Şubat 933 s lı gü 
at 14 le yapılacaktır. Tal 
ıartnameaini görmek 
her gün ve münakasaya 
için o gün ve vaktind 
Çorludaki 61 Fırka Sat 

1 - 931 ve 932 senelerinde mazeretlerine binaen vak komisyonuna müracaatl 

İDEAL BÜRO 
bahire kadar olan Boğazın imtidat ettiği saha tahdi
dattan müstesna olmak üzere Kumkaleden itibaren Ça
'!~kkale Gümrük Müdürlüğü mmtakasmın İmtidat etti
gı sahil boyunca ve Seddülbahirden lnoza kadar olan sa 
ha için muarız körfezi dahil olmak üzere bir mil tayin 
olunmuştur. 

tinde müracaat ederek ikramiyelerini alamıyan malw- (3016) 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

ı Tevzi a lalli: Mili· yet Mat~aası 
tön "'eriıen kitaplar için posta ııcreti alınmu. 

l ı 4 - ~~kkale boğazı haricindeki Bozcaada ve 
Jmroz sevahılı Bozcaada kanalı müstesna olmak üzere 
bir mil kabul edilmiştir. 

1 5 - Bandırma körfezi dahilindeki Fener adasın-
dan Bandırmaya kadar olan sahanın tabii vaziyetine bi
naen Bandırma körfezinin imtidat ettiği saha yarım mil 
tayin edilmiştir. Fener Adasile Preme adasını teşkil e
den boğaz bu kayıttan müstesnadır. (774) 

Kiralık dükkan 

lerle şehit ve yetimlerinin istilıkaklarına ait bordroları • • • 
Maliye vekaletine ve cetvelleri de Askerlik şubelerine ihtiyat Zabit me 
göndrilmiştir. Buna göre esbabı istihkalan Askerlik çin 400 çay fincanı 
Şubeelrine müracaat etmeleri. . bağı 25-2-933 cum 

2 - lşbu tevziattan sonra müracaat edeceklerın günü saat 14 te al 
paralan 933 tevziatında verileceğinden beyhude yere nakasa ile satm alma 
M.M. vekiletine müracat edilmemesi. . isteklilerin şartname 

3 - 933 senesinde vaktinde müra~at ebnemışA olan- munelerini görmek i 
lar için aynca bir tevzi yapılmıyacagmdan malUllerle 1 gÜn komisyona urrr 
şehit yetimelrinin behemehal 1 Nisan 933 tarihine ka- rı. (505) ' 
dar şubelerine müracaatla kaytlarmı yaptırmaları, bu 
tarihe kadar kaytlarmı yaptmruyanların müracaatla- - • * 
rmm bilahare kabul edilmiyeceği ilan olunur. (3022) Harbiye mektebind 

(655) cut 43 adet Maskeni 
67 ri 21-2-933 salı gün 

1 
• Eminönü Mal Müdürlüğünden: Gülhane hastanesi ------.--h---

1
---M _________ ;__ 10 da pazarlığı yapı 

1 karşısındaki iki numaralı kahvehane ve aşçı dükkanı Gebze n İsar ar üdürlüğünden: tır. İsteklilerin izah 
eski kirası olan senevi elli lira kira Üzerinden 13 Mart idaremiz ambarlarında mevcut (14759) kilo ihrak mak üzere Merkez ' 
933 pazartesi günü saat 15 le açık arttırma uıulile ki- hk tütün tarihi ilandan itibaren "15" gün müddetle a- danhğı Satınalma 
raya verilecektir. Taliplerin yüzde yedi buçuk nispetin- çık arttırmaya konulmuştur. Taliplerin muayyen gün. yonuna muracaatlan 

--~--------~--------------------..Q...-L.ı.......-.......ı.:.ca1..~·:ı....ıı:ADO~·IMOlıaa.ıı•·~·--..ua.a......ı:J.;51)._ __ .LL..J.laau..U0 -..•·~·--ıaLaı.!DM!deı:i.l....CZ7.2:l-______ ......ı...l..5'~~)----......:....~-1 
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G iP Karış ASPiRiN 
Taklitlerden Sakınınız 

EB Komprimeleri u lan nız 
81 
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lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Benzine Aittir 
1 - Gümrük Muhafaza Umum kumandanlığı emrin
deki deniz vesaiti için (30) tondan az ve (100) ton
dan çok olmamak Üzere satın alınacak benzin kapalı 
mlrfla kardırmağa konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartlan kağıdının tasdikli suretleri 
lstanbulda Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden 
Ankarada Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığın
dan alınacaktır. 

3 - Kırdırma İstanbul Gümrük Muhafaza Başmü
dürlüğünde kurulacak alım satım komsiyonu tarafın

. can yapılacaktır. 
4 - Kırdırma 7 -3-933 tarihine raslıyan salı gÜnÜ 

saat 15 tedir. 
5 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre 

gün ve saatinden evvel bu ilRnın 3 üncü maddesindeki 
k<>mİsyona verilecektir. 

~ - !"'er İstekli, biçilmiş bedelin % 7 ,5 ğu olan 
02:> lıra muvakkat güvenmelerile " temi-
at" belli saatten evvel komisyona gelnieleri. 

7 - Almacak benzinin evsafını gösteren kağıt esas 
şartnameye ilişiktir. 

8 - Belli olan saatte tutulması adet olan zabıt ka
ğıdı doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabul edilmiye
etkir. (643) 
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Edirne C. Müddei 

EN MÜKEMMEL RADYO CİHAZI 
Bütnn Avrupa istasyonları, bir itina ve mevsuklyeti 

mutlaka ile hazırdırlar. 
RADYO MERAKLILARI YALNIZı 

Süperindilkhns • Mikrometrik'li 

PHDLIPS 630 A 
cihazlar nı ararlar. 

Umumiliğinden: K 1.. d il · p a , t• 
. Ed~rnede Hapisane haline çevrilmesi Adliye Veka- OS um mo e erı arJS ten ge ır- · 

~~~ celıl~since tekarrür eden yanık kışlanın tamirat, ta- ı·ı . . A k p 1 ' h Istanbul Gümrükleri Mu haf aza 
.fil:at ~~ mşaatı t~~tan ~ünakasaya kon:u~uştur. 1 mıştır. n ara a as ta er .. d .. ı ·· .., .. d 

Munakasa muddetı 8 Şubat 933 tarıhınden 1 Mart Başmu ur ugun en:ı • 
933 tarihine kadar yirmi gündür. •• •• •• ı b • ı • l • 
.. İnşaatın ihalei kat'iyeden itibaren 25 Mayıs 933 ta- gun goru e 1 ır • 1 - İstanbul ve Galata Rıhtımları üzerindeki giim-

ı ~?1e ka~~r ve tamirat ve tadilatında ihalei kat'iye ta- , 
179 

rük binalarile ambar tarasalarınm tamiri pazarlıkla 
pbi.nden ıtıbaren 140 gÜn zarfında tamamen ikmali ---------------------~=---~---__!../_:_:.::_ yaptırılacaktır. 
neşruttur. s t ı k d •. kk"' a d ı Hu··ku"'met 2- Kırdırma şartları kağıdmm tasdikli suretleri 

Talipler: Atideki seraiti haiz oldukları halde müna- a l l U an ma ÜO a ar İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden alma-
Qsaya i,..tirak edebiü;ler. OSKODAR MALMODORLÜG NDEN: Borçlarını mahaup yapar. Her caktır. 

" ahm türlü BONALARLA alıt ve-' A - Türkiye Cümhuriyeti teb'asmdan olmak hü- Osküdarda Gülfem hatun mahallesi Karaca et 3 -· Pazarlıkı İstanbul Gümrük Muhafaza Başmü-
~et ve müessesatça tanınmış olduğunu mübeyyin ve caddesinde 120-140 numaralı dükkan ma oda muham- lstanbul s:ı~k::.:ı. MıJuudi- dürlüğündeki komisyon tarafından yapılacaktır. 

r, k ve yaptıklan inşaata ait bonservis ve yaptıkları in- men kıymeti 5680 liradır. Müzayede 11-3-933 cumar ye Han No. 35 Uğurlu Za· 4- Pazarlık : 23-2-933 tarihine raıılıyan perşembe 
ı ·.atın fotoğrafları, musaddak diploma ve ruhsatiye, ik- tesi saat on beşte kapalı zarf usulile Üsküdar malmü 1 de M. Derviş, Telefon: 23397 günü saat 14 ondörttedir . 
. darı fenni ve mali vesikaları. dürlüğüne müracaatları, (779) • 5 - Her istekli biçilmiş bedelin% 7,5 ğu olan 600 
11 B -. Tic.aret odasınca müseccel bir in•aat şirketi ve -- - - ------- - - -·-- -- 218 lira 69 kuruır.luk muvakkat gÜvenme (teminat) larile 

al t "' K A p s Alo.an kitapçı, Alman ~t~plnrı en D A KUT• El "' ıu :•ne tıcaret Odasınca müseccel ve bizzat mimar ucuz satar, Beyoğlu, lstrldal cadde. r. . 1 belli saatten evvel komisyona gelmeleri. (753) 1 

: e mü endis olduğunu mübeyyin vesikalar. ai 390, laveç sefareti kar!mnda Karaköy Börekçi fırını aıraaında 34. ~-----------~aoal'!-~~~.,..-.-.2~ 
. C - !eahhütle~ini bihakkın ifa ederek şimdiye ka- 90 78 MiLLiYET MATBAASi 

ı . r a~garı 1_50000 lira kıymetinde bir binayı ikmal et
:.il<lerıne daır resmi veya hususi vesikayı hamil olmak 
arttır. 

. Müna~~saya ~ştirak edecek talipler bu baptaki ta
mrat_, tadi!at ve mşaa~a ait münakasa şartnamesini, u-
numı fennı sartnameyı umumı· f nn· t · b" ·J. d"" - l • ' e ı şar namemn ır 
a ort numara ı Iahıkalarını mukavel f .. 1 .... . 

1
• .

1 
.. , e ormu unu, 

azıyet p anı ı e munakasa pla'nlarm ··ı·· I · · · d . . ı ve ro ove erını 
: 00 lıra epo mukabılinde Ankarada h · h I U "d . d l apıs ane er -

num ı aresın en, stanbulda İstanbul C M""dd · 
"li" · d Ed" d Edim · u eıumu-F bgilın eki diı~e en e C. Müddeiumumiliğinden 
a ece er r. 

K,,.p.ah zarf usuüle yapılacak olan iQbu ·· k 

1 M 933 "h" d""f ~ muna asa art tarı ıne tesa u eden Çarşamba ·· ·· · 
<ılı • d li l .. ak gunu ıcra 

. nackal~fm dan t_ıı: P er ~un as~~a iştirak edebilmek 
pn te ı e ecegı umumı veya yuksek meblag" ın ·· d 
ed. b " · b · d t · yuz e ~ ı uçugu ms etın e emınatı muvakkate ve ·· · 
l.nl kıl li .. k k uzerıne 
f""" e ınan ta p te muna asa anununda y h 
oüddet zarfında vermek şartile bedeli ihalenin y:z~ 
m beşi nisbetinde teminatı kat'iye olarak nakit v:y e ı 
•akit y_erine hü~e~_çe . mute~er. banka kefaleti vey: 
cıymetı muharreresı uzennden ıstıkrazı dahili tahvili 1 
eya Borsa fiatından yüzde on noksanile diğer milli es. 

' ıam ve tahvilat ile birlikte o gün saat on beşe kadar 
t-dirnede müddeiwnumilik dairesinde müteşekkil Adü. 
e ihale komisyonuna müracaat eylemeleri ve bu saat

Jen sonra müracaatta bulunacak taliplerin kabul edilmi-
t ,eceği ilan olunur. (610). 
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Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

ıSOO Ton kazan mayii mahruku: Pazarlıkla münaka
sası 22-2-933 çar§8Illba günü saat 14 te. 

18 Şubat 933 tarihinde kapalı zarf usulile yapı
' f'1 münakasada teklif edilen fiatlar vekaleti celilece ga 1 
görüldüğünden yukarda cins ve miktarı yazılı kazan 

aayÜ mahruku pazarlıkla tekrar münakasaya konuldu 
undan daha ehven fiatla itaya talip olacakların müna
ASa gÜn ve saatinde muvakkat teminat makbuzlarile 
İrlikte Kasımpaşada Deniz Levaznn satmalma komis-

1 

una müracaatları. (773) 

iş BANKASI 
Kumbara Sahipleri 

933 Birine· Kur'ası 
1 nisanda .;ekilecek! 

KUMBARALARI 

iş Bankası, memlekette tasarruf 
hareketini teşvik gayesiJe, 
bara sah· plerine her sene 

lira mükafat veriyor. 

kum .. 
5000 

Kur' aya girmek için: 
''1 mart 933 tarihine ka
dar tasarruf mevduatınız 
asgari 5 lira olmalıdır,, 
Şubat Bonuna kadar siz de bir kumbara alarak para biriktiriniz! 


