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Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

lstanbulda 
Fi atlar 
lstanbulda fiatler hassas

tır. Çabuk değitir. Şayia, ha
ber, hadise İstanbul fiatlerine 
hemen tesir eder. 

1(Varidat, z·raat vekaletleri tesis ediliyor] 
• 1 1 - -

Değiten, yiyecek, içecek gi 
bi geçinme eşyasının fiati mi, 
hayat pahalılığı müteessirdir. 
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Değişen, bu iki nevi fiatı, 
1929 dan 1930 za kadar geçin
me eşyası fiatlerinde yüzde 8, 
toptan eşya fiatinde yüzde 24 
düşmüş gösteriyor. Bu fark, 
dikkati caliptir. Zira, geçinme 
fiatinin az düşmesi yaşama 
masrafının mahdut azaldığını, 
toptan fiatin çok düşmesi de 
büyük iş, ticaret, ıan' atkannm 
nispetsiz derece çok azaldığını 
gösterir. Kısası, büyük serma
yede irat fazla, masraf eksik 
azalmıttır. 

Mukayeseyi tamamlamak 
için bir de perakende fiatlerin 
hareketini tesbit etmeli; küçük 
it, ticaret, san'at kannı anlama 
lıdır. Bu sahada iıtatiatik 
maalesef yoktur. Onun için 
ne dense, indiyat olur. Ancak, 
pratik hayatta görülen ve iti
tilenler, perakendeciliğin niı
bi bir iyilikte olduğuna dela
let ediyor. Bilhassa gümrük 
tahdidinden beri geçen son bir 
ay zarfında, birçok perakende 
fiatlannda zaten evvelce mtv
cut büyük farklar, daha bir 
hayli artmıştır. Henüz korkak 
hamleciklerle yükselen bu ar 
tış, bir mukabil kuvvete rast
lamazsa aldığı temayülde de
vam edebilir. 

Görülüyor ki, lstanbulda, 
ilk bakışta göze çArpan üç ne
vi fiat silsilesi var: Geçinme et 
yasının, toptan eşyanın, pera
kende eşyanın fiat silsileleri. 
Bu fiatlar kendilerine göre bir 
alem teşkil ederler. Bu alem
de, ya millet iktısadının istedi 
ği nispetler cari olur veya mil 
!et iktıaadile tenafürde nisbet 
ler hüküm sürer. Birinci halde 
lstanbulun iktısat ve içtima 
hayatı normal, ikinci halde 
anormaldır. 

lstanbulun fiat silsileleri 
yalnız bunlar değildir. Daha, 
para fiatları silsilesi, iş fiatla· 
ri ıilsilesi, sigorta fiatleri silsi 
lesi, nakliye fiatleri silsilesi 
gibi fiat takımları vardır. Fa
kat biz burada, en önce görü
lenler ve en önce zaptürapta 
alınabilecek olanlar e,ya fiatle 
ri olduğundan yalnız onlardan 
bahsediyoruz. 

lstanbulda etya fiatlerile 
meşgul olmaktan batlamak ü-

Yeni vekaletler ihdasına dair 
layiha bugün Meclise verilecektir 
Dünkü Fırka grµpu içtimaında Başvekil ismet 
Pş. Türk-lranmünasebatı hakkında izahat verdi 
Varidat vekilet;ne kimin tayin edileceği malum değildir 

ANKARA, 27 (A.A.) -
C. H. Fırkası grupu bugün öğ 
leden sonra Afyon meb'usu Ali 
Beyin riyasetinde toplanmış
tır. Batvekil lamet Paşa Haz
retleri mali ve iktısadi mesaile 
atfedilen ehemmiyeti ve Fırka 
nuı evvel ve ahır gösterdiği ala 
kayı nazarı dikkate alarak Ma 
!iye ve lktıaat vekaletlerinin 
ikiter vekalete aynlması kana
atlerini tesbit eylemesini istedi 
ler. 

Başlı başına bir Ziraat ve
vekaleti tesisi ve Maliye veka
letinin ikiye ayrılması esaslan 
grupça müttefikan tasvip edil
miştir. lcap eden kanun layiha 
lan hemen meclise arzolunacak Başvekil Ismet Paşanın B. M. Meclisi Reisi Kazım Paşa ile 

t birlikte alınmış ve intişar etmemiş bir resmi 
ır • 

Tiirk-lran münasebatı Varid.t ve ziraat vekli.letleri nlması suretile yeni ihdas olu-
ANKARA 27 (Telefonla) nacak vekaletin ismi veridat 

ANKARA, 27 (Telefonla) • - HükUmet yeni vekaletler vekaleti olacaktır,. 
- Bugünkü fırka grupu içti- b k•Jet1 ihdasına dair ve u ve a e- Gümrükler, inhisarlar bu ve 
mamda Başvekil İsmet Paşa rin teşkilatı hakkındaki layiha- kilete merbut bulunacaktır. Va 
Türk - İran münasebatı hak- lan tamamen hazırlamıttır. Bu ridat vekaletine kimin tayin e
kında fırka azalarmı tenvir et- layihalar bug-ün mecliste Baş- dileceği henüz malfun değildir. 
miş ve Hariciye vekilimizin vekil ismet Paşanın odasında Ziraat vekaletinin iae ihdası 
Tahran seyahati, Tahranda mü içtima eden heyeti vekilede mü yeni masraf iltizam etmiyecek 
zakere ve intacı mukarrer me- zakere edilmiş ve yarın sabah tir. lktısat vekaletinin ziraat 
seleler hakkında izahat ,.-ermiş meclise takdimi tekarrür etmiş lııamı tamamen bu yeni vekile 
tir. , tir. Maliye vekaletinin ikiye ay te geçecektir. 

GarbiTrakya'da Türk 
· lere para tevzii 

Bulgar işgali zamanında dağılan 
Türk köylüleri de 

tekrar yerlerine getiriliyorlar .. 
Fuat Beyin izahatı 

-. 

Gümrük umum· 
Müdürlüğü 

Adil Bi.n gümrüğe gele
ceği teyit edilmedi 
Bir müddet evvel Maliye 

zere bir merkez tesisi lizım- / 
dır. Diğer pıemlelı:etlerde, fiat 

- E tabii veıikalannm tevzii hi
tam bulmuttur denilebilir. Şimdiye 
kadar 10 bin vesika dağitilmıtbr. 
Oağıblacak birkaç yüz vesika daha 
kalmıştır ki bunlar da müracaatta 
geç kalanlara ve Y unaniıtan haricin
de ikamet edenlere aittir. 

vekiletile te
mas etmek ü
zere Ankara· 
ya gitmiş o
lan Maliye 
hey' eti tefti
şiye reisi ve· 
Borsa komise 
ri Adil B. dün 
şehrimize av
det etmiştir. 
Dün bir ga-!arla bunların arasındaki ıia' • ( 

lar ve bu sia'ların her ay, her AVIL BEY zetede Adil 

r 
Kabinede 
Tebeddül 

- ·--

'i 
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Bir iki vekalette 
tebeddülat olacak 
Aldığnnız bir habere 

göre Mec:liain tatilinden 
evvel bazı vekiller arasın 
da tebeddülat olacaktır. 
Bu tebeddülatın bir veya 
iki vekalete inhiaar edece 
ği de ilave ediliyor. 

Buhran 
Vergisi 
Verginin nasıl kesile

ceği bir izah· 
name ile tebliğ edildi 
lktısadi buhran vergisi kanu 

nuna ait Maliye Vekaleti tara
fından tanzim edilen izahname 
dün defterdarlığa gelmiştir. 

Defterdarlık izahnameyi 
tezyit ve tamim edecektir. 

Defterdar Şefik Bey 

Aldığımız malumata göre 
vergide otuz lira tenzilat esası 
bir müessesede bir bordura ile 
yapılan tediyata aittir. 

Bordro esas olduğuna göre 
ba§ka bir müesseseden ayn bor 
duro ile alman mebaliğ de ayn 
ca yüzde otuza tabi olması la
zım gelmektedir • 

Bu suretle verginin tabak 
kuku kolaylatmaktadır. 

Müellif ve mütercimlerin al 
dıklan para (Müstahdem değil 
)er iıe) bu vergiye tabi değil
dir. 

lnhisarların 
Tevhidi 

• Maçtan heyecanlı bir safha ve bir k"'urtarıli 

Slavya O .. Muhtelit O .. 
Bizim takım harikulade oynadı 

Slavyalılar dünkü oyunumuz karşı
sında epeyce bocaladılar 

Dün Stadyum cuma günküne na- .,.-..-,.,...-~.,..,...,......-._ 
zaran tenha idi. Buna da ıebep ma
çm pazar günü o]maıı ve erkence 
oynanma11 idi. Saba kurumuı çamur 
dan eaer kalmamıştı. 

Saat iki buçuğa doğru halkta aa
bırıızlık ali.imi gözüloneie baıladL 
Havanın iyiliği bunu büıbütün artı
nyordu. Nihayet üçü on gece önde 
Slavya arkada bizimkiler çıktı. On
larm takımlarmcla değiıiklik yoktu. 
Bizimkiler iıe t(;yle idi. 

Ulvi 
Buhran Milat 

Z. Kemal, Nihat, Reıat 
L. Mehmet, Muzaffer, Zeki Fikret 

Rebü. 
Muhtelit bu sefer Fenerbahçe for 

maaile çıkmııtı. 
Hakem avcı Sait Beydi. 
Oçü on geçe maç başladı. Top 

onlarda idi ve onlar oyuna batladı
lar. Fakat bizimkiler derhal kestiler 
ve mukabil hücuma seçtiler. 

Fikret mükemmel bir ıür'at ile 
i,ıiyor fakat ofaayta düttü. Hakimi· 
yetimiz gözüküyor ve onların n111f 
aaha.mcla oynuyoruz. Bu aralık on
lar bir hücum yaptılar fakat avut 
oldu. Mukabil alrmda Slavya kale-

(Devamı beşinci sahifede) 

· Kaza mahalli ve altı kişinin ağır surette varalanmasına 
sebebiyet veren kamyon .. hafta, her gün değişen nispet / 

!eri ve birbirine yaptıkları az · 
veya çok in'ikaslar müşahede 
ve takip olunuyor. Eğer fiat 
aleminin şurasında, burasında 

bazı beğenilmeyen tagayyür
ler ve nispet değişmeleri görü 
!üne, bir salahiyet, bu aleme 
müdahale ediyor. Bu salahi
yet ya devlettir, ya şehirdir, 

- Garbi Trakya etablilerine tevzi 
edilecek 150 bin lngiliz liraorrun tev 
ziine başlandı mı? 

- 150 bin lngiliz lira11nın tevzii
qe filen başlanmıştır. Tevziat biraz 
geçikmiştir, bunu sebebi tevziatın 
tekabül ettiği arazinin vüa'ahnın a
lelinfirat tesbit edilememesi idi. Bu 
para Garbi Trakya etablilerine ait 
olup ta vaktile Yunan hükumeti ta
rafından zaptedilmiş bulunan ve ia-

Beyin gümrükler umum mü
dürlüğüne tayin edildiği ve 
gümrükler müdürü umumisi 
lhsan Rifat Beyin de başka bir 
vazifeye tayin edileceği yazıl
makta idi. Yaptığımız tahkika 
ta nazaran bu haberin aslı yok 
tur. 

Maliye vekili Mustafa Ab
dülhalik Beyin bugünlerde ls
tanbula geleceği ve inhisarla
rın tevhidi etrafında tetkikat· 
ta bulunacağı söylenmektedir. 

Beyoğlunda gene 
bir facia oldu ! 

ya Almanyada olduğu gibi bir 
komiserdir. 

İstanbul, yalmz ' İstanbul 
i~in iktıaat yapsaydı, fiat de
ğişmeleri mevzii ehemmiyette 
kalırdı. Lakin İstanbul, bü
tün memleketimize fiat istika
meti veriyor. Her gün lstan
bıılla memleketin diğer kııım
Iarı arasında telgraf, mektup, 
radyo ile yapılmakta olan ha
ber verme ve haber alma hare 
ketleri ı son senelerde ehemmi
yetli bir kesafet almıtbr. 

Eğer İstanbul, memleketi
mUıe elzem 0111 n müttehit fiat 
sev.yesi gayesini temine yar
dı111 edecek bir mutavassıt te
hitse, lstanbulun fiatler ile
rrıi, bir usul ve sistemle idare 
o'1nmalıdır. ' 

Müderris 
N izamettin ALI 

Fuat Bey 

Garbi Trakya tali mübadele ko
miıyonu Türk murahha11 Fuat Bey 
birkaç günden beri şehrimizde bu
lunmaktadır. Fuat Bey komisyonun 
Gömülcine' deki meııaiıi ve Garbi 
Trakyadaki emlakin" iadesi hakkın
da 50rduğumuz ıuale fU cevabı ver
di: 

- Garbi Trakya'claki emlakin 
iadeıi meselesi bundan birkaç ay ev
veline gelinceye kadar bir adım bile 
ilerileyememiıti. Son zamanlarda hü 
kilmetimizin Yunan hükumeti nez
dinde ve mübadele komiıyonun'claki 
heyetimizin de komiıyondaki teıeb
büıü üzerine bu mesele memnuniye
ti mucip bir ıekil almııhr, bu aaye
de iade keyfiyetini müıbet bir tekle 
ifrağ edecek kararlar itti.baz edilmit 
tir. Gömülcine tali komiıyonuna da 
bu katarlardan mülhem olarak lazım 
gelen talimat verilmiıtir. 

iade işi tamam olmuıtur diyemem, 
fakat ;!::: av 7•.-fında iıtihW edilen 

• .. .•d, • • f L .~ ,. ..,., netice umı ımızın evKJJ}ueaı • ._ ooy. 
le devam ederıe netice balrkında bir 
diyecek kalmaz, böyle devam etme
mesi için de halen bir sebep olmadı
ğı gibi ufukta'da böyle bir ihtimal 
görülmüyor. 

- Etabli veaika11 te,,vziatı ne hal
dedir? 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Garbi Trakya valii umumisi 
M. Jean Kalogheros 

Tahran 
Seyahati 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Bu 

günkü Heyeti Vekilede Tahran ve 
Cenevreye gidecek heyetlerimiz aza 
/arı tesbit olunmuştur. Tevfik Rüş
tü Beyin salı veya çatljBmbaya bu. 
radan hareketi mukarrerdir. 

J(. J(. '/. 1 
ANKARA, 27 (A.A.) - Haber 

aldığımıza nazaran Hariciye Vekili ı' 
Tevfik Rüştü Bey şehrimizde bulu- j 
nan lrak Başvekili Nuri Paşa Haz
retlerile temas ve müzakerelerden 
sonra bir haftaya kadar Tahrana gi
deceklerdir. __ ,____ 

lhtikirla mücadele 

Bir genç kızın bacaği koptu, iki 
ağır, beş hafif yaralı var •• 

Bu facianın mes'ulü sarhoş olduğu tesbit edilen ' 
bir şofördür. Şoför tevkif edildi 

Dün gece aaat 18 de, gene bir 
aarhoı toför yüzünden bir otomobil 
facia11 olmuttur. Geç valrit bu hadi
le ba!!kında paptığmuz tahkikata na 
zaran, facianın tekli cereyanı ıudur: 

3285 numaralı kamyon toförü 
Mehmet Şakir, aon derece aarboş 
olduğu halde kamyonu Beyoflun
dan Taksim cihetine doğru ıevket
mekte iken, kilise aokağı ileriıinde 
ve Fransız hastanesi yakınmcla bir
denbire direkıiyonu lnrmıt ve bu 
ıureUe kalclırıma çılm111tır. Vaktin 
geç olma11 dolayısile o caddenin en 
kalabalık zamamna tesadüf eden bu 
çıkı,ıa, kamyonun ıür'ati de azalma 

1 m11 olduğu için yedi ıekiz kip, karn-

i 
yonun muhtelif yerlerinden aademe
ye uğramışlar ve ağır ve hafif olmak 
üzere yaralandıklan gibi bunlardan 
bir kızcağızın da bac:aiı keailmiıtir. 

Kazazede yaralıl•rın hastahanf!de 
a/dığımır resimlt!rİ.. 

ANKARA, 27 (Teleionla) - Ya
rın Mecliste ihtikiirla mücadele la
yihası müzakere edilecektir. Ecnebi 
memleket/erde bulumın memurların 
ve müstahdemlerin mubassasatları
nm tesviye usulü hakkındaki Iayi
hanın da ikinci müzakeresi yapıla
caktrr. B u münasebetle bu layihada 
ki tesviye usulünün k.3.nunuevvel a
yı bidayetinden itibaren tatbikma 
geçilmesi için Jayihaya bir kayıt i
lavesinin teklif edilmesi muhtemel-

Yunan artütleri lstanbulda ~çeli 1 Facia böylece vuku bulunca, poliı-
kadm mı arıyorlar?... ler ve Beyoilu merkez memuru Ne-

yaralılan hemen muhtelif hutanele
re kaldırtmıılardır. 

Tahkikata vaziyet eden müddei 
(Devamı beşinci sahiled•.' ! 

,. 
lJJT. - Yazısı iç sahifemi•de - 1 cali B. vak'a mahalline gelmitler ve 
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Birinci.Millet Meclisi 
• 

Yazan: Edirne Meb'uau 
M. Şeref 

Sovyet Rusyanın 1 La Ha ye 
Bütçesi Konferansı ve 

1 Hindistanda 
Tevkifat , Hakimi münferitlikler 

Düşman tekrar sağ cenahımıza 
taarruza geçiyor 

icra mali komiserinin Amerika 
izahah K · muhalefeti 

MOSKOVA, 27 A. A. _Tasa ongrenın 
Ajansı bildiriyor: Mali komiseri M. karşısında hükumet ne 
Grinko, 1932 senesi devlet bütçesi-
ne ait olarak merkezi icra komitesi- gibi bir vaziyet alacak? 
ne •ermiı olduiu raporda sermaye- WASHiNGTON, 27 A.A. - A-

d d dar memleketler gazetelerinin betbi- merika'nın hali hazırda tamirat ve 

Gazi Hz. Büyük Millet Meclisinde Sakarya 
muharebesinin sureti cereyanım anlatıyor
Bu taarruz il..i eylulde yine 

sağ cenahımıza ve merkezimi
ze kar§ı tecdit edildi. Bugün· 
kü taarruz neticesinde dütman 
Çaldağı üzerinde bulunan bazı 
kıtaabmızm daha tarka çekil
mesine sebep verdi. Haritaya 
bakılınca Çaldağı bütün saha • 
ya hakim bir mevzi gibi görü· 
yor. Zahiren böyle bir mevzi
in dütman eline geçmesi mu
harebenin artık aleyhimize 
döndüğü gibi bir fikir verebili· 
yor. Fakat efendiler! Bu çok 
yanlrı bir fikirdir. Daima cev
herini muhafaza eden, aklını 
ve ferasetini muhafaza eden 
bir ordu için mevziin ehemmi
yeti yoktur. Biı; asker her yer 
de muharabe eder. Tepenin 
üstünde, tepenin altında, dere 
nin içinde de muharebe eder. 

Binaenaleyh bu kaideye tev 
fik hareket eden ordumuz Çal 
dağının düşman eline geçme-
sinden de biç endişe etmedi. 
Çaldağmın beş yüz metre, 
bin metre şarkında bulunan 
müdafaa noktasından daha el
verişli daha emniyetli bir hat 
üzerinde yel"leşti. Üç eylulde 
düşmanın umum cephede sükii 
neti görülüyordu. 

Yorgunluğu görünüyordu. 
Ve bir takım tedabir almakta 
olduğu hissediliyordu. Fakat 
eylulün dördüncü günü düt· 
man toplayabildiği kuvvetler
le sağ cenahımız ve merkezimiz 
karşısında bulunan mevzilerini 
takviye etti ve oradan tekrar 
taarruza geçmek istedi. Fakat 
bu defa dü§manin tekmil taar 
ruzları fevkalade zayiatla her 
noktada tevkif ve tard olundu. 

Düşman hakikatte mağlup 
olr:ıak üzere idi. Yahut mağ· 
lup olmuştu. Fakat öyle bir ta 
kım emeller peşinde o kadar 
hayalat arkasında geziyordu 
ki bu mağlubiyeti bir türlü ken 
ki kendine itiraf etmek iste
miyordu. Onun için eylwün 
beşinci günü dahi toplayabii
diği son ihtiyatlarile son bir 
taarruz ve mezbuhane bir hare 
kette bulunmaktan men'i nef-
sedemedi. Filhakika bütün 
bütün bu kuvvetlerle yalmz 
ordumuzun merkezine bir taar 
ruz yaptı. Fakat bu taarruz 
dahi zayiab azime ile tevkif 
ve tard edildi. Artık dütman 
bütün cephe üzerinde taarruz. 
dan sarfınazar etmek mecbıİri· 
yetinde kaldı. Ve müdafaaya 
ıeçmek zaruretini hissetti. 
Papulasrn resmi olarak neşret. 
tiği raporunu burada oku
dum. O rapora nazaran Papu
las, zannediyorum ki bugüne 
kadar cereyan eden muhare
battan ve bilhassa altı eylul· 
den sonra kendisince muharebe 
Jİ bitiriyor. Ve raporunda hü
lasaten diyor ki: Türkiye ordu 
sunu mağlup ettim, nehrin 
şarkında yerlettim. Halbuki, 
bizim planımızın yalnız birinci 
safhası hitam bulmuıtu. He
nüz ikinci safhasına batlama
mıttık. Filhakika Türkiye Bü· 
yük Millet Meclisi ordusunun 
planı düşmana istediği yerde 
muharebe vermek ve evvela 
onu yorulmağa mecbur etmek 
ve yorulduktan sonra da taar· 
ruzlannı kırmak ve üzerine atd 
mıaktı. Binaenaleyh maksadımı 
zın birinci safhası tamamen ta 
savvur ettiğimiz ıibi tecelli et
mişti. Onun için ikinci safha
sı ba,lıyor idi. 16 eylulde ar
bk dütmanın harekete ve faa· 
liyete mecali kalmadığı tama
men görünüyordu. Fakat, 
mukavemetin ne dereceye ka· 
dar kırıldığını anlamak için 
derhal cephemizin merkezinde 
mukabil taarruza geçildi. Ve 
takriben iki fırkalık bir cephe 
üzerinde bu taarruz hareketi 
icra olundu. Ve muvaffak olun 
du ve zamanın müsait olduğu 
derecede ileriye gidildi. Eylu
lün sekizinci günü bu hareke· 
te devam edildi ve yine istih
sal edilmiş olan muvaffııkıyat 
tezyit olundu ve artık kanaat 

gel i ki: ütman ordusunun h · ı · - 1931 nane ta mın erıne ragmen se- borçlar meselesinin anahtarı olduğu 
tepelenmesi zamanıdır. Binaen nesinin Sovyet Rusya'nm mali kud- mütaleasmda bulunan ve kongrenin 
aleyh daha esaslı ve daha umu retini kat'i ourette rasanet kesbetme borçlann tenkisi meselesinin nazaı, 
mi surette istihzarata batlan. sini temin eylemiş olduğunu beyan itibare alınağı reddetmesi brş:sın
dL Eylulün dokuzuncu günü etınektedir. 31 milyar rublelik mali da oıkmhlı bir vaziyete düşmüş olan 

hz plan fazlaaile ikmal edilmiştir. hariciye nezareti, Bale mütehassısla· 
isti arat ile vakit geçirdik 19 milyar rubleye baliğ olan dev- n raporile Amerika'nm La Haye 
10 eylUI günü bütün ordu cep- let bütçesi 1,5 milyar miktannda bir konferansına ittiraki bahsinde bü
hesinde ve bilhassa düşmanın fazlalıkla kapanmaktadır. yük bir ketumiyet muhafaza etmek-
sol cenahı aleyhinde Beylikköp Milli varidat % 14 nisbetinde art tedir. 

mııbr. Soı1alismin temin eylediği Hariciye nezareti, Amerika'nm 
rü .. arkında bulunan kuvvetle· mili" "d · be · · "' 81 d" ~ ı van abn nıs ti 1&e -ro ır. battı hareketinin ne olacağmı ııabaen 
rine umumi taarruz icra et· M. Grinko, ticaret &lemine çıka- beyan etınek için liznn olan nüfuza 
tik. Bu taarruzumuz pek kısa rılması 1931 senesindeki 27 milyara yalnız M. Hoover'in malik bulundu
bir zamanda gayet büyük neta mukabil 1932 ıeneainde 35 milyar ğu mütaleaıındadu. 

• d" Dü d temin edecek olan mühim emtea is- Reisicümhurun yakında bu hu-
yıç ver ı. ·· şman or uıunun lrun davül ki ı to un te ·· mev "inci" bu U· ıualara dair beyanatta bulunacağı, 
hayat ve mematile alakadar nakli · d -nan n en enıın esası O• ugunu ancak siyasi bir muhalefete maruz 
ve fevkalade mühim olan me· beyan eylemektedir. kalmaksızın ne dereceye kadar ileri 
vazi kahraman askerlerimiz 1932 senesi için vücude getiril- gidebileceğini anlamak üz<:re kongre. 
tarafından derhal itgal edildi. miı olan mali pli.n 43 mil1on ruble- nin siyasi rüeaaıile müıaverelerde 
Ve buralan iıgal eden düşman ye baliğ bulunmaktadır. Devlet büt- bulunmak icin l>ir müddet daha bir-

çesi de 27,5 milyardan ibaret olup şey söylemiyeceği zannolunmakta
topunu, tüfeğini, terkederek bunun 20 milyonu milli ikhsadiyata dır. 
perişan bir surette Beylik köp tahsis edilecek 3 milyarı da içtimai Kongre ııe borçlar m selesi 
rü istikametinde kaçmağa bat· ve harsi teoisata basrolunacaktır. 
1 d (Alla 1 ) ı b ·· k Milli varidat, 49 milyar rubleden Bir takım ayan azasmın ve bilbas a ı. .. ar . t şte ugune a eli • il ~ ibaret olacaktır. Bu varidatta amele sa ayan me si cümhunyetç" er rei-
dar burada oturmag' a, burada · M w t • be tı sıruhnın his•esi % 47 olacaktır. 929 sı • a son un yana na nazaran 
yerleşmeğe ve harekatı mü~ea· da bu nisbet % 32 idi. kongre borçlar mesele.inin yeniden 
kibe için hazırlanmağa karar M. Grinko, bundan sonra Sovyet tetkikine mutlak surette ve daima 
vermiş olan Yunan ordusu iıtikrazlarının halk arasmda mazhar muhalefet edecek ve haamane bir 

d h • k · · olmuş olduğu rağbetten bahseyle- vaziyet alacaktır. M. Watson, Ame-
er al ric ate arar vermıştır. mektedir. rika'nın borçların tekrar tenkisini ka 

Bu darbe ile dütman ordu· Mumaileyh, raporuna hitam ve- bul etmesi irin_ zaif blı: ihtimal. b~e 
sunu ric'ate icbar ettik. Haki- rirken, 193?. senesinde ilk mekteple· mevcut olınadıgını temın eylcını§tir. 
katen . 11 eylulde düşman sağ re 25 milyon çocuğun devamedece- En bügük hata 
cenahtan baılamak üzere gar- ğ_ini '";Ya~. cyl~ek!edir. 1_931 sene-1 Mumaileyh demiştir ki: Franoa 
ba doğru ric'at ediyordu. Fa- "'.'deki ~.udavımlenn miktan 20 ve ltnlya'nm tediye edebilecekleri 
kat bizim tevcih ettiğimiz taar mily~~ ırlı. . şüpheden azadedir. En büyük hata, 

Yuksck mekteplere 2 milyon, ecnebi devletler mümessillerinin 
ruz o kadar müessir, o kadar fabrika - me_kteplere ve imalathane- borçlarla tamirat bedellerinin yekdi
imhakir idi ki: Buna karşı düş lere ele 1 mılyon 700,000 talebe de- ğerine karıstırmalarına müsaade et-
man ordusu Yunan milletinin vam ed~cektir: .. . mek olmu!tur. 
gösterebileceği azami cesaret, .. Ha~p •. netıce •0 !arak ~u '°~'.:'"' Amcri'<a'nın, hatti nim resmi bir 
basalet, kahramanlık ne ise soylemıştır: Malı .~sadiya~ hutün surette, La Haye konferanoına iştl-

kuvvet ve. kudretimizi~ tar~ın et- rak edeceğine veya Young plinı için 
onların hepsini göstermek SU· mek suretıle beı oenelik planı 1932 olduğu gibi bir banker tayinini ka-
retile mukabele ve müdafaa· senesinde ikmal etmiı olacağız. bul eyliyeceğine dair hiçbir alamet 
da bulunmak mecburiyetinde i iş başında yoktur. • 
di. Ve filhakika öyle olmuş- MOSKOVA, 27 A.A. -Tasa A- F~t ~yi .malu~~ ~kta ola.ıı 
tur. Düşman sag~ cenahından ·an tehi"' d. A , kim mahafıhn ıntıbaı bukumetın, kongre 

ı e ~1 k k ~ e 1 ~yortah: ".rlledipa.1~ ~ nin muhalefeti karş1Smda, tamirat ve 
getirnıit olduğu kuvvetlerle Y vı o ıma ıne aıs mıı en bo 1 ele! · • hali" h 
takviye bul mu• ve ordusunun büyük fabrikası olan ve Oural üze- rç Aar me•' e~~-n ekı us~ıcleıı-

~ · d W •t -•- aki • d ,_,, nun vrupa ya t"""etm auretın . ' h k . . . edeb") nn e anı ogo ..... y nın e ..... n 1 if . ld - . . ne at are etını temın ı - bulunan fab.:1.. d"" ___ ._.__ d evve ce tar etmiı o ugu sıyaaetıne 
. uk b"I • ._, un <Ka&.U1r1n an t kif L. 1 cl . . . mek ıçin m a ı taarruza geç ıka ilk k k . t k . tir ev an .... rç ar mes esının ycnı-

ç n ° ıs 0 unu vermıı · den açıkça etkik etmeden evvel kon 
mittir. 11 eylw günü dü•ma- • •••• • 

3' 
1 feransın n~ticelerine intizal" etmek 

nın yapbğı bu taarruzların C"urı·ye -'e .istiyeceği merkezindedir. 
kaffesi kıncı ve ezici bir SU· 4' 1 Uı ı.. Haye'de elde edilecek netice. 
rette tard olunmuttur. Ve 12 lhtı"la"'l mı"? lere göre M. Hoover borçlu devlet-
eyliilde ordumuz şedit hareket lerle müzakerata girişmeden ev.el 
!erle taarruza devam etti. kongredeki siyasi rüesa ile müşave

relerde bulunabilecek ve onların mü-
Ve diifman bütün gayretlerine V • t t • zaberetlcrini talep eyliyebilecektir. - azıye gaye gergın 
ragmen en mühim mevazii A Mütaleal•r 
süngülerimize terketmek mec- umumı WASHiNGTON, 27 A.A. - İyi 
buriyetinde kaldı. Kartaltepe- isyandan korkuluyor malumat almakta olan bir taknn ze-
si, Beıtepeler onun cenubunda vat, kongre tarafından harp borçla-

z mevaz·· b rakm "d" ADANA, 26 - Şamda intihabat nnm ilga veya tenkisini reddiçin 
u nan il ı lf 1 ı. karga•alıklarmda maktul du-•en 60 
Zat d .. d d ' ' kabul edilmiş olan tadil teklifinin 

en U§man or usunun ma kiti için bu-yu··k bir cenaze alayı ter- · d. r'" §un ıden me ıyet mevküne girmiş 
diyat, ve maneviyatı bozul- tı"p -'''-'·tı·r. ..........,. olduğunu beyan etmektediı·. Binae-
muı ve sarsılmıı idi. Bu dar- Bu alaya 60 bin kişi ittirak ebnİf- naleyh, diplomasi mahafilindc müte
bpıin tesiri altında artık mun tir. Tevkifata devam ediliyor. kaddim mükalemeler icra edilmeden 
lazam bir ric'at manzarasını Fili hir örfi idare hüküm sürüyor. evvel müzakerata girişilmesi için 

bed rek . Mevkuflann arasında Şam rüesa- mesai aarfedi1mesi hayrete fBYiln 
da kay e pentan bir hal- smdan bazdan da vardır. Şehirde görülmektedir. 
de biran evvel nehrin garbına aenegal askerleri mütemadiyen dev- Ayan meclisi cümburiyetçiler fır-
ab!ı:ıaktan batka bir §ey dü- riye aeziyor. kası reisi M. Watson, tamiratın ten-
tünmedikleri anlaşılıyordu Büyük bir iayanın çıkması mub- kisi tedbiri ittihaz edilmedikçe ve tes 
Nib t 13 IUld b h• temeldir. Halk fevkalade galeyan lihatm tahdidi edileceği lıakltında 
d.~ aye ey e ve u 5 h. a, içindedir. Polis ve jandarma teşkili.- Avrupa tarafından mütekaddim te-

U§mandan tamamen tat ır tı Fransız kumandamnın emrine Ye- minat verilmedikçe AmeMl,a'nm 
edilmit bulunuyordu. Bu saha- rilmiştir. harp borçlarnın tenkisine muvaffa
da meydan muharebesi cere. Pansenun intihabatın devamına kat etmesi ihtimali olmadıi:ını söyle 
yan eder iken Afyonkarahisan dai.~ Y;•k.m.da emir vereceği kuvvet- mi§tir. 

D • le umıtlenıyor. 
ve ınar taraflarında bulunan Demokratla~a J!Öre 
kıtaatımız dahi Utak, Karahi- ---- Ayan meclisinin demokrat azaam 
sar hattına taarruz ettiler. Bir katil idam edildi dan M. Hill, derpİf ed.ilmi' olan te-
Hat ve köprüleri tahrip ettiler PARIS, 2:7 A.A. - Bir cevahir- di~:!'ıi"':" :"1'sadile ,:;rz~ ~dtiha~en 
dütmanın menzil hidematmı ciyi öldürmüş olan Gaucbet fecir tc ır enn ;.'upa tar ıbn aned•t. -

d vakti kiyotine edilmittir. zı~ v~ya vnıpaca u ! ıy~h 
teıevvüşe uçar etmek suretile Reisicumhur M. Doumer, katili 

1 

ın~~un kıl:'cak. aur~te tarife_len~ 
buradaki meydan muharebesi- affetınekten imtina etıniıtir.Gauchet tenzılıne ~:Uteallı~ ~uıterek. bir ·~
nin istihsaline yardım eylemiş idam edilirken metanetini muhafaza ll'.a•ı;t takıbı _Amerıka,ya teklif edı
lerdir. Dütmanın ric'at hareki etmit ve: "cezama mustabak idi " lıncıye lfadar A'trupa mn harp borç-
tı olurken daha evvel düşman Deıniftir "!- !arının tenzili hakkında müzakerat 

• • ; icrası meselesini ortaya atmumm 
ıağ cenahı arkasında bulunan Ch1Jı de kargaşalıklar mümkün olmadığını beyan ctmİftir. 
süvari lataatmıız derhal düt· SANTIAGO DE CHILI 27 A M~e,-lı; Amerilıa'nın !><>rçla
man hattı ric' ati istikame- A. _ Cop" do' da d ' k · nn tenkisıne muhalefet aurctile bey-

ıa ıayan e en ve o- elmilel ti . tah . . 
tin• de ta aruz elti" ve on·· un·· e ge· müniatler tara'- da "--L •• n caretı rapten ıbaret. o-un n m.._..erct go- la . ti d ettik h. b" 
len dütman lataatım peritan et ren karabinlerlerin 11yanı yüzünden n sıyıueaf~ek ~ _ çe 1~" ır-

d 9 kisi telef olmu11:tur ıeye ~u~ a o amıyacagını uave 
ti, ağıtb, ve biliyorsunuz · · · eylenuıtır. 
Sivrihisara kadar girdi. Yunan 
ordusu batkumandanının eıya. boyunca yalnız itgal hareketi 
yi zatiyesine · varıncaya kadar yapmak düşmanın timal ve ce 
birçok ,eyler iğtinam eyledi. nup cenahlan haricinde hatb 
13eylulden bugüne kadar(ki bu ric'atini kesmek, bu hareketi
gün 19 eyliildür) geçen safaha miz şimdiye kadar muvaffakı. 
tı kısaca arzedeceğim. yelle cereyan etmiş ve bu mu· 

Düşman nehrin garbına atıl vaffakryetle devam etmekte bu 
dıktan sonra tamamen ric'ate lunmuttur. (Elhamdülillah sa· 
devam edecek halde değildi. daları) yalnız çok arzu ederim 
Onun için evvela toplanmak ki, dütman daha çok burada 
ve ondan sonra yürümek mec· uğraşmış bulunsun,ancak bu ha 
buriyetinde kaldı. Binaenaleyh reketin tehlikesini fakır olmut 
mümkün olduğu kadar kuvvet bulunacaktır ki, artık nehrin 
li olarak nehrin geçitlerini müdafaasından sarfı nazar ede 
tutmuş ve onun gerisinde top· rek garba doğru sür'atle çekil 
l~r_nakla metgul bulunmuıtu. meğe başlamıştır. En son va 
Bızım ona mukabil tatbik et- 1 ziyet şudur 
mek istediğimiz harekat nehir • ( Dc»;ınıı var) 

---........... . 
Avusturya moratorium 1 

istemiyor 
V~Y ANA, 27 A.A. - Salibiyet: 

tar bır membadan bildirildiğiııe gö
re Avusturyanm Cemiyeti Akvıim
dan bir nıoratorium talep edeceğine 
dair olan haberler asd ve esastan iiri 
dir. 

Cezairde bir asker 
asıldı 

L YON, 27 A.A. - Bir zabit ve
kili ile bir niıancı neferini öldürmüı 
olan ni~ancı neferi Ahmet Bin Meh
met kurşuna dizilmiştir. 

Bir vapur batb 
ZARA, 27 A.A. - Brendizi 

puru Amario yakınında batır • va
tır. 

Hint ittihadı reisi 
tevkif edildi 

ALLAHABA T, 27 Hint ittihadı 
kongresi reisi bakim Jawaharlil 
Nebru ile M. Sherwani, trenle Alla
habat'tan Bomday'a sitmekte iken 
tevkif edilmiflerdir. 

Bu tevkiflerin, Müttehit Eyalet
lerin Allababat'ı terketmeme1er.i hak 
kında veı"JtJİş olduğu emre muhale
fet ctınemcleri için icra edilmiş. ol
dut:"u zannediliyor. 

Matem günü 
ALLAHABAT, 27 A.A. - Ya

rınki pazarteıi günü muvaıali.t ede
cek olan Gandbi'yi istikbal etınek 
üzere Bombay'a gitmek üzere yola 
çıkan Hint ittihadı kongresi reisi 
lıakim Y awabarlal Nebru'nun tevki
fi dolayısile kongre komitesi, Mabat 
ma'nın istikbali için derpİf edilmiş 
olan merasimi ilga etmiş ve protes
to makanunda olmak üzere "Matem 
günü" ilan eylemittlr. 

Hemen bir taknn gönüllüler o~o
mobillerle yola çıkmıştır. Bunlar, ye 
ni kararı oeıir ve ilin edecekler ve 
itlerin bırakılmasını talep eyliyecek 
terdir. 

Hindistan'm birçok yerlerinde, 
kongre komitesinin kiraların veril· 
memeoi için yapmıt olduğu tahrikat 
üzerine silahsız itaatıizlik mücade
lesinin yeniden canlanmak üzere ol
duğu zannolunuyor. 

Diğer taraftan memleketin §İma
li garbi bavalisinde vaziyetin yeni
den endişe bahş bir mahiyet almış 
olduğu söyleniyor. 

Diğer tevki/at 

Uç proje hazırlandı 
Bu sene adliyeye intikal eden 

davaların adedi 534 tür 
ANKARA, 27 (T elefonl) - Kaçakçılık ıuçlarile iştigı 

edecek olan bakimi münferitliklerin merkezleri bugünleı·de ta 
ayytin'edecetkir. Kaçakçılığın en çok vukua geldiği mahallen 
yakın merkezler bu teıkilat için merkez addedilecektir. 

Bu hususta 3 pı:-oje hazırlanmıştır. Gümrükler umum mı 
dürlüğünün verdiği bir projeye göre Serüç Nezip Van Payaı 
Urfa, Bh·ecik, Gaziaymtap, İstanbul, Fethiye, Ali iye; Bodrurr 
Midye, luos, Kars, Kızıldize, Mardin; Hope, Kilis; Antaly. 
Mersin; Kuş adasında birer hikimlik'ihdasına lüzum gösteri 
mİ§tİr. : 

Adliye vekaletinin teklifine göre bu hakimlikler 18, Dahili~ 
nin teklifine göre de 12 olmalıdır. 

Memleketimiz dahilinde en çok dava gelen mahkeme Ga: 
ayıntaptadır. Bu sene bütün memleket dahilinde tesbit edili 
te Adliyeye intikal eden kaçakçrlık davalanmo adedi 534 tü 
Bunlardan 332 si Gaziayıntap mahkemesine gelmittir. 60 da, 
Mersine, 46 dava lstanbula, 118 dava da Urfa mahkemelerine iı 
tikal etmiştir • 

Hakimi münferit teıkilitı yapıhcak yerler arasına Sökeı!Ô 
de ithali kuvvetle muhtemeldir. 

Gümrük kumandanlı
ğının salahiyetleri 

. PIŞAYER, 27 A.~.-: Komü- '.ANKARA, 27 (Telefonla) - Gümrük umum muhafaza k 
nıst ~bdu.'~~ffa.r ~an .~le bır t_akım ' mandanlığı ihdasına dair olan layiha Milli müdafaa encümeni 
muavınlerı lstildil mucadelesı, a- d ·· k d"l · b d"t• Idık M I" 
1 h. deki · "b" 't e muza ere e ı mıı ve azı ta ı at yapı tan sonra a ,, 
ey ın emırname mucı ıııce ev- .. · h 1 ol L• "h b" • · · · 

kif edilerek Bengale'e nakledilmiıler encumenme ava e unmuıtur. ayı anın ınncı maddesm 
dir. son aldığı şekil fÖyledir : 
Yuvarlak masa konferansı l\~adde: - Maliye vekaletine merbut ve Fırka kumandanlı 

muralıhaslurı salahiyetini haiz olmak üzere merkezde Gümrük umum muhafa; 
BOMBAY, 27 A.A. _Dün ak- kumandanlığı teşkil cdilmittir. Sahil ve hudutlarda dev] 

fBm Bombay'a gelmiş olan Yuvar- inhisarı altındaki mevat kaçakçılrğına kartı muhafaza i§leı 
lak Masa konferansı muralıhaalann- nin vezaif ve ve$aİti de dahil olduğu halde gümrük muhafa; 
dan 18 zat bir beyanname netrede- teşek1riilleri ve vasttalan ve memıurlan bu kanunda yazılı kı 
rek konferansın akamete uğrama- alar ve salahiyetler gümrük muhafaza umum kumandanlığın 
mıt olduğunu belki konferansta el- ku d d 1 kum 
de edilen neticelerden matlup veçhi- emir ve man asına rapt ve tev i o unmuıtur. Bu a 
le iotifade ebnenin Hindistan'• ait danltğın hududun emniyeti ile kııçakçrlığın men ve takibi va: 
ve raci olduğunu 1>ildirmiılerdir. felerinin İcap ettirdiği tekil ve vüs' atte bir karargah hey'• 

Bale komitesinin 
Raporu 

Obsever gazetesi 
ne diyor? 

LONDRA, 27 A.A. - Bile ko
mitesi raporunun neticeleri hakkın
da mütalea ve tefsirlerde bulunan 
Obssever, Avrupa milletlerinin ra .. 
poru kabul etınek hususunda göster 
miş olduğu sür'atin borçlann tenkis 
veya ilgasına karşı Amerika kongre
sinin almq olduğu muhalefet tavrı
m hiç le değiştirmemiı ve bu muha
lefeti tahfif eylememiş olduğu müta 
leaoını serdeylemektedir. 

Kon~re tarafından ileri ıürülen 
ihtirazi .kayit, Fransız efkarı umumi 
ycsini yeni ve kat'i bir tesviye sure
tine pek az lehtar görü11mek husu
sunda teşci eylemektedir; fakat sa.
labiyettar ln~iliz mabafili, tamirat 
konferansı açddığı zaman müşki.la
tm ~kaerisinin zail olacağı mütalea
amda bulunmaktadır. 

Observer gazetesi, Cemiyeti Ak
vam iktisar bürosunun eaki reisi M. 
Artbur Salter'in beyanabnı iktil>as 
etmektedir. Mumaileyh bu beyana
tında bilhassa Bale raporunun tami
rat ile borçlar arasındaki rabıtanın 
kesilemi)receğini göstermekte oldu
ğunu oöylemcktedir. Mumaileyh di
yor ki: Fakat tamirat ile en ziyade 
alakadar olan milletlerin, borçlanıı.m 
kaffe•İni ödemeğe mecbur tutulma
ları eklın almıyacağı bir ıeydir. 

Mumaileyh, lng:iltere'nin borçlar 
meoeleainin Amerika ile müzakere 
etmeği kabul etınemesi, belki ayni 
derecede ıılikadar olan diğer Avru
pa devletleri ile beraberce lıbeket 
eylemesi laznn geldiği olduğu müta
leasındadrr. 

M. Arthur Salter, yakında inikat 
edecek olan tahdidi teslibat konfe
ransının harp borçlan meselesi ile 
de iştigal etmesi lizım geldiğini söy
lemektedir. Bu konferansın iktıaalli 
buhranın bathca sebepleri baklunda 
bir takım müzakerelere yol açacağı
nı ümit etınek lazımdır. ilk tetkik e
dilecelı: meseleler nakit, altın ve tica
ri siyaset meseleleri olacaktır. 

Bir idam kararı 

bulunur. Bu kumandanlık kara ve denir hudutlannm emni} 
ti ve askeri talim ve terbiye hususlarında Büyük Erkanı He 
biye reisliğine ve zabitan ve askeri memurlar ile efrat've eslih 
mn ikmali hususunda Milli müdafaa vekaletine merbuttur. 

Bu madde 1841 numaralı kanunun 2 inci maddesinin ye. 
ne kaim olacaktır. -
Kaçakçılık layihasıncı 

bir m·adde ilavesi ~-
ANKARA, 27 (Telefonla) - Muhtelit encümende kaçak 

lık kanun layihasının tetkikatma devam olunnıuttur. Laya 
nın 31 inci maddesine kadar olan kısmmrn müzakeresi bitm 
tir. Y ıılnrz birinci madde henüz son teklini alnut değildir. 

Diğer taraftan layihaya yeni bir madde ilavesi tekarrür • 
miştir. Bu yeni madde kaçak eıyanımm takibi Ye elde edilmı 
hakkında müruru zaman haddini tayin edecektir. 

Muhtelit encümen yarın sabah onda tekrar toplanacaktır 

Surye' de intihabata 
tekrar başlanacak mı' 

Örfi idare ilan edileceği söyleniyor 
ADANA, 27 A.A. - Suriyeden bildiriliyor: Şaında intihabat et 

sında İsyana sebebiyet verdikleri iddiasi1le birçok kimaeler tıeYkif ol 
muıtur. Mevkuf!.,.. Fransız askeri divanı barbrnda muhakeme edilecek 
dir. Şarnda dükkanlar el'an kapalı bulunmakta sokaklarda dewiyeler ı 
mektedi:·. Hamidiye Ç&l"!mnua büyük bir bomba patb,-anık mühim has 
sebebiyet venniıtir. 

Dükkanlar kapalı bulunduğundan nüfusça zayiat olmamqbr. 
Müsademede ölenler için muazzam cenaze merasimi yepılmıt ve 60 

ni mütecaviz halk merasimde hazır bulunmu.ıtur. 
Hnmada vuku bulan müsademelerde iki kiti ölmüı 12 kiti ,...-alamı 

tu·. Ayrrca blrı;ok kimoeler de yaralıdır. Fevkalade komiser Ponsoı 
intilıab.ıtın deYamtna dair bir emirname n'"'redecefi .-e lıir iki süne 
dar intihabata tekrar baılıınacair söyleniyor. 

Bütün Suri1ede örfi idare ilaa edileceği kuvvetle tahmin edilmekte 

Irak Başvekilinin An~ 
karada temasları > 

'.ANKARA, 27 (A.A.) - Irak Baıvekili Nuri Pata H 
retleri bu sabah tehrimize muvasaletlerini müteakip Ç•nkay -
giderek lımet Paşa Hazretlerini köşklerinde ziyaret etmiı ~ 

KASTAMONU, 27 (A.A.) öğle yemeğini beraber yemitlerdir. ' 
- Ağır ceza mahkemesi Kas· Nuri Pata Hazretleri bu akfam Hariciye Vekili Tevfik R" 
tamonunun Kıran köyünden tü, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beylerle birlikte hususi ola 
Satır oğlu Satının idamına ka- Riyaseticümhur katibi umumisi Tevfik Beyin akşam yemejii• 
rar vernıittir. Satı aynı köy. bulunmuşlardır. ~-
den tavukçu oğlu lsmailin 10 · 
y~ş~daki oğl~ Hasanı o?Dana Baytarların refahını temjn için hu· 
goturerek bogmak suretıle öl- • ,.. 

0
• ~ · • • • • • e-

d .. rm .. t•· K t"I . ·.••"u~ ...... - .~~~ .:../ A.A. - lkhsat vekaletı mulıtelıf kanun layiha!, 
"k~ k u~I ':ii· d al- ı - CT"eıce de zırlamqtır. Bunlardan birisi Baytar nokoanmrn ikmalini baytarlann 
1 ı atı ı ,.}:.ıa yapmıttır. ~nı ve baytar fen ~rl~mn yetl,~e~ini t~': m~tu~ bayta• P 

J t'. •• • • kılit kanunı.dur. Bır diğerı mcmleketın balı hazır pırınç ıbtiyacını t •· 
, . __ .,,....) gun ızın ve pirinç ziraatini teşvik maka.~dile yapılmıştır. 

,.1 ı -ıt'luhtelit Türk - Yunan 
mahkemesi reisi M. Bök 15 
gün mezuniyetle memleketine 
gitmiştir . 

Abb~s Hilmi Pş. Kudüse hareket ett.' 
ADA" .\, 27 A./\. - Suriyeden bildiriliyor: Beyrutta son derece 

bir hüsnü kabu! gören Abbas Hilmi PaıR Kudüse hareket etmiştir. 
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flelediyede memurlar sıkıştırılmaya başla 
Ekonomi 

Almanyaya ihracatı
mız niçin azaldı? 

, 
Berlin Türk ticaret odası vaziyeti 

Belediyede 

Memurlara 
iş çıktı 
En büyük amırın izni 

olmadan 
dışarı çıkılamıyacak 

izah v alınacak tedbirleri irae etti 
Vali ve belediye reisi Mu

hiddin Beyin şubelerde ve ka
lemlerde yaptığı devamı tefti. 
sinden sonra memurların deva
~. için yeni bazı mukarrerat it 
tibaz edilmiştir . 

Berlin Türk ticaret odasın
lan Ofise gelen bir raporda 

Türkiyenin Almanyaya ithala
ına müteallik mühim noktalar 
ıulunmaktadır. 

Rapora nazaran Türkiyenin 
Almanyaya ihracatı 929 a ka
dar tezayüt etmiş, fakat bun
dan sonra tenezzül başlamıt
tır. Memleketimizden Alman
yaya sevkedilen en mühim 
maddeler tütün, üzüm, fındık, 
incir, afyon ve halıdır. 

Almanyaya ihracatımızın 
azalmasının başlıca sebebi ola
rak Almanyada refah derecesi
niıı tenezz ılıi gösterilmekte
dir. Bundan başk~. bazı mahsu
latın fiatlerindeki tenezzülün 
tütün ve üzümde maruz kalı
nan rekabet ve rekoltelerdeki 
tenakus gibi harici sebeplerin 
tesirleri altında olduğu kayde
dilmektedir. 

Rapor; Almanyada ihraca
tımızı arttırmak için alınması 
tavsiye edilen bazı tetbirleri ih 
tiva etmektedir. 

İnek ve öküzlere aşı 
İtalya hükumeti neşrettiği 

':ıir kararname ile İtalyaya it
hal olunacak öküz ve inekleri 
hudutta verem aşısına tabi tut 
muştur. Bu karar bizi yakından 
alakadar / etmektedir. 

Kararnameye nazaran şüp-
heli hayvanlar itlaf edilecek 
veya iade olunacaktır. 

Balık ta mı göndere
miyeceğiz? 

Gelen malumata nazaran 

Poliste 

Fransa hükı1meti kanunuevvel
den 26 şubat tarihine kadar 
Fransaya ithal edilecek sardal
ya vs. konserve balıkları 
kontenjana tabi tutmuştur. 

Mer'i olan kontenjan liste
si ve ahkam Ofis tarafından ge 
tirtilmiştir. 

Fransaya, bilhassa konserve 
şeklinde balık ihracatımız mü
him bir yekuna baliğ olmakta
dır. 

Dörtyol portakalları 
ve bir mürac<tat 

Bu sene de Ruslar, Dörtyol 
tüccarlarından birisile yaptık
ları muk;ı.velename mucibince 
beher sandığı 310 kuruştan ol
mak üzere 120 bin sandık (13 
milyon adet) portakal müba
yaa edecekler ve bunları şubat 
iptidasına kadar muhtelif tarih 
!erde 8 vapurla memleketleri
ne sevkedeceklerdi. 

Buna rağmen Ruslar henüz 
mübayaata başlamamışlardır. 

Zira, Ruslar sandık yaptır
mak üzere kontenjan listesinin 
neşrinden evvel Rusyadan ilk 
vapurla 91 bin parça kereste 
getirmişler ve listenin neşri ü
zerine bu kerestelerin gümrük
te kalmasına mecburiyet hasıl 
olmuştur. 

Bunun için Dörtyol tacirle
ri İktisat vekaletine müracaat
la bu yüzden 400,000 lira zi
yan etmekte olduklarını bildir 
mişler, bu zarara meydan ve
rilmemesini temenni etmişler
dir. 

Kasımpaşada gene bir 
cinayet oldu! 

Bir hamal onbaşısı mavnacıyı 
ağır surette yaraladı 

ıı; 

Evvelki gece Kasımpaşada 
ağıı· bir cerh vak' ası olmuş
tur: Burada hamalların on ba
lığı vazifesini gören Ki.mil ile 
mavnacı Mehmet, arkadaşların 
da 1 birinin hamallığa alınması 
yüzünden kavgaya tutuşmuş
lar ve bir müddet sonra da işi 
azıtmışlardır. Kavgaya şahit o 
!anlar, bunları ayırmak istemiş 
lerşe de muvaffak olamamışlar 
ve Kamil, tabancasını çekerek 
Mehmedin üzerine bir el a
teş etmiştir. 

Çıkan kurşunlarla yarala
nan Mehmet, kanlar içinde ye
ı·e yığılınca Kamil kaçmak is
temiş, fakat gelen polisler ken 
disini tevkif etmişlerdir. 

Mavnacı Mehmet, Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmış olup 
yarası tehlikelidir. 

Bu vak'a mahiyeti itibarile 
~a biraz ıüpheli görüldüğünden 

polis tahkikatı devam etmekte 
dir. tü .. 

Bilardo oynarken bı 

1. Nuru Osınaniyede bir kıraa
r tanede bilardo oynamakta olan 
l- Tahir ve Hüsamettin Ef. !er-

den birinin çektiği bir "kolpo,, 
nun olup olmadığı meıelesin

) den kavgaya tutuşmuşlar, neti 
_'ede Hüsamettin Ef. Tahir Ef. 

miz. i "ıstaka,, ile başından yarala 
se . nıştır. 
d v. Tahir Ef. te.davi altına alın-

'." mış, Hüsamettın Ef. hakkında 
hı· da zabıtaca tahkikat evrakı 
m tanzim edilıniştiı·. 
01 Alacak için kavga 

f Taksimde oturan Osman ve 

mişler, Cemal, Osmanı yarala
mıştır, 

Pire için yorgan 
Polis vukuatı arasında ha

zan tam manasile bir pire için 
yorgan yakanlara rastgelin
mektedir. 

Böyle bir vak'a dün Üskü
darda cereyan etmiştir: 

Seyyar bozacılık eden Sü
leyman, İmrahordan geçmekte 
iken, burada oturan Arnavut 
Şaban, evinin penceresinden 
bozacıya seslenmiş, Süleyman 
da bu müşterisi için kapının ö
nünde durmuştur. 

Şaban, bozanın fiatını sor
muş, Süleyman da 40 kuruş ol 
duğunu söylemiştir. 

Buna mukabil Şaban da 20 
kuruşa verirse alacağı::u söy
lemiştir. 

Bozacı da, yağlı!? Müşteri 
nin şu teklifine kızmış, bir iki 
söylenmiştir. 

Şaban da buna kızmış ve 
tabancasını çektiği gibi bozacı 
nın üzerine bir iki el ateş et
miştir . 

Fakat bu haksız atılan kur
şunlar bozacıya iaabet etme
miş1 o da doğruca karakola gi
derek başına geleni anlatmış
tır. Polis, Şabanı yakalamış, 
hakkında tahkikata başlanmış-
tır. 

Yangın çıktı 
Galatada Mumhane cadde

sinde bakkal Pandelinin dük
kanı üzerindeki odadan yan
gın çıkınış ve oda tamamen 

~ .... 

Jurnal defteri günde üç defa 
imza edildikten başka bir iş i
çin mesai saati zamanında dı
şarı çıkmak mecburiyetinde o
lan memur veya müdürler da
ha büyük amirinden müsaade 
isteyecektir. Bunun için de mat 
bu fişler yapılmış ve izin sala
hiyeti olan amirlere verilmiş
tir. Gene daireye ait bir iş için 
vazifesinden ayrılmak mecburi
yetinde olan bir memur, fişi, 
dolduracak, nereye ve kaç saat 
için, hangi saatte avdet edece
ğini yazacaktır. 

Bu fiş usulü hey'eti fenniye 
müdürlüğü mensuplarını biraz 
endişeye düşürmüştür. Çünkü 
hey'eti fenniyedeki mühendis
ler, fen memurları günün bir 
çok saatlerinde teftiş için dışa· 
rı çıkmak mecburiyetindedir
ler. Her çıkışta fiş doldurula
cak ve her girişte avdetini ami
re haber verecektir. Belediye 
mahafilinde bu fiş usulünün, 
kabiliyeti tatbikiyesi olmadığın 
dan, fazla devam etmiyeceği 
kanaati vardır. 

Mezarlıklar müdürlüğü 
Vefat eden belediye mezar

lıklar müdürü Kemal Ömer Be 
ye Jktısat müdürü Süleyman 
Bey vekalet edecetkir. 

Kemal Ömer Beyin cenaze
si belediyece merasimle kaldın 
lacaktır. 

Beylerbeyine cereyan 
neden verilmiyor? 

Beylerbeyinde elektrik tesisatı 
olduğu balde henüz cereyan ve 
rilmediğinden belediyeye müra 
caat edilmiştir . 

Belediye bu hususta teşeb
büsata girişmiştir. 

Caddelerin temizliği 
Belediye temizlik işleri mü

dürlüğü kış münasebetile cad
delerin su ve karlardan nasıl te 
mizleneceği hakkuıda 7 madde 
lik bir talimatname tanzim ede 
rek kaymakamlara tamim et
mitşir . 

Belediyede teftişler 
Mülkiye müfettişleri beledi 

yeyi teftişe başlamışlardır. Bil 
hassa fenni tesisat ve inşaat 
teftiş edilmektedir . 

Kazalara meydan 
vermemek için 

Temizlik işlerine ait çöp a
rabaları hayvanlarının bazı ka
zalara sebebiyet vermemeleri [ 
için tanzifat amelesinin yed·ek
lerinde götürmeleri ve hayvan
ların Üzerlerine binmemeleri 
kaymakamlıklara tamimen bil- 1 

dirilmiştir. 1 

• 
Viliil'yette -
Umumi 
Maaş 

-···. 
Cumartesi günü 

verilecektir 
Kanunusani umumi maaşı 

istihzaratı yapılmaktadır. 

Maaş cumartesi günü veri
lecetkir. 

Vatandaşlıktan ıskat 
1314 tevellütlü Osep oğlu 

Edvar Eminyan, 1893 tevellüt 
lü Hiristo Anastas Dilmados 
Selanikli Salamon oğlu Raol 
Aseo Türk vatandaşlığından 
iskat edilmişlerdir . 

Falcı kadın 
.Kanunen memnu olan falcı

lıkla geçindiği anlaşılan ve Çe 
koslavakya tabiiyeti iddiasında 
bulunan Sofi Yuvan İsmindeki 

du haric· e ıkarıl. 

istanbula 1,5 milyon 
okka kömür geliyor 

Gümrüklerde 

Istanbui 
Listeleri 

Maarifte 

Şapka da 
Fransadan 
Getiriliyor! ------

Şehrimizde senede 25-30 milyon 
okka ağaç kömürü sarfediliyor 

Gümrüklerde kontenjan 
liste vaziyeti nedir? 
İki numaralı kararname ile 

birlikte çıkan.yeni kontenjan 
listeleri cumartesi gününden iti 
baren tatbik olunacaktır. 

Fransız mektebinin 
yeni bir işi 

meydana çıktı ! Odun ve kömür buhranı ihtimali var mı? 

Eskilere bürünmüş ihiyar kadın 
kömürcü dükkanından içeriye gir 
di. Elindeki pasb, yarım gaz tene
kesini titreye, titreye uzattı: 

- Evlat, bana iki okka kömür 
ver, dedi. 

Drşarıda lapa, lapa yağan karı 
memnun seyre dalan kömürcü yerin 
den bile oynamadı. Yalnız gururla 
başını döndürclü. Bir şey söyleme
den çırağına işaret etti. 

Toz, toprakla karışık bir kaç par 
ça kömür için 15 kuruş veren kadın 
dükkandan çıkarker. irkildi. Gözleri 
ni ~maya dikti. Hazint hazin dudak 
ları arasında mırıldandı: 

- Allahım, fukara mangalını 
'h ' 1 ı san et ... 

- Fukara mangalı mı, o da ne va 
lide ? . Dedim. 

Bilgisizliğim karşısında hayret 
eder gibi oldu. Sert ve kuru cevap 
verdi: 

- Na olacak sanki, güneş gü-
neş .. 

* * • 
Kışın erkenden kap1mızı çalması 

herkesi telaşa düşürdü. Yalnız kö
mürcüler müstesna. Hangisile konu§ 
sanız endişe ve telaştan, ~i,!'r göre
mezsiniz. Hemen hee"' · nikbin. 
Bqhran ne demek? C9qeri~in içi 
gülüyor. Fakat ihtiyatı dıı"'elden bı
rakmıyorlar. Bütün sua,U.eriniz ce 
vapsız kalıyor gibi bir tey.Söyledik 
leri tetk bir cümle var: 

- Biz tüccar değiliz, istediğin 
malU.matı veremeyiz. 

Terkoslu Mustafa Enver Bey, 
Ali Bey ve daha bir iki tüccar. Sor 
dom: 

- Kıı ııddetli, lstanbulun kö
mürsüz kalması ihtimali var mı? 

- Öyle bir şey yok. Yalnız çok 
kı, olursa •. 

- Ne olacak? 
- Biraz zahmet çekilir .. 

- Yani fiatler artar, kömürün 
okkası 9, 10 kuruta fırlar değil mi? 

Bu sualime iki üç dakika beyhu
de yere cevap bekledim. 
- Ağaç kömürü sarfıyatı geçen se 

nelere nisbetle artıyor mu. yoksa 
eksi]iyor mu? 

- Eksiliyor. Birçok yerleı·de les 
hin için havagazı, elektrik istimal 
edilmesi sarfiyatı günden güne azalt 
maktadır. 

- lstanbul'da sened~ ne mikdar 
kömür ~arfediler? 

- Vasati bir he•aba nazaran 25 
ila 30 milyon okka. 

- Piyasa da mevcut kömür ls
tanbul için lcifj ınidir? 

- Ekseriyet kışlık kömürlerini 
evvelce tedarik ettiği İçin çok sıkm 
tı çekilmiyec;ektir, zannederiz. 

- ı.,tanbul'a en ziyade kömür 
nerelerden gelir? 

- iğne ada ve Midye'den kayık 
la, Çerkesköy, Sinekli, Kabaltca ve 
Luleburgaz' dan "" trenle gelir. 

- Anadolu cihetinden gelmez 1 
mi? 

- Evet Şile ve lzmit körfezin-

Mahkemelerde 

Yol kesenler 
Cezalandı 

Kağıtane yolunda soy
gunculuk yapanlar 
mahkum oldular .. 
Ki.btane civarında geceleyin yol 

keserek bazı kimseleri soymakla 
maznun Kadri ve lsmail hakkında 
Ağırceza mahkemesi dün kararını 
vermiştir. Kadı·i 7 sene ve lsmail 5 
sene ağır hapse mahkô.m olmuşlar
dır. 

5 sene hapis 
Kadriye H. isminde bir genç kıza 

tecavüzle maznun Sadık, Ağırceza 
· sene ha is ezası· 

İstanbul gümrükleri Başmü 
dürlüğü lstanbul kontenjanını 
lstanbulun üç ithalat gümriiğü 
ne taksim etmiştir . 

İstanbul Başmüdürlüğü teş 
rinisani kontenjanından kanu
nuevvel kontejanma bazı devir 
ler yapmıştır. İthalatın tahdidi 
hakkındaki kararnamenin tatbi 
kinden evvel gümrüklere gelip 
te kontenjan harici tutulan em 
tianın ithali muamelesi bitmış 
gibidir. 

Yeni kontenjan son talimat 
name ile takip edilen şekilde 
tatbik edilecektir. 

-- ---- - Tarife müdürlüğünün 
den. Y alruz son zamanlarda lzmit- ı ki. 
ten daha ziyade Ankara'ya sevkiyat na 1 
yapılm~.ıa~_ıc. . . .. İ Şimdiye kadar İstanbulda 

- Komur fıatlerı neden yuksel ı b I · .. .. ki t .f .. di? u unan gumru er arı e mu-
Tacirler bu , ualim üzerine garip ı dürlüğünün Ankaraya nakline 

birşey söylemişim gibi beni sözdük- 1 başlanmıştır. Tarife müdürlüğü 
ten sonra biribirlerine bakıştılar. Ni nün dün bir kısım eşyası Anka 
bayet bi~i cevap verdi: .. . raya gönderilmiştir. 

- F ıatler o kadar yukselmedL 
Kömürün okkası toptan 6,5 pera
kende 7,5 kuruş. 

- Fakat bazı yerlerde 8 kuruşa 
kadar satılıyor. 

- İhtimal. Her halde bunlar kü 
çük satıcılardır. 

- Açık konuşalım, dedim, halkın 
kömürcülerden çok şikayetleı·i var. 
Mesela kömürler çok tozlu... Sonra 
kömür tartılırken itina edilmez .. 

Muhatıplarım munsıf adamlardı. 
Söylediklerimi ta.dik ettiler. 

• - Türkiye'de en iyi kömür ne
rede yapılrr? 

- lstirar"ca ormanlarında; Sinek 
li ve Çerkesköy havalisi. 

- Ecnebi memleketlerden kö
müt· getirditiyor mu? 

-Evet, en ziyade Bulgaristan' 
dan kömür celbediliyor. Bugünlerde 
bir buçuk milyon okka kömür gele 
cektir. 

- Ya odun fiatlerinin birdenbi 
re yükselmesine ne dersiniz? 

- Bir, iki sene depolarda stok 
odunun kalması, '!ltOn zamanlarda ha 
vaların frrtmalı gitmesi tüccarı odun 
mübayaasınd~n yıldırmıştır. Çünkü 
odun firalı hır matağ olduğu için 
tüccar elinde fazla mal bulundur
maktan korktu. Bunun neticesi ola 
rak fiatlerde arttı. 

Ankara 
Atina telefonu 

Şimdi Selanik hattına 
çalışılıyor 

Atinada açılacak .. 
Biı· müddetten beri yeni te

sis edilen Ankara - Selanik 
telefon hattı üzerinde tecrübe
ler yapılmaktadır. 

Bu tecrübeler çok iyi netice 
ler vermiştir. İki komşu mem
leketi yekdiğerine raptedecek 
olan bu hattın bilhassa ticari 
sahada büyük faideleri dokuna 
cağı muhakkak addedilmekte
dir. 

Bu hat kısa bir müddette 
Atinaya raptedilecektir. 

Dam dö Sion Fransız k11 
mektebi talebesi kendilerinder. 
çok evvel şapka parası alındığ 
halde şapkalarının henüz tevz 
edilmediğine dair velile~i vası
tasile maarif vekileti müfetti
şi umumiliğine bazı şikayette 
bulunmuşlardır. 

Başmüfettişlik mesele hak
kında mektepten izahat istemir 
tir. Yapılan tahkikat neticesiı 
de talebeye verilen şapkalarn 
lstanbuldan değil, Franıadaı 
getirildiği anlaşılmıştır. Anca! 
son gümrük tahdidatı dolayısik 
şapkalar şehre çıkamamış v 
gümrükte kalmıştır. Bu mekter 
lere bir tamim gönderilecek ta 
!ebenin elbise, şapka, kitap gi· 
bi ihtiyaçlarının mektep idare 
si tarafından talebeye satılma! 
mecburiyetinde bulunmıyacal 
lan bildirilmektedir. Talebe 
mektep idaresinin göstereceğ -
forma üzerine elbise, şapka v r 
kitaplarını İstediği yerden ala- c 

bilecektir. 

Kooperatifçilik .: 
Dün akşam Erkek mualli~

mektebinde içtimaiyat muall\.:. 
mi Servet B. kooperatifçili,r 
mevzulu bir konferans vermiş
tir. 

Bir konferans •U-

Erkek muallim mektebi o 
sulü tedris muallimi Sadretı.;: 
Celal B. perşembe günü frük 
rülfünun konferans salonun., 
·ık k al' l · "d uer ı me tep mu un erıne ·1m 
oyunları,, mevzulu bir ko;_,

1
_. 

ucl
rans verecektir. JH

Muallim mektebj iıa-
talebesi anra 

ıke-
Mualim mektebi son sıma 

talebesi sömestr tatilinde B ıu
saya bir tetkik seyahatinç,,rarı
caklardır. Bursada m!ıru: ve 
mektebi tarafından misa

0

,1yw1u 
leceklerdir. k mu-

ü ısa .. 

- Bir çeki odun kaça satılıyor? 
- Toptan 450-500 kuruşa 
- Fakat bazı yerlerde odunun çe 

kiıi 650-700 kuruşa kadar satılıyor 
buna ne dersiniz? ' 

Şoför gözünü açın~ö:;; 
- ihtikar yapılıyor derim. Ma

mafih mahalleler arasında ki praken 
deciler okka okkA satmak mecburiye 
tinde kaldıklarından, yani toplu sa
tı§ yapamadıklarından, biraz daha 
fazlaya vermektetn başka çare bula 
mıyorlar.,. 

- lstanbul'un bir senelik odun 
sarfiyatı ne kadardır? 

- 3, 4 yüz bin çeki kadardır. 
- Şehrfimizde •tok odun mik-

darı? 
- 40 - 50 bin çeki . 
- Odunsuz kalmak ihtimali var 

mıdn·? 

- Asla, çünkü cıvardan kolaylık 
la odun tedarik etmek kabildir. 

Kömürcüleı· bundan sonra biraz 
da hallerinden şikayet ettiler. •Bilhas 
sa perakendecilerden bir çok alacak 
ları olduğu k•edi açmaktan korkduk 
larını iler~ sürd~Ier. Yanlarından ay 
rı.lırke? bır t?"cır iki elile· tepsi gibi 
hır daıre resırn ettikten sonra karı 
göstererek: 

. ---:. Ri_~a ~de~im, dedi, hiç olmazsa 
sız .komurculeru1 sevinçlerinden ka 
dayıf tatlısı yapmağa başladıklarını 
yazmayın ... Dedi. 

Nazım NAFiZ 

Hıfzıssıhha 
Komisyonu 

Komisyon dün Vaiinin 
riyasetinde toplandı 

Vilayet Hıfzıssıhha komis
yohu dün Vali ve belediye rei
si Muhiddin Beyin riyasetinde 
toplanmıştır. Vali muavini Faz 
lı Bey ile vilayet ve belediye 
sıhhat ve baytar müdürleri de 
içtimada bulunmuşlardır. 

içtimada şehre yakın fabri
kalar ile tuğla harmanlarının 
vaziyetleri sıhhi noktai nazar
da tetkik edilmiştir. 

Komisyon bazı tuğla har-

ceza 
buzunu 

k amüd ma - '".Z et-
kabu\ 

h 1 w...=:.. U U yor \ziasker 
lesi kam 
'm. Ye-

Belediye reisi geceleri yaya ol:!:,::: 
otomobilleri teftiş ediyorhallesin-

• k b•l f .. 1 • ikası l Bır ço otomo ı şo or erıne ceza yazıy,, mı..u 

Belediye memurları tecziye edildi"odir te-

Vali ve belediye reisi Muhiddin 
Bey taksi otomobillerini bizzat tef
tiıe batlamııtır. 

Muhiddin B. teftiıleriııi bilhassa 
geceleri yapmakta ve yaya olarak 
otomobil durak yerleriııi gezmekte
dir. Birçok otomobiller bekleme yer
leri hudutları haricinde durarak cad
deleri işgal etmektedirler. Muhiddin 
B. nizama muhalif hareket eden oto
mobillerin haber vermeden numarala 
rını almakta ve erteıi günü o otomo 
bil sahibine on liralık bir ceza mak
buzu gönderilmekte ve para derhal 
tahsil edilmektedir. 

• ve te-
Muhiddin B. kontrol ten fab

iyi yapmayan bazı seyr-rilıecini 
murlarına da ceza vermi•'CUt zen 

Belediye reisi muhtel\f iliYe
taksilerin doğru yazıp ytazı-'C Al
nı da teftiş etmektedir. i ;vi ~

Birçok Avrupa memlel 
taksi saatlerinin otomobili· 
ve müşterinin oturduğu ta· 
ğu anlaıılmıştır. Bu suretli 
för görmemekte ve müıte n u 
muntazaman takip edebilr 

Buradaki otomobillerdill beşe 
rin içeri alınması az maanuhtevi 
olup olmıyacağı tetkik ed un lez-

=======================·'e ıiatı eh-

Doğru olmıyan 

Haber 

Bulgar Baıvekili 
tekrar gelmiyecek 
Dünkü refiklerimizden biri Bul

gar baıvekili M. Mutanof'un ıubat 
ayı zarfında Ankara'yı tekrar ziya
ret edeceğini ve bu ziya1.ete büyük 
bir ehemmiyet atfedilıneltte olduğu
nu Sofya'dan aldığı bir telgrafa at
fen bildirmekte idi. Bulgar başvekili 
birkaç hafta evvel Ankara'ya gide
rek bükümet ricalile temas etmit ol
duğundan bu haberi kaydi ihtiyatla 
telakki etmekle beraber tahkik için 
Bulgar sefaretine müracaat ettik. Se 
faretanede M. Muşanof'un yeniden 
Ankara' yı ziyaret edeceğine dair 
resmi malı1mat mevcut bulunmadığı 

ibi bu haberin doğru olmadığı be-

Müzede 
J, kış mev-

T olunur. Bil 
oprak alt1ne1<te1>e git 

Cıkarllan ,~ mekıqıteı: 
""111 şe k.eı:l ı 

-----··ı takdime 
Yeniçerilerin tüfif." sıcak.~

·sıye ve ıstı
rı meydana (1 ~" rı; ka 

Askeri müze önitndeki e-.)a.k
lar meıherine yeni L"ır:..•;,,···-·,;.· _,..; 
üzere toprak kazıl 
8 . y . ·'•· -., ızans ve enıçert <it.. 

tütün çubukları zu}_ur 

çubukların tütünurı Yo n 
devirlerde toprağa oilğisi 
ca orada kaldıklar-~.ahn. . 
ted. ıyet 

ır. el oo 
Bu çubuklardıı,n_.!>iritu yo

karışık türkçcnde 
buldar, müzeıt 
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•illiy~t Yunan artistleri lstan-
Asrtn umdesı «Milliyet» tir. bulda peçeli 

28 K.EVVEL 1931 k d ı ? 
iDAREHANE - Ankara cadde- a ın mı arıyor ar 

ıi No: 100 Telpaf adresi: Milliyet, • 
htanbuL ' 

Telefon numuaları: 
24310 - 24319 - 14311 

ABONE ÜCRETLER! 
G Tiirlliye iciıa IWis içia 
ı aylıiı 400 lnırut 800 kurut 
• " 780 " 1400 .. 
ız • 1400 ,, 2100 " 

Gelen evnlr
0

geri verilmn. 
Mii<Weti s-s- wıh.!.- 10 kurut 

Ve .. bizden soruyorlar; Niçin sizin 
de milli bir operanız yok? 

Yunan kadınları pek k11kançtırlar ....... - .lla Tlirk müıiillü:r? 
- E•et Madam. 
- 07'e iM dostuz ... Biiylk Rei- - Ya! ... fakat üz? 

Sözünü ikmal etmeden o ıuh l>ir 
lıahkaba ile cevç nrdi... 

Istanbul Baro Riyasetinden: 
21/ 12/ 931 tarihli heyeti umumİye içtimaının devamı 28 Ka

nunuevvel 931 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 e talik 
edilmiş olduğundan riifekanın yevm ve saati me21ki\rda baroyu 
teşrifleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat: 932 senesi ıbiitçesinin kabulu. 

l __ ı_sı_a_n_b_u_ı _a_e_ı_e_d_i_Y_•_•_i_i_ı_a_n_ıa_r_• __ I 

an 

• -
INEMALA 

Önümüzdeki çar,amba akıamından itibaren 

ANNY ONDRA'yı en 

filimlerinin en sevimlisi ve en tuhafı ol-

ANNY .. ~. ŞOFÖR 
•ai 
ze 
kü 
Çal 
kıt 

me
bak 
ya 
yor. 
in ( 
har• 
dön 

tur. Guete n mat._,.. ait itler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gue9mb il""- _. .. liyetini 
kabul etmez, 

r 

BUGONKO HAVA 
Yefilklly ruat -rlııffiııden 

verilen ıınalfl.ınattı .ııuann 

bugün hava az bulutla olac.k, 
rlizKAr mfitehaVYll o/aralt -.t
tir. Dün tuyiki nesimi 711, ıın 
fwa sıc./rJık ıo. an .,. --.tlık 

.ı.iz Gui, " lanet Pata ıayeain

.. arunızddi dootlak gijnden ıüne 
lnaYYet ıı..ı .. ,. ... __ 

- Evet, fakat bunm M. Venizelos' 
an iımini de ilive etmeji nwıtmay1-
.,. ftdim. 

Fraıwz tiyatrosunda liİr kaç 
sinden !teri temailler vermekte 
elan Yunan oı-a heyetinin 'lıllt •
tiati prİnıe do na Meclam Alice Vit
.. ,,., -a tanon M. Pietro E
pltropaki ile lıet Ueıı· buhanuyonaa. 

Madam Vitta •til lıir teioeuÜlll
le bena yer ıöıterdi ve lelırar söze ........ 

- lıtanbul'a ilk defa olarak ıeli
yonun, -1eketiniz ne ıüel yer, 
k...ıimi öteden beri tanidiğim insan 
lat U'&lmda imiıim gibi hiç yabancı 
addetmiyorum. Yalnız bir le)' naza
rı dikkatimi celbetti: Y iizü peçeli 
his bir Türk kadım yokl Pierre ı.c... 
ti'nin çmrşaflı hanımları nerede? 

- Ha,..., lıen bkenç delilim .. 
M. Pietro Epİtropakia'm yüaiine 

l>akbm o el'an miiat.ı..iyane ıülü
tiiaM ....,_ ..,.......... Madam 
Vltsu ile itiraz ela oan'• lıqatmdım 
lıaluettik. T•hu1ini Franeu mekte
binde ikmal ettiji İçin p.I n....
ca konuıuyor. Fabt ı.mıll ettİjİ 
piyeslerde prluları Mp italym
söylüyor: 

- ltaly- muoikiıine lıayı)ınm. 
Bu akpm Riııoletto ile illı defa ola
rak lıtanlıul halkm. kartı ,...ıu IÔJ'
liyecejim. y almz lstanlıoıl için .. 
piyesteki rolumu y•ın•- aı....ı. öf 
rendim~ Maclmn Vitou lıeni ıaüıkül 
-.aziyette t.ınlam lıir oual sordu: 

Fatih Daire Müdürlüğünden: Altay Efdalzade mahallesinde 
eski nalbantçı Rüştü yeni nini sakağında metruk ve kıs~n 

münhedim 18 No. h hane tehlikeli bir halde olup mutasarrıfının 

isim ve i'karoetga-hı meçhul bulunrluğundan iıhbamame teıbliğ 

edilememiştir. On beş gün zarfında izalei mahzur etticilmesi I son derece gülii11çltı komedi - vodvilinde ~recekaiais. 
tebliğat makamına kaim olmak üzere ilam keyfiyet olunur. I 

(4608) .. 
Onüm~zdeki cu- GLORY A'd fu!a ııuva-

Su k~cuları ve bnet muhafızları için imal ettirilecek 21 ta- E,a1;.~aı DUP'ôN~Ô .• ~ di-:. M::: sini 
knn elbıse ve 21 kaput pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlık 28/ , T'un eseri )um Çenberı ( tarafmdan) söy 
12/931 pazartesi günüdür. pazarlığa iştirak etmek için 110 lira · fevkalade temsil edilen bir aşk ye kıakançlık dramıdır lıyo 
teminat ..ı...esi lazmıdır. Teminat akçesi na:kdon kabul edilmez. -------------------------~ola 

-!< M" 
Ya belediyeden irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak a uncu t\OIOrdu .. ---------~Ya 
makbuz ve yahut bükUınetçe mutelber tamnmış bankalardan llinları NO. 6 OCAK 
getirileOek teminat mdttubu ile olur. Bu şeıkilde teminat mak .a 

5 derlle idi. buz veya mekttbı ile pazarlık günü saat on beşe kadar Leva- ARKADAŞLARI yor 
yan 
herır ~~~~~~~~=~=~'!! 

b~r~:(fELE~ -Nisin ılzin milli l>ir openm:z yok? ---------------------------

K. O. Topçu taburunun otu •---------mıııic· zım müdürlüğüne müracaat edilmelidir. (4586) ın 
kapalı zarfla münakasaya kon ---------••lllka 

yetı ) ._ .. __ ,;;;;;;;.::=:;:.;:::~~ 
de ı y f' J üstün er 1 ma ı 
nin ~~ Geçende bir gazetemizde o
fik h

11
;udum. Hepimiz yerli malı kul 

d • aınmakta müttefikiz, mecbu-

- Beyhude yonılmayınız, dedim. 
Piirre Loti'nin Türkiyesini görmek 
iıtiyorsanız kendinizi yonnuı olur
sunıız, onu katiyyen bulamiyacaksı· 
nızl. .. Yüzü peçeli kadın belki bula
bilirsiniz,o da lıtanbulun bazı hücra 
köıelerinde, ve ihtiyar lıadmlar ara
sında •.. .Madam Vitau hemen sözü
mü kesti: 

Muıiki ve san'at "*cliıinde pek 
geride olduğummu bilmem kaçıncı 
defa olarak hatırladım. Geçenlerde 
gazetelerde belediyenin bir operet 
heyeti tefkil edeceğini hatırdım. Bu 
ıualı cevapsız bD"almıamıık için bu 
tesavvurdan birkaç kelime b.ı.oede
rek Madam Vibu'ya sordum: 

- Bizim Darülbed•yı artiıtlerile 
aöriiştünüz mü? 

Balıkesir Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebimize şehire yakın Ahmetlı membamdan getirilecek 
suyun horu döşenmesi ve yapılacaık taksim mahallile su hazne
sinm inşaatı 28/K. evvelden itibaren 20 gün müddetle kapalı 

zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşifname ve 
şartnameleri görmek üzere mektebe ve münakasaya iştirak için. 

muştur. i·halesi 6-1-932 taırih YUNAN MİLLi OPE- ~ 
çarşamba günü saat 14-30 da RA HEYETİ bi 
komisyonumuzda yaprlaca'ktır. FRANSIZ ni 
Taliplerin şartnamesini almak TİYATROSUNDA ol 
üzere her gün ve münakasası- Bu akşam saat 21,30 ta ve 
na iştiraık etmek istiyenlerin meşhlJJ' muganniye Madam 
de teminat ve teıklıifnamelerile Kyparissi ve Tenör M. Bake

<ıs iştirakile fevkalade gala 
vakti muayyem:le komisyonu- müsameresi oJaralk Pucôni-
muza müracaatları. 

(647) (4439) 
rıin en meşhur eseTi 
MADAME BUTTERFL Y zı 

_agınııız, lakin bir taknn fırsat ara
sın~nanların ceplerini doldurmak i 
~-a a~n değil! Alıcı yerli malı al-

1?.d1•·fakta ne kadar mecbur ise sa-
mu a ' d " t · beğ eli , r:ı a OnU mut enye en r 

- Aman bana ihtiyar .kadınları 
tavsiye etmeyin!.. Burada gördü
ğüm bütün kadınlar hep biribirinden 
ııüzel ... ihtiyarları görerek zevkunı 
ihlal etmek iıtemem .. Size ciddi söy
lüyorum ben hiç bir yerde bu kadar 
ııüzel kadınlar görmedim. Türk ka
dınlarının müstesna bir güzelliği var 
Madam Vitsu bu sözleri söylerken 
zevci. kendisine bakıyor ve müsteb
ziyane ııülüyordu. Bir an, karı koca 
balnıtılar ve ıülüıtiiler Madam Vit
su bana dönerek dedi ki: 

- Hayır görü,emeclim, fakat Ati
na' da Bedia Muvahhit Hanımla ta
niımiıtim. Cidden ıaymettar bir 
san'atkar, Atina'da Otello piyesini 
büyük bir muvaffakiyetle oynadı. 
Yunanca konuıması da üzerimizde 

de 18-K.sani-932 pazartesi saat 14 te mektepteki toplanacak * * * 
~en~ 1 ekte ve satıt kabiliyetinin art 
ud~erl'J.'..sına çalışmakta o derece 

komisyona müracaatları. (4599) Çatalca müstahkem mev<ki- ... ................ J 

hayli iyi tesirler yaptı. ------------------ı inin ihtiyacı olan un kaıpalızarl .. ti 
Onümüroeki cumartesi gü 

nü saat 18 de matine olarak ~~ 
FRANSIZ 

uşm b d . ec ur ur. 
netı 

Y<.. Neden ben yerli malını al-
Ve bir;ya mecbur olayım da yerli 
olduğdlı satarak kir eden onu en 
eylulÜL tekilde ve tartlar altında 
man t~ satmaya mecbur olma
le sağ c· 

- Zevcim, burada bilhassa yanın
da Türk kadınlarının güzelliğinden 
bahııeditime hayret ediyor ... çünkii 

---···-····-··-----karşısrıP-tıgünlerde şahidi olduğum 
takviye .-eyi size yazacağım. Bil
taarru:ı:a alakadarlar biraz müte- nı nfea tanıtanlar, ecnebi malı 
bu defa ih ve müte-easir olacaklar satı>ı alandan beş yüz defa da
ruzları f ha ferıadn, daha muzirdir. Var 
nokt~~IJizim memlekete hariçten sa itiraz eden hodru meydan! 

Du\akal, mandalina girmiyor Tramvaydaki kadın!. 

M. Pietro Epitropaki İtalya kon
servatuarında tahsil ettiğini söyledik 
ten sonra dedi ki: 

- Mütareke esnasında, 1919 oe
nesinde, Yunan ordusu ile 1 ıtanbula 
gelmiıtim. O zaman bir aıkeri mu
zika efradından idim. Buradan mem
leketinizi severek aynlmıştnn ... 

Gitmek için ayağa kalktim, Ma
dam Vitsu elini uzatarak dedi ki: 

- Bu akşam temsil edeceğimiz 
Rtgoletto'yu görmenizi rica ederim, 
bu piyesi görün ıonra hakkımızda 
bir hüküm verini... •• 

Tenezzüh arabasından bozulan ve kamyonet haline ifrağ olu 
nan ve tent-zzüh arabası zamanına ait döşeme ve tefeııruatı da 
mahfuz bulunan bfr adet müstamel Çentler marka otomobil bil
müzayede satılacaktır. Talip olanların her gün H. P. mağazası 
Müdürlüğüne muracaatla otomobili görebileceıkleri ve müzaye
de günü olan 30-12-931 çarşamba günü saat 14 te ayni makam 
nezdinde hazır 15ulunmalan lazım geleceği ilan olunur. (4534) 

n 

I'! 

Pertevniyal Vakfından: 
olınakmevsim başlarken portakal Dun" gidiyorduk.. Arkam- Katibe aranıyor l • lı... Sene müddetle 

k
up 

0 
" 1ndalinalar biraz fiatlı ol- dan doğru bir gükreme oldu, Şişlid~ İzzetpaşa sokağında Valde apartmanının 8 No. dairesi ı 

>ıl 

ım eoı1 • e~.,in galiba her bahçe por- döndüm baktım.. Y a .. lıca bir Fransızçadan Türkçeye ve h ya at ar • 

1 

Aksarayda Nalın<:ı sokağında 14 No. hane 1 
a ıı daha olmadan toplu· Ermeni dudusu geyirmiş .• Öy- Türkçeden Fransızçaya ter-

k i bu mat . ked. Köprübaşmda Valde hanı tahtında 3 No. ma~az.. 3 
. . pıyasaya sev ıyor. le soğan kokuyor, öyle koku- cümeye muktedir bir Türk · ki kendu • . . d .. Köpnibaşında Valde hanı tahtında 8 No. magaza 3 
. d sızı ınan ırsm, şu gun· yor ki·, bütün tramvay piyazcı Hanımına ı'htı'yacımız var- ·ha d v Jd h h nd 9 N mıyor u Köpni şın a a e anı ta tı a o. "czane 3 

. . ·\attığım portakalların i- dükkanına döndü ••. Biletçi da-
bec.ıncı g . _._ lı d I dıır. Bir ticaretanenin muha- Köprübaşında Valde hanı tahtında 6/1 No. odalaı 3 

. :; . nr t.,.. -tat eği - yanamadı karııtı: d gı son ber · . _ _, bul l Köprübaşlmla VaJdc hanı tahtında Helvacı So. 26 No ardiye 1 1 ı olanına tesadüf etme- _ Madam, arabada bö'yle e servısıuue unmuş o - So k t arru:ı: ' Köprübaşında Val.de hanı tahtın.da Helvacı ka 28 No. ardiye ı 

la münaıkasaya konmuştur. İ
halesi 2-1-932 cumartesi günü 
saat 15 te ıkomisyonumuzda ya 

pılacaktır. Taliplerin şartname 
sini almak üzere her gün ve mü 
nakasaya iştirak edecek:leTin 
de teminat ve tdlı:lifnamelerile 
vakti muayyende komisyonu
muza müracaatlarr. 

(638) (4386) 

Nişan 

TİYATROSUNDA ~ 
Meşhur muganniye 
LİLYA DERNA 

s 
1 

tarafın.dan verilecek konse- s 
rin programı yarınki gazete- ç 

lerde ilan edilecektir. 
:. .............. mzı;:Y 

Yarın 

Saat 21.30 da 

MAYA 

Yazan: 

Akşam 

ısı~nbul Btltdiy~ıi 

$ehirTı"yatrosu 

Selanik egrafmdan ~bum Şevki S. Gantillon 
B. Hafidesi Semiha Mahmut H. ile 

111111111111111 

111111111 

ümerayı bahriyeden İbrahim Ethem Tercüme E.: 
B. mahdumu Rober KoJ.ec: muallim J Bedrettin 
lerinden Şekip Ethem Beyin nişan Yakında: 
merasimi dünkü !Pazar günü aikkri İŞ ADAMI 
huzurunda Şiı;lideki bane.lerinde ic 
ra edilmiştir. Tarafeyne mes'ut bir 
ömür tcmennıi. c·deriz. 

• 

111111111 

•ı 

ı: bul artık portakal yemek- geyirilir mi?. ması şayanı tercihtir. Talip- Köprübaşında Vaide hanı tahtm.da derununda 2 No. oda 3 
edtte _:.ıret ettim. Haydi diyelim Kadın •u•ar takımından de- !erin idare müdüriyetimize lsıanbul Asliye Mebkemesi Oçün e emeo d I ~ ~ Köprübaşında Valde hanı tahtında derununda 7 No. oda 1 1 bütün 1:-; a amlar ekşi portaka ğil!.. müracaatı. Köprübaşında Valode hanr tahtında derununda 11 No .yazıhane ı cü Hukulı Dairesinden: htıan Be-

Üsl<ıüdar Hale Sinemasında 
KARA SOYTARt 

Mümessili: Harri. Pil.İlaveten : 
YAGMACIJAK 

• 

d 
sk kendilerine zarar veri- ı yin Beş.iktaşta Muradiye mahalle-

umu - Nereye geyireyim!. Cebi- ••••••••••• .... IJ Köprübaşında Valde hanı tahtında derununda 13-14 No. yazhtane 1 or t lakin bütün dünyaya ., 11in.de Yeııisokalota 52 .numaralı hane 
ruz .yap ~·niz bu portakal nümu- me mı.. İRTİHAL Köprüba§ında Valde hanı tahtında derunun.da 17-16 No. yazıhane 3 sinde Mukime zew.eı;i Nihal Hanım lstanbul Beşinci icra Memurlıı-
dahı z;yıı. bir alan bir daha alır - Kendini tutuver! Baksana Alumermerde sabık SinJi Halil Balada muharrer emlak yirmi gün mü<ldetle aleni müzayedeye konul- aleyhine ilrame ettiği boşanmaya ğundan: Mahcuz ve paraya ç.ev·"' 

bv~ ~~r ecı k, günah ve ayıp de- araba le, gibi koktu. Efendi dergahı şerifi seccadıenitini muş.tur. Hizalarında göıterikn müddetlerJe isticar etmek istiyooler mü- müteallik davıı ar:DUha.li müddeialey m"sim karar verilen 117 parça u: 

utun rl~'ki kuruş fada kaza- - Let ıenin gibi olur .. Çok tariki kadiriye lwdemayi meşayih- zayede günü olarak tayin kılman K. Saninin 2 ci cumartesi günü saat on haya tebliğ edilmek iizıere banei telif cins kereste 4-1-932 tar' 
da~ sda k~ İye halkı ızrar etmek söyleme şimdi meraklanırım.. den Mevlidhan Hafız Bürhan Be- alttya kadar İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Pertevniyal vakfına veya İda- mezküre benıi tebliğ gönderildiği • 

tın e • E " · .. • - · (4382) müsadif pazartesi gür;t, saat ı 2 ye ek zanemleket mahıulünü Y'üz defa geyiririm.. yin büyük pederi Necmeddiıı Efen re ncumenme muracaat etme ... rı. · halde muaıaileybaıırn elyevm Hoa- ~ 
ıpeçm la tmek revayı hak mı- Hemen biletçiye göz ettim, di irtihali danbeka eylemiştir. metgilıı meçhul bulunduğu §«hile itibaren Topharı,tt., &ğazkest 

apu sın 1 ol d k al t Y k ı· il h b Cen• es' b "nk·- --~- · .. ZAYİ - Nüfus ve ii<ıvan tezkere hinde zayi ettiğimd' en evrakı mez- bil• t bl'g- 'ade olunmuş ve bı' 68 nunmalı lteresteci dükk•-·-· ğ· ./ e ma an, em e ıuı u.. o sa a ıma a ara a ·-z ı ugu u pa~~sı gu- .. e ı ı ray "'""' 
~ 1 re:: .. temizlenmeden, ha- itlafı far ameliyatı yapılmııa nü ba-dez.nıhur namazr Sina.n Paşa mi ve Beyoğlunda Tarlabaşmda Ce kuremi baladaki adrese insaniyet müddetle ıilancn tebligat ifası karar açık arttrnna ile satılacağından 

l 
um. :aafa malik olmadan dönecekti.. Kadın serbestliği camiinde eda edildikten sonra Yah- henncm sokağındaki ~O numaralı namına getirenlere zahmetlerine mu gir olarak tahkikat 28-1-932 perşem lip olanların ınaballiııde hazır ın_ 
as zanney k 1 , __ , d. 1 d 

k d cere; ma ı satmaya ....,_ ne ıye im.? ya Efendi türbesindeki aile kabr.is- hanenin dokuz aylığı t.:diye edil- kabil yinni lira vereceğimi ilan e e be günü saat 10 a tayin kılınmış ol naeak memuruna müracaat etnx-leı 

~:~:::n::~.b•u"!'"'s•u•r•e•tl•e•T•-~ü!!_r~k-~m!!llla•lı .. ...,_'"""!.l!!_!!!.!'.'!!'!!!!!!!'!!'!!!!"'!!_~F!!_~E..!!!_L!!_~E·K,..'"""!~tan!!!!!!ı~n~a~de .. fuedi"!'"'~··ıe•c~ek~t~ir~.!"'" .... ""'!!!!!!!"mol!~m .... iş .... ol•a•n~k~o·n~tu~ra~t~rm•ı .. 2> .... J2•-~9~31!"""ta•r~i!'!-~rım•·•·•-·.~··--'!!!"'...,"!!!'!!'!!'!!!!!!!!!!!'!!~•n~n__ııııi_k~!!!!'!!~ına!!!'!k~J~a~il~an'!lllllllo•l~"."-_ur•-•'"":'!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!"•~!!!!!~İl•an ... clıu:ı-..IU'"!!!!'.~,..!'!!!!!"" ... ~,.. 
fi bitiriy~,et'in Edebi Romanı: 121 !ardı. Ara sıra telefon ediliyor, yuvarlandığına şahit olmuşlar - Ah! Batı dön~~! ı ııayretile kavalyesi,;e so 
lisaten cl .. "t-.------------ Bunun üzerine hemen barış guya Nhmet Nebil aranıyor, dı. Bedri Suat, Nebahattn §U- Ve arkasından ~hırı ar.- sokula, en sefil kadınların 

ma ,j • • •• ma imkinı bulunacağını, hatta giiya işi çıktığı, itizar ettiği ursuzluğundan istifade ede- dınca altı. ~urıun brrdesı, bir vtırlarile oynamağa çalıtan 
1

bş~i:ı;kiummdpalA-ş ı o o N u K LE R o gece Ahmet Nebille birlikte söyleniyordu. Kadın, eı-kek rek, sokuldukça sokuluyor, sağnıal< gıbı bu :ııe"k ve ihtiras diğine, wıun sarhotluğund 
bulunulacağını söyliyerek herkes Dılebahata içki içirmek- gittikçe genç kızı benimseme- buca~~nın ort••ın~ dökülcMi. ıuursu:ı:luğundan iıtifad ed u 

safhası h /bralıim NECMi genç kızı beraber alıp gitmitler te müttefikti. brar o dereceye ğe çalışıyordu. Sılah sesi ortalıgı karına ka rel'c: taze güzelliğinden z:Vk '· 
nü:ı ikinc . di. Ahmet Nebile gönlünü bağ geldi ki Nebahat reddedemez tik F okstroda §Öyle loca ~tık ebnj,ti• Garıonlar, bar ar mağa çalıtan herife çe · 
mıştık. f> ac: bir: Cazbant yeniden başlarruı- lamış olan genç kız, onu gör- olmuıtu. Bir damla, sonra ya arkasında, loş bir yerde alıtbr tı.stleri, çalgıcılar, ı11ütleriler ortaJığı alt üat etmişti. ş:~ 
yük Millt>oh • b. Bu defa kıvrak bir tango mek, onunla beraber bulun- nm kadeh, bir kadeh diye baş- dıktan sonra, biri biri üzeriJle bırer taraf'.• kaçışıyordu. Ka- ne yapacağınr bilemiyordu. 
planı dü§"rkuru, kadp kar~1 ı.er- havası çalmıyordu. Tango bi· mak, onunla hanşmak, evvelki lanan içki ilerleyince, ömrün- gelen şampanyalann buharı dınlarJ!'. tnce çığlıkları birer Rovelver hali elindeydi YlizC 
muharebe1 ortasın a, ı erıye fenler çok değildi. Ortada bet, ümitlere tekrar dönmek imki- de ilk defa boğazından alkol içinde genç kızı Maluiırıin or- ıslık ııııbı du\rarları çınlatıyor- sap san, gözleri evi • · d ~ 
onu yoruımrıış kuru dudakla- on çift vardı. nını işitince, kendini şaıırmıı, geçen genç kızın beyni karma tasma kadar sürüklernitti. du. , fırJamı1, bütün vücu;;1:ıii~ 411 

yorulduk\ yayılan ağızdan Muhteıem Nihat Haıum, hatta annesini beklemeyi bile karıtık olmuıtu . - Tango bilmeırı ki... . Saıoııun oı:ta••"~~· dans • hiş bir takallüsle kas kab ır.,.ıi; 
ve :ılannı km fıtkırdı. Gözler Şeyda Kamil Beyle.. Semiha düşünemiyerek sokağa atılmıı Nihayet, guya Ahmet Nebi - Ben sana öğretirim. ehlen Yerde bırçok -Ygınlarnı silmişti. 1 
:.ktı. BinaeUt ıibi ırittikçe i- Nazmi Hanım, Ferit Necdet tı. li Maksimde bulacakları haber Gel! . s:;1~da NebaJo•t bir tarafa, Nemika Srrn birden bi'' 
:ı:ın birinci aaor, oradan çıkan Beyle .. Mebnıke Numan Ha- Mebruke Numanm evine alınarak, hep birden buraya Kafasının içinde ıçkj ile iJo .. l'I Suat dijer k tarafa düş- fırlıyan gözleriİe bu nı:;ı 

vvur ettiğilklar, açılan ağız- nım, Kemal Reha Beyle tango gidildikten sonra, telefon mu- düşmüşlerdi. Evde rakı, bura- tiras birbirine karışan, efeııcli- ~:Ştü. ikisi ele an içiııdeydi ya bakb, sonra 0 delış 
smaicti. Onu~ ate,ten. bir yıla_n ya kalkpıışlardı. Bedri Suat habereleri toplamıın orada ol- da viski ve hatta Bedri Suadın sini batırırı•ktl.•1 ~~2.andıgd-ı :eıarr- · 

1 
. korku bucag" ının her ta 

~ 1- 1 d le k edi B k d beri · k. k 1 e · ,. M d' ~" erın " ' d l sı başlıyor icııuzu ı a ı - ey, a tam an ıç ı ve maaı arannı verdirmit, Muh- cömertliğile şampanya yuvar- velin ku~'iıc.d onune ,. Bed er ıv.,,.- u:ı:erın e çın atan uzun yüre\ aJııCI 
bk di dans ile batı dönen Nebahata teıem Nihat Hanım, Şeyda Ka lıyan Nebahat, artık tuunuz dayanın~ ıt ına düt"" le elinde ~anlı rovelverjJ~ acı bir kahk~ salıve {. Sa 
)jyetetit Be!J endite içindey- bir tango oynamak için ısrar mil ve Kemal Reha Beylerle bir makine haline gelmitti. ri Suat, adeta hırJ7jyarıı yüzünde d~ı~ daınıa kan kal- ları dağıllDJf, aözferi ~ ;;.ı.t1 
men goı-, ~·N .ka ediyHo~d~ im d b I birlikte evinden çıkarak Semi- Gülüyor, söylüyor, oynuyor, genf!gz:!anldı~nrdcıe. J .... ;;;,:inde mNab~lı§ ..!'ruy!~ halde, Ahmet den beri miitemkaadiyen ~'3 
mukavemetin . emı .. , .. yap~- iÇ -ıık o a ığı u i e- ha Nazmiye uğramış, oradan fakat ne yaptığını bilmiyordu. e ı ....- B U. • çekile çekile Yholıı.~ 1:\ 
dar kırıldıil! .ını düşünmedm min havası içinde kendini şa· da Semiha Nazmi Hanımla MuhtiıJem Nihat, Mebruke kavalyesine yetit".,uyen Ne- Rej.t ey, üuıitsı?:likle Ne olan gözleri - birde bil" se. 
derhal cep f<abil değil mi? ıırmıt olan Nebahat, ilk evve- Bedri Suat ve Ferit Necdet Numan, Nemika Sırrı bu va:ı:i bahat, 0 rtada bir";{ Palazı mika ~7y~ ha~ı: ki tersiıı" bir hare~~ ..... ~" 
mukabil tSı!'rı Hanım, birden li mukavemet etmeğe çalış- Beyleri alarak cümhur cemaat yelten çok meınnundular. Oçii gibi sallanıyorclı'· eıııiJca Sır __,. dun mu Yaptığını, al kapaklarından fırlı1~-;-ııt 
takriben iki t!?~~tı: . . '? mı!lı. Fakat yap yalmzdı. Mebruke Numan Hanımın evi- de intikamlarını ,.ı~tard•· rı Hanını buıı:,rktı, •onra Re çakltıın . gibi c1J9arıy11 doğı-u ..,_ınle et-
ü:ıerinde bu :.ıı. Tamın mı. Mebruke Numanla Nemika Srr ne gelmişlerdi. Ahmet Nebilin kem''··~ e t".r şit Beye göat tk: Li bi ht Nebıl •.. balı:numun- mittl· Bağıra bağı,-• 
·er olundu. ~hmet Nebille rı, Muhteıem Nihat Hanımın - Ahmet Nebil gelecek.. cih ettiği kız, işte), --'"Pdgı- - Bak! J>rl ·ı· tti! Ah- ~~~I eykel gt~ı: İlk sinir ~ Gördüm ··~ın. t 
ı a ı . . 1 d . ~-_., n ey nıet Nebı·ı;s1 sevaı ısj paçavra ,- ;ı e r Jverın· k 1 ~· I> ' g~:...ı· on ş e c:lu ve zamanuı sevıtıın er e tertıp ettiği plin üzerine Ne- Deniyordu. Nebahat, bu bi zevk denen çamu ·"- ı'' R _,. b" ove 1 ya a a- giru'· ay1 sen ~~11 ~kur 
derecede ileriye~ıkançlığım· bahalın evine gitmitler onun- kalabalığm arasında t•tkın bir di. Şeyda Kamil, ~e!"aN dete- oldu! ııırad ~kas Utiin kUrtunlannı bir ur, onu Ahmet Jllebili kur-

·~ • - • .a.• L • ... ·•·- "· - • • .. • - -. • '·" .__ - • ı -"•" rent ec , Taırı baJ, ,. l, birden bi- r:: __ , 11\ın kolları~d •. ~·~•da tar. Ya..'.ın n~ııı kıy-



Tarihi Tefrika: 14 

Sabatay Zevi 1 
Nakl•dt11t : R.N. 

MİLLiYET PAZARTESİ 28 KANUNUEVVEL 1931 

Birinci sahifeden geçen -yazılar· 
• " • ~ ~ ;: . , • ... .. 1 

Slavya O, Muhtelit O 
(Bap 1 inci sahifede) 

Mecburiyet 
Konuyor 
Kanalizasyon inşaah 

Beyoğlu Sulh ikinci Huku 
kemesintlen.: 

Sabatag Zevinin dindar, fakat 
aris olduğunu herkes biliyordu 

Garbi T rakyada 1 

Para tevzii 
(Bap 1 inci sahifede) 

desi kabil olmadığı için Ankara mu
kRYeleai mucibince bedelleri tazmin 
edilecek olan arazi sahiplerine ve 
ııene Garbi Trııkya'da etabli olup ta 
Yunanistan'ın Garbi Trakya haricin 
deki aksamında mall:m bulunan kim 
selere teni edilecektir. 

sine Fikret çok yaklaıtı ancak Slav
yalılar bu akını korner yapmakla 
kurtarabildiler. Hakimiyet gene biz
de. Bürhan bu arada kale önünde 
çok tehlikeli bir hentbol yaptı fakat 
onlar atamadılar, mukabil hüc .. m
dayız. Zeki demarke vaziyette bulu
nan Leblebi Mehmeti gördü ve bir 
iç pas verdi. 

fevkinde iyi oynadı. Bilbaaaa Fikret 
M~er, Ulvi, Mitat, Reşat, Cen~ 
Zeki, ikinci devrede Nihat Rebii ha
rika idi. 

Onlrrda: 
Svoboda, Yanek, Znisek, Sobotka 

çok İyi idi. Puç o kadar olmamakla 
beraber iyi idi. 

ve halka tahmil 
edilen mecburiyet 
Kanalizasyon şebekesinin 

Babıali ve Balıkpazan mmta
kalan ikmal edilmit ve işleme
ğe açılmıştır. Bu semtlerdeki 
?1üessese ve evler raptiyeleri 
ınşaya başlamışlardır. 

1 - Kasnnpaşada Kadı M 
Efe.ndt mahallesinde • yelde" " 
Y eniçeşme caddesinde 10 

hane gayri kabili taksim 
dan naşi mahkemece izalei sü 

" dair verilen karar üzerine açı 
tırına ile satılığa çıkarılmıstır. 

2 - Büyük ve küçük o~ak 
beş odayı ihtiva eden mezkür 
cıin zemin katı ile duvarı taş 
ahııap kısmı harapçadu. Heye 
niyenin indelmuayene um 
1250 bin iki yüz elli lira kı 

eni karışıklık çıkaracak hareketlerden ictinap 
etmesi Sabatay Zeviye. tavsiye edildi 

- Garbi Trakya'da bazı Türk 
köylerinin halkı dağılmı,tr, bu mese 
le ne oldu? 

Leblebi bunu hüsnü istimal etti 
ve Muzaffere geçirdi. Muzaffer kof
tu ise de yetiıemedi ve çok güzel 
bir fırsat kaçtı. Top Slavyahlarda. ... 
bizim kaleye doğru sağ açıklan yil
dmm gibi iniyor fakat bizim müda
faa ortalabnıyor, mecburen bu akın 
da avut oluyor. Bi2im t o.knr..da her
kes iyi fakat en iyileri Zeki, Fikret, 
Muzaffer, Reıat ve Rel>ii. Oyuna 
hep hakimiz fakat Slavyalılar bu ha
kimiyeti yavaş yavaş boğuyorlar. 
Şimdi oyun mütevazin bir tekilde 
gih bizim !!i.h onların akınları ile 
devam ediyor. Bizim sol taraf yani 
Mitat, Reşat, Fikret, Rebii çok iyi 
anlaşmıılar ve mükemmel işliyorla.-. 
Bu sırada sağ tarafta bir firikik ol
du. Zeki Ç<Okti amma Leblebinin aya 
ğına taldan top Slavyaldar tarafın
dan kapıldı ve kalelerinden uzaklaş
tırıldı. Nihat gene bizim kalenin ö
nünde lüzum~uz bir c:a1ım yaptı ve 
eldukça büyük bir tehlike atlattık. 
Fikret çok iyi. Oyuna nisbeten ha· 
kimiz. 

Zeki ne diyor? 
"--Çekler memleketimize her gelit 

!erinde ilk maçlannda kolaylıkla ka
~ann·, ik~nci ve ü~üncü maçlarında 
~se - bılhası<a üçüncü maçlannda 
ılk eeli ş leri müstesna olmak üzere-
daima kaybetmişlerdir. 

Yakında Çemberlitat Mah
mutpa,a Beyazıt mmtakalan 
mecraları da işlemeğe açılacak 
trr. 

Sabatay itte böyle bir zaman 
a ve böyle bir muhitte kendi. 
ine çok taraftar bulacağını be 

sap ediyordu. Kendisi beliğ bir 
lisanla bir çok şeyler vaad edi

or, herkese saadet ve selamet 
emin ediyordu. Bundan sonra 

yeni "Mesih,, in ehemmiyeti 
artmağa başladı. Artık kendi
sini görmeğe gelenler, onun 
söyleyeceğini dinleyenler çoğa 
lıyordu. Fakat bunun neticesi 
olarak münakatalar da baıladı. 
Münakaşalar neticesinde bir 
Y abudi cemaatinin hUZUr ve 
sükônu yerine de ayrılık kaim 
oldu. Sabatay'ı bilen, ona boca 
lık eden din reisleri bu gen
cin filhakika dindar olduğuna 
kani İseler de aynı zamanda ha 
ris olduğunu da biliyorlardı. 

- Hem dindarlık, heın de ihtiras 
bir araya gelemez diyen bu di· 
ni reislerden biri eski şakirdi 
olan Sabatay Zevi'ye aükUn 
ve huzurunu muhafaza etmesi· 
ni tavsiye ediyordu. Çünkü za· 

• ınan zaten lüzuınundan fazla 
karışıktı. Böyle bir zamanda 

- }'eni kantıklık çıkaracak hare-
ketlerden içtinap etmek la-
zım değil miydi? 

1648 senesi tetriniaanisinde 
Jan ·Kasimir Lehistan kralı in
tihap edildi. Kendisi düşman
larile sulh nıüzakeratına girit
ti. Bu sırada Yahudi katliam
ları da durdu. Fakat bu kısa 
bir müddet içindi. Çünkü az 
sonra yeniden katliamlar baı
ladr. Lehistan düşmanlan bir 
sene sonra tekrar taarruza ge
çerek hem Leblilere, hem de 
Y•hudilere tecevüz ediyorlardı. 
Bu katliamlarda kurban olan 
Yahudilerin miktarı arttıkça 
arttı. Fakat belki de arhk aou 
dereceyi bulduğundan olacak 
ki katliamlar birdenbire dur
du. Her şey eskisi gibi aükQn 
haline döndü. 

Lehistanda cereyan eden 
i-u hadiseleri göz önünden u
zak tutmamak icap ediyor. 
Çünkü oradaki vekayi bütün 
yahudilik üzerinde tesir ve ne 
ticesini gösterdiği için vakit 
vakit ora hadiselerini gözden 
geçirmek iktiza ediyor. Yapı-
1~ katliiimlardan sonra her te 
yın tekrar eskisi gibi sükiin ha 
li::ıe avdet etmesi pek tabii ola 
r":.k dünya yahudiliği üzerin
de tesirini göstermekten geri 
'·•lmıyacaktr. "Mesih,, fikri de 
a Yakayiin neticesinden müte 
~t. r olmaktan kendini kurta 
ı., vacaktı :r: ah~~il~r bulunduklan ye
. eraıtıne uymak hususunda 

Y
1 

ı · büyük kabiliyetlerini tarih 
a • ' nm uzun zamanlar devam r; {I türlü türlü tahavvüllerin
i~ ~mıılardrr. Nihayet bu 
.<ayım cereyan ettiği aene 

'
1 

• dilik kendisini emniyet 
Mt <! bulmağa başladı. Artık 
te~ mlar durmuş, bir aükôn 

gelmiıti. Yahudilik bun 
na• esaret aldı. istikbale az 
re oir emniyetle bakabilmek 
l kii.nmı kazanmııtı. Bu İm· 
c • aayesinde yahudilik tek-

işe, çalıpnağa koyuldu. San 
mevcudiyetini teıkil eden 

J?ayı yeniden yapmağa uğra
vordu. Eskiden cebren hlria. 
yanlığı kabul etmiş olan ya. 
udilerin tekrar kendi dinleri. 

avdete müsaade edilmesini 
eni Leh kıralmdan istihsal et 
ler. Bu auretle Yeni bir ıü
~n ve huzur devresine cir
ış oluyorlardı. Hülasa yahu. 

maktan geri kalmamışlardır. 
O halde "Mesih,, i bekle

mekten vaz mı geçiyorlardı? •• 
"Mesih,, fikri yaşamıyor değil
di. Unutulmamıttı. Fakat ya
budiliğin çektiği elem ve ıztı
rap az çok dinince "Mesih,, 
fikri yine manevi ve ruhani bir 
mefhum olarak kalıyor, müs
bet ve fili sahada kendini gös
termekten uzaklaşıyordu. 

Sabatag meınnun değil!. 
Sabatay bu safahatı takip et 

tikçe neticeden memnun olnu
yordu. Çünkü onun istedili 
fey "Mesih., in gelmesi husu
sundaki İntizarın artması ve 
kendisinin beklenen Mesih o-
larak tanınması değil miydi?. 
Halbuki hadisat başka bir mec 
raya giriyordu. Sabatay Zevi 
i~i~ ~ııl mütkül olan cihet ken 
dısını.n ileriye doğru attığı 
adımı bir daha geri çekemiye
c:ek bir vaziyette olmasıydı. 
Zaman artık bir "Mesih in 

l 
il 

ge mesini istiyen bir zamandı. 
Bir de adam bu "Mesih ken
disi olmak istiyordu. 'f' akat 
kendini herkese böyle kabul 
ettirivermek Sabatay Zevi'nin 
elinde miydi? •• 

Bilakis Sabatay Zevi kendi 
etr~f~d~ balkın, yahudi küt 
lesının hıç buna yanaşmadığı· 
nı görüyordu. Evet bu kütle 
yahudiliği kurtarm~k için bir 
"M 'h . 1 esı ., ın ge mesi lazım ol-
duğu kanaatinde idi. Ancak 
bu "Mesih., her halde fU genç 
Yatta haham olmuş Sabatay 
Zevi olmıyacaktı! .. Bu genç a
d~ ~t~dakiler için meçhul 
b!r huvıyet ve tahsiyet değil
dı. Genç hahamın kim olduğu 
nu herkes biliyordu. Herke
sin gözü önünde büyümüt ye . . ~, 

tışmış, yatma nispetle pek ça-
buk bir aurette tabsil ve terak 
ki etmiı, ve nihayet hahamlık 
mertebesine kadar çı:kan zeki 
bir adam!. Fakat bu aclamm 
meziyeti ne kadar yüksek olur 
sa olsun onun bir "Mesih., te 
mevcut olması lazım gelen fev 
kalade bir tabsiyet ve hüviye
ti yoktu! •• 

Fazla olarak Sabatay Zevi 
halk nazarında pek büyük bir 
kabahat işlemitti: Sinagoğda· 
b~lkın ibadet ve niyaz ettiği 
bır zamanda kürsüye çıkarak 
salahiyeti olmadığı halde Ce
nabı Haklan en büyük ismini 
tali.ffuz etmişti. 

!ine Sabatay Zevi'nin kaba 
batı fakir yahudi tabakası ara 
amda kendisine taraftar topla 
mak İstemesi ve bu suretle 
fakir halkın sükUn ve huzuru
nu bozarak cemaat arasında 
ayrılık çıkmasına sebep olma
sı değil miydi? •• 

Kendisinin beklenen Mesih 
olduğunu henüz herkese ilan 
etmemişti. Fakat erıeç bunu 
yaptığı zaman ne olacaktı?. 

- Bu mesele de hallediltniı ve 
tatbikata ııiritilmesi için Tali komi .. 
yona emir verilmittir: Bu meseleyi 
~e iki kelime ile anlatayim: Bulgar 
•fgalı zamanında onu mutecaviz kö
yün elıalisi köylerini terketmek mec 
buriyetinde kalmışlar ve Garbi 
Trakanın muhtelif yerlerine dağıl
mıtlardı. Senelerden beri bunların 
tekrar yurtlarına yerleştirilmeleri 
mevzuu bahsolu,Yordu. Nihayet bun· 
ların köylerine yerlettirilmelesi te
karrür etti. Ancak toprakların Rum 
muhacirleri tarafından itgal edilmiı 
bulunanlara sahip oldukları arazi
nin bedeli verilecektir. Bu hususta 
tatbıkata ııe<;ilmit iaede bu itin in
tacı havalann biraz iyileşmesine bağ 
lıdır. 

- Komisyonda müşkilata tesa
düf ediyor musunuz? 

- Hayir, son zamanlarda azami 
surette teshilata marlıar oluyoruz. 
Bu teshilatı bilhassa nazır M. Jean 
Kalogheros, bu iıle bizzat meıgul 
ohnağa baıladığı zamandanberi gör
meğe batladık. 

Jeneral Jean Kaloghcros, meb'us 
ve ayni zamanda Yunan kabinesi a· 
zumdan ve Garbi Trakya valii umu
misidir. 

Beyoğ1uncf a 
Bir facia oldu 

(B~ı 1 inci sahifede) 

u?'umİ muavini Şefik B., sOförü tev
kıf etmiştir. Y aralılarcn hüviyyetlcri 
hakkında polisçe tahkikata girişilin
ce ayağı kesilenin 17 yaşında Mağda 
lini isminde bir Rum ktzı olduğu tea 
bit edilmittir. 

Bundan başka Ulvi B. isminde 
bir gençle, Aleksandra nammda bir 
madamın ağu- yarah oldukları anla
tılmıtbr. 

Bunlardan maada da ağır ve ha
fif, olmak üzere hüviyyetleri henüz 
anlaşılmayan beş yaralı daha hasta
nededir. 

Seyrüsefer makine mühendisliği 
kamyonun makine vaziyetini teabiı 
etmiştir. Hazırladığı •·aporu müddei 
umumiliğe verecektir. 

Facianın müsebbibi toför, boııün 
Aclliyeye teslim edilecektir. 

Deniz ticaret 
Filomuz .. 
Dört sene içinde 15 

ticaret 
gemisi kaybetmişiz 
Ticaret o.ıaaınca tesbit edildiğine 

nazaran son dört sene zarf'tnda JS 
Türk ... uru batmıtlır. 

Hatırlamak laznndır ki bu seneler 
Türk deniz ticaret filosunun faali
yet aahasında en ziyade kendisi bis
set6!diği ve i~itafa çalışbğı oene
J~clir. M~te~ tonajda olan bu ge
~er _den_ız Tıcaret filomuz iç.in bü
yuk bır zıya olmuş ve inkişaf üzerin 
de menfi tesir yapmıştır. 

Gene bu müddet zarfında 7 vapur 
oturmuş veva bozularak sefer hari
ci kalmıtbr. 

Vapurlarımız ekseriyetle sigorta
sız olduldannclan bu batma ve otur
~ vak~ milli vapurculağumuz 
ıçın çok agır olmuştur. 

Batan ve oturan vapurların milli 
servetimize yarım milyon liradan 
fazlaya malolduğıı tahmin edilmekte 
dir. 

Şevki Bey 
Ankaradan geldi 

Bir müddetten beri Ankara
da bulunmakta olan Muhtelit 
mübadele komisyonu Türk mu 
rahhas hey'eti reisi Şevki B. 
dün ıehrlmize gelmittir • 

Şevki B. Ankarada müba
dele komisyonuna verilecek 
tahsisat meselesile meıgul ol
duğunu ve bu maksatla bütçe
de münakale icra edildiğini söy 
lemi,tir • 

Sağ açıkları kendi b! hatlarından 
topu kaptı ucar gibi koşuyor Reşat 
peşini bıraktnadı amma ycti~med.i. 
Yunek ortaladı top Sobotkarun aya
ğında kaleye 10 pas kadar var. Her 
keıin yureği duracak gibi bütün 
gözler ha şimdi gol olacak ha oldu 
diye a;ılnuş ve pür dikkl\t kesilmiı 
bir halde. Sobo•kn iki adım sürdü 
ve bütün kuvvetile şüt çekti. 

Ulvi vaziyeti kavramış ve ıayanı 
hayret bir soğuk kanWıkla atbğı 
yere an l hi~ plonjon yapın~ş ve topu 
blake edebilmiş ti. Bu kurtariş bizim 
takımın kuvveyi maneviyesini kam~ 
çıladı ve çocuklar daha kuvvetli a
lan yapmağa bafladılar. 

Yalnız onlarda acıldılar ve epeyi
ce iyi ve tehlikeli hücumlar kalemi
zi tehdide basladı ve hakimiyeti ele 
aldılar. Ke....;_I Faruki'nin Cc· .-at ve 
Suphi dururken haf oynatildiğına 
hayr~t etmemek mümkün değil. Ke
mal ileride oynamağa alııtığı için 
daima ileriye kaçıyo.- ve bittabi kar
şısındaki açıl< kolaylıkla ilerliyebili
yordu. Bizim taknnda hafif yorgun
luk olaimi ~özuk~c baıladL Ma
amafih gene ço!-t seri ve çok temiz 
O!'ruyorlar. 

Bizim talmnda eyi oynıyanlar: 
Ulvi, Mitat, Reşat, Fikret, Rebii, 
Muzaffer çek iyi OJJ!Uyorlar. Zeki 
fena değil, Bürhan, Nihat, Z. Kemal 
Leblebi vasat. Ulvi oon dakikada 
harikulade bir fÜtu kapanarak tuttu 
ve dev•e sıfır sıfıra berabere bitti. 

ikinci devre 

Bizim oyuncular oyunlarına dik
kat ederler ve iyi oynamak isterlerse 
her zaman muvaffak olurlar. Oyun
dan eyvel bütün oyunculara bu gün 
çok dikkatli olmalarmı tembih etmiş 
tim. Nitekim böyle oynadilar ve gör 
düğünüz ı:ibi Slavyalılardan daha 
fazla müessir oldular. Bizim oyun· 
cuların oyun öğrenmek kabiliyet
leri çok kuvvetlidir. İstedikleri ve iyi 
antrene. oldukl~ı zaman her ıeye 
muktedırler. Nıtekim bugün Slavya
lılar ~ek mües•ir akınlar yapamamış 
lar daha doğrusu yapmak için final 
bulamamışlardır. Bunu da bizim 
defansın İyi marke edebilmesi doğur 
n:ouştur. Topa tam su-asında girmele
rı ve ayaklarında top tutmamaları 
onlara "!Ol attırmamııtır. Bizim oyun 
culann. ~emen hepsi muvaffak olmuı 
sayılabılır. Herkes vazifesini tam bir 
surette yaptığından bu netice mey
dana çıktı. Arkadaılarıma tavsiyem: 
Oyunu çalım yapmadan ve topu a
yak larında bekletmeden oynamalrtn 
B_':'n~ı ~a._pana~ her oyumunuz bu
gunku gıbi çok ıyi neticeler verir 

Bütün takım oyuncularını ru,;. •. 
retle tebrik ederim." 

Halk bilgisi 
Derneği 

Yeni bir çok eserler 
tespit edildi, 

,dernek ne yapıyor? 
Türk Halk bilgisi derneği 

faaliyete devam etmektedir. 
Bu hususta aldığımız malfuna
ta nazaran Dernek şimdiye ka
dar Halk bilgisi sahasında ede 
biyat, adetler, an'aneler itikat 
1 • ' ' ar, zıraat, san at, çobanlık ve 
hayvan beslemek, musikiye ve 
oyunlara ait olmak üzere pek 
çok malzemenin tesbitine mu
vaffak olmuştur. Bu malzeme 
arasında yüzlerce masal mini 
k b

. • • 
oşma, ta ır, atalar sözü 

bilmece bulunduğu gibi muht~
lif adet ve san'atler ve me

Bu devrede bazı tadilat yapıldı. seli: Düğün, doğum, misafir 
Z. Kemal çıktı yerine Cevat girdi, k h d 
L bl b

. yeme • seya at, a etleri ev ve 
e e ı çıktı onun yerine de Niyazi fak girdi. mut eşyası gibi şeyler de 
ilk akım onlar yaptıysa da haf ha- vardır. Bundan maada hurafe 

tına gelmeden aldık. Rebii sürüyor. v~ ~fsar.eler, giyim ve dikişe 
Slavyalılar tııtamayacaklarını anla- aıt adetler türküler, oyun ve 
clılar korner yaptırdılar. Attık. Tek- oyun havalan da toplanmıştır. 
rar korner fakat onların Laysmeni D 
ofsayt dedi. Ofsayt atıldı. emek merkezinde büyük 

Bu se!er Fikret kaptı onunda akı- bir hazine teşkil eden bütün bu 
nmı kornerle durdurabildiler.Oç da- malzeme bir taraftan dernek 
kika içinde üç korner ohnası Slavya- azalarmca tetKi!c edildiği gibi 
lılann na•ıl s,k•ıtıklannı çok iyi ifa- diğer taraftan da neşredilmek-
de eder. fakat <2CIİ derdimiz burad:ı tedir. Demek bugu··ne kadar 
da kendini gösterdi. , 

Forvet hatt?nda uzaktan ve sıkı 12 kitap çıkarmıştır. Şunlar-
şüt attan şütör yok.Onun içindir ki dır: Halle bilgisi rehberi, Seç
muhacimlerimiz luleye çok yakJaı- me halk şiirleri, Seçme memle 
mak meclrJriyetinde kalıyor ve topu ket şiirleri, Halk bilgisi yı:llıg" ı, 
kaptmyor. Bu sıla çalııınadan sonra y 
tabü takımda haf"ıf bir yorgunluk be un us Emre, Türkçede dat la-
lir.di, ve gene bu sıralarda çok !ehli- hikası, Erzurum oyunlan ve o
keli bir akını uvuıturduk. Slavyalı- yun havalan, Türkistan san'at 
lar hiç göz aç~a gelmiyor. karları, bilmeceler, Birinci se
Derhal mukabele edi.vorlar ve lehli- yahane ait rapor, Baba ·Salim 
keler geçiriyoruz. • 

Oyun mütevazinleşti. Yurdun düğünleri bunlar netre 
Sağ açrk!an topu knpb, bizimki- dilmiş olup pek yakında da Ma 

ler ofsayt diye bmJctılar fakat ha- niler isminde yeni bir cilt çıka
kem görmedi öteki de çok mesafe caktır. 
alını§ bulundu bizim müdafiler ne Bundan maada Derneg-in e-
kadar koısalnr yet:İJemİyorlar. Ulvi r d bed 
tam zamanında ç<ktı ve kendi hasnn e ın e ta ilecek aaha 16 eser 

Kanalizasyon şirketi muka
~e_lede mevcuta bütün şebekeyi 
ıki sene sonra ikmal etmiJ ola
caktır. 

Evleri ana yola bağlayan 
raptiyelerin inşası bu e. • ..!.:;>
!erine aittir. Raptiyelerin inıa· 
sı caddenin ve müessesenin va
ziyetine göre 60 - 200 lira ara 
smda bir paraya mal olmakta
dır. 

Evlerini ana yola bağlamı
yan ev ve müesseseler hakkın 
da bir muamele yapılmıyacak 
ancak eski lağıma merbut ola
rak devam eden evlerin liğım
lan !ıkandığı veya bozulduğu 
takdırde tamır için belediyece 
ruhsat verilmiyecektir. Bu va
ziyett., herkes raptiyeyi irt&aya 
mecbur olacaktır. 

Patrikhaneye 
Heyet geldi 1 
Sırp papazları dini 

meseleleri 
burada halledecekler 

dir ve tahmin ettirilaı gayri 
ku!iirı §'lrtnamesi 31·12-31 tari 
mahkeme divanhanesine talik 
miş olduğu11dan talip olanları 
haı:mnen kıymetinin 7 buçuğu 
tinde pey akçesi ile iştirakla 

üzerinde bırakılan kimsenin 
gün zarfında bedeli müzay 
mahloemeye teslim etmesi Jaz 

3 - "'"'apuca müseccel ve 
mii~cccl hak ııahiplerinin bu 
bir müracaatları old.:eu •uret 
yaısınıa kayıt ve işaret etti.rmech 
takdirde bedeli müzayedenin 
laşmasından hariç kalırlar. Key 
maliim olmak üzere ilin olunur. 

4 - Bu baptaki müzayede 
932 saat 15 te baş kitabet odas 
icra edilecektir . 

Üsküdar Hukuk Hakimliğin 
Ayşe Hanmı taı:afmdan zevci 

banabat kazasmın Hıdırlı.lar kar 
nin 69 numaralı hanede sakin 
met Efendinin 17 temmuz 330 
hinde askere almarak şimdiye 

dar hayat ve mematından bir 
alınmadığından bahlale gaipli 
karar itası hakkında ikame eyi 
ği davada mwnaileyhin haya 
mematından maJümatı olanların 

baptaki malümatlarını altı ay 
Sırp ortodoks kilisesile F e- fında mahktıııeye bildinneleri 

ner patrikancsi arasında bazı kında iliıruıamekr tanzimine k 
mesaili müzakere etmek üzere verilmiş ve bu bapta tanzim alu 
~ ~gos}a~yanm _Balç~k metropo ı ilannamenin bir nüshas"ı mahk 
lıtı lrenee Ef. ıle Tımok met- divanhaneaine talik edilmis ol 
ropol!ti Emilien Ef. şehrimize ğundan keyfiyet olan olunu;. 
gelmışler ve dün patrikaneye 
gidc:rek patrik Ef. ile görüşmüş 
lerdır. Metrepolit Emilien Ef. 
dün biı· muharririmize demiş
tir ki: 

-"Patrikaneyi ziyaretimiz 
buı>dan evvel Sırp oı1:odoks ki
lisesine vaki olan ziyareti iade 
ve dini bazı meseleleri hallet
mek içindir. Patrikane ile va
ki olan temasımız sırf dini ma 
hiyette olup siyasiyatla •laka
sı yoktur. 

Sultan Ahmet Üçüncü Sulh Hu 
Hakimliğinden: İ..ıanhu.l Güm 

idaresi tarafından müddeialey 
Salim Bey ve rüfekası aleyhine 
mc ettiği alacak davasının müd 
aleyhlerde<ı Salim Beyin mahalli 
kametgihı olmaması hasebile i 
nen tebligat ifa edildikten s 
cereyan eden muhakemede mah 
meye gelmeyen müddeialeyh 
ileyh ha.kkıııda giyaben icrayi 
hakemeye müttclıaz gıyap kara 

M 
nm ıs giiiı müddetle tebliğine 

arangozlar { müddei idare vekili ambar ku 

intihabı ibraz etmesine karaT verilerek m 

Reyler dün otomohı"J hakeme ls-1.932 ıııazartesi günü 
at 14 te tatik edilmiş, yevmü 

dolaştırılarak alındı ki\rıdan mahkemeye gdmediği ve 
Marangozlar cemiyeti yeni idare tarafından bK vekili kanwıt göru:I 

heyeti intihabı dün yapılmıştır. mediği ve işbu giyap kararına m · 
Marangozların itlerine mi.ni olun deti kanuniyesi zarfında, itiraz e 

mamak için intihap seyyar bir sekil mediği takdime mahkemeye kah 
de yapılmıştır. İntihap sandığı bir 
otomobille gezdirilmiş ve bu suretle ı·"'-di_·_ım_e_ye_ce_ğ_i_il_a_neıı __ ıe_bli_·_ğ_oı_unu_...;ır 
reyle.- toPlanmııtır. 

Feri ha Tevfik H. 
Söylendiğine göre "İstanbul So. 

kaklarında" filminin jön prömiyesi 
~enç ~t ~ Beyle 1929 güzel. 
lik Kralıçeaı Feriha Tevfik Hruıım 
b~ bafta evvel mtanlanm .. lardır. 
B•r hafta sonra da evleneceklerdir r . 

ZAYİ - Çanakkale Ahziask 
Şubesinden aldrğım askeri vesik 
ile nüfus kağıdunı kaybettim. Y 
nisini çıkartmakta olduğumdan 
kisinin hükmü olmadığı illin olun 

Çanakkale Arslanca mahallesi 
den Ahmet oğlıı Hasan 

Melba çikolata fabrikası 
Milli Türk Sanayii himaye husu 

stmda hükfimetin şayanı takdir tc
şolılıiisatmdan ~ alan ve te
rakkiyatı sı:ı:ıa.iyeyi takip eden fab
rikamız, muhterem müşterileri1ıi 
meanıın e-tmek erne.lile mevcut :ııen 
gin ve müteaddit çeşitlerine il;ive
ten en fila kakao çekirdeği ile AI
pullu fabrıikaıımm birinci nevi şe
kcı:lerinden im&I edilmİf 

Şekerli melba 

KAKAOSU'nu 
oyuncun':' o ayak.ları_na. atarak topu varc:lır. Bu on altı eser araamda 
bloke etti. Cok cıddi bır tehlike daha çok fazla ehemmiyetli telakki 
&aVU§turmuıtuk bunu da sırf uı,,;. edilen üçü matbaaya verilmiı
nin iyi görmesine ve tecrübeli olma- tir. Bunlar da halle tabirleri bü sına medyunuz. Bizimkiler Slavya I T T • P.iyasaya çıkınıttır. Vücudü beşe 
kalesini muhasara ediyorlar amma yü er, orosta ürk aşiretleri ıre nafi, anasın gıdaiyeyi muhtevi 

KAKAO 
ŞEKERLi 

içlerinde §iıtôr yok. Zekiyi üç kişi isimli kitaplardır. Demek hem olan şcckrli Me.Iba kakaosunun lez-
birden tutuyor. neşriyata hem de malzeme tea. •eı~ı zeti oefi.s, kokusu J&tif ve fiatı eh-

Gene bu aralık top Slavyalılara bitine devam ediyor. Bu çüm. IP'J. nnıdir. 
geçti derhal bizim kalenin önüne in- leden olmak üzere pek yakında VJ J Şek""11i Melba kakaosu, kış mev-
diler ve Tuç 20 pastan topu sağ kö- K h -, ,_.....,..........,. siminde almması tavsiye olunur. Bil 
§eye doğru çekti fakat bunu da Ulvi ütahya ve avalisine bir tet- hassa çocukların aabalı mektebe git 
yere indirmek suretile kurtardL ki hey'eti gönderilecektir. EYi KOKULU LEZiz: mezden evvel ve akşam mektepten 

Reşat bugün harikulade oynıyor. gıeldikten sonra bir fincan şekeTli 
Bu çocuk tam formunu bulmuştur. Kaçakçılıkla NE F' İS v11: KUVETilD R '4ellıa kalı:ao&u içtiklerı takdirde 
Slavyalıların dünkü maçta bize ye- ~ ıücutlarmı şe<ı, sağlam ve sıcak tıu-
gine faik olduktan taranan bedeni Mücadele Faydalı bir . ar~. ~r taı:tftan tavsiye ve isıi-

hı-. ölürken nasıl cesaret gös 
,mıtlenıe yaşarken de böyle 
·yük bir cesaret gösteriyor. 
rdı. 

Yahudilik yaşamak ve ha
ta mukavemet etmek istiyor 

Yahudilik neticesi malüm 
olını~~n her hangi bir macera 
ya gın§mek arzusunda değildi 
Değil yalnız Sabatay'in beki~ 
nen. hakiki "Mesih,, olması, 
a!11ı zamanda yahudiliğin it 
gormek ve para kazanmak hu
susundaki arzusu da bu kabil 
sonu meçhul aergüzeştlere atıl 
maktan onu menedecekti. it 
ır.örmek ve para kazanmak için 
lazım olan süki'in ve huzur 
basıl olmU§tu. Bu böyle iken 
niçin vaziyetin müsaadesin
den İstifade etmemeli? •• Her 
halde bu sükUn ve huzuru ih
lal ederek bir maceraya atıla
cak adam, kendilerini cemaatin 
menafiini himaye ve müdafaya 
memur bilen din reislerinin --·-·--···-······-· .. ·-·-.. 

kabiliyetleri ile yer tutmalt hususun • , 1 unsuru gıda"d" nali tercih edilen Melba şekerli ka 
dairi maharetlerinden ibaretti. Haf- BAFRA, (Milliyet) Bafra mın- 1 ır kao.sunu bilumum şekttcilerle bak· 
tayımın sonu oldu bizimkilerde artık takasında ka--Lçılara kar•ı ittihaz kaliye mağazalannda ara n 

.erde t kkü·ı d be "dd. luk • ~ s 
5 yı ız. n ete e en çen r cı ı yorgun alaimi ba§ladı. Ma- edilen !İddetli tedbir neticesi olarak -

: itte ~ehistan'daki yahudi 
ın çektıkleri türlü türlü eza 
cefadan sonra şimdi tekrar 
sükun devresine kavuşarak 

Yattan memnun olmalan 
fnız onlara munhaur bir fey 
rak kalmıyordu. Dünyanın 
er taraflarındaki yahudiler 
bunu öğrenince müteselli ol 

h~sumetliıi celbetmekte gecik
mıyecekti, 

Sabatay Zevi bunu bilmiyor 
~ğildi. Bunu pek iyi bildiği 
ıçın gürültüyü celbedecek 
her hangi bir hareketten aon 
derece çekiniyordu. Fakat za
hirde böyle olmakla beraber 
onun gizli denecek mütemadi 
bir faaliyeti .vardi. Etrafında 
kendisine. inanan, itimat eder 

vardı. Bunu daha genişlete!"ek amafih gene çok iyi oynuyorlar her bu gün de yeniden (S0,000) varak flerİ Mektep Kitapları -
taraftarlarını arttırmak için iki talmnda ıon dakikalarda bir gol siğara kiğıdı (30) kilo tütün yaka. 
çalışmaktan hiç geri katmıyor- çıkarmağa çalışıyor amma nafile. 1anını, ve nakil vasıtaları 0 1an bay- Celal Nuri ve Rauf Ahmet Beylerı·n 
d B Onların taç oyunu takip etmeğe baş- vanlar mÜ•adere edilmiştir. 

u. unda muvaffak olmıyor !adılar. Son dakika sağ açıklan topu Alfabe, Kıraat, gramer ve Yurt bı"lg" ı'sı' 
değildi. Bilakis fayant dikkat kaptı. Gidiyor. ortaladı .•. sıkı bir V "h • B 
bir takım neticeler elde ediyor şüt. Ulvi bir an içinde yerinden sıç- ecı 1 eyin Toptan iç~n Galatada Mertebani sokağında Kefeli Hürriyet 
du. ikna ettiği adamlar ona ~~;!;.ve topu blokt etti ve oyun da konferansı Hanındaki deposuna ve perakende için Beyoğlunda Tünel iba 
karşı mukavemet etmenin im- T şıııda 408 numaralı Se_".1iyadis ve İstan:bulda Cağaloğlu yo-
kansızhğmı görüyorlardı . N ıl Nasıl ~gnadılar? ( P..:,.»,;:~ :..~.!'~-~{t~ Şi~~ııt kuşunda Kamat ve Ankara caddesinde 

(Devamı var) 80 oFynadrk arına g';'ince Galata-/ rekki lisesinde tayyarecilik hakkmd. İrfan Kütüphanelerine <niiracaat 

.l.lisairlalyı.İİleln;er~m;u;h~ı;el;ıı;ı..;ta::sa~v;u;ru~n~~b;ir~ko~n~f~~~ra:n:s~v:e;r;ec:c;>k~t:ir~ . .......... ~~==::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!I~ 



------ . ' 
- --.-r -.:· 

~..:=. :....-=.- - --~ ı. 

MiLLiYET PAZARTESi 28 KANUNUEVVEL 1931 
---- - ~ -

Süt 
Veren 
Annelere Fosfatlı Şark Malt Hulasası Kullanınız sütünüzü arttın 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir. 

Elektrik Buyotu 
işte faideli ve ucuz bir hediye 

parasını 6 ayda ödersiniz 

SAT i E'nin 
Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, Üsküdar ve 

Büyilkada mağazalarındl'. sablır. 

Jı) lluyük 
miıkılfat 

,.-uMUMI FORD ACENTALIGI 

OTO MOTOR 
Ticaret T. A Şirketinden 

Envantıer dolaıyısile }'edeık aıksam dairemiz 29-31 kanunu
evvel 1931 tarihine kadar kapalı bulunacağı ve bu müddet 
zarfında yedek a'ksam satışı yapılmayacağı muhterem 

müştcrilerimize iliin olunur. 

Nafia Vekaletinden: 
On makas takımı için muıktazi 390 adet meşe makas traver

si pazarlık suretile mübayaa edilecektir. 
Pazarlık 7/1/932 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te 

Ankarada Nafia Vekaleti müsteşarlık makamm<la yapılacaktır. 
Pazarlığa iştiralk edeceklerin yüz elli liralrk teminatı muva:kıka
te ve Ticacet odası vesikasi1e birlikte ayni gün ve saatte komi
syonda buhmmaları lazımdır. Talipler şartnameyi görmek üze
re Ankarada Nafia Vekaleti malzeme damesine, Istanbulda 1 
Haydarıpaşa İnşaat tesellüm ve muayene memurluğuna mü 
racaat edebilirler. (4533) . 1 

• izmir Ziraat 
Bankasından • 

Nev'i 
Hane 

Mahalli Numarası Muhammen kıymeti 
Karşıyaka Osmanzade yalı 234-206 10500 

Ha.ne " " ,, 238-210 12000 
Yukanda cill6i, ve nevi ile semti ve numarası yazılı emvale 

17-12-931 tarihmde kapalı zari ile yapılan müzayede neticesin-
1 

de tddif edilen bedeller haddi layık görülmediğinden mc.:ıık.Cir ; 
emval 28/12/931 tarihinden itibaren kapalı zaria esas olan 
şartname dahilinde bir hafta müddetle ve pazarlslı: suretile tek
rar satılığa çıkarılmıştır. 

İhale günü 4/1/932 pazartesi olduğundan talip olanlaırm yu
karıdaki muhammen kiymetleri üzeri~en yüzde 7,5 teminat 
akçeleriJ.e birhkte mezkilr günde sa.at on dörtte Ziraat Banka
smm Gazi Bulvamıdaki binasında müteşekkil hey'ete müra
caattan. (4576) 

Tilrk llaarif Cemiyeti Mektep Defterlerini 
Her Yerde Aramak Vatani Bir Vazifedir 

Gümrüklerde ithalab. tahdit 
kararnamesi dolayısile 

Fiatlerde Zam Deöil Blllki• 
Tenzillt Yapılmıttır. 

Umumi depo1U: lttanbul Fıucancılarda ŞARK Han No. 18 

Nafia Vekaletinden: 

Yılllıaşında 
AGIZ TADI İLE 

. 'ı •• ... • •.-.y· (. 1 

içki içmek isterseniz , 

i N H i S 

• 

ve 

AR m 
:ı 

11.1 
:c APLARI 

z 
Dlftl 

i c i N .i z ! "il 
:;,,, 

LIKÖRLERL2 
ŞARAPLAR 

litrelik sişesi 350, 300, 
" " 200, 175, 

225 ve 125 Kr. 
125, ve 75 Kr. 

Muhtelif tiplerde kırmızı 
ve beyaz 700 gr. şişesi 50 Kr. 

Toptan alanlara ayrıca iskonto yapıhr. 

------ Türkiye Ziraat Bankası 
• 
lzmir Şubesinden: 

Muhammen Müdevver 
Mevkii Mahallesi Sokağı Cinsi No Kıymeti Kıymeti 

Ka!."Şıyaıka Salihpaşa. Yalı Hane 61/63 11000 o 
" 

Alay Bey " " 
129 6000 o 

.. " " " " 
101/103 7500 o .. Salih paşa " " 
73/75 10000 o 

" 
Alay Bey 

" " 
4/32 11000 o 

" 
Donanmacı E6kiBanıka 

" 
1/25 7000 o 

" " " " 
44/68 6000 o 

1 - Yukarıda ewafı yazılı emlaık 22/12/931 salı gününden itibaren !kapalı zarf usulile ve 
peşin para ile müzayedeye çılkarılmıştır. Haziran 928 tarihli talimatnamede.ki eşkale gö
re hak sahiplerine verilmiş olan Bonolaır da nalkit makamında kaıbul edileceıktir • 

2 - Meıkur emlakin ihalesi 14/1/932 perşembe günü saat 15 te Ziraat Bankasının Gazi 
Bulvarındaki İmnir şUbesi binasında müteşekkil heyet huzuıruru:la yapılacaktır. Milzaye 
deye iştirak edecekler teklifnamelerini muayyen vakte kadar mad<Jbuz mukabilinde müza.
yedeye memur heyetin riyasetine teslim edeceklerdir. 

3 - Taliıpler teıklifnaımelerini bir zarf içine koyup mühürleyecekler ve bu zarfm üzeri
ne isimlerini yazacaklardır. işbu mühürlü zarlı teminat akçesine ait makbuz i.lmüıJı.abe
ri veya baıjı:a 'lrefaletnan!esile beraber diğer mühürlü bir zarf içine koyacaıklar ve bu ikinci 
zarfın tizıerine teklifnamenin yalruz han.gi işe ait olduğunu işaret edeceklenlir. 

4 - Pey akçesi ve sair cihetler hakkında daha ziyade rnalUınat almaık isteyenler mez 
kllr şubenin muhasebe servisine şimdiden mürırcaat edebiliırler. 

5 - Talipler satış şartnamelerinin musaddak suretlerini meıJldlr şubeye müracaatla ala
bilirler. ( 4462) 

- Mühim ilan 
1 

Güzel bir Kürk 
Şık kadın tuvaletinin lazı

mı gayri müfarikidir. Beyıe>ğ 
lımda istiklal caddesinde 391 
No. lı. 

Ticaret işleri Umum Müdürlü
ğünden: 

30 lkiru:i teşrin 330 ıar,ihli. kaıı.w:ı. 
1 bülriimlerinc göre tıeacil edilmit o

lan ecıııebi şirketlerinden F~.-ız ta 

büyetli (Memalilri Şarkiye Fr&1161z 

1 lzmir ikinci Noteri Bey/endi-ye: 
Muhatap: İetanbulda Elmirgfuı iske 

lesinde Vahit Bey yalı
auıda Miralay Enver B. 
oğlu Lutn Bey. 

Muhatap: İatanbulda Beşilotaşt.a A
lraretlerde 35 numarah 
baiıede milBfiır aabık Bor 
nova Türk.ocağı reiei Zi
ya Bey. 

Efendim; 

Balada esamiai mııharıu muha
tçlaııdan LQtfi Beyi da.irei aliyele 
rince ıeaen tanzim kılınan 25 teşri

nievvel 931 tarih ve 10342 umumi ve 
4-12 hususi numaralı: vekAletname 
mucibince validem ve müve kkilcm 

İzmiırin Bornova ııahi ye&inin Ke-
l malıpaga caddesinde 4 numaralı ha

nede mukim M.iralay Enver Bey zev 

oeei Cemi.le Hanım tarafından veri 
len vekalet ve salibiyeti kanuniye-

! ye binaen ve Ziya Beyi de kendi 
! pbııt vekfiletimi haiz old4ığundan 

nafi bilvekile ve bil'eeale aalettılli
mi lııı:ftdüerine teblilfni ve işbu a
>:il ihbarnamelerinden kendilerine 
birer nUslııısırun, ve eşhası salieenin 
işbu azil keyfiyetine ittilamı tıemi

nen İetım.bulda müıııtqir Milliyet 
ve Akşam ve İzmi.ıde münteşir Hiz 
met gazetelcrile netril ilam için 
mc:ı:kQr gazete i.dıan:lıanıelerine tel>-
liği ..., bir nüabai muııaddakasmın 

tarafıma verilmesini l'İca ederim e-
Talrarriir eden fevkalidelik. IK-ı 

TJSADI BUHRAN DOLA YISILE 
lıiliimum Neatle çikolatalan fiatlerin ' 
elen % 20 TENZIL\T yapılmııtır. 
Belli batlı dükkanlarda teıhir edilen 
YENi FIA TLERI her yerden mu
luıkk•k iatemek HAKKINIZDIR. EPREM 1 

Baııka.sı) run Türkiye umum wkiJ.i ,.. 
İmıiTe tabi Bornova n.a
hiyeai.ırin Kem•lp'lfll cad 
deeinde 4 numaralı lıaoe 1 

Oe mulrim ômer- F.mter 
Bey kıerm-1 Feride H. 

bu kere müracaatla tirlııetln Yeni 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

" Hidrokarbon1arı muamele et
mek hususunda t<Okcmmülat" hak
kındaki icat için Sinai müdiriyeti 

umumi yesinden istihsal edilmiş o
lan 9 K3nıwısani 1924 tarih ve 

· Postahane caddesinde Erzurum Ha 

mağazalarında en güzel · nmdaki tali fllbeısinin 1-12-931 tari 
kürlderi reıkaıbet kabul et-

1 
hinden itibaren faaliyıetini tatil ede 

'Tlez fiatlerle bulacaksmrz. 1 .:eğini ve tasfıiyeye GaJau merkez 

Şoförler acele 
edin izi 

98-104 numaralı ihtira beratı bu ke- Sene başı geliyor. Bu ıkmıa 
müddetten istifade ediniz! Se

~e ferağ veyabu.t icara verileceğin 
ne 'başından iti!bareın bütüııı o

den mczkfır ihtirayi satın almak toınobillerin bordürlerinıin ilc-

tuı-inin memur edl.ldiğini bildir
miş olmaı.Ja mezk\lr 1ali fllbe ile a
lAkaeı buluııanlarm tirloete ..., ic:. 

hında İstanbul mmtakası Ticaret 

müdürlüğüne müracaat eylemeleri 
ilan e>Lunur. 

.~ ' 

Mabkemei Asliye DördDacO Hu
kuk Dairesinden: Davacı Mehmet 

Efendi tarafından müddeialeylı.Jer 

Hatice, Napöe, Eııat, Mublia, Meh 

met. Murat ve Seılim Cevat Beyler 

aleyhine tuhihi laıy>t talebi.le ika
me edilen davanın tahkikatında ya
pılan mubtdif tebligatta mllddea 

veyabut ieticar etmek arzusunda bu mal edilmiş olması lazmı: 
300 adet meşe köprü tta'vıersi pazarlık eumile mübayaa edi- hınaıı ze .... tın :t.t.a.ıbul Babçeka.pı Cemi~tinizin size tavsiye 

Iecektir. Pazarlık 3/1/932 tarihine mü&adif pazar günü saat 15 Yq Han No 43-48 de ınükirn veki- ettiği boya fabrikasına koşu
te An:karada Nafia Vekaleti müsteşarlık makamında yapılacak' u H. W. !STOK EFENDİYE mü- nuz. Her hususta ehveniyet 

müddcialeyhlerden Mehmet, Murat, 
Beyoğlu ikinci lcra Meımulu- ve Sellin Cevat Ef~in ikamet 

1 

ğundan: Bi.r borçtan dolayı mıhcuz gfilılarıının meçhul bulunduğu müba 

ve satılması mukarrer Ürküp duvar ıirm YC'tdiği mcşmb•ı.e anlaşılma 
seccadesi 5-1-932 taribine mllsaclif ama binaen tahlrikat bikimliğince 
...ıı günü eaat 2,4 de Boğazloesen mumaileybleor hakkmda bir ar mlid
Bostaınbaşı cadde.si Sefer B08tall ao dctle ilirıen tebligata karar veri.Jıdi 
kak No 2 de açık arttırma iJc satı- ği ve yevmü tahkikin 28-1-932 günü 1 

lacağından taliplıerin ınalıal1i mez- saat 14 ~ mahkemede hazıi bu.lun

kQ.rda lıazıı bulunacak memuııuna j maJarı lüzumu ilan olunur. 

tır. Pazarlığa iştirak edeceıklerin yüz liralık teminatı muvaık4ca- racaatlarL ve zarafet bulacalksmt!-l!'f 
te ve ticaret odaaı vesiıkasile birlikte aynı gün vıe saatte komis- 1------------· ı Bocdüler duka -

Dr. HORHORUNl yonda bulurunaları 13.zımdır.Talipler ıartınameyi görmek üz~e yedi liraya yı.:u-~ 
Zöhıeviye ve bevliye tedaviba- ~- -

AnkMada Naf.ia Vekaleti malzeme dairesiıne, İstaııbulda Hay- neai: Sabahdan akpna kadar. Bey- Taksİın kışla a-eçidi No 9 
darpaşa inıpat tceellürn ve mua~ memurlui!:una müracaat oğlu Tarlaba§ı, Talıiaim Zambak Sok. Fenni boya müeıaeıesi 
edebil~Sı ( 4508) No. 41_. Ahmet Hamdi 

e 

müracaatları ilin oı.un..r, 14-12·931 

. ALINMASI DAHA 
LATiF ve SiZIN 
İÇiN DAHA İYi 

Morina Balık yağından Emulsi
yon Skot ciğerler için sıhhi bir mu 
kavvi olarak adi yağdan üç defa 
daha kuvvetli olduğu ispat olun 
muştur. 

Vitaminleri zengin olup Morina 
Balık yağı mükemmel bir mukavvi 
teşkil etmek için kireç ve •oda tuz 
larile karıştırilmıştır. 

Skot'un yegane tertibi sayesinde 
onu hazim ve tabii latif kılar, ciğer 
!erinden muztarip olanlar hakiki 
Emu.lsiyon Skot almakla tedavi bul 
dukları gibi zafiyeti umumlyedcn -asabiyoden. kuvvetsizlikten muzta-
rip olanJar hemen iktisabı kuvvet 
ve afiyet ederler. Sizin ve çocukla
rınızın sıhhati için sıhhat ve knv
vet ilacı o.lan 

EM· ~LSiYON 
SKOT 

tan bir şişe alınız. 

ın~l?n~~y'!! Parça-
Hilmi Naili, İ6tanbul 

keci Nur Han No. 21 

Yılbaşı Hediyesi 
Genç Hanımlar: yeti§IDiŞ çocuk

ları memnun etmek ieterseniz yıl
başı hediye& Gla.rak Holivut'un nüs 
bai fevkalides.ini alınız. 44 sahife
lik bu nüsha 54 artistin resmini ha 
vidir. 31 kanunuevvel persembe gü
nünü lutfen bekleyiniz. 

SEYRlSEF A1N 

Merkez acenta: Galata Köprü 
başı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Mübüroarzade han 2. 3740. 

PİRE - İSKENDERİYE 
POSTASI 

EGE 29 Kanunuevvel salı 
11 de Galata Rıhtımından 
kalkar. 

Lloyd Triestinonun 

ViENNA 
nam lüks ve muhteşem vapuru 31 

K. Evvel perşembe saat 10 da 
Galata nhtımmdan 

PiREAYA 
hareket edecektir. 
Fazla malilmat almak İAteyenler 

Galata Rıhtım caddesinde 27 - 29 
No. N. A. KONSTANTİNİDİS a· 
centalığma müracaatları. Telefon 
Beyoğlu 3126 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz Postası 

DUML~PINIR 
29 Kanunuevvel 

SALI . 
aıkşaın saat 17 de Sirkeci nh 
tnnmdan hareketle (Zonıgul 
dak, İnebolu, Ayaru:rk, Sam 
sun, ()ıdu, Gireson, Trabzon 
ve Rlııe) ye azimet ve aynı 
iskelelerle Görele ve Unye
ye uğrayarak avdet edecek
tir. Fazla tafsilat için Sirice
ci Meymenet ham altında 
acenteliğ>ine müracaat. Tel. 
22134. 

MlLLlYET MATBAASI 


