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• o 
Garbi Aımıpa d.,,,letleri borç 

ıııeseleıile metlJUI iken, Orta Av
rupada vaziyet kanfllUli• batla
dı. Garbi Avrupada siyeai kan· 
tıklık, Franaa ile ~ya araam 
da bir mücadele teldmı alır. Or· 
ta Avrupada da ekseriya ltalya 
ile Yugoslavya araımda bir ihtİ· 
laf şeklinde tebarüz eder. Büyük 
harpten e,,..,e) A,,...hllya, ltalya
nm hem müttefiki, hem de rakibi 
idi. Dostluk tarafı mı, yokaa düt
manh k tarafı mı daha kuvvetli ol
duğu 1915 ıeneıine kadar anlatı· 
lamadı.. 1915 senesinde ltalya, 
nihayet Avuıturyanm dÜ§manlan
na iltihak etti n düımanbk tara• 
fınm galip olduiu anlatddı. 
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Avuıturyamn variai olan Yu
goalavyaya kartı, ltalyanm vazi
yeti daha aarihtir: Veraaillea mü· 
zakerelerinden beri iki d.,,,let 
bin'birini rakip addediyor. Ve bil
haaaa 1927 senesindeki buhran
dan aonra Yugoılavya • ltalya 
münaaebab normal obnaktan u
zakbr. 

Yugoılavya iki noktadan Fran• 
aaya baihdır: Evvela doirudan 
doiruya Franaanın müttefikidir. 
Saniyen Franaaam hima:yeıinde 
olan küçük itilafm bir riiknüdür. 
Binaenaleyh Yugoslavya emniye
tini Franaaya ve küçük itilafa da
yamııtır. 

Diğer taraftan ltalya da Yugoa 
lavyaya kartı Macariıtan, Bulga· 
riatan' n! Arnavutluiu tabii bir 
müttefik addediyor. Binaenaleyh 
Vasati Avrupada kendiliiinden 
harbi umumiden e,,..,elki ittifak ve 
itilaf zümrelerine benzeyen bir ta· 
kım kombinezonlar meydana gel· 
mittir. 

ltalya • Yugoılavya münaaeba· 
tınm, aon zamanlarda ne derece
gerginleıtiiini anlamak için ltal· 
ya Ba,vekili M. Muuolini tarafın· 
dan geçen çarf&Dlba sünü ltalya 
Ayan Mecliainde irat ettiği bir 
nutku okumak kafidir. Dalınacya' 
da Roma zamanından kalma bazı 
eserlerin Y ugoılavlar tarafmclan 
tahrip edibneıi üzerine bir ayan 
azası tarafmdan vukubulan İltiza 
ha kartı verdiği cevapta MuOM>li• 
ni ezcümle denıittir ki: 

"Bize tarihi unuttunnak için ya 
pılan bu barbarca hareket, mede
niyetin yÜzÜDÜ lozartacakbr." 

ltalyan Batnkill bımdan aonra 
da kendiıine mahıuı açık liaan ile 
Yugoılavyada ltalya aleyhi~ Y.a· 
pılan tahriklerden bahaetmiJtir. 
Küçük itilaf devletlerinin Yugos· 
lav payitahtındaki konferamlan 
arefesinde Mu110lini tarafından 
aöylenen bu aözlerin Belrratta na· 
111 bir intiba huaule getirdiği tah· 
min edilebilir. 

Emniyetini Franaa Ye küçük iti
lafın yardımında arayan Yugoa
la...,.ada bir müddett-beri, endife 
alametleri söriilüyordu. Evvela 
Macariatanda Gömböa kabinesi ik 
tidara geçtikten aonra ltalya ile 
Macaristan areamdaki münaaebet 
etrafmdaki dedikodulara nihayet 
..erildi. Betblen'i iıtiblif eden Ka
rolyi hükümeti samanında Maca
riatanın Franıaya doiru meylet• 
mele ba,ladıfı IÖyleniyordu. Göm 
böe Macariıtanm harici ıiyaaetine 
hiç te tereddüde mahal bırakma• 
yacak bir i.tikamet verdi. Ve her 
türlü tüpheyİ İzale etmek için ge
çenlerde Romayı da ziyaret etti. 
Son zamanlarda Sofyada Maca
ristAn, Bulsariıtan, ArnaTUtluk 
Ye ltalva araımda bir konferanı 
tan bahsedilmektedir. 

Diğer taraftan YuıroelaYlan en
difeye düıüren daha mühim amil, 
Franaamn vaziyetinden ,üphe et
meğe batlamalandır. Frama, Yu
goılavyaya para ikraz etmiyor. 
Sonra dahili umuruna müdahale 
ederek, devlet teklinin federal ol
maamda ıarar ediyor. Bu, Yusoa· 
layYadaki hakim Sırp unıurunu 
hiddetlendiriyor. 

Küçük itilafın diier iki rüknü 
de Franaanm aon zamanlardaki 
ıiyaaetind- memnım değillerdir. 
Evvela Romanya, Ruaya ile miaak 
imzaladığı için Franaadan mütte
kidir. Romanya ile Ruıya araam• 
da da bir misak imzalanacak i
ken, Beaarabya ihtilafı yüziinclen 
bu İmza geri kaJmıtb. Franaa, 
Ruaya ile Romanya areamdaki mi 
sakın imzalanmaımı epeyce bek
ledikten aonra, nihayet daha faz
la bekliyemiyecetini bildirerek 
Rusya ile ayn mi.ı< iınzaladı. Ve 
lıunu da Lehiıtan • Rusya miaakı 
takip etti. Romanyalılar Franaa
nm bu hareketinden hiç memnun 
kalmadı!. ar. 

Almanya ile Franaa araaındaki 
teılihatı azalbna müzakereleri de 
Çekoılovakyayı memnun etmiyor. 
Velhasıl küçük itilafın üç rükİıü 
de bu aralık Fransadan ayn ayrı 
sebeplerle fikayetçi Yaziyettedir
ler. Bunun içindir ki Muaaolini'nin 
.\yan mecliıindeki nutkunun Bel
ırrattaki akiıleri her zamankin
den ziyade kuvvetli olmuftur. 

Ahmet ŞOKRO 

Türkiye veMısır bükô-' 
metlerini yoktan yere 
meşgul eden hadise 

Mısır Sefiri Abdülmelik Hamza 
Beyin gazet_emize beyanah 
Sefir Hz. diyorlar ki ı "Mesele esasen 

bir suitefebhümden ibarettir.,, 
Mııır ıefiri 

Abdülmelik 
Hamza Bey. 
dün Ankara· 
dan tehrimi
ze gelmittir. 
Mısır - T ürlci 
ye araam :!. 
fes meselesi 
etrafında çı

kan hidiae ka 
panmak üzere 
dir. Mısırlı 
dostlanmız , 
mesdenin e
ıaı itibarile 
bir ıuitefeh- Mısır Sefiri AbdiJlmellk Hamza B. uapurda 

hümden ibaret olduğunu takdir 
etmejie batlamıtlardır. Sefir 
Abdülmelik Hamza Bey dün 
meseleden bahsederken demiı
tir ki: 

- Ben bu mesele etrafında 
bir §ey söylemeğe lüzum görmü 
yonmı. İngiliz ve M111r gazete
lerinde bu hususta çıkan yazıla 
rda bir çok yanlıtlıklar vardır. 

Ben timdiye kadar bililtizam ıü 
kUt ettim. Çünkü ıöyliyeceğim 
en küçük bir ıöz, matbuata yan 
lıt bir tekilde aksedebilirdi. Me 
sele eaasen bir suiteiebhümden 
ibarettir. ilci hükUmeti, alika,
dar eden bu meselenin gene iki 
hükUmet araaında halliiçin elim 
den gden herteyi yapacağım." 

Tütün zarar yerine 
fayda mı veriyor? 

Mevcut kanaatleri sarsan ve 
tereddüde götüren bir iddia 

Dr. Mazhar Osman ve Ziya Cemal B.ler 
bu iddiayı aasıl karıılıyorlar? 

Ayni mevzu etrafmda kendi
ıile görüttüğümüz ditÇi ve ec.. 
zacı mektepleri profesörlerin
den Dr. Ziya Cemal Bey de 
tunları ıöylemittir: 

"- Her ne kadar Anİerika
da tütünün muzadı taaffün haa 
nlanndan bahiıle ıonzamanlar 
da pek 9ayaını dikkat bir takım 
meeai sarfedilmit ise de, biz 
fazla tütün içmektep ileri gden 
birçok dit eti iltihaplan ile her 
zaman kartıl&Jmaktayız. Bina-

. enaleyh her feyİn fazlası mu· 
zir olduğu gibi. fazla tütün de 
dit etleri için zararlı oluyor. 
Nikotin, yalnız diş etlerine te-

::ıı11L..;...;;,;a,.;,=.._.. ....,""""" air etmekle kalmayıp, ayni za

Dr. Mazhar Osoıan Bey 

(Revue dea Tabaca) nmiıı.de 
bir mecmua tütünün mükem· 
mel bir dit ilacı olduğunu, sari 
haatalıklara kartı fazla tütün 
içenlerin airayet tehlikeai.nden 
maaun kalacaklarını yazıyordu. 
Dün bu hususta Hililiahzer 
cemiytti reiai Dr. Mazhar <>a
man Beyle görüıtük. Mazhar 
Osman Bey dedi ki: 

"- Tiitiin, tabii antiseptik
tir. Aiız ve di9ler için iyi olabi
lir. Buna aıukabil en büyük fe
nalığı da. damarlara yaphğı te 
airdir, Hililiahzerimiz, tütU
kar91 faaliyette bulunmamakta 
Gır: Hililiahzerin gayeei yalnız 
içkiye kartı harekettir. Çünkü 
içki meMlesinde içenlerin ken
dilinden ziyade ailesinin, etra
fının ve cemiyetin aaadeti mev
zuu bahistir. Bunun içindir ki, 
hemen her yerde Hililiahzer a· 
za11, doktordan ziyade· içtimai 
dütmanlardandır". Tütünen ise, 
vaziyet böyle değildir. Onun le 
ıiri, t•haa münhasır kalır ve 
bunun içindir ki, tütün Hilili
ahzerin dairei faaliyeti dahilin
de değildir." 

manda ekaeriya boğaz Ye han-

Dr. Zlga Ct1mal Bey 

çerede yapbğı teharriiıler neti
ceainde özeyme huıuliine de 
aebep oluyor. Bundu batka ni
kotin, 9iryan katılığını teşlit 
etmekle de ittiham edilmittir. 
Hatta ilk içenlerde bat dönme
si ve bayğmlığa benzer bir ha-
· lin huaul bulduğu görülmekte
dir. Bir tavşanın burnuna tütün 
dumanı üfleyip tiryan tazyila 
kaydedilirse, tazyikın evvıeli 
yükselip sonra hali tabiiden a~ 
ğı düştüğü görülür. Bu suretle 
damarları büzüp açtığı itikir-

(Devamı Sinci sahifede) 

İngiltere 
• 
Iran ihtilafı 

lran Milletler Mec
lisine bir 

mektup gönderdi 

Fürugi Hanın lran Mecll· 
slndt1 mühim beyanatı 
TAHRAN, 19 (Hususi) - 1-

ran Hariciye Nazın Fürugi Han 
Petrol imtiyazının iliaaı üzerine 
lnptere ile tabaddü. eden ihtilaf 
etrafında lran Meclisinde uzun İ· 
zabatta bulunmuıtur. Füruği Han 
bu izahatında petrol imtiyazının 
ilğeaı için iki sebep mevcut oldu
ğımu aöylemİ§tir. Sebepler tunlar 
dır: 

1 - imtiyaz teraitinin İran 
milletine müsait olmama11, 

2 - Petrol Şirketinin imtiyaz 
ıeraitini tatbik ebnemeıi. 

Bu sebeplere binaen lran hü
kümeti imtiyazı ll jja ebni9tir. Pet 
rollar lran milletinin malıdır. Ve 
bu kadar zengin menbalardan J. 
ra n Hükômetinin istifade ebneıi 
lazımdır. 

Milletler cemlgetlnt1 
lranın mektubu 

CENEVRE, 19 (Husuıi) - Mil 
Jetler Cemiyeti Mecli.i, lranla ln
giltere ara11nda petrol ihtilafını 
tetkik etmek Üzere toplanacafı ıı 
rada lranm Pariı aefiri Cemiyeti 
Akvam umumi katipliğine bir 
mektup göndermiştir. Bu mektup
ta lran hükUınetinin bu kadar k:ı
M bir zamanda Cenevreye mümes 
111 gönderemedİfi be,.... eclilmiı ve 
müzakerenin tehiri iıteıunit
tir. Binaenaleyh bu mesele etrafm 
daki müzakere bir·takım merasim 
den ibaret kalacak, ihtilaf etrafın 
daki münakaşalara ancak paıkal
ya tatillerinden IODra baılanacak 
br. 

Rivayetler 
CENEVRE, 19 (A.A.) - Ar· 

eye verilen imtiyazın seri alınma· 
11 dolayıaile lraır ,ile lneiltere hü
kümetleri arasında çıkan ihtilaf 
hakkında alman bazı haberlere 
göre, bu mesele hakı.mda bir an
latma yoluna gldilmit oldufu aöy-
1-ldedir. lnsilterenin kendial
ne ait menfaatlarm bu Jilsden mü 
teeuir olmayacaiına Ye lran'ın 
itilafpeırverane temaJ'iiDer göıtere 
ceiine dair teminat aldıfı aöyl
ınektedir. Milletler cemiyeti mec
lisi bucü11 ba ihtilafa ıırf tdd• ·
it bir içtima için logllterentn bazı 
tahaffuz! tedbirler alınmasını la
temeal muhtemeldir. Bu lhtilifrn 
ikinci kanun içtima devreainden 
evvel halledileceği ilmit olunmak
tadır .. 

Eski Osmanlı 
Borçlan 

Pariste yapılan 
itilAfın esasları 
Düyunu umumiye mecliıini.n 

tebliii: 
1 - Türk hükUıneti müme .. m 

ile muhtelif metnleketlerin hamil
ler cemiyetleri murahhaslan ara
sında Pariste cereyan eden müza
k-t, 14 kanunue,,..,elde parafe 
edibnit olan, bir prenıip itilafına 
müncer olmuı ve bu daha timdi
den, Osmanlı borçlarının Türkiye 
ye iaabet eden mikdarma ait tedi
yabn tekrar hatlamaamı derpİf 
ebnekte bulurunuıtur. 

Seyrisefainin 
• 
istikrazı 

Alınacak paralar 
daha ziyade 

borçlara verilecek 
Seyriaefain idareıini.n milli 

bankalardan birinden bir istikra:& 
aktedeceğini yaZJlllftık. Ankar"' 
da bulurunakta olan Seyriaefain 
umum müdürü Sadullah B., bu 
istikraz hakkmda lazım selenler
le temaıta bulunmaktadır. Bu ia
tikraa ile, YalOYa'da yanan <>te
lin yenid- yapılacağı yazılımı 
iae de, bu haber dojru deği 1dir. 

Kendimiz dokuyu·p 
kendimiz giyeceğiz 

Yerli fabrikalar mensucat ihti. 
yacımızın yarısını yetiştiriyor 

Ticaret Odui Türkiyenin sanayi 
vaziyeti hakkında uzun müddetten
beri yapbğı tetkikat neticesinde §&· 

yam dikkat bir rapoo- hazırlaınııbr. 
Odanın bu raporu - aeneler zar.. 
ftnda sanayimizdeki inkitaf Ye te
kemmülü çok eyi bir tekilde göıter
mektedir. 

Seyrlsefaln Umumi MOdiJra 
Sadullah Bey 

Memleketimizde ınevaddı iptidai
yeai dahilden tedarik edilen IUIDllyİ 
ıubeleri ıunlarda: Şeker, müıkirat, 
çimento, pamuk mennıeat ve ipek 
mensucat (kıımen) , yün memucat 
(Kıımen), gıda maddeleri IAD8yİİ, 
değirmenler, hiıküvi, konıerve, deri 
aanayÜ (K11men) sabun aanayÜ. Bu para ile idarenin borçlan. ea• 

cümle Ereğli ıirketine olan borç· 
lan ödenecektir. Bu iıtikraza Ma
liye Vekaleti kefalet edecektir. 

Mevaddi iptidaiyeıi kıımen veya 
tamamen hariçten tedarik edilenler : 
Deri, trikotaj, çikolata, !Utik, pa· 
muk, yün ipek aanayİİ. 

Muhtar 
İntihabatı 

Raponın bir kıımı memleketimiz
deki aanayÜn kudretine talniı edil
miıtir. Bu kıımında hilhaıaa meaıu
eat aanayü hakkında euub malıimat 
Yerilmektedir. :Memlelcetimizde pa
muk ipliii imal edea 9 fabrika ur-
da. Bu fabrikaların 72000 iğinin 
i.tihaal miktan 3,5 milyon kilodur. 
Memleketin pamuk iplifi ihtiyacı 
7.400.000 kilodur ki, bugünkü va

Ocaklar, namzetleri 
intihap ettiler 

, ziyette nıofı temin edilmektedir. 
"'ı'ün ipliği imal eden 9 fabrika var
da. Bunlar yalnız çorap ve halı ip
liği imal ebnektedirler. Yün menıu
catile ..,..gul olan yedi fabrika ken
di ipliklerini kendileri imal etmekte
dirler. Bu fabrikalar aeneYİ 850000 
kilo imal etmektder ise de bir mia
lini daha imal etmek kudretindedir
ler. Eaaaen ihtiyaç da ba kadardır. 
Memleketimizin - yapalı ih
tiyacım temin için yeniden 2,5 mil
yon Merinoa koyununa ihtiyaç gö-

riilmetkedir. İpek ipliii yapan Bur
aada 16 fabrika vardır. Bundan 
batka 832 mancnıık da mevcuttur. 

Memleketimizin menıucat aana
yü iae ıu vaziyettedir. lpek me11-

ıueat aanayÜ: Bursa _.. htanbulda 
60 ı müteca'l'İz fabrikada 900 tez
p.ı. vardır. ipek menaucat aanayİİ 
memleketin ihtiyacını temamen te
min edecek baldedir. 

Pamuk mensucat aanayü: Hariç
ten ithal edilen pamuk menıucat 
miktarı 21 milyon kilodur. Dahili 
imalat miktan 10 milyon metroyu 
seçmektedir. Bunlann ekaeriıi ka· 
put bezidir. Memleketimizin l&a
kal 600 bin iie ihtiyacı oldup hal
de, pamuk memucat aanayİİDde on 
iki falırika 20 hin if kudretindedir. 
Yün -cat aanayil; Mevcut ye
di falırikanm 2,5 milyoa -1re İ· 
ınalab vardır. ithalat il milyon met
redir. 

En güzel vitrinler 

Muhtar intlhabab pertembe au 
nü yapılacakbr. Bu sene her ma
halle intihabı ayn ayrı günlerde 
olmıyacak, Pertembe sünü aaba
hı bütün mahallelerde intihap baı 
lıyacak '9e alqama bitecektir. 

C. H. Fırkeaı Merkez Ocaklan 
kendi mıntakalan dahilindeki 
muhtar namzetlerini teıbit ~ 
!erdir. Reyinl iıtimale aahibi aala 
hiyet bütün vatandatJar pertembe 
gÜnÜ, muhtarlanm aeçeceklerdir. 
Vilayet intihabı tasdik ettikten 
aonra yeni muhtarlar aene batm· 
da ite batlıyacaldardır. 

Jüri karannı verdi, kazananlar 
diploma ve madalya alacak 

2- lıbu itilaf mucibince, tedi- •l==========-===--

Vitrin müaabakasma ittirak e• 
den mafazalarm vitrinlerini tet· 
kik eden jüri heyeti kararım ver
mittir. 

Ye Bahçekapıda Ata Refik mafa
zaaı Yitriai ikinci olarak aeçilmif
tir. 

yat heyeti mecmuası takriben 
896.435.000 Framız franklık iti· 
bari bir sermaye üzerinden Ye el-

" (Devamı Sinci sahifede) 

Yeni ölçüler 
Kaldı 

Kanun 935 ten 
itibaren 

tatbik edilecek 
ANKARA, 18 - Yeni ölçüler 

kanununun tatbilurun geri bırakıl
maaımn taaavvur edildifini bildir
miftim. 

Buda 
Hacivat için 

Arlr.ad&JDDız Selim Nüzhet 
Beyin bu eerlim.Jı güzel bir 
yuı11 yann 

Milliyet'te 

Yarı•kl 

Mllliyet'te 
Büyük Bir Av

rupa Şehri 
Ahmet Haşim 

lkt.aat Vekaleti bu huauıta bir 1 
kanun layiha11 yaparak Heyeti 
Vekileye sönderecektir. Heyeti 
Vekile kanunu, acele müzak,.re 
edilmek Üzere meclise sevkedecek 
tir. Ölçüler kanununun tatbikine 
935 ıeneıi batında batlanmaıı j I.. 
teklif edilecektir. ~, __________ _. 

Heyet uzun tetkikattan aonra 
yerli mallanndan en güzd vitrin 
tertip edenler arasında tu mafaza 
lan aeçmiıtir: 

l.tanbul tarafında: Sultanha· 
mamı caddeainde PerteY lnmıat 
ve tuhafiye mafasaamm yerli mal 
!ardan tertip ettiği vitrin birinci 

Beyoiluncla Paaltl mefrutat 
mağazeaı vitrini birinci, Samatya 
pazan 'Vitrini ikincidir. 

Kadıköyünde Hasan Avni ter
ırilw oi Yltrlıai birinci '" tekerci 
Raaim Efendinin 'Vitrini ikinci in
tihap edibnqtir. 

Bu 'Vitrinlerin aahiplerine diplo
ma Ye madalya Yarilecaktir. 

Himsyel Et/al Cemiyeti Anneler Blrllt'/I dOn toplandı 
ve bayramda çocuklarımızı sevindirmek için ha%1r• 

/ılı/ara başladı. Yazısı iç sshl/t1mlzdedlr. 



Tarihi tefribı 49 
• 

93 f elô.ket/eri 
• 

ve lgnatief 
Sakın ha! Ceh n e de 

yanar ı ız.. 

AYrethisan'nın - ııüzd Bul , lar. Ba telirafm muhatabı Ni'
gar lazlarmdaıo biri, kaeaf..nm kola itnıiınde RU9 tebeııanwf 
en ıevimli Türk del rm- bir Bulııanh. Bu •damm kaırdı!ı 
dan birine ııönül Y~ti. O· ti Hacı Lazaro Selinikte &

rak zamanlan yanyana tarlalar rika komolosu idi. 
da döğenlere binerek konu,.n Nikola bu haberi alır almaz, 
iki gencin aeygiıi bir müddet hemen hazırlıkta bulundu. 8 
gizli kaldıktn soma yaYllf ya· raderi o Yakit itleri için Vod' 
Vllf aezilmeğe başlamıftı. Kı· ya gitmitti. N~a Amerika 
zm anaıı, babaaı, telif içinde konıoloıuna mahıuı arabayı iı 
papaza koftular. Kulannın bir taayo.na gönden:li. Ru konaolo 
müılüman dolikanlısile ıevif- sunun kaoçılan, Y tebea
meai yüzünden Allahm hangi ıından Papaviç adında bir Sırp, 
gazabına uğnyacaklanru din Serezli Hacı Miço isminde bir 
ulusunda anlamak istiyorlar· Bulgar, ya'Dlanna bir bayii hı
dı. riatiyan claba taplayarak iıtaı-

Papaz efendi. Rua tahrikleri- yona gittiler. 
le taaıubu artmıf takımından- Tren ıeldi. Ferace, yatmak-
dı. la men Bulgar kızı ilk geldiği 

- Sakın ha! Hepiniz ceben- bu i.taayonda sağa sola baka-
nemde yanarıımz. •- • n:l ~ ~ __ 

D• b ba k--'--t ra .. zaptıye ıınyo u. .ruı.aaı, 
ıye anayı, a yı un<u • .. 1 .1 1__ _ı 

tu. Zavallı kızı artık ada altı- goz ene "'°'mı araıtınyorcu. 
na aldılar. lıtaayondaki ınıp ~a Bulgar 

Delikanlı, amdaılaYı, kom kızı nereden çıkacak diye gözet 
tulan. bu taaNup kurbanı ana, liyorlardı. 
babayı kandırmak için ellerin- Kız, ilk gördütü zaptiyelere 
den geleni yaptılar. lmkin gö- doğru yürüd'd. Derdini anlattı. 
reıneyince töyl~ bir plin kur- Zaptiyeler, biraz da bıyık altm 
dular. Karuulı, kuabaya ya- dan gülerek, 1enç kızı aldılar 
kın bir timendifer durağıydı. · •·- --t- k d • ' T -'-· ı- d '--I ıs ... yonun .,....., apısına og-

ren ~ama ya.._ ora an ... "'rüdq'--
kar, akıam gilnef batacağı 11ra ru yu un::r. . .. . . 
da Sellnlie van:lı. Kıza gizlice Bu ııra~a D<!!ıla gozıle, katı· 

. haber g&ııderdiler. Bir akpm, le hem kızın -...ma. hem de 
kız ıesıizce anasının. babaıı- gelmit olan takıma kızı göater
n~ evinden çıktı; bir dost &- di. Hacı Miço, kalabalığın ara. 
vınde fenıc:e ve yaımak hazır- sından gür bir ıeale bulgarca 
dı. F eracelendi, yqmakandr. la k h kı • b ı d 
B • a ba ti dı D • K o ra ay rmaga at a ı: 
ır ra ya a a • oıını a- . . 

raıuli'ye gitti. Bir bilet aldı. Se - Hey! Hmstıyan ycıic mu? 
lftniğe doğru yollandı. Bu Allabm beli.ar Bulgar !azı, 

Kurulan pli.na göre kız Se- ceımeti cehenneme değitiyor. 
li.niğe vannca zaptiyelere mü· Müslüman olınağa kalkmıf. Ge 
racat ederek hükUmet konağı- lin fUDU 'kaldı alım 
na götürülmesini İstiyecek, ' I r • • 

" Jiim im • ka __ _.. Kalaba ık, kanıtı. Zaptıye-
muı llD o aga rar "'"'t- • 
ğini bildirecekti. U ıulü daire- ler, ne ıöylendiğllli anlamamıt 
sinde müılüman oldu1ctan son- lardı. Kızm korka korka kenıdi
ra, artık anası. babası, papaz !erine sokulmasından da bir 
efendi iıe kanıamıyacaklarm- ıey ıezmediler. 
dan aevdiğile evlenecekti. - Bir vukuat mı var? 

Gençlik atetlerile çaYpan Diye balamp duruyorlardı. 
yüreklerin bu sevda macerası Hacı Miço, blli. bulagrca 
bile lgnatief' ve adanılan için müılümanlıia, laza ıöğüp clunı 
politika aleti olmaktan kurtu- yordu. Bu seslere kotan Bulııar 
lamıyordu. !ar hemen zaptiyolerio üstleri-

• • • ne saldrrdılar. 
H~ırellez güooydü. Rumeli- Zaptiyeler ne olduğuna alal 

de bııgun,o baharın batlangıcı erdirmeden kızı yakaladılar. 
sayıldığı için l<öylüler, kasaba.. Üzerindeki feraceyi, yatmağı 
lılar bayram ederler. Fazla ola- yrrttılar. Kn: 
rak cuma idi de ... Genç Bulgar - Ben müılümawm. Bana 
kızı, baba evind- aynlıp la is- dokunmayın. 
tasyona doğru ol alırlqııi'; la- Diye bajırdı. 
zın anaa 01 d lOJı eve g Jatatycinil iltaıyona yakın 
di. Kızını bulamayınca tela-•an "Mil bahÇe.-ı.,. deftiJerı Beıçı-

" nar111eSireainde bir çok ta ınüs-
dı • Kızın eıyalanndan. çama- lüman v n:lı. Gürültüye llıııta. 
şırlarmdan bir çoğu da ebikti. lar, yırtılmıt yaımak. ferace, 
Komtul n:lan, falancl.ı eonlu. - Baı mas!iimanım. Can 
iz kovaladı. Nihayet kmn Ka kurtaran yok mu? 
raıuliye gittiğini öğrendi. Diye bağıran bir kız, onu 

Cadaloz Bulagr kansı kocası ıUrükleyen dm, imana ıö
na haber verdikten sonra, be ven bir günıh gön:lüler. O 
men yola düzüldü. Knm bine- . lar da ortaya abldılar. Mehmet 
ceği trene yetitti. Fakat iıtaa- Kavas iıminde biri: 
yonda bildik kimae bulamadığı - Gelin. fU müalümanı bu 
için kendisi de tr- binerek gavurların elinden kurtaralun. 

yola çıkmaktan batka bir feY (Devamı var) 
yapamadı. Trene binince kon-

HARİCİ HABERLER 

1 

Boncour kabinesi na
sıl teşekkül etti? 

Eski liükumetten işleri devral 
dı, dün ilk defa toplandı 

PARlS, 19. (Milliyet) - M.Paul ı ·Maarif nazm M. de Maıme, Ma .. 
Boncour bddenilclifi ırihl kabinesini temlekat nazın M. Sarraut, Mesai 
kat'i aurette tetkil etmittir. Yeni laı nazın M. Dalimi•, Sıhhat itleri 
binede bütçe nazırlığı ilıa edi1mİf- M. Danielou, Ticaret nazın Juliye 
tir, Ancalı: - dakikada tice-et \'e Durand, Potta Telcraf ,,e Telefon 
tekaüt nazırlanyli bet mü•teşar de- nazın M. Eynac, Bahri tiuret nazın 
iiştirilmittir. M. Meyer, 

Yeni kabinede 17 nazır, 12 müıte- . 
ıar \'ardır. Bunlardan S i ayandan, Müsteşarlar 
24 Ü meb'uaandandır. Nazır \'e mü.. Baş ·ekalt't müsteıan M. Fort, 
teşarlardan 19 u Herriot kabinesi Hariciye miiıteşan M. Pierre Cot, 
erkanındandır. Dahiliye müsteıan M . ı ..... eı, Milli 

Eski hiikılmet huıün Hariciye ne- iktısat müıte,an M. Panteuotre, Ha 
zareti binasında cari muamelatı ye- va işleri müıt8fan M . Berner, Tek· 
ni hükumete devretmittir. nit tedrisat müıteıan M. Ducos, 

Yeni kabinede en mühim nzife o- Güzel sanatlar müat.,.an M. Miıt· 
lan Maliye nazırlığı M. Cheron'a ler, Bedeni Terbiye müıtqan M. 
t..,,di ediJmiıtir. Soayaliıtler M. Che Marcombes. 
ron'a müteYeCcİb cörünmektedirler. 
Ortalıkta bir itimat banaı esiyor. Ancak ı..,.. tayinlerde tebeddülit 

Yeni kabine buıün toplanacaktır. icraaı muhtemel bulu-ktadır. 

Yeni kabinede kimler var? 
PARİS, 19. A. A. - Kabine ta 

auretle tqddciil ehniıtir: Batvekil 
ve baridye nazın M. Boncour, Ma
liye nazırı M. Cheron, Nafıa nazm 
M. Bonnet, Dahiliye nazın M. Cbau 
tempa, Harbiye nazru M. Daladier, 
Hava itleri nazırı M. Painl..,,e, Balı
riye nazın M. Leyguea, Ziraat nau
n M. Queuille, Tekaüt nazın M. 
Miellet, AcBiye nazın M. Caniey, 

Musevi 
Düşmanlığı 

Romanya ve Avus
turyada hadiseler 
BOKREŞ, 19. A. A. 

(Buidan) elan bildiriliyor: 
Yqy 

Müıevi aleyhtarı bir cemiyetın a
zası olan ıençlerden mürekkep bir 
çete, geçen akfam bir ernribayir için 
müaamere verilmekte olaa bir balo 
aalonuna girmiperdir. Genç!...-, ha
zır bulunanlan matraklarla clöimüt
lerdir. 

· Gazetelere glJre.. 
PARlS, 19. A. A. - Huu ajan

aından: Yeni kabineyi, ıazeteler te
\'eccüble b.rşılanufbr. Yeni kabine
nin eskisinin barici •İyuetine d..,,am 
edeceği nokta•mcla israr edilmekte
dir. Yalnız borçlar meseleııi müstff
na olup bu bapta müzakereler yapı
lacaktır. 

Bu müzakud.eri idare için M. Boa 
co.ır lbım peq enaft haizdir ı 

Amerika 
Görüşecek 

M. Hoover bir 
komite 

teşkil ediyor 
VAŞiNGTON, 19 (Milliyet) -

M. Hoover borçlar meselesi için 
mütehaunlardan mürekkep bir 
komite te§kil etmek tasa\'vurunda 
dır. Amerikanın müsavat daireain
de Franaa ile müzakereye ıirife. 
ceği zannolunmaktadır. Bu •azi
yetin, Fransız parlfunentoaunu tat 
min edeceii ümitleri •ardır. 

·!\fançurya 
ihtilafı 

Bir telifibeyn 
zeml • 

bulunabilecek mi? 
CENEVRE, 11 . (Milliyet) -

Betler mecliainin Çin ve Japon 
heyetlerile telifi beyin ..... ilse
riıtdmı airittiii mizaknlenle bir 
nebze terakki lai.aıl olmuttur. 

Ortadaki proje Lytton raponın• 
daki Ye&&yayı hatırlatmakta ve 
ortadaki ~yetlerin da beaaba 
katılmaaını ilave etmektedir. 

Büyük meclis 1 S ki.ııunuaanicle 
projeyi reye koyacaktır. 

Fili pin 
İstiklali 

Amerika da taallül 
gösterdiğinden 

boykotaj yapılacak 
VASHINGTON, 19. A. A. - A

yan azasından birçoğunun zannına 
ıöre Filipin adalarına iltl-ide iatik.W 
.. erilın.,.i hakkındaki kanun layiba· 
•mda i)'llll meclisi tarafından yapı
lan tadilit lıaklmıcla M. Hoo>'er, Ve 
to haldunı iıtimal edecektir. 

Henüz hatırlarda old11iu üzere i
yan meclisi, bu kanun layibasmıı Fi. 
lipin ab'lliainin adaya verilecek ka
nunu esasinin metni halduncla ~ 
ni bildireceğine dair bazı maddeler 
ilave etmiıtir • Bu tadilden maluat, 
Amerikannı Filipin adalan üzerinde
ki tıakimiyetinin, bu adalarda oturan 
abalinin kanunda muayyen 12 sene
lik de,,..e biter bitmez iotildalleri le
hinde rey ,,.,.-diği tarihten itibaren 
nihayet bulacağı hal<lı:ıncla Haves 
Cutting, liyibasmcla ~elce mevoıt 
bulunan ilk maddenin yerini tutmak 
üzere yapılmıttır. · 

MANILA, 19. A. A. - Filipin ,,a 
tanclaşlan birliği Haves Cutting ka
nun liyibaaımn kabulü dolayuile A
~ mahsuli.t ve manıulitına 
boykot yapacağını tehdit makamın
da bildinnittir. 

' ...... . 
Sovyetler boyuna 

1 

Japon malları Mısır, Fransız 
malları da Suriye malı 

gibi memleketimize giriyor 
ANKARA, 19. ("Milliyet) - Japon mallannın MuD" mallan n Framıa 

-1lannm ela Suriye mallan aiJıi -1eketimize ıinJiii llctiaat VdWeti
nia aözilne çarpmıt, V ..ı.&let tedıiliatmua netieeoini ıümriil< ..., inhisarlar 
veklletine, tedbir .ı.--ı için, biWinniftir. 

Bu hususta ır\imriildere lıir tamim yapılacalıtır. Şimdiye lıadar yalnnı 
ınalaalli tic:aret oııla'-ın tudikli _,.. fAhadetnamelerile memleketimize 
ırfr- bu mallariııl -fe .......... 7 "'erinin yalaız ticaret oclalanaın tasdi
ki!; iktifa edilmiyecek, aynca setahiyettar bur makamlar tarafından bu 
aalıadetnıımel•ia tasdik edik 'ı olımsı anınacaldır. 

GiirnrGlderin de bu hust1Sta mutayaldciz bulunmalan temin edilecektir. 

Yeni kontenjan listesine bazı 
maddeler ilave edilecek 

ANKARA, 19 (Milliyet) - ikinci kanunda tatbik edilecek olan 
yeni kontenjan paylan hazırlandı. Listeler yakında gümriiklere bil
dirilecektir. Muhtelif müeueseler tarafmdan ihtiyaç gösterilen ve li.
telerde bulunınıyan bazı maddeler hakkmela tetlcikat yapılmaktadır. 
Neticeye ıöre bir kararname ile bu madc! elerin listelere ilave edilmHİ 
muhtemeldir. Bu meyanda listeye fotoğraf camı da ilii.ve edilecektir. 

Vapurcu/ar heklen~gor 
, ANKARA, 19 (Milliyet) - Deniz nakliyatı hakkında yeni la-

yilıaıun hazırlanması ikmal edilmelı; üz- olduiundan vanurcular 
murahbaalannın gelmesi bekleniyor. 

Afyon tacirlerinin temasları 
.ANKARA, 19 (Milliyet) - Afyoncular birliği murahh.aalan 

celdıler. Murabhular yann lktısat Vekili ile temaslarına batlaya
c:aklardl1'. 

Her tarafta kar l/ağı.IJor 
ANKARA, 19 (Milliyet) - Gelen malumata göre Bolu Kasta

monu, Eaki_Je~iı·, Merzifon, Yozgat, ve Çonım havalisine kar ;ağmak. 
tadır. ŞehrlDllzde de sabah kar yafmqsa da akıama doğru ha>'a açıl
mıı ve karlar erimiftir. 

Şehit Kuhilô.gın gıldönümü 
IZMIR, 19 (A.A.) - 23 kii.nunuev.el muallim \'e zabit vekili 

Kublayın arkadaılariyle Menemende tehit edildiği yıldönümüdür. 
Bunun için C. H. Fırkasında vilayet idare b.yeti reisi Hacim Muhittin 
Beyin riyasetinde yapılan toplantılarda, önümüzdeki cuma günü icra 
edilecek ihtifal procramı teabit edilmiftir. 

Bu seneki merasim pek hararetli olacalıtır. 

T. D. Tetkik Cemiyetinde .. 

40 kİJİ yaralanmq, 16 inin hapio
laaneya laJdmlma11na meçburiyet 
hasd olmaıtur. ----.-- vapur alıyorlar 

Bir ltalyan rekoru 

ANKARA, 19 (A.A.) - Türk dili tetlcik cemiyeti umumi kii.tipli
finden: Türk dili tetkik can.iyeli umumi merkez heyeti, dün umumi 
katip Rutcn Eşref Beyin Nioliti altında toplanarak ıotılahlar hakkın· 
da lr.igat \'e utılablar kolunun, ıatılar kom.iııyonu aza.sının umumi top· 
lanıruumda kararlattınlıkları teşkilat ve proğram esasları üzerinde 
müzakereler yapmıttır. Merkez heyeti binaamda alt ıkol haftada iki
ter defa olmak üzere muntazaınaa toplanmaktadırlar. Umumi mıer
kez heyeti de haftada liri gÜn pazar ve ÇUJamba gÜnÜ toplanmalann 
ela devam edecektir. 

Polis tahkikat yapıyor. Birçok 
t.,,,kifat rapılmaıma intizar edilmek 
tedir. 

Naziler de bir taraftan •• 
VlY ANA, 19. A. A. - Birçok Na 

zi grupları diin ~ rnüaevi mala 
zalan önlin 11 yi lcr y~ 
Ye balkı yııhuclilerden mal tın • 
mmıağa dav edea ' eler claflt· 
tnıflanhr. 

MariahilfentraH'cla Nanı_. b6· 
yük bir -tazaya gÖzyqı döktürü
cü cazlar sevke • erdir, bu bal 
milıteriler aruında büy k bir pa nlk 
h -etmi 

ÇaJtırllan ltf y efradı le pcıljsler, 
ahati • çı ı N' ve hu ı• cihaz
larla ha..,-i aallm bir bale ' eğe 
teşebbüs ' ıer.ru._ 

22 kişi tevkif edılınittir 
VIY ANA, 19 .A. A. - Viyana

nm büyük mafazalarından birine 
karşı gözyaıı döktürücü gazlarla 
yapılan sukaıit dolayisile polis Avus 
turya Nazi fırkMınru merkezi olan 
Karabinede bütün gece yapılan ve 
sabahleyin de d ,,am eden taharri
yat yapmııtır. 

Polii. bazı eolalaa mıiıısadere et
mi,, fakat mühim Mtieeer elde ede· 
ınenU,tir. Binbati Fay ile polis mü· 
diiril Brandel, balkı soa dl!ftee te
heyyüç etmit olan bu suikast amil
lerine !<*rşı !Kfdetli tedloirler U..... 
cağını bildirmİ4)erdir 

Yugoslaoyada ita/yan 
dı1şmanlıf1ı 

BELGRAT, • A. - Dün 
ııaat 21 .,. do 100 talebe, 

BREME, 19. A. A. - Volff a-
ROMA, 19. A. A. _ Tanared Janıınclan: So,,yetler birliii hüku

Donati, beralterinde bir yolcu olda- metinin Breme'de bulunan miimee
iu halele bir turizm tayyaresi ile c:i- ollleri "Nord Deutacher Lloy<l" 
han irtifa relionuıu lcırmııtır. Mü- lcumpanya.adam .Albnia imıincle 
.Niıeyh, 9.SOO sıetreye çılanqtır. bir gemi daha aııtın &lnlrılardır. Bu 

Kontrol 
Edilemiyor! 

Ku .. çu .. k itı·1~1 mÜlll6ıiller, bu aon gemi ile ıitndi· 
il:I. ye kadar 13 npur Abd alınq blilu. 

d nuyorlar. Bu gemilerin bepıinin iı- Sftt meselesini hal 
toplan 1 tiap hacimleri 53.300 ton.ilitodar. ? 

ıBELGRAT, 19. A. A. - Kaçük Musso ini foromu için ne yapılacak 
ititaf konforan11 ilk içtimaını dün lstanbulun ıüt eleai gene 
Yugosluya h.Ariciye nazın M. Ye- ROMA, 19. A. A. - Kral, dün mevzuu babaol ta bqlamıştır. 
ntch'in riyaseti altında akdetmiıtir. Muıaolini fori>mwıu gezmiıtir. Bura · Bu sefer ~lçüler cemiyeti de aüt 
M. Benea tahdidi t.,.Jihat lıonferan- ela mebuslardan Rieci tarafmclail kar işinden müıtekidir. Mahalle ara· 
"';'-'~ nıesaisi haklım~ iahat ,,_._ tılaruruştır. Kral, yapılan İn§ılllt. ytk lannda ailt satan seyyar aütçüle· 
auş~ır. ~~ru- "10ktaİ iıaaarl . nnın j pare laflan yapdmıı Musııolini bey- rin biyle yaptıklarnu, cemiyet 
•ynıye!ını muşabede ve tebyın et- kcli ve foroma ilhak edilen ba,,uzlar bizzat itiraf etmektedir. c.,miyet 
miılcrdir. kayitlarma ıôre Is anbulda 800 

Erazi kayması 
BARSELONE, 19. A. A. - Şid

detli Yifinarlai dolayisile Gerone 
yakinlndc erazi kayınıftır. Bir ev, 
toprak altında lcalnuthr. 3 na&f bu. 
lunmu4tur 

Lindberg meselesi 
NEV YORK. 19 .A. A. - Yeni 

Jenay bükiimctinin talebi üzerine 
Ne,, York zabitası Lindbergb'in ço
cuğunıın kaçırılmaaı ...ı.'asmcla cii
rüm ortaldığmcla bulunmakla zaaal
tına alman W'dliam Stoltz imıiacle 
bir 'J&haı te\'kif etmittir. 

···········-·-······--····-----
doğru yola çılcmıılardır. Polis, ken

ilerinin sefarethaneye yaklaıımalan 
na mani olmuıtur . 

hakkında mebuı Ricci ile görüımüı- seyyar sütçü vardır. Ve bunların 
tür. ancak 130 u marka taşımaktadır. 

Bundan aonra imli, genç faşistler Cemiyet di"er seyyar sütçülerin 
cemiyetlerinin murahhaslarını ve be- " de marka almaamı ve bu esnafm 
den terbiyeai akademisi talebeSini daha aıkı bir kontrol altına alın
teftiı etmiltir. Klat, en asri yapılar maamı iatemektedir. Bazı gazete
dan biri olan akademi binasına bü- ler Cemivetin Belediyeye müraca• 
yük bir alftkıı göstermiı t'e bu ziya- at ederek bunlardan şikayet etti
r tinden çolc ~un lcaldığmı M. fi \'e maNa m-leainin iyi bir 
Ricciye ııöylemiıtir. ..,kilde tatbikini istediğini yazıyor 

Komünist fırkası 
Reichstagın 

davetini istiyor 

lardL 

Heyeti Vekile 
toplandı 

ANKARA, 19. (Milliy,.t) - He
yeti V clclle laınet Pı. nın nyueti al
tında toplanmıştır, 

Ankara Erkek Lise
sinde müsamere 
ANKARA, 19 (A.A.) - Milli 

İktıaat ve Tasarruf .hartası müna· 
sebetile Ankara erkek li.eai Halk· 
evinde bugün bir müsamere ver .. 
mittir. Müııamerede Maarif Vekili 
Re§il Calip Bey, maarif erkii.ru, 
talebe aileleriyle bir çok dnetlİ· 
ler hazır bulunmuttur. Müsamere 
de taaarrufu ve yerli malları kul· 
lanınayı teş,,ik eden temsiller \'e
"11T"1 ;. tir .. 

le rinde iaimler i geçmemektedir. 
Süt müstahsilleri günde fstanbula 
30 • 35 bin kiln aüt tevzi ettikle
rini söylemektedirler. Fakat müs
tahsilin sütü o kader ellerde do
latmaktadır ki 30 - 35 bin kilo süt 
latanbulun hakiki ihtiyacı olan 60 
bin kiloya çıkarılabilmektedir. 

doktôt'lerden D ila'ya derdin; 
açtı. De,ila hıristiyanlık gayre 
tile trende bulunan timaıdifer 
memurlarından Cek bezirginm 
ov.Iu (1 ) Corci' ye ifi anlattı. 
lataıyonun birinden bir tel
grafla Seliniğe haber uçun:lu-

( l J Çek beıcirfoSn, o zamanlar 
Selanikte töhret olınıı zengin ue 
wıta bir tacirdi, O nrada herke• 
/ıapitii.lG.yonlardan İatilade için 
bir ecnebi tobüyeti almafo heue•
li idi. Oğlu da ıimendiler h~meti 
11eailuile böyle bir -rt elıle 
etmifti. 

Yugoslavya bayrakları açmıt olduk
ları halde, ltalyan sefareıt.....ı..e 

Zagreb'de bana mümas.il nümayİfo 
ler olmuıtur. Birçok tevkifat yapd
mtfbl', 

BERLIN, 19. A. A. - Volff a
.iaıuınrlan: Reichst.q meclisinin en 
,....şlı azalarmdan mürekkep bulu
nan meclis Reichst.q'm yıl bqı yor
tusundan IO'V\'el toplanmap çafm)
Dı&lı baldancla loamüııiat fu'kuı ta
rafından ,,.,..;ı ... takriri ı.u.ün tetkik 
edacektir. 

Halbuki Belediye mahafilinde 
bizim yaptığımız tahkikata göre 
böyle bir müracaat vulcu bulmut 
d.,ğildir. Belediye reis muavini 
Hamit ve baytar müdürü Beyler 
böyle bir müracaattan haberleri 
olmadıimı ııövJ.,mitlerdir. Bizim 
yaptığımız tahkikata göre, İatan
bulda mahalle aralannda eüt sa
tım ae:vvar eanafm adedi 800 de
ğildir. Bu eanafın adedi 2 bine 
yakl~aktadır. Fakat bu esnaf 
hiç bir yerde mukayyet olınadıfm 
dan Belediye "' Cemiyetin defter-

Belediye yaptığı ince hcaaplar 
neticesinde bu neticeye vi~ıl of., 
mu,ıur. Belediye b1r müddetten• 
beri süt ı,ile mefB'ul olmaktadır. 
latanbul halkına temiz ve aıhhi 
aüt lç.irebilmek için beledi,,enin 
bazı taaa\'vurlan vardır. Şubat 
devresinde meclis İçtima t"dince 
makam meclise bu hueu11ta bir ra
porla gelecektil'. Di er taraftlln 
tehir mecliai azasmdan birkaç im
za i1e makama ıüt me!telesine da· 
ir bir takrir verilecektir. 

Haftalık Edebt Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
"Hep i lazım,. 

Ooatumuz Felek, seçen paur 
ı:ünü Va - Na':r.a yazdıft açık meı.. 
topta k diainin d cedebl,.atta 
kendi fikir \'e eaerlerimizi t et
memin fikrinde oldufunu bOdiriyor. 
d •, Va • Niı'nun bunlardan baJue. 
d :ı yaz11mı maatteesalif ıöremeclim. 
Z nncderim geçenlerde Filuet Adil 
de Türk matbuatında A\'rupa mu· 
hllrrirlerinin Türk muharrirleri için 
çolc tehlikeli birer rakip olduklann• 
dan, çünkü ecnebi dillerinden ter
cüme edilen hikaye ye rnmanlarm 
bizimkilerden hem daha iyi, hem de 

daha ucuz old~ 
rek beyne lel telif 
delerine bizim de • 
tar' oldui 

lyet ede· 
muahe· 

in yaınamı ela okuyama-
d ı için f bana doğru 
anlatılıp anlatdmadığını bilmiyo
nıın. Fakat böyle duıünenler •ar, 
beıı de bagün fU v ya bu makaleye 
deiil, o fikirlere Ce\'ap nnnek lıti· 
yorum. Arkadaınn Fikret Adil, bôy· 
le bir f"J yazmamıısa, aıağıda aoy
liyeceklerimde kendi iamini, muh.ay· 
yel bir phsınki diye kabul etsin. 

Felek de "edebi mülkiyet ittiha· 
dına cirmemize0 taraftar; ne içia 

nld•iuau turilı etmiyor amma yıu:ıı
aından anladığıma göre zannederim 
o da bu huauata Fikret Adil ıibi dü
tünüyor. 

Bu balwnın tamamile haksız ol· 
duğunu iddia etmek kabil değildir. 

Muharrir de, her mealek affışı gil>1, 
a - - Üp korwnaia mec-

burdur. Ziraat ve sanayi erbabı ıibı 
muharrirlerin de, "mahaullerinin" hl. 
may.,.ini İstemek ı...ıdandır.. Ga· 
zetelerimi zin çoğunda çıkan biki.ye
Je.- fransızcadan tercüme veya "a .. 
dapter" ediliyor; tefrika edilen ro
m nların çoğu da öyle. Mütercim. 
lere pek cüz'I bir tahrir ücreti veri· 
lıyor ; hatta ekseriya hikaye ve 
tefrika da ıazelenin mütercimi
nin daimi vazifelerinden oluyor. 
Bunun neticeai olarak. esasen 
az kitap basılan bu memlekeıte, 

bir Türk 111.ahaniri Jazdıfı romanı 
bW gazateJe de lıabul ettiriyor. Mlif. 
terisiz maim yapıcısı da olamıyaca· 
fmilalJ, olM bezeceğinden bizde 
hikayeci ve romancı pek yetİflllİTor. 
Edebi mülkiyet ittihadına dahil ol
duiwınu tidcdirde tercüme edilen 
hikaye ve romanlann asıl sahipleri
ne de bir telif bakla .....,elı: lazım
gelecefind- öyle yazılar kendi eser 
lerimizden de pahalıya malolac:ak 
bunun netice.! kendi eaerlerimiz 
tercih edilecek. rağbet görecek. .. 

Bu devanın teairli olacafmı pek 
wnmuyorum. .• O zaınan udomaine 
public" e intikal etmlt, yani muhar· 
rirleri bandan hiç olmazaa elli sene 
evvel öldüğü için telif hakkı sakit 
olmut eserler tercüme edilir. Hem 
telif hakkı vennefe bizim rast ol· 
mamız kafi defildir; tercüme edile· 

cek eaerin sahibinin de Ollll iatemeai 
lazmıdır. Ten,...q, rağhet ıönnüt 
Avrupalı bir amhanir için, eserinin 
türkçeye tercümesinden alacaiı pa. 
ra .-lir ki? Maarice Deı.obra Tür· 
kiye'ye ırelditi saman bndiai• ba· 
ZI romanJaram tiirlı:çere tercüme 
edild.iii •e b- İCİııl bnclUiae hiıı 
bir f8Y nrilmediği aöyl.Ulınq; 

Maurica Dekobraı "Vız ıelirl" de
m.İf. Edebi arl.lkiyet ittihadına da
hil olsak bile Maaric:e Dekobra ,,.. 
emsali romancılardan lıurtulamayızı 
e111rlerinin terciimealne kolaylıkla, 

hem de para istemeden, izin Yerirler. 
Bu ltt. ecnebi nımaııcılarm milli 
hamiyetini de unutmamalı. E...-1 .. 
rlnin ecnebi bir dile tercüme edil· 
m•ini, memleketlerinin nüfuzuna 
yardım ettiiinl anatmayorlar ,,. ala· 
caldarı paradan, hele o para az bir 

..,.ae, pe.lc çabuk vazgeçiyorlar. 
Bualarm da çareu bulunur intiba 

lİD geııif kapm yine açık kalır. Bir 
lntiLali teabit etmeli, dünyanın en 
.....- iflerindea biridir. İntihal eden 
de, hiç olmazsa lcıldı bazırlamıya

cak kadar da -m olmaz yal Hem 
intihal apaçık oldu diyelim, eserinin 
usl muharriri bunu haber alacak da 
daYıı açacak! Türkçenin hudutlan
ma haricinde pek hilinmediiini dü· 
tünürsek bunun da ne kadar uzak 
bir ihtimal olduğunu anlarız. Fikret 
Adil'in istediii kabul edildifi takdir
de bile matbu•ltlBlızda büyük bir 
defitiklik olacağını hiç zannetmiyo-
rum. 

Kaybedeceklerimiz çok olur. Bu
gün terciime edilen hikayelerin, ro· 
maıılann çofu, rağbet gören en ba
Yaiı edebiyatıa mahaulleridir. Fa· 
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Ko • 
ısyonu Dün Faaliyete Ihtikir 

Ekonomi v11•,,rtl• 

İyi am alijlı mal 
iyi para ediyor 

Nihayet 
Toplandılar 

hıtikArı tetkik ko-
• 

mısyonu 

Londrada beğenilen üzümleri. 
miz bir tecrübe sayılabilir 

dün toplanabildi 
Aylardan beri toplanamıyan 

ihtikarı tetkik komisyonu niha 
yet dün öğleden sonra toplana
bilmiştir. Son senelerde ihraç qyamızın 

iıtandardizaaycın ve ambali.jma 
ehemmiyet verilmesi hariçte 
tııallanmız lehitıe çok iyi tesir 
Yapmaktadır. Bu. her fırsatta 
Türk mallarının kıymetini bir 
kat daha artbnnaktadır. 

Avuıtralya üzümleri son za
llıanlarda İngiltere ve Ham
burg piyaaaama bozuk olarak 
•rzedildiğinden, bu piyasalarda 
Avusturya üzümleri aleyhine 
bir aksülamel uyandırmı~tır. 
Bu vaziyette der<bal Türk üzüm 
leri piyuaaı sağlam bir tekilde 
Y\ikselmeğe batlamıftır. lzmir 
Piyasasında da bu tereffü tesiri 
tıi göıtermi9tir. 

Yunan ticaret oda
ları ve kontenjan 
Yunaniatanda kontenjan usu

lünün daha fazla t"!mil ve ıtkı
lllftınlmuı için bazı diifünce
ler vardır ve halt& bir kısmı 
tatbikat.na batlanmı§tır. Tica · 
tet Odasına gelen malumata 
llazaran Yunan hükUmetine bu 
hususta müracaatta bulunan 
Yunan Ticaret Odalan fazla 
lakyidatın ihracat üzerindeki 
ınenfi tesiratından bahıederek 
1>aziyetin biraz gevtetilrnesini 
İıtemektedirler. 

Ecnebi pirinçleri 
Son günlerde memleketimiz-

BORSA 
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Bomo•tt 
Ttrtoı 

de ecnebi pirinçleri çok azalmıt 
hr. Buı tacirler bu sebeple Ti. 
caret Odasına müracaat ederek 
gümrükteki pirinçlerin ithali İ· 
çin teJE.bbüsatta bulunulmumı 
iıteınitl~ir. 
Diğer taraftan yerli pirinçler 

artık piyasaya temamen hakim 
olmuştur. Anadoluc:an son gün 
lerde ıehrimize mühim miktar
da pirinç gelmektedir. Yerli pi,. 
rinç piyaaaaı hararetlidir. 

Petrol istihsalatı 
tahdit edilecek 
Paris petrol konferansı iki 

hafta devam eden uzun müza
kerelerden sonra beynelmilel 
petrol iıtihsalatmm tahdidine 
karar vererek dağılmışb. Bida

. yette bu karan Romanya kabul 
etmemitti. Gelen malumata gö 
re, Romanya sene ~ından i
tibaren üç ay için petrol iıtih
aalitmı tenzile karar venniftir. 
Bu müddet zarfında Romanya
da yevmi 18.300 ton petrol ıı
tihaal edilecektir. 

Londrada bir •ergi 
Ticaret Orlasma gelen malu· 

mata nazaran, Loındrada 933 
· tubatının 20 sinde Britanya 
büyük sanayi sergisi açılacak
tır. Bu sergiye büyük bir ehem 
miyet verilmektedir. 

Dünkü toplantıda elde mev
cut itler tasnif edilmittir. Ko
mi~yon cumartesi günü topla
narak, itler hakkında karar ver 
aıeğe ba,lıyacaktır. 

idare heyeti 
idare heyeti dün Vali Mua

vini Ali Rıza Beyin riyasetinde 
toplanmıştır. 

Memurlara ait bazı işler görü 
tülrnüttür. 

Borçlulara 
Kolaylık 

EmlaJ.: Banka•ının 
kararlan tatbik 

edilmeğe haılanıyor 
ANKARA 19 (Milliyet) -Em

li.lı: Bankası nizamnaıneıinde Ve
ki.letçe lüzum göaterilen tadili.· 
tın geçen ııünkü heyeti umumiye 
içtimaında kabul edildiğini ve bu 
tadiliıta nazaran bina üzerine ya· 
pılan ikraz muamelatında vade
nin 1 S seneye çıkarıJdığını, faiz 
miktarının ~··~ 9,5 a indirildiğini 
bildirmiıtim. 

Maliye Vekaleti, eaki ıerait al-
tın ~a borclannı ödem<ie imkin 
bu lamay;n ve cebri müzayede ne
tice•İnde m allan banL.arun uhde· 
ain ~ geçe n Ba nka müşterileri de Maarifte 

. malüm olduğu veçhilc bu tadiliıt-

y •• k k ı•kt t i ta n iotifade cd~eklerdir. U Se ısa Buraya gelen haberlere göre, 
Banka heyeti umumiyeıinin itti-

Mekte bİ b~z ettiti.bu _karar, biı~a .. a ız. 
mırde derın hır memnunıyet uyan 

---
Yeni mektebin teş
kilatı nasıl olacak? 

Dadülfünunda bazı 11lahat ya
pılmak üzere Pr. M. Malche'in 
hazrrladığı proje ve raporun tel· 
kikatı Maarif Vekaletince ikmal 
edilmiştir. 

dınnı~br. Emlakini bankanın iz. 
mir ~ubeain~ ipotek ettirenler ara· 
amda borçlanru ödeyemeyecek 
vaziyete düşenler pek çoktur. Son 
karar üzerine, bu gibilerin emla
ki cPbri müzayede ile banka uh· 
desine ııeçmiı dahi olsa mal aahip 
!eri birilmıit borçlannın faiz, ko
m isyon ve diğer masraflarım ka· 
bul ettikleri takdirde mallan ken 
dilerine iade edilecektir. 

Mahkemelerde 

Ortaköyde yakalanan 
çakmak taşları 

Maznunlardan ikisi tevkif 
edildi. Şahitler dinlenecek 

Dokuzuncu ihtiaaa mahkeme
ıinde ıayanı dikkat bir kaçakçılık 
davasının rüyetine batlanmıfbr. 

Davanın maznun)an miralay· 
hktan mütekait Oaman, bahriye 
katipliğinden mütekait Şevki, yüz 
baııhktan mütekait Tevfik Ye 
Hüsnü Beylerdir. 

Dava evrakına nazaran Osman 
Bey elinde bulunan 32800 tane 

maktan ve niki.hla alacağmı .c;y. 
leyerek, kandırmaktan auçlu Niya 
zinin muhakemeai dün neticelen
miı, Niyazi 5 ay hapse ve Aaiyeye 
300 lira tazminat vermeie mah· 
küm olmuştur. 

Şosa inıasından 
çıkan dava 

çakmak lafıyla 6840 tane a.igara Üaküdar • Beykoz fOIUJJIJD İn· 
kağıdını Şevki Bey vaaıtasıyla aat- ıaaı e•naamda 286 lira 28 kurut 
tırmaktaymıt- Son partiyi Tevfik ihtilas ettikleri ye 14000 lira 48 
ve Hüsnü Beylere satacakmıf. Fa- kuruıluk iatimli.lı: emlakinin ziya• 
kat tam bu esnada memurlar gel- ma ıebep olduldan iddiaa.iyle ınah 
miıler, cürmü meıhut yapmıılar kemeye ... erilen Belediye sabık 
ve maznunları da hakim huzuru- fen heyeti müdür muavini Şevket, 
na sevketmişlerdir. . Anadolnhiaan Belediye müdürü 

Oanıan Bey mahkemedeki ifa· Haaip, müteveffa veznedar Ra· 
desinde bu çakmak taşlarmı 930 ıim, aermühendia Abdülkadrr, 
senesinde Diyarıbekirden gelir- Beykoz Belediye muhasebecisi 
ken trenin halasında bulduğunu, Hulkı, mübayaa memuru Emin 
miktanrun daha fazla olduğunu, Beylerle arkadaılan Yuauf, Hay
fakat bir kısmmı &attırdığını, mÜ· ri, Mehmet Celalettin, Arif, Ali, 
tebaki kısmmı da bir defada elin· Ahmet Münür, Ziya, Ali, Mahıin 
den çıkarmak isterken yakalandı· ve Cemil Beylerin muhakemeleri
ğmı aöylem~tir. ne dün Aıfırceza mahkeıneainde 

Şevki Efendi iae tatların aabl· devam edilmiatir. Dünkü muhake
maaı için tavautit ebneditini, bi- mede Cemil Beyin Ankaradan ia
lakia Tevfik ve Hü.nü Beyler va- ı tinabe auretiyle alınan ifadeai o
aıtasıyla k<'yfiy,.ti ihbar ettiğini kunmuştur. Cemil Bey bu ifadesin 
aöylemi•tir. Tevfik ve Hüanü Bey J d<; ~ev:ıruuba.~ia ~i!' sabık Şehre
ler de ihbarı baakalan vaaıta sıvla mının operator Emın Bey zama. 
yapbklannı ve taşlann bulund•ı- nma ait olduğunu aöylemiı ve mü 
ğu yere cürmü me4hut eJnaımda ~ z~an iddia etmiıtir. ~avacı 
teaadüfen gittiklerini aöylemiıler· Yazıyetinde bulunan Beledıye ve
dir. I kili Rami Bey de bu iıte mürürü 

Mahkeme Osman ve Şevki Bey l zaman mevzuu bahsolamıyacaiı· 
J .. rin mevkufen muhakemelerine nı aöylemit ve 14000 küaur lira 
karl\r verer.-k, ma:rnunlan d erhal 1 enkaz bedeliyle beraber ihtilaa e
tevkif ettirmiş, muhakeme de •a- dilen paranın huküm a ltına alm
hit celbi için gelecek pazar gilnü I ma•ıru, maznunlann da son müda 
ne bırakılmıftır. faalannr yapmalarmı iateıniıtir. 

Maznunlardan Abdülkadir Beyle 
Şevket Cey de 14 bin liralık en· 
kazdan bir kısmının müzay~eyle 
aatıldığını, bir kısmının da Beledi
ye intaatında kullanıldığını ... e 
hurda halinde olan diğer k .. mının 
d a ire sobalarında yakıldığını, bu 
cihetlerin evrak ile tesbit edilmiı 
olduğunu aöylemiılerdir. Maznun 
Tekilleri de mür.ıriı zaman iddia
ımdn ısrar ebnİ§lerdir. 

Neşriyat davaları 
Haber ııazetesinin bir hikayeııi 

cürme teşvik mahiyetinde görüle
rek ikinci ceza mabkemesinde 
muhakemesi yapıl,,,ııı. alakııdarla 
rın "b eraet ine karar vıtrilmiı, fa
kat temyiz mftbkemui bu kararı 
bozmuştu. ikinci ceza mahkeme
ıinde tckı·ar başlayan muhakeme 
de ise iddia makamını İ,gal eden 
Kamil Bey bozma kararma uyu). 
ma!ını istemit, müdafaa vekili ti· 
rar talf'binde bulunmuftu. 

Mahkeme dün bu husustaki 
kararını tefhim etmiştir. Karar 
mahkemenin eski hükmünde tarar 
ettiği merkezindedir . 

Çuvallar nasıl 
sırrolmuf 

1 dia makamında Muhlis Bey 
müriıru zaman hakkındaki müta
leasıru beyan etmek için evrakı 
tetkik edeceğini aöylemiı, muha
keme evrakın tetkiki için tubatm 
beıinci ııününe bıralulmııtır. 

Babasını balta ile 
öldürdü 

GÖNEN, 16 - Gönenin Taban 
köyünde müthiı bir vak'a olmu1t 
köy qrafmdan Ali ağa balta ile 

Mektuplar 
Gecikiyor mu? 

İstanbulda mektup
lar hangi 

saatlerde gönderilir 
Şehir dahilinde mektupların 

münelileyhlerine hazan ayni gün 
de Yası! olamadığı ııörülmektedir. 
Y apbğmuz tahkikata nazaran, 
poıta idaresi, mektupların ayni 
ııünde münelileyhlerine iaali için 
her müınkünü yapmaktadır. Mer· 
kez poatahaneainden lıtanbulun 
her aemtindeki poıtahanelere ııün 
de üy defa posta aevkedilmekte
dir. llk poatalar, yerine göre sa
bahın aaat yediainde ve aekizinde 
yola çıkanlmaktadır. ikinci poata 
!ar, öğle Üzerleri aeykedilmekte
dir. Üçüncü .,...ta adalara saat 
14, 1 O da, Be yoğ !ona 16,30 da, Ba 
kırköyüne 15,45 te, Boğaziçine 
(Anadolu) saat 15,50 de, Boğaz· 
içine (Rumeli) saat 16,30 da, E
yüp 15,50 de, Fatihe, 16 da, Fın
dıklıya 16,30 da, K.adıköyüne 15, 
55 te, Pendiie 14,55 te, Üaküda
ra 15,40 ta ve Unkapanma 16,35 
te aevkolunmaktadır .. Bu aaatler
de yola çıkanlan poatalan alan 
tali merkezler, behemehal o gil. 
nün akıamma kadar mektuplan 
müraelileyhlerine tevzi ehneğe 
mecbur tutulmu$lardır. Üçüncü 
postalara yetismiyen mektuplar, 
erteıi sabah ilk posta ile tt..li mer 
kezlere gönderilmekte ve bu yüz. 
den nrildikleri tarihin ert .. ıi gÜ· 
nü müraelilevhlerine teYdi edile
bilmektedir. Posta idaresi, üçüncü 
posta saatl,.rinin daha ıonraya a• 
lınmasına, Yesaiti nakliye tarifele 
rine •e o gün bu mektupların 
müraelileyhlerine yetiftirilmesl 
mecburivetine, binaen, imk&n sö
rememektedir. Şehir harici poata 
ııevkiyabna gelince: Ankara pos
tası 17,40 ta lstanbul merkez ve 
Galata po•tahanelerinden yola 
çıkanlmaktadrr. Saat 16.20 ye ka 
dar bu iki merkeze verilen mek· 
tuplar, o akaamki ekapreoe yetiı
tirilmekte, bu oaatten aonraki mek 
tuplar, muhtelit katarlarla Anka· 
raya gönderilmektedir. Adana ve 
Konya mektupları, her ııün aaat 
19 a kadar alınmakta ve ert,.•i aa· 
bahki postaya yeti,tiri!mektedir. 
Edime poıtaıt, merkez poatahane 
ıinden 18,40 ta ..,...kedilmekte ve 
her ,;:ün saat 18 e k"-d"r verilen 
mektunlar, bu po•taya yeti~tiril
mektedir. lstanbul po••ahaneleri· 
ne, baynmlara tek,.ddüm .,d_ 
l{Ünlerde Yerilen mektupların ve
kUııu yüzbin adedi bulmaktadır. 

Bir kayık 
Bath 

Belediyede 

Göz tepe 
Elektriği 
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Hala cereyan v 
rilmediğinden 

halk dava açaca 
Cöztepedeki elektrik 

bütün noksanlan ikmal edilmiş 
Şirket buradaki evlerden tesisata 
itletmeğe ait ilk taksitleri de al 
br. Fakat buna rağmen bazı mu 
!it yüzünden cl'an cereyan ver il 
mİftİr. Göztepe ı.alkı evvelce bu 
ıusta belediyeye müracaat ed 
tansout edilmesini istemişti. F 
bunun da bir tuiri olmamıf , 
yan gene verilememiştir. 

Göztepe halkı bu vaziyet kal?• 
da aralarmda bir mazbata yap 
!ar şirket aleybine mahkemeye 
racaat ederek dava ebneii karar 
tımııılardır. 

Zabıtai belediye 
talimatnamesi 

Zabitayi belediye talimatnameo' 
de tadilat ve ıdahat yapmak ·· 
toplanan komiıroa meaaia.ini ça 
bitirmek için haftada dört defa iç 
ma etmeğe karar vermiştir 

Modada çocuk 
bahçesi 

Çocuk bahçesi yapıhoıık için 
diye Modada bir arsa satın alnuı 
Araanın vaziyeti ve kifayet edip 
miyeceği hakkında buııün bir hey 
mahallinde tetkikat yapacaktır. 

Kadıköyüne gece 
seferleri 

Köprüden Kadıköyüne ııece 
seferleri haftada iki defa yapı 
dır. Kadıköy halkı belediyeye, 
nıcaatla bu seferlerin hcreece yap 
maamı istemişlerdir. Belediye k 
Y"ti Seyriaefaine yazmııtır. __ ......, ___ _ 
Fakir 
Çocuklar 

Anneler Birliği 
dün toplandı 

Himayei Etfal Cemiyeti tar 
fından 23 9ubatta bi,. balo veril 
ceğini yazmıttık. Balo Vali ve B 
\ediye Reiai Muhiddin Beyin h 
mayesindedir. 

Balo komiteaini teıkil edenle 
dün toplanmışlar ve balonun m 
li ko•tilınlü, fakat bunun da ih 
yari olmaaını kararlaıtırmııla 
dır. 

I • .Mtiuala ı•,-
1.aıdolı t4,61 
~•il 4,10 
llt. boyrly• 15,'I',..,., I0,50 

çı ...... Ar. 
o., •• dıy. 
Şark dey. 
Balya 
Şart,. eeıa 

Teldoı 

U,60 
Jt,40 
1,40 . ... -
1,15 
1,50 
l,IJ 
11,IŞ 

Vekalet kendiııi de bazı müta· 
Jealar ilave edere\: projeyi yakın· 
da bükUınete verecektir. Aldığı· 
mu: malUınata söre, yeni teıkilat
ta yükaek iktısat Ye ticaret mek· 
tebi Darülfünun camiasına ilhak 
edilerek hukuk fakül leşinin bir 
ıubesi halinde faaliyetine deYam 
edecektir. lktısat mektebinin teı· 
kilit ve den prosramlarmda o 
vakit bazı tadilat yapılacaktır. 

Esaaen Bankanın lıtanbul ... e 
İzmir ıubeleri, borçlarını Yadeain
de ödemek hususunda müıkülat 
çekenlere son zamanlarda tediye 
kabiliyetleri nispetinde kolaylık 
ııöıtermekte idiler. 

Banka, ıimdiye kadar intaat Ü· 
zerine yaptığı ikrazat için azami 
nn, binalar üzerine yapbğı ikra
zat için de azami beı aene Yade 
veriyordu. Son kararda, her iki 
ikrazat için ( 15) aene vade ka· 
bul edilmektedir. Emlak Bankası
na mallannı ipotek ettirmit olun 
emlak uhiplerinden hiçbirinin 
banka nizamnameaindeki bu yeni 
tadilattan aonra mağdur olmalan
na imkin yoktur. Banka, borcunu 
öclemekte aczi sabit olanlara müın 
kün olan bütün kolaylığı ııöıtere· 
cektir. 

]kinci Ceza mahkemesinde ııe- öldürülmiiftür. Katilin oğlu Meh· 
çenlerde bi.- hırsızlık davasının met Ali oldufu anlaıılınııtır. 
rüyetine batlarunı9b. Da,,...nın Mehmet Ali, babaamm yeni al· 
maznunları Y orgi, Mehmet ve dığı kadmm kızım aeYmiı. bunun
Veli iaminde üç kitiydi ve bunlar la eYlenmek istemiftir. Babası bu
Rupen Efendi iımıinde bir adanını na razı olmadığından yolunu bek
mağazaaından 11 bin tane bot Jemit. Ali aia tarlumdan döner
çuval çalmaktan ıuçluydular. G97 lıen kendiıini öldürmüttür. 

içinde bulunanlar 
kurtarıldılar 

Şileli Duraun kaplama kömür 
yüklü 100 tonluk yelkenliai Büyilk
dereye gelirken, bu esnada Karanti· 
na önüne gel-ı.te olan Samaan va
puruna çarmış ve batmıfbr. Tayfa.. 
•• kurtarılmoıtır. 

Anneler Birliği içtimaı 

Dün ayni zamanda Himayei E 
fal Anneler Birliği de toplanmı 
br. Şeker bayramında fakir 

t ·nıa•tılcorta ı ı .-
ÇEK F 

~ırı, ıı.cı 
l.c•dro f ,04,50 
~tiyork 47,~3.5 
ı.ıu,.. ç.ıo 
'•libtl a,40,11 
lıtıaı 88,U 
eı •• ,.. t,«,04 
lofyı 66.ıo 
l.ını11ud,. 1,17,15 

TLARI 
Prat 
VJyııı 

Mıdrtt 
Berna 
VU$0Y& 

Pqte 
Batnı 

B<IJrlt 
MoıtoYı 

15,81,H 

•.ı.ı.~7 
1,77,01 
ı.91,t7 
• 4,tl 

a,s, ....... 
&4,91. 
IU,9._ 

Yükaek iktıaat mektebinin bir 
muallimler mecUai ve biT müdürü 
olacaktır. Müdürü, Hukuk Fakül
tesi meclisi müderriaini intihap e
decektir. Yüksek ikbaat mektebi 
o zaman Tıp fakülteaine merbut 
eczacı "'" dişçi mektepleri ... a.ziye
tine girecektir. 

çen muhakemede Rupen Efendi ı Mehmet Ali köye ııiderek· 
Helena isminde bir çuval dikiciııi 1 "Babanu etkiya dağa kaldırd; 
kızın ~u .~.ır~ız~ığm ?-"' Y;'"Pıldı- j 300 lira iıtiyorlar" demiftir. B~
ğıru bıld~g!"ı. soylı;m.ıı, f&hı~ aıfa. 1 nun üzerine jandarma Ye köylü 
byla celbını ıateımfti. . Dii_n bu panınm .... alrrlaeait :rere sitmi$· 
muhakemeye deYaın edılm'4. ve .., de hiç kimsenin olmadığı ııörül 
davaya Güla~ Ali isminde b.ir a- mÜ•lÜr. 

Fabrikada yangın 
Evelki sece aaat iki buçukta Ş-

ket Beyin aabip ... e Y alnıp Y llf&I' 
Beyin iılettilderi çivi fabrikasında 
ranıım çıkını,, fabrika kıomen yaı>
dığı halde itfaiye tarafından eöndü
rülmüıtür. 

kimsesiz çocuklara verilecek el 
aeler ile cemiyete aza kaydı g'' 
ıülmüştür. 

Cemiyete büyük mikyasta az 
kaydına karar verilmiştir. 

Vapurcu1ar şirketi 
layihası 

NUKUT (Sabi) 
Kuruf 

t(I ı·rrı•ı.a ı7u,-
1 isıcrlla f07,:5 

1 ıilto, A•. 
ı prıctı 

Kurus 
27,-
17,-

Fakirler menfaa
tına balo 

Kadıköy Fukarapener cemiyeti 
bu ayın 22 sinde fakirler -&ati
ne bir balo verecektir. 

lıtanbul tubeıinde cebri müza
yede ıuretile Banka uhdesine geç• 
mit ancak dört parça emlak var
dır. 

dam da dahıl. olmu~tur. Şahıt il• Mehmet Ali biraz aıkıtbnlmca 
falıyla ~elbedıl-;n He!~~ bu .. hu· Yak'•J'J itiraf e1nÜ4tir. Kendiıinin 
au.sta hır "'?:' bı~medıgıru soy le-, akıl muvu:eneai yerinde olmadıg. 
mıt. bunun uzerme .Rupen Efendı zannediliyor. 
Helenarun dört fal>ıt huzurunda 
kendi~ine: 

- Bu adamlann oenin ÇUYalla
nru naoıl çaldı;ıtm biliyorum, de
diğini aöyJ,.mittir. 

Bir İtalyan 
gazetecisi 

Hask/Jgde de 
Ha.köyde boya fabrikamıda bir 

kaza olmuıtur. Kazanda lırayruy&D 
boyanın etrafa oaçılmaııile yangın 
çtlmııı, Fabrikanın bir kıamı yandı
ğı halde töndürülmüıtür. Amededen 
Recebin yüzü Y&DD11tlır. 

Vapurculuğun inbisar altına sim 
maama dair olan laurnnun 17 ün 
nuevYelde tatbiki lô.zmı grliyord 
HükUmetçe vapurculann bir şirk 
yapmalan hakkında yeni bir fiıyj 
tanzlın edildiğinden, vapurculara n 
aaren ealci kanunun ı.ı.tbikı mevzu 
bahiı değildir. Bu layihanın heye 
vekilede tetkikine batlarumtlır. 

1 dolar ııı,-
~ Hm 119,-
~ ı. !eı,ıu ı 11,-

111 drob.ı u.
le 1. hvlpe 8!1,-
1<ı h:vı t7,-
1 Uorfn u.-

1 ıııatk 
1 EC)Oti 

1 pU(I 

20 ley . """' 
ı Çu•o~ 
1 Altın 
ı Mccldlyı 

110,IO 
i.f,-
il,-
2.3,-
IB,-

AYVAZOFSKY 
Methur Ruı reuamı tarafından 

9.11 ••,-

Bunlann takribi luymetJeri (5) 
milyon liradrr. 

İpotek muamel-.i en fazla olan 
tube İzmir ıubesidir. Emli.k Ban• 
)um umumi müdlirlüğil tarafın· 
dan Banka heyeti umumiyeainin 
... erdiği kararın tatbikabnı s&te
ren bir talimatname hazrrlanıyor. 

Bunun iizerlne mahkeme o dnrt 
.-hidln celbiyle Helenanın yüz
leıtirilmesine karar venni$, muba. 
keme hunun için baıka güne brra 
lrılmıfbr. 

ftalyan suetecilerinden M Er
cole Patti dün tehrimize selmiıtir. 

Halkevi bina•ı Ziraat Bankan 
müdürü 

Halkevinde bugün 
kü toplantı 

1• hr Çık ıts,- 1 Bınko.O[ ' JI".-

yapılmış Boğaziçiai musavver iki 
pzel tablo aatılıkbr. Beyoğlu lıtik
lü caddeıinde 223 No. "0ZOKAZ

YON" maiaz:aa- aaat 10-12,30 ve 
15-19,30 araamda müracaat. 

Bu talimatname, aene bafmdan 
eYVel ıubelere teblif edilınit bu
lunacaktır. 

Kızı iğfal edip 
kaçırdığı için 

Aıiye imıinde bir kızı kaçır-

Halkm itgal ettiği binayı Emlik 
lıanbamdan 40 bin liraya oabn al
mqbr, Dün binanm fa-ağı yapılımt
br. Halkevi bu parayi 8 taluitte ö
deyecektir. 

Ankarada bulunan lstanbuJ z;. 
raat Banku' müdürü Ahaen Be· 
yin bugün .... deli bekl,eıııımektedir. 

Dokuz ıube komitesinin İşti'rrairiM 
baııin Halkevinde umumi bir iç 
ma yapılacaktır.Bu içtinıada bir 
lik mesai bili.nçosu yapılacaktır. 

'4.t binde bir iyi bir teY de tercüme 
~iliyor, Aul bunlan tercüme eden
~ korkacak. intihale kallmuyacalr, 
~ iatemek zahmetine katlaımuya
~lı:tır. 

liem onutmıyalım ki ecnebi dille
'iıı edebiyatlarına her millet muh
~tı, ,,.. biz en muhtaç olan millet· 
"°den biriyiz. Kapılarım bafka dil
~ eoerlerine kapatan milletin ede
l)atı, araoı çok ııeçmez, açlıktan za· 

t'11ar, Dünya edebiyatı tarihine ba· 

1 
•ıı, bir milletin edebiyahnm en par
~ dmrleri tercümeye de yer nr
~i deyjrlerdir. Fransızlar uzun za· 
"-ıı tercümeden kaçtılar, Paul Bour
t t'yi, Henri Bordeawı;'yu roman
~· Sully Prudhoınme ile Rostand'ı fil· 
~ ~ann,.decek kadar diiftüler; şimdi 

<=İiıneye rağbet ediyorlar, büyilk 

kil kadar canlı, mahıullü bir devri 
pek az görülmüıtür, Frana12 edebiya
tının bugünkü canlılıiını Baudelaire' 
in ye Mallarmcnio Edııar Poö, Hemi 
Albert'in Neitzeache, Bazalsette'in 
Walt Whitman tercümelerine med· 
yun olduiunu iddia etmek, pek mü· 
balağah olmaz. 

"Avrupa muharrirleri bizimkiler· 
d- iyidir, bunun için onların eserleri 
tercüme edilince kari bizimkileri be
ğenmiyor" demek de doğıou değildir. 
Bir kere Avrupa dillerinden tercüme 
edilen her eaerin bizimkilere faik ol· 
duiu hayli au ııötürür bir iddiadır. 
Biz öyle çok ııiizel ıeyler yazamıyo
ruz, fakat Avrupalılarda bizden de 
fena yazanlar var; maatteessüf ter
ciime için de onlan seçiyoruz. 

Hem Avrupa .-erlerinin bizimki· 

mak için kariin zevkiain bozulman· 
nı; iyiden, ııüzelden bihaber olm.uı· 
nı mı iatiyeceiiz 7 Cins MD'atkir ken
dini müıkülpeaentlera beiendirmek 
iater. 

Felek, intihalden nefret ettiğini 

ııöateren aö:r.lerle ltah.aecliyor ve bir 
yerde diyor ki: 

"Romanlmvt adapte edilmuüw, 
intihaline, hulciMı edip lıendimia 
maledilmuine, miıah &>e lıkralaruı 

kendi ;:ı;ecık .Utemimm aokulmaana, 
hatta buim olmı)ICJn talıallıklan bile 
bw maletme.)OC lıat'i;y;yen muarll<lm.' 

Bilmem aöylemeğe hacet var mı? 
ben de intihale itiraz edilmesine mu• 
arızım. Daha doğruau Felek'in birer 
kusur diye saydığı teylerin yanma 
birer büyük isim konabileceğini zan
rıediyonım. Fikir herkesin dcğilae 

Voltaire'in bir uerinde intihal edil
m.İf birçok yerler ııöatermif. V oltaire: 
"Zavallı! demif; bana ııelip aonaydı 
ben öbür aözlerimi de kimlerden al
dJiuııı ııöaterirdim." Bir muharririn 
yalnız ecnebi bir ınuharririll deiil, 
kendi vatandqlarınna biriain .-ini 
bile intihal eım..i pek i.la caiadir. 
intihale bu kadar düım•nlık sö.ter
meı.. dofnıdan ziyade oriııirıal!iie, 
eaerd- ziyade muharrire ehemmiyet 
vermektir. Alfred de Muaaet: "Mon 
nrre n'eat pu srand. maia je boia 
dana mon verre" diyor. Keıke kari· 
)erinin dudağına kendisinin olmıyan, 
fakat kendisininkinden daha büyük 
bir kadeh uzatsaydı 1 Moli~re, Racine 
kendi kadehleri ile iftihar ediyorlar 
mı 7 hem onlar kendileri içmeie kalk 
mıycır • karii erine içirmek iıtiyor. 

nckkit birtalum fikirleri aöyler. K
dianm oluuyanlan ifaret de edebilirı 
hattiı "Falan eliyor ki" diye eöae 
bqlamak, münekkidia pek • bopına 
ıider; çünkü b•ıloca yazifeei oku
mak olaD bir adam böylelikle çok o
kudutuna da ııöet.mif olur. Fakat 
romancı da, hikayeci de nihayet bir· 
talum fikirler eöyliyen bir adamdır; 
roaıanm ~e de boyuna bqkaları
nm Wni ııeçemez ya 1 Romancı beien· 
diii, irıandığı bir fikri, bqkaa IÖyle
m.iı diye atama:r. yal Felek, "bizim ol
mıyan tuhafWJann bile bize male
dilmeaine muarız" olduğunu aöylü. 
yor. Halbuki tuhaflıkların çoğu a• 
nonyme" dir, herkeain mahdır. On· 

!ardan her millet istifade eder. 
avı mcı aann Franıız §Aİrlerinden 

Joachim Du Bellay: "Pillez • moi cea 

den intihali laYıiye edebilmek iat 
elim; kabil değil. Fakat onun aözl 
Di, kendi hi.limize uydurarak · · 
hal edebilirim: "Ç-klar, Franaızl 
mı. 1asilizJerin, Almanların, Ruala 
mı. bütün Anupalılarm -!erinde 
De bulunama alın, #te,_i lfiaına ba 7fl' 
da, he,,.i mülit... Çekinmed.. aJı..; 

çünkü kimsenin malı olmıyan ııüz 
... e dofnı, bütün inMnlıim, her inaa 
nm malıdır,m 

Nurullah ATA 

H. - iki hafta evvel çıkan bir ya
znnda, Ali'nin bir sözünü, Ömer'e ia
nat ediliyor diye zikrctıni,tim. Pek 
muhterem bir knriim bir mektupla 
b . ni u"§at lutfuncla bulundular. Ken-
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;\srın umde.i ıMlLLlY ET» ti r. 

20 K. EVVEL 1932 
idarehane: Ankara caddeei, 

100 No. 
Telıı:raf adtt1i: lst. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Batmuhanir ve Müdür: 24318 
Yazı q leri Mildiirlüiü 24319 

idare ,,. Matbaa 24310 

ABONE üCRETLERl: 
TOrhyt! içia Hariç için 

L K. L K. 
3 aylıjı 

,_ 8-
8 

" 
7 50 H-

12 •• 14 - 28-

Gelen enalı: sari veril.-z -
Müddeti ıı:eçen nüshalar 10 ku
ruıtvr. Gante ve maltı.aya alt 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir. Guet.mz Uinların me· 
s'uliyetini kahul etm<'!z. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etilkily ukerf ruat ....ke

zinden verilen habere ıı:lire ba
ııün bava bulutlu ol•c•k, rib
ıı:ir kanyelden •ecelrtİr, yaf
mar Yat-ı ihtimali azdır. 

19-12-832 tarihinde hava 
tazyiki T10 milimetre, - fu
ta sıcaklık 8, en aa sıcaklık 3 
aantiıı:rat bydedilmittfr. 

lFr·~s~ 
Yanlış hesap 
Bağdattan döner 

Bizim (Reiiiı: Oımaıı) m, ha 
ni futbolcii (Refik) in kendi 
kendine Çlkardığt (Gol) i.iuı.li 
gazeteler Yardır. Bundan bir 
nüshasını abonelerinden birine 
göndermif.. Bu abone bizim 
bildiğimiz tıpa fabrikasında i
mit, Haliçteki ... Abone klğıtla 
rının üzerinde (Karaa.ğaç) ye
rine Kırkağaç ya.zrlmıt amma 
(kırk) kelimesi harfle yazılma 
mış ta ra.kamla 40 ağaç teklin
de yazılmrt·- Buna göre gazete 
nin Karaağaç yerine Kırkağaç 
gitmen gayet tabiidir. Ve öyle 
de olmuş amma üıtelik bir de 
( Bağdat) a gttmit•· Orada da 
bakmıtlar ki; it latanbuldald 
tıpa fabrikumda bir :&ata ait
tiı·, iade etmişler!! itte ıize yan 
lış hesabın Bağdattan bile dön
düğüne canlı bir misal!. 

Kadınların 
Ziyaretleri 

Bir mesele crktı ... lki Hanım 
ke.n<li evlerinden batka bir yer
de tanı,mıtlar. Yatları da biri
birine yakm amma biri ötekin
den fariclı... Şimdi bunlann bi
ribirine gidip ziyaretler yapma 
!arı iktiza ediyor ve bu meaele 
aramıroa görütülüyordu.. Ben 
sordum .. 

- E pek.ili 1 Şimdi ilk önoe 
kimlcime gitmelidir? .. 

Hanımlardan birlai ceYap 
verdi: 

- Tabii evvelt genç olan 

1 
yatlı olaWA e9ine ıider, r-va ı · 
da yathaı iade eder ..• 

- Oyle ia& dedim utlab 
sokakta kartılatırlar .• 

Altın lngillz 
Telefon tirketi İngiliz lira•ı

nı altın olarak tanıırmıt··· Hep 
-kiden yazdığını şeylere rücu 
ediyorum sanmayınız: Yeni ye
ni haberler alıyorum rla onlar-

ı dan bahsetmek için pilavı taze-
1 liyorum: Malum ya! Telefun 
I Şirketi hük\imete karşı İngiliz 
lirası Borsada 850 den &§ağı dil 

1 
§el'&e konutma ücretlerini indi
ririm diye taahhüt etmi,... İlı:i 
senedir bunım kimıe farkında 

· olmamıt. Derken nasılsa birisi 
bunu kurcalamıt·· Şirketten 
ıormutlar. Şirket: 

- İngiliz liruı.ndan maksat 
J kiğtt deiil, altın liradır demif .. 
1 Bunun iddiumı tetkik için 
' - nedense - bir komisyon 
·terki! etınitler. Şirket muhaae-

M1Ll:.1YET. 

HİKAYE 

Bir limon hikayesi 
Aktam saat dokuza ıı:eliyordu. ı dedi. . . Fena fikir değil vallahi .. 

Bütün aile efradı yemeğe oturmut Hem ben de tirketten on gün me
lardı. Ragıbm babası maaarun Üs zunum ... Yann itim yok ... §Öyle 
tünde bir, eyler aranıyordu; • seninle bu gece tabeaabah bir i.-

- Ayol, çocuklar, dedi, _limon lem yapanz. 
yok mu?·: Bu balık ta limonsuz Rakı, ıitede durduğu gibi dur
yenıne~. kı. • • _ _ . . . d madığuu ispat için bu iki ahbap 
. O gun aksı tesaduf evın ıç~n .8 çavuıu aldığı gibi aon vapura ye
lım~n b~lunamadı. He~~~· ~1~ tittirdi. O gece ıabaha kadar ıı:ez 
end~dır_ aldı. Boyacıkoyu ıı:ıbı diler tozdular .. 
sayfıye bır yerde bu saatte açık ' ,,. .... 
bakkal bulup limon almak ta bir 
mesele idi. Ragıp Bey, oğluna: 

- Oğlum Hüsnü, dedi, sana 
zahmet olacak ama, haydi fU kö
ıedeki bakkaldan bir limon al da 
reliyor .. Şu yemeğimdl ağıztadi
le yiyelim .. 

Hüsnünün sofradan kalkıp 
bakkala kadar gitmesi zor bir İf 
değildi. Fakat yemekten kalk
mak li.zımdı. Onun için Hüanü
nün caru sılulnutb. Fakat babası 
Ragıp Be7e beli etmemek ıı:erekti. 
Hüanü otuzunu reçtiii halde ba
buma aon derece hürmetkar bu
lunur, yanmda hatti. cigara iç
mezdi. Çok maceraperest, eve 

Ertesi ııünü sabahı Hüsnü doğ
ruca eve gitti, zannederıinizo ha· 
yır. • . Hüınü tam alb ay sonra 
Boyacıköye avdet edebildi. Çünkü 
Beyoğlunda bir pansiyon tutmuf, 
birçok alemlere, maceralara abl
mı~tı. Hüsnü Boyacıköye alb ay 
sonra avdet edince Şaban Efendi
nin dükki.nma uğramıı vaziyeti 
anlatmııtı. Şaban Efendi katıla 
katıla ıı:ülüyordu: 

- Peki, dedi, timdi altı ay aon 
ra, .,...e ne yüzle gideceksin?. On
lar seni hi.Ji. yemekte bekliyorlar
<l\r .•• 

beciai, belediye şirketler komi
ıeri ve posta mücliriyeti mü
messillerinden mürekkep. (Ak
ıam) ıazeteaine nazaran bele
diye tirketler komiserile posta 
idareıi mü~ıili de İngiliz 1). 
raamdan makaat altın olduğu
na kadar vermif .. Bu karan pek 
haklı olarak Maliye V ekileti 
diolemenıit ve iti Devlet Şuraaı 
na ıevketmif .. Şimdi benim me 
rakım 9udur: 

barka sığmaz, çapkm bir ıı:enç ol- Hüınü kıs kıs gülüyordu. Elini 
mauna rağmen eyde hiç renk Yer cebine soktu. Bir limon çıkardı: 
mezdi. O, babumm yanında ade-
ta ıüt dökmüı bir kedi gibi idi. - Bak, dedi, beni bu limon 

1 - Acaba poata ve belediye 
murahhaalanna atfedilen bu 
mesele doğru mudur? Yut bu 
giliz lirası) nm pıyasa11 var· 
kağıt değil altın anlaşılır fik
rinde midirler?. 

Hüınü evden çıktı. Bakkala kurtaracak. . Alb a7 sonra da ol-
eeldi. Bakkal Şaban Efendi dük- sa gene bana verilen iti yapıyo

• • • 
kinı yarı kapamııb. içeriden de rum. 
hiç bir aeı ıı:elmiyordu. Hüsnü ke
penklerin albndan batını uzattı. Asiz kariler bunu aleli.de bir 

hikaye diye okumayıruz. Bu, ol
muı bir hadisedir. 

Şaban Efendi içerdeydi. Tesıı:i.
hm batma geçmiı, hazırladığı gü
zel mezelerle bir yüzdirhemlifin 
boynunu bükmek için uiraııyor
du. Hüsnüyü ıı:örünce: Yeni eserler 

İş İşçi ıı 
Milliyet bu •ütunda İf ue itçi 
Utiyenlere tauasaut ediyor. lı 
ue ifçi utiyenler bir mektuP
la lı büromuza müracaat et· 
melidirleı"! 

ı, isteyenler 
* Tahsilim orta, iki sene eczaha

nede bir aene de yazı makineai.nde 
çalışbın. Eczane ve ecza depolann
da it arıyorum. Her hangi bir tica
rethanenin yazı itlerindede çalıtmak 
istiyorum. Şerait mütevazidir. Arzu 
edenler Milliyet gazetesi it büroıu 
H. F. 

1 RADYO 
Bugünkü program 

18-18.45: Makbule Hanım. 
18.45-19: Orkestra. 
19.20-19.46: Fr. derı (müpte 

dilere mahaus). 
19.45-20: Orkestra. 
20: Ertesi günü için radyo proi / 

ramı ve aaat ayarı. 
20-20.46: Stüdyo saz heyeti. 
20.45-21.30: Servet Hannn. 
21.30-22: Matmazel Rozen-

thal ( Taıı:anni) . 
22-22.30: Gramofon, ajana, 

borsa haberleri, aaat ayan. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 16.65 : Keza. 

18.05: Senfonik konseri. 19.05: 
Kafe-konser. 21.05: Halk muıiki
ıi. 22.05: (mabadi): Çaykovıki'
nin eserlerinden. 22.45: Taganni 
ve hafif hualar. 23.201 Müaaha
be. 24.06: Danı için fantazi par
çalar. 

VIY ANA 617 m. 
17.50: Gramofon !ı.. ~aeri. 

18.35: Müaahabeler. 20: Viyana 
büyük opera11ndan naklen Bbet' 

r---•o P E R A SiNEMASI -----. 
Y ı.ırm akşamdan itibaren: Fransızca sözlü 

r.r~d ~ 
~ ~, -~ 

SON 

Esrarengiz ve fevkalade 
filmin İraeaine başlıyor. 

Baş rollerde : 
EDMOND LOWE, 

GREITA N1SSEN, 
MYRNALOY, 

L01SMORAN 
Bir FOX filmidir. 

TA YY ARECILERe•• 
Her bir sahnesi bir faciayı tasvir eden; her heye
canlı manzarası bir İnsan hayatı bahasına elde edi

len müthiş ve hissi bir şaheserdir. 

-----• Yakında: M A J 1 K 'te ----

IST ANBUL HALKINA 

Bir Millet Uyanıyor 
GÖZLER KAMAŞTIRICI KURTULUŞ TAR1-

H1M1Z1N EN MüHtÇ BlR PARÇASIDIR! 
Kanunevvel 22 Perşembe 

ALEMDAR Sinemasında ~;!; 
2 - Bu fikirde ileler, pek mır 

rak ediyonmı, bu kerameti ne
ye iıtinat ettiriyorlar ve Hona 
nın h-.ri liıteainıde (alt111 ln
gillz lirası) nm piyaaaaı Yar
dır? Ayıp deiil ya! Ben böyle 
bilmece gibi teylere meraklı
ymı! Bana bildirirler mi?.. E
ğer bildirmezlerse aklıma türlü 
ttirlü teyler gelecek! .. 

"DUnga,, imzasile mektup 

- O; buyurun Hüsnü Bey, de
dL Böyle bu vakit. . . Nerelenle
ılniz ayol. . rörüıemİ}'oruz 7 

- Evet .. birkaç aydır köyde 
yoktum. Şehirde pansiyon tut• 
muıtnm. Bugün §Öyle bir annemi, 
babamı ıı:örmeğe ıı:eldim .. 

icra kanunu ıerhi 
Yazanlar: Kagseri mebusu 

Salt Azmi, Tokat 
mebusu Nazım İzzet 

nin "CARMEN" operası. 23.20: fiı••lllll 
Charly Gaudrio caz takımı (Mu· 

izdihamdan korunmak için yalnız bu filmin de
vamı müddetince matineler 

2 - 4 - 8 ela Gece 8,15 - 10 da 

giJndf'ren okuyucumuza 
19 Kinunuevvel tarihli mek

tubunuzu aldım. M. (Venize
los) hakkındaki yazılarınızdan 
istifade edeceğim. Ondan evvel 
ki mühim mektubunuz da gel
di. Tarihi tefrikayı yazan ve 
Ankarada bulunan arkadaşa 
gönderdik. Hürmetler. 

FELEK 

Davetler 

Yeni mikyaslar 
hakkında konferans 

lotanbul Halkevi reiıliğinden: 
23-12-932 cuma günü saat 15 te Ca
ğaloğlundaki Halkevi merkezinde 
ıenebafından itibaren tatbikine bat
lanacak olan, yeni mikyaslar hak
kında bir konlerans tertip edilmit
tir. Arzu eden herkes ıı:elebilir. ------
Meccanen muayene 

htanbul Halkevi Reisliğinden: 
Birinci sıruf Viladi ve Nisai Cerra
hi mütehauıaı Doktor Nadire Ha
nım Halkevinin vesikaıı ile müra
caatta bulunauk hastaların Nuruoı
maniyc caddesinde 34 numaralı 
muayene baneıinde meccanen mua~ 
yene ve teclaviıini kabul etmitler
dir. Arzu edenlerin Halkevi idare 
meoıurluğuna müracaatla vesika al
malan ili.n olunur. 

- Buyurun efendim .. emriniz. 
- Bir limon iatiyorum .. yemek Büyük Millet Meclisinin geçen 

te !azan oldu da.. aman acele içtima devresinde kabul edilip 4 
ver, Şaban Efendi. . bekliyorlar.. Eyliilden beri tatbikma haılanmıı 

Şaban Efendi, limonu kiğıda olan yeni icra kanununu ıerhet-
aardı, Hüsnüye uzatırken: mek makMıdile yazılan ilk eser 

- Efendim, dedi, ikbal buy- pek yakında neırolunacaktır. Ese
rulmaz mı? .. F akiranedir ama, rin ünvanı (Yeni icra kanunu eu.s 
kusura bakmayımz .. yemekten ları ve ~erhi) dir. Yazanlar da 
evvel bir tek atsanız fena olmaz.. Kayseri meb'uau Sait Azmi Bey 
lıtah açar.• ile Tokat meb'usu Ni.zım izzet B. 

Hüsnü biraz akf&IJlcı idi. Ra- dir. Bu iki meb'usumuz da Büyük 
laya dayanamadı. Fakat: Millet Medisinde Aclliye Encümeni 

- Şaban Efendi vallahi ye-· azaaındandır. "i eni kanunun tanzi 
mekte bekliyorlar! ~edi; Y ~kaa minde pek yalandan aiyü gayret 
ne. olacak hatınn ıçın bır t~k ıçe- . leri olmut lur. Bu itibarla yazmıf 
rdım. . ln~llah batka vakıt.. ' oldukları ıerhin vazii kanunun 

- iç bır tane... Allahatkma ' makaadrru ve hedefini göıtere-
Hüsnü Bey. . Hatırm;ı kalır.. . cek en iyi bir eaer olduğu kanaa-

- Eh. . madem kı ısrar ettın.. tindeyiz. Sait Azmi Bey bundan 
bir tane içeyim.. birkaç ay eYVel yeni kanun hak-

Hüsnü Şaban Efendinin uzat- kında gazetemize yazmış olduğu 
tığı kadehi bir yudumda ağzına makalelerle zaten bu husustaki 
boıalttı. Bu bir tek rakr nekadar derin vukufunu gösterınitti. Ese
tatlı gelmitti. Hüsnü bir tekle ik- rin bildlmle hiılrukçulanmız 
tifa edemedi, Şaban Efendinin ya- için pek faydalı bir müracaat yeri 
nına geçti. Bir arkalıkaız iskemle- olacağına fÜphemiz yoktur. 
ye oturdu. Bir, bir, bir daha de-
vam etti. Öyle tatlı dakikalar 
geçiyordu ki Hüsnü yemekte ken
disini beklediklerini, limonu, her
teYi unuttu. Şimdi ıı:ülüyor, kah
kaha atıyor, hovardalıktan bahae 
diyorlardı. Belki bir saat böylece 
devam .. ui. Hüsnü ve Şaban E
fendi aarhot olmutlardı. Bir ara
lık Şaban Efendi: 

1 Askeri tehlijlat 1 
1. F. Aı. dairesinden: lstanbul 

Vili.yeti nuntakasında bulunan ma
lüller ile tehit yetimlerinin kanun 
mabsuıine tevfikan 933 aeneıinde 
tevzi olunacak beyiyye ikramiyeleri 
için defterlerinin tanzimine aıkerlik 
şubelerinde 1 Kinunaanl 933 tari
hinden itibaren batlanacak ve 16 
mart 933 tarihlncle defterler kapalı-

ramô. Dario Medina'nın iıtiraki .. 
le). 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.36: Hafif musiki ( Zampa, 

Offenbach, Waldteufel, Percy ve 
Kalman). 20.35: Operadan nak-
len: 1 - Leon Weiner'in "Caon· 
ıor ve Tünde"; 2 - "Cavalleria 
Ruıtikana" temsilleri. Müteakı-
ben Sig"'n muaikisi ve operetler
den taganni. 
- PRAC 487 m. 

17.15: Mütenevvi musiki. 18.56 
Gramofon, müsahabeler. 19.40: 
Almanca Noel farkdan (piyano). 1 

20.26: Kuator takunmm modern 
şarkıları. 21.05: Wagnerin eserle
rinden "F ANTHOM" isimli 3 per 
delik opera. 23.50: Çek caz fan
tazileri. 

ROMA 441 m. 
21.50: Kantık konser. Mütea

kıben 2 perdelik "11 Natale del 
Redentore' 'ismindeki musikili 
temsil. 

BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.0S: Ke

za. 18.05: Mol2oi orkestrası. 
tarafından hafif ve Romen hava
lan, 19.30: Motzoi orkeıtraaı. 
20.46: Gramofon. 21.0S: Mozart, 
Maasenet, Ronald, Grieıı: ve Re
ıı:er'ln eserlerinden taıı:annili kon-
ıer. 21.26: Radyo orkestrası. 
22.05: Konferans. - Beethoven' -
in 7 No. lı senfonisi. 

BRf."'.t"-AU 325 m. 
17 .05: Noel tarkılan. 17.36: 

Dresd'ten naklen: Filharmonik 
konser. 20.45: Gramofon. 21.0S: 
Noel ıkeçl. 22.111: Koniıı:sberg'
den: Opera takımmın halk muai
kisi. 

ZA Yl - 1940 sicil numerolu araba-

- Vallahi Hüsnü Bey, dedi, 
sana, doğrusunu aöyliyeyim mi? .. 
Benim bu akıam niyetim zaten 
bozuktu. Dükkanı erken kapa
mış, şöyle biraz keyifleniyordum. 
Ondan sonra da son vapurla teh
re inecek biraz hovardalık yapa
caktım. 

lacak ve tarih mezkiirden sonra mü- abk ehliyetnamemi kaybettim. Ye
racaat kabul edilemlyeceğinden es-

niıi alınacağından hükmü yoktur. 
habı iıtihkalun mükayyet oldukları Hüsnünün gözleri güldü: 

-- Hay ya.., Şaban Efendi, ıubelere müracaatları. Arabacı lbnohinı 

.--·--GÜNEŞ PRENSi--•-• 
En muht.,.em ve en cazip operetlerinden biri olup .. HAY ALIN 

SONU" filminin unutulmaz mümeosilleri 
LIANE HAID ve WILLY FORST 
tarafından bir sureti fevkali.dede temsil edilmittir. 

ŞENLiK - NEŞE - ZEVK - STOLZ MUSiKiSi 

Bu Perşembe akşamı G LOR YA sinemasında 

ALI\7ANAK 
Matbuat Cemiyeti tarafından 

tertip edilmekte olan Almanak 
yakında çıkıyor. 

Teıekkür 

Bu alqam saat 

21,30 ela 

(OÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekrem 

Reıit Bey. 
Zevcim Samih Rifat Beyin vefatı 

münasebetile gerek cenazesinde bu
lunmak ve gerek bizzat ve bilvasıta 
taziye etmek liitfunda bulunan zeva
ta ayn ayn teıekküre imkan bula
madığımdan kendim ve çocuklanm 
namına l"1ekkiir eylerim. 

Besteleyen Cemal Reıit Bey, 
Um,•ma 

3 perde l.7 tablo. 

Merhumun refika11 
MONEVVER 

Umumun arzusu üzerine bir haf. 
ta daha temdit edilmiıtir 

.. 
ittihadı Milli 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

İcra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel.: Beyoğlu : 4887 

1336 

"Milliget,, in romanı: 11 kıskançlık ta var gibi... dız altında beraber geçirdiğim bulduğum gibi, çok oku- mer küçücük bir aandalyada onun 
Evet. on beş gün, evimizde .S. tayyarecim !! ! mut ve burada bir ilim gibi ta- dizlerinin dibircle bir şeyler an-

di Muamerin ıözünden batka bir Evet Güzin ... Rüya görüyorum nınmıt Nejadı bile ıöniik buldum.. latıyoru. Arkaaı kapıya dönüktü, 
ıey olmadı. Hatri, her teYe kartı ıanma! Gözlerini hayretle açma! Belki o, çok mlitenevvi feyler girerken beni görmedi, ayakları-
llkayt olan Nejat bile, vakit va- Uzaklardan gelen teyzemin oi- biliyor da ondan.. Halbuki Neja.t, mm uc:uoa basarak yaklaştım: SEN ve BEN 

iğildi, penceresinin camlannı ok
şayan ağa.çtan bir parça çam ko
pardı ve bunun kokmwıu ciğerle
rine ıindirirken, ka1111ındaki bir 
yabancıya söyler ıibi 'kendi ken<l). 
ne: 

- Haydi yavrum yat uyu .. İt
te memleketine, çocak.luğwnm ve 
gençliğinin geçtiği eve ıeldin. ka
vuştun artık. •. Göklerde aradığın 
atet gi;zlil yoldatmı da buldun. 
Teyzenin laı:ı Leyli İmİf ... Ham 
küçük Leli... Dialerimn UzerinPe 
yatarken b .. ını koluna dayayıp, 
senin peri maaallannı dinleyerek 
uyuyan Leli •. 

.... * 
Büyükada, 25 temmuz 1928 

LEYLADAN GOZlNE 
Güzinciğim, 

Bana gücendin öyle mi? Üzül
me .. şimdi barıııraın .. S&na verile
cek öyle çok havadislerim var 
ki •.. 

kit bizim telif ve helecanımıza lu Bedi Muammer, meğer benim yalnız kendi mesleğinde ihtiaaı - Bonjur tayyarecim! .. 
itşirak eder gibi oldu. günlerce anlatıp ta bitiremediğim ıabibidir. Umumi meclialerde Seı kesildi, Bedi Muammer 

lazım. Bu kısım, meselenin harici ta- maceramın kahraman tayyareciai daıima auaar, bilirıin. ayağa kalktı, teyzemle baı bat• 
1,te bu ipek çilesini itina ile rafı... değil mi imit !.. Sonra, Bedi Muanmıerin bndi- kalmadığı için canı mı sıkılmıştı 

sarıp senin gözünün önüne ko- Bara gelince, Bedi Muamme- Şimdi aeııi görüyorum .. Karma ne mahsus, çok t'emİ2 ve ıade nedir? Gözlerinde ilk defa mana-
:;;;.cağım. Seninle görüştüğümüz rin geleceğini haber aldığım gün kantık 'kafan ve dütüncenle kliı- bir giyİniti var. Giyindiii ,eyle- ıız, battf. sert bir bakışla bana 
gün •.. hani sabahtan Feridun ve ile geldiği gün arasıncla ::, eçmit dımı delmek iıtiyonun.. rin her parçaıında bir tahaiyet baktı: 
Oğuz Bey kafilesi ;ıe bize gelmiş- on he§ gün zarfında onu çoi. dü- Mütecessis ıuı gözlerinden: var sanki. .. O kadar hepsi bir ara- - Bonjur Leyli .. Rica ederim 
tiniz, tenis oynayarak eğlenmiş- şündüm ve çocukluk hatıralan- "Peki .. sonra ne oldu? Nasıl bulut- da, bir tek hayat gibi biriblrine bana artık tayyarecim <leme! 
tik .. İtte og·· ün alqamı kötkü- mı toplayarak onu hatırlamağa tunuz? Biribirinü:e ne dediniz? uygım Y•tıyor sanırsın. Biribirimizi tıınımadığımız zaman-
müzün içini çok mühim ve hele- çalıştım ve muvaffak oldum cla.. ilh ..... " Sualleri fıtkınyor. Onda beğendiğim bir teY daha larda bu müphem iaim hot olabi-
çanlı bir haber kapla- Fakat. bu çocukluk günlerimi Boş yere merak ediyorıun yav- var: Teyzeme aokulutları. lirdi amma, şimdi artık sen benim 
dı: Büyük teyze~iıa ıenelerden ıana yumak pd< uzun .. bunun için rum. Biz Bedi Muammerle berı, Bir çocuk gibi onun dizlerine için teyzemin kızı Leylaam ... 
beri Avrupada yaf&yao oğlu Bedi görü9tüğümüzde anlatmak vadile giiya kırk yıldan btribirimizl ta- batını koyuyor, ellerini öpüyor, Ben de aenin teyzenin oğlu Bedi 
Muammer.. bütün bütüne yerleş- o kısmı ıeçiyorum. ruyor ve bekliyormutuz ıibi bu- ıa.çlannı okıuyor. Geçen aktam Muammer. 
mek üzere, lıtanbula gelec~.. Oojrusunu iaterıen, ömrünün luttuk.. Nejat alay ediyordu: • Bu sert ha.kışta ve bu batlar-

Sen, berıim küçükten beri en büyük bir parçaıını Avrupada ya- Biliyor muıun Güzin? Bedi - Anne, ıana kedi gibi soku- ken batin iken perde perde tatlı-
candan arkadatım Güzin, bu Bedi ıamıt bir teyze oğlu naııl olur? Muammer hiç, amma hiç mağrur, lan bir Leyli vardı. timdi bir de laşan seste ben, beni ölümden kur· 
Muammer iımini hiç iıitmemiş- Bizi nud görür? Bizim için ne kendini beğenmi ve ukall defi!. Bedi Muammer çrktr; artık seni taran tayyarecinin sesini yud· 

Muazzez Tahsin 

tin değil mi? Onu ben de tanımı- dütünüyor? Auba kibirli.. Snop, Bilakis gayet aade Ye ıa.mimi bir lMoııa lokma yeri«. dum. 
yordum. ukall bir adam mı? diye günlerce çocuk. Geldiiinfn ertesi ıünli idi. -Teyze Nejat nerede? 

lıe bu uzakta kalmıt teyze beynimin içini deldim. Onda çok okum\11, çok gez- Ben, her gün gibi erken kalk- - lstanbula indi kızım. 
oğlunun avdeti, erimizi alt üıt Ve nihayet .. beklediğimiz met- miş ve görmüt bir adamın tabii mıttmı. Evde her4<ea uyuyordu. - Hani bugün Bedi Muamme· 
etmitti. Ayte teyzemle birlikte, hur gün geldi. İçimde garip bir sadeliği ve tevazuu var. Hepimiz. Kahvaltı vaktinden evvel sandalla rin şerefine taıtil yapacaktı ya? 
günlerle, onun kötkünü temizle- halecan vardı, inanır mısın? Bu le, kendimze göre, pek cana ya.- bir ııezlınti yaptım. Gece böyle demiyor muydu? 

Dur bakayım.. Kafamın için- geçirdik. .. İnanır mısın? Teyzem Reeli Muammer kim çıktı deırain Ne kadar akıllı ve bilrili adam. le Bedi Muammeri yemek odaaın- Senden niçin gizleyim Güzin. 
mek, aüslemek, düzeltmekle vakit l halecan aebepıiz değilmiş meğer... kın tavırla konuıtu. Eve geldiğim vakit, teyzem- - Sonradan vazgeçmiş olacak· 

deki fikirler, kıınşık bir ipek çile- bu uzak yeğenini benden daha çok Güzin!? Kabil değil, tS".elerce dü- bilir misin Güzin! da buldum. esasen hayatımı o kadar iyi bi-
si gibi biribirinin icine girdi. On- seviyor sancyorum.. Bunun kin, şüıısen bulamazsın... Onun yanında ben kendimi Teyzem, pencerenin yanındaki lirsin ki ben söylemesem de bu· 

lnrı dikk t ve sabırla ayırıp~a~ç~m~ak~J__:g~a~l~ib~a~,'.._~içı~· m~d~e~u~f~ak~, _.'.:be~li~r~ai~z~- ~b~ir:.._~ı __ B~en~im~, ~b~ü~t~ü~n-b!:ir~g!!ec~e~y~i-y~ı~l:.- _ _.'.:b~ir~ç~oc~u'.'..k~k~a~c!~·a'.,'.r:....;a~p~t~a~l_;v~e;.!m:!:a::n~a:;s~ı!.z..J...:k~a.n=ap::ey~e~o:tu:~n~ıı~u:•;.• ~B~eıl::,i~M~ıı~am~----·-••••ıılıllıJiiilliııiii .. 
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Memlekette 

Sarhoş adam hamile 
karısını öldürdü 

Mızrak çuvala ı O C U K ı Muhabir mektubu 

Sığmaz 11 

... - -----=----------- Konyada fırka kongre 
Teleİon Şirketinin ı • b " d • • 

iddiaaı Devlet ... eri Ve Ug ay V8Zlyeti 
lavallı kadın ancak son nefe. 
sinde kocası vurduğunu söyledi 

SlV AS, (Milliyet) - Sıvum 

F erhatboatan mahallesinde çok a
cıklı bir cinayet olmuıtur. Mahal
lede yapılan bir kma ıreceam. 
He.aanı davet ediyorlar.. HIU&ll 
ıridiyor, Kafalar dumanlanıyor •• 
Sabaha kadar çekiyorlar •• Kocıuı 
nın ırelmediiini ırören ve aaatl•r
den beri pencere önünde kocaanı 
bin bir ızbrapla bekleyen, kaclm
caiız kalkıp düiünün bulunduiu 
yere giderek kocasını çajiırıyor, 
Hasan alemden aynlııtan mütee• 
air bir halde eve ıreliyor ve kadı
na çıkıfmağa baflıyor .• 

- Bundan aonra da, bu bOyle 
mi olacak? .• 

- Hayır kocacığım, hayır! Yan 
lıt anlama, korktum, bir ,.,. ol
maoın diye ıreldim, çağırdım.. 

Bin bir ihtirasla ırözleri duman 
lanan Haaan bıçağı çekerek kan· 
aının üzerine hücum ederek, za
vallıyı yere aeriyor. Bundan son
ra yaraladığı kanıma yalvanna· 
ia başlayarak 

"Benim öldürdüğümü oöyleme" 
diyor. 

Oradan fırlayan Hasan doiru· 
ca karal<ola ırid..rek kanaını ya• 
raladıkla:ını haber veriyor.. Ge
len polisler kı.dnu ha.otahaney• 
kaldırmıtlar ve tahkikata haıle.
mıtlardır. Kadının ifadesinde ıre· 
ne kocaerna acıyarak: 

- Kocam vurme.dı, evdeki ço
cuklar vurdular, diyor. 

Lakin bir iki ırün haotalıanede 
yatbktan aonra hayata gözlerini 
yumarken doktorlann 11kı1brma• 
!arı neticeainde: 

- Kocam , kocam. Söylemek 
istemezdim. O vurdu diyor. 

Haaan tevkif edllmiftir. Hl.mi
le kadının çocuğu da ölmllttür. 

Siirde su getiriliyor 

-nzera ile karfdqm•fhr. Mehmet 
Efendi mahzendeki arpa aanclıimm 
içinde Tiicudunun muhtelif yerlerin
den kanlar ıızan zevceaini görünce 
feryat fiırane. be.tlamıı ve henüz aoğ 
mak üzere olan ceaeclln ü:zsine ka
panarak hünırür hünırtlr ailamıtbr, 
Mehmet Efendlı 

- EJ"l'ahlar olıun kanını aldlir
mütl•I Diye inleyip dururlı.en :zaha
ta da tahkikata vazıyet etmittir .za. 
bstanın tahkilı:atı, bu eararenıri:z d
nayeti aydınlalmıf ve zavaUı kadı

nın ne şekilde katledilcliti anlatdımt 
br. Zabıtaya tilriyette bulunan ve 
hüırür hünırür ağlıyan Mehmet Ef. 
bu facianın maznunu olarak tnkif 
eclilmİftir. Toplanan delillere Ye elde 
edilen emarel ... e göre bicliaeniıı ... 
belıi ıuclur: Katil maznunu Meh
met Ef. ile zevceai araımda aabable 
yin kahvealtı ederlerken küçük lıir 
mün•kap çıkmıttlf. Münakqanın ae 
bebi kadının betibirilderini annesi
nin evine bırakma11dır. Mehmet 
Ef. kar"tlına: 

- Bqibirlikleri neden annene 1H 
nıktınl Demi, ve kadın ten bir .,. 
vaf. venniıtir. 

dclialara nazaran, MelmMt Ef. 
bu terı cevaptan alnirl-Uı •e br
çalda kan11nm üzerine atılmıt ve 
malüm faciayi itlemittir. iddiaya ırö 
re hidiıenin maznunu olan Mehmet 
Efendi büyük bir ıuğuk kanldıld• 
kanımın yarı ölU cesedini mahzen
deki arpa aanclıtmın içine atmııtır. 
Katil maznunu bu aon itini de gör
dükten aonra kollarmı aallayarak 
evden çılanıf ve aktam üzeri kain pe 
derine ıritmlıtir. 

Zabata ve adliye tahkikata ehmD
mlyetle de.aın etmektedir. 

Batıbel tüneli 
Cankmdan yazılıyor: Batıbeltün• 

il lirme amellyeai Kıt münaııebetile 
tatil edilmittlr. Tatil Uç ay devam 
edecek, üç ay ıonra tekrar faaliyete 
baılane.cakbr. itlerini tatil eden a
mele! ... Çankınya gelmiılerdir. Ba
harda örme ameliyeai bittikten aon
ra büyük köprülerin in1a1ına batla
nacaktır. Ba en büyük tünelin kü
ıat reaml yazın yapılacaktır. 

2 S seneden beri 
ilk yangın 

BAYBURT, 18. - Şehrimizde 
yirmi beş aenedenberl yangın çıkma 
m11tı. Halkıma bu faciadan uzak 
olarak rahat ve huzur içinde yqı
yordu. Fakat dün ırece ç;kan bir 
yangın halla heyecena clüıürdü, bir 
ev yandı ve kül oldu. Bu yangın 28 
aenedenberi yangın yüzü ırörmiyen 
tehrimizde muhtelif ıekillerdo tefıir 
edilmekte ve ihtiyarlar mecliıincle 
de dedikodulu akiıler Yermektedir. 

· Bir kadını kesip 
sandığa koymuılar 

SiVAS, 14.- Burada tüccardan 
Mehmet Beyin zevceıi Bedriye Ha
nım feci bir ıurette öldürijlmüıtür. 
Kadın bıçakla keıilmiı ve ceoecli bir 
sandık içine konarak bir odunluğa 
nakledilmiştir. 

Zabıta derhal tahkikata baılamıt
tır. 

Adıyaman cinayeti 

Şurasına bildirildi 
İngiliz liraoı ıukut ettiği halde, 

Telefon Şirketinin Ücretlerde ten 
zilat yapmadığını yazmış ve me
aelenio tahkik edilmekte olduğu
nu haber vermittik. 

Sterlin albn esa11nı kaybedip 
te diifünce bittabi tirketin ücretle 
ri idirmeaine intizar ediliyordu. 
Hal böyle iken tirket mukaYelede 
derpİf edilen ıterlinin altm ıter
lin olmau lazım ıreldiii hakkında 
ki noktai na:zan aerdetmit ve üc
retlerin tenziline imkan olmadıfı 
m iddia eylemiftir. 

Şirketin iddiuı bu merkezde 
iken poata telırraf ve telefon ida· 
reoi ile Belediye komiaerlerinden 
ve tirket muhaMbeciıinden tqek 
kül eden bir heyet te mukaveleler
de derpit edilen ıterlinin altm 
ıterlin olınuı li:zongeldiği hakkın 
daki noktai nazan taavip etmiıler 
dir. 

Poıta Telgraf ve Telefon U
mum müdürlüğü de bu mütaleaya 
iştirak etmit iae de Maliye veka
leti bunu mukavelename eaaalan
na ve ahki.mı umumiyeye ıaraha
ten münafi ırörerek reddetmİf ve 
meıeleyi devlet ıuraaının tetkiki· 
ne arzetmqtir. Devlet Şuruı ya
kında bu it hakkında mütaleaımı 
Jerdedecektir. 

Osmanlı 
Borçları 

(Başı birinci sahifede) 
yevm mevcut Osmanlı Tahvilab
nın ihtiva ettiği Türklyeye ait hia
aenln yerine kaim olmak üzere 
yeniden ihraç edilecek hak.iki 
Türk Tahvillerine mukabil icra 
edilecektir. Y alnıa Rumeli Şimen· 
dlferlerl Tahvilatı bundan latiana 
edilmlı olup mezk\lr Tahviller 
tekli hazırlarile m""lıdi tedavlllde 
kalacakbr. 

lıbu yeni Tahviller, aenevl % 
7 1/2 ıretirecek ve on aene müd
detle gayri kabili tahvil olacak· 
br. Mezk(\r tahviller ya Franaıs 
franırr veya mecl ialn ıröat~re.ceğl 
lüzum üzerine aerbeatçe ıntıhap 
ve teıbit edeceği müıtekıir diğer 
ikinci bir döviz olarak tediye edi
lecektir. 

Tstanbul, Galata ve Haydarpa
ta gümrükleri varidatı karşılık ol· 
mak üzere temin edilmit olan ye· 
ni Tahvilat ile Rumeli Şimendifer
leri Tahvillb teka11b aenevlyeıl 
birinci kupon tedlyab 25 teırini
evvel 1933 tarihinde olmak ve 1 
Haziran 1933 tarihinden itibaren 
tesviye olunmak üzere 67~,660 
altm Türk lirası olarak teabıt e
dilmittir. 

Hali hazırdaki tahvillerin Tür
kiyenin hiaaeıini temail eden yeni 
tahvilatla tebdili ileride teıbit e
dilecek olan 13 haziran 1928 mu
kavelesinin bahtettiğl haklar nis
petinde yapılacaktır. Dayinlerin 
diğer Devletler hiaaeaine diifen te
diyat üzerindeki haklan mahfuz. 
dur. 

3 - ltbu itilafın tatbikıni müm 
kün kılmak için Türkiye HükUıne 
ti Mecfüin latanbulda yedinde bu
lundurduğu Türk lirası mikdarla
rın tahviline derhal iptidar ede
cektir. 

SiiRT, (Milliyet) - Çok muh
terem valimiz M. Fahri Beyefen
dinin yüksek hiınınet ve ırayretle
rı aayeainde tehrimizo ıu cetirili
yor. Memleketimizin her tarafı 
ıu membalarile dolu olduğu hal
de, bunlardan hiç bir iıtifade et• 
ır.ediğiıniz cibi, bu membalar 
memleketimizin toprağmda ken• 
di hallerine akıp gidiyorlar. Hal
bµki auyun medeni ve ameli haya 
tımızdaki mühim mevkiinl aöyle
meğe lüzum yoktur. Suıuz hayat 
ve faaliyet kabil değildir. Memle
ketimiz de böyle au membalarile 
çevrildiği halde, eakl idarenin ata 
leti ve böyle mühim itlere lakay
diai yüzünden ı:üzel Siirdimiz her 
türlü medeni veaaitten mahrum 
kalmıt ve adeta aönmeie yüz tut 
muıtu. Fakat cümhuriyetimizin 
her noktada ıröaterdiği itina Ye 
dikkat aayeainde Siirdimiz de her 
ınedeni vaaıtadan istifadeye ko
yulmuı ve bunlann en mühimmi 
olan au meselesini halletmek üze
re bulunmuıtur. Eğer Siirde au ır• 
leeek olurııa, 19hrimi:z çok terak
ki edecek ve Türkiyenin en tirin 
ve en temiz kasabalarından biri 
olacaktır. Çünkü ıuıuzluk yü
zünden bir çok sıkıntılara manız 
kalan Şehrimiz au gelirae yeni bir 
hayata kavuıacakbr. Bu mühim 
ve hayati meaeleyi nazarı dikkate 
alan vali ve belediye reisimiz M. 
Fahri Beyin teıebbüalerile au me
teleai bugiinkü belediye içtimam
da Bohtan ıuyunun veyahut Siirt 
civanndaki aulardan birİ•İnln teh 
l"'e iaa.lesi j~İn tirket mü
tneoailleri il" muhaberede balun
nuıtur. Bugünlerde müme11iller 
"Vİliyete birer proj.. vennek. üzere 
buraya geleceklerdir. 

Sıvasta kanlı bir 
aile f acia•ı 

4 - Müzakeratı yapanlar tim
di m' ~ ... velei katiyenin tanzimile 
me•ıruldurlar. Dayinler itbu mu· 
ka,;eleye ileride muttali olacaklar 
dır. Mukavele ahkamı 1933 sene
si bidayetlerinde Türkiye Büyük 
Millet Mecli•inin tasvibine arzolu 
nacaktır. Tasvip keyfiyetini mü

ADlY AMAN, 19. (Milliyet).- teakıp, mukavele ahkamı Dayin
Saınoat nahiyeai ııablk nüfuı memu- , lerin muvafakatına arz~luna~k
ru Ebuzer ef. iki ırün evvel Kapca· br. Hali hazırdaki tahvıller uze· 
mı mahalleainden Ömer oğlu Aziz 1 rinden ifa ol~acak bir tevzl~t bu 
tarafından bıçakla ağır ıuretle yara muvafakatı mu,ahadeye hadım O· 

lannut ve yaralı bir müddet sonra lacaktır. 
ölmüttür. Meaelenin eıki bir kinden 
ileri geldiği zannedilmektedir. 

Sıvaıtan bildiriliyor: Burada deh- Aydında Kublay 
'et verici ve tüyler ürpertici lı:anlı 
bir aile facia11 oldu. iki koca de ayn ihtifali 
ayn kanlarını öldürmekle maznun YDlN (M" · 
olarak tevkif edildiler. HAik .. dare' h 

1111
!etK).bla- . Atifalrclı? 

Maruf t .. lan d H- . a evıı eyet1 u y ih 1 
uccar mız an uıeyın . . · d"d h ı ki 

Efendinin damadı Mehmet Efendi ' ıçın ınn 1 en azır 1 ara batlamıt· 
reçen ırün kayınpederinin evine git-1 br. 
rniıtir .. M~hmet Efendi kal'.m~dı;r' Aydında fırka 
ve valide:nle oturmuı, yemaı, ıçrnıf 

14 Kanunuevvel 1932 
lnkıaama uğramıt aabık Oı

manlr fmparatorluiiu Dü
yunu Umumiye Mecliıi 

Tütün zarar 
Yerine fayda 
Mı veriyor? 

ve gayet tabii bir liaanla zevcesinin konareleri 
telip gelmediğini sormuı ve: l'> ( Ba§• 1 inci aahilelde ) 

- Hayır gelmedi! Cevabını alımı AYDIN. (Milliyet).- Vilayeti- dır. Halbuki bu tecrübelere bir 
lır. Mehmet Efendi yine büyük bir miz Fırka nahiye kon&relerine bat• ay kad-ar muntazaman devam 
ı · k k nlıl kJ lanını•tır. Kaza ve Vilayet kongre-
ogu a 1 a: ' cak ettikten sonra, tavtanm nikıoti-
- Öyle iae komşulardadır, gide- leri ikinci kanunda yapıla tır. 

l"<m arayım! Demittir. Mehmet E- __ ~• •il• • , ne alıştığı ve damarlarının du-
fencli yanına hizmetçiyi alarak bü- mania büzülüp açılmadığı, bat-
tün komşuıann kap11ını ça1ını,, hep Belediye varidatı ve ta nikotin zerkile dahi tazyikı:n 
•ine ayrı ayn zcvceainin gelip gel- l değitmediği görülmektedir. Bu 
llıecliğini sormuıtur. Fakat bütün bu memur maaf arı itibarla tütüne müptela olanla-
komşular: ANKARA, 19. - Belediyeler va- rın mütemadi kullanma netice-

- Hayır, gelmedi, göremedik .. ridatının yüzde yirmi betinden fazla ıinde •iryan katılıg" ına ug" rayıp 
ı teklinde cevaplar vennişlerdir. Bu- i sının maaslara sarfedilmemeai bak- T 

llun üzerine Mehmet Efendi kendi i kında Kastamonu mebusu Suat Bey uğramayacakları şüpheli bir 
9'-ine gitmit ,.e kapıyı çalmııtır, fa. tarafından hazırlanan teklif layihaaı hal almıştır. BinaP-naleyh tü
ı...t kapı bir türlü açılmamıştır,Meh- muhtelit encümende tetkik edilmiı- tün tesirile şiryan katılığının 
lrıet Ef kapıyı tekmelerle kırdıktan tir. husulü pek malum değildir. Fa 
1?nra evin her tarafını büyük bir ti- Neticede belediye kanununun bu kat herhal<le ag" ızda fazla mik-
li:.Iikle aramıya baılamıı, fakat zev- gibı masraflar için kabul ettiği nis- . . 
•esini bir türlü hiçbir yerde bula- ..,t muvafık görıilmüştür. Belediye darlanle tahrış yaptığı ve bir 
1'"ınuştıı-, nihayet evin mo.hzenine kanununun tadiline lüzum görülme- 1 çok iltihaplara ıe~ olduğu 

Halı piyasası gün geçtikçe dü. 
şüyor, Himayeietfalin faaliyeti 

Konya merkez kaza kongresi 
yapıldı. Köy ve tehirden İftİrak 
eden mümeaailler fırka kaza kon
grelİnce yapılma11 iktıza eden 
mevat ve aaire hakkında müzake
rat cereyan etmiı Ye matlup de
recede nafi kararlar verilerek ka
za idare heyeti yeniden intihap e· 
dilmiftir. Sabık idare heyeti reioi 
eczacı HulUai Bey yeniden ve 
müttefikan riyaaete intihap edil
miıtir. Yeniden intihap edile
cek olan vilayet konırreıine de i
cap eden mümeuillerini aeçmİf 
ve dileklerini hazırlamıı ve pek 
yakında içtimaı muhtemel olan vi
layet kongresine hazırlanmıfbr. 

Vilayet mülhakatmdan Enni
nak, Çumra, Beytehir, Bozkır, Ci
hanbeyli, Sultaniye, Seydiıehir, 
Saiteli, Ilırıa, Aktehir, Ereğli, Ka
raman ka:zalannın da kaza kon· 
greleri ikmal edilınİftir. 

Maarif mlJfettlşlerl 

yeni bir faal heyeti merkeziye oeç 
mit ve ite başlamııbr. Merkez 
heyeti keza toplanmıt ve idare 
heyetini aeçerek faaliyetin arbnl
ma11 ve iflerinin ıreııifletilmelİ 
hakkmda pek nafi kararlar ver
mİftİr. Müfett~i umumi aabık oe· 
nelere ait heaabatın teftiılerile 
uiratmaktadır. 

Gençler Birliği Spor yurdu 
Şehrimizin Gençler Birliği Spor 

Yurdu da ayın on betinde aenelilı: 
milaamerelerini verecek ve ayrıca 
bir de filın göstereceklerdir. 

Birliğimiz tekaütleri, birinci 
talmnlarile maç yapmak Üzere ha 
zırlanınışlardır. 

Kllylüye Ziraat Ban/ıssının 
buğday tevzii 

Ayıp değil mi? Yo- Yo oynamak/as derslerine 
baktığın yok. Büyürsen ııe tı yapacaksın? 

Maarif Vekaletince tehrimize 
berayi teftif gönderilmit olan u
mumi müfettitler tefl:İften aonra 
Kooyaya ırelen Hanın Reıit Bey 
ler tehrimizdeki mektepleri tefti
fe baılamıılardır. 

Vilayetimiz ve mülhakatında 
muhtaç olan köylüye banka tara
fından tohumluk buğday tevzia
bna gene valimiz Vehbi Beyin ne
zaret ve bilfiil me,ırul olduklan 
cihetle tohumluk tevziatma de
vam edilınektedir. 

- Yo-Yo hocası olurum. 

Tecessüs fena huydur Halı flatları 

Bonyada halı fiatleri pek dü
şüktür:Y etmiı liraya alınan bir 
halıyı ıu oıralarda 36 liraya al
mak mümkündür. 

49 köyde 11 79 çiftçiye 36 7 .216 
kilo tohumluk verildi. Şimdiye ka
dar olan tevzlabn miktan 24 •a
gondur. 

Yerli dokuma fabrikası 
Memleketimizde mevcut olan 

yerli dokuma fabrikalan faaliye
tine devam etmektedirler. Alaca 
yataklık, fabrikalannda faaliyet 
fazlaca devam etmekte ve bu yüz. 
den de amele çalıtbnlmaar meae
lui de fa:zlalapnaktadır. 

ı uğradıkça, galiba ba,ımıza bir 
beli açacağız. 

Safi Beyin l\jıaırdan gelir
ken getirdiği "Hoyrat" iımin• 
deki maymunu bir gün nasılaa 
evden uzaklqmıfb. Teceaaüa 
onda yenilmez bir teyeli Etraf
ta ne olup ne bittiiiini anlamak 
isterdi. Fakat bu "Hoyrat" ta 
çok zeki bir mahlôktu ha! Ev-

Fakat dedik ya, "Hoyrat" 

çok mütecessiati. Her ıeyi gö
rüp anlamak. kendisine ait ol
mayan itlere burnunu ıokmak 
istiyordu: Kırılan aynanın gü
rültüsünden korkarak, kendlni 

açık kapıdan dıtanya attı. Bir 

salonu geçti, bir odayı geçti. 

O sırada Safi Bey salıncak 

aandalyasma oturmuş. aallanıp 

duruyordu. 

Nafıa işleri 
Vali Vehbi Beyefendinin vila

yet yollannı ve mekteplere alt ta
mirab ve yollana İnfaatma ait fa
aliyetlerini :zikretmeden ıreçemiye 
ceğim. Yol ve aaira ıribi teftip.
tmı artırmakta ve mütemadiy
çalıtmaktadır. 

Hlmayeletfal lıongreıl 
Şehrimiz Himayei Etfal Cemi

yeti fevkalade olarak bir kongre 
yapmıftır. Cemiyet umumi müfet
l:İfİnİn huzurile kurulmuı olan bu 

Belediye faaliyetleri 
Memleketimizde belediye fa

aliyetleri de •ardır. Belediye Re
iaimi:z Şevki Bey belediye reiıliği 
va:zifeaine baflıyalıdanberi yol, İ· 
mar, tecdiden inta. ıu t""ziatı, 
parklarm hüanll muhafazuı .e 
saire ıribl memleketin hayatı umu 
miyeai için mütemadiyen çalıtmak 
ta •e bu baptaki faaliyetini gittik
çe tesyit etmektedir. 

M. 
Aynanın kınldığını gÖTen konırreye Vali Vehbi Beyefendi 

karısı hiddetinden küplere bin- j riyaaet buyurmutlardır. K......-.. 
mitti Ne yapıp yapıp komtu- l l!dı!!l!l!!l!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!·!!!!!·!!1!1!!1!1!111!!!!.!!!!!!!!!l!!B!l_!!!I ________ _ 

defil.. Bu ses b ı.nean aesı~ de tuttu. 
~;: -'" iN,~ ne benziyordu. Çünkü sopayı 
- ; ı =:. ,,, • d..,.;l il Hoyrat bu sefer de bunu kap 

,.,, • ~·"- · ' f • 'il yıyen maymun ~ıP , zan ı 
>- ı ';/ , il mak istedl Fakat o eırada fi-
~ .. '~ ,, · " U Safi Beydi. Kafasına yediği ~ 
·. ,,_:t • palara mı kızım, yolua lcendı•I tek "bum" diye ate, alınca, yü 

• · ZÜ oözil y--...L, f ';'_ ! /; nin maymuna bemıetlldiğine 0 B11U1 

,, ·' . · ;.ı. mi? Hüliaa Safi Bey hiddetin- Fazla teceuUsün zararları 
den kabına sığmıyordu. çoktur. 

Bu badireden Safi Bey kadar 
Hoyrat ta korkmuıtu. H-.ı Hayvanların yaıları 
kendir.ini sokağa attı. Cüuelert büyÜk haJ"l'anlann 

Bir baktı. Şiımanca bir a- daha çok Y&f&dıklannı zannet

nun maymımunu cezalandırma 

dam. bir mağazanın camek&m
m seyrediyor. Elinde bir ağız

lık ve ağtzlığm ucuda da lııoca 
1 bir yaprak aigaruı yanıyordu. 

"Hoyrat" hemen bu yaprak •i
garasını kapmak iltedi ve tİ!-

ğa karar vermişti. Eline koca- manca adam guya faı:io:na var
man bir sopa alarak, odalardan, madan sigarayı aldığım ~ 
salonlardan Hoyratın arkasın-

mek h~dır. Meaell fil için yÜz 
ve hatta daha fazla aeneler J'&f&• 

dığını zannederler. Halbuki hl e

ğer vab19t halinde, yani ormanda 

iae, elli, inaanlarm elinde eair ola

rak kullanılıyona kırk aene Yaf&r. 

Gerıredan da Öyledir, 

dan saldırdı: ti. Halbuki titman adam came 
. kinm aynasından ne olup bitti 
1 - Bu hınzır maymun nere- -· · .. ·· tü"' B mağ••• g~ 

Uzun Yaf rekorunu kıran hay

vanlar kaplumbaia Ye tlmaahlar

dır. Kuılar ara11nda en çok ya
pyanlar karıralarla papatanlar

dır. Balıklar araamda da turna •• 

aazan balıklandır. 

veli komtusu Bedriye Hanımın , 
evine girdi. Zavallı Bedriye H. 
odasına bi r maymunun girdiği 
ni görür görmez, evveli kork
tu. Fakat ıonra aklı başına ge
lerek, eline geçirdiği sürahiyi 
"Hoyrat" m kafası budur diye 
attı. 

Şangur ıungur bir gürültü 
oldu. Sürahi, Hoyratın kafası
na inecek yenle. güzelim en
dam aynasına çarpmaz mı? Ko 

gıru gormuı • u ~ ~-

ye gitti? Şunu yakalayaynn da 1 ce tenliklerinde yakılan havai 

ı 1 1 fitekler, çarhı felekler ve aaire 

geberteyim. diyip duruyordu. 

Birden bire perdenin arka

ırndan bir ıeylerin lamıldandı

ğını &ördü. içinden: 

- Yakaladım kafiri! d'ecti, 

alimallah param parça edece

ğim. 
Bunu söyleyerek, elindeki 

bastonu töyle havaya kaldırdı 

ve perdenin arkasında kımılda

yan 'eyin üzerine indirdi. 

gibi eğlence ,eyleri satan bir 

mağaza idi. Şiıman adam he

men içeriye eirdi. lkl düzüne 
fi!ek aldı. Bunlardan birisini e
line aldl. Ucunu yakarak elin-

Hayatlan en kıaa olan mahhi

kat böceklerdir. Kelebekler bir i

ki tene Yaf&r· Bazı cinalerinin ö
mürleri bir~ gün, t..tta birkaç 

saati ıreçme:z. 

- Al sana mel'un maymun! 
~ ayn. olduğu gibi aıağıya in- Aynamı param parça ettirmek 
dı. O sırada da Hoyrat bulun- I 1 1 
duğu yerden çoktan aşağıya at 1 nau 0 urmu~ • Bazı çocuklar ı•ar lıl, daha bir yaşına glrmrıden ~/ne

ma arflslllgl ediyorlar. Dolly Daı•i.~'111 kucağındaki 

bu çocuk acaba artistllgini biliyor mu? 

lamıftı. Kendi kendine düşün- ı Fakat aynı zamanda da, per
dü: denin arkasından bir feryattır 



' 
Bursalılarda tasarruf ve ikhsat 

Halkın en zigade takdirine mazhar olan 
Nilüfer mektebi 

Ankarada büyük 
bir atadyom 

ANKARA, 19 - Bir Macar 
mü-ıi Ankarada büyük bir 
ıtadyom va at kotuıu yeri yapmak 
iatemektedir. Bu müeaaeae mÜ· 
meuilleri Anluırada uzun uzun 
tetkikatta bulumnutlar ve yeni 
oenenin bqlanaıcmda tekliflerini 
yapmak üzenı Macariıtana dön
miqlerdir. 

Bundan batka ayni İf için bir 
ltalyan ırrupu da hükUnıete mü
racaat etmiftir. ltalyan grupu tet 
kikatma baılamqbr. 

Dünya Güzeline 
hediye 

Dünya güzeli Keriman Ha
lis Huııma Awupada bulunan 
M. Te Mm. Gülbenkyan namı· 
na kıymetli bir mücevher yıl. 
batı hediyesi olarak gönderil
mittir. 

Ziraat Bankasının 
yeni binası 

SALI 20.KANUNUEVVEL 

&romura_\ 
aKnoU• 

aıırsanu 

sln\rterin~e 

"a"im 
o\Ürsunuı. 

Sultanahmet ikinci eıılh hukuk 
mahkemesinden: Ali Haydar ve Ya
fllr Sıtkı Beylerle Dcfterdarl:k ve 
Zümrüt ve Katerina Hanımların şa
yian müta•arrıf oldukları lıtanbulcla 
Şeyh Mehmet Coylar.i mahalleıinde 
Arpacılar sokağmda 14, 15, 16, 67, 
70 numaralı Karakaş h•nı namile 
maruf kagir ve altında dört dükkan 
ve oniki oda n iki aptetbane ve bir 
adet danıcadan iberet hanın izalei 

1932 

-- Dr. IHSAN SAMl 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darhjı boğ

'.llaca ve kızamık öluürükleri için 
oek tesirli ili.çtır. Hu \"'Zane
r!e ve ecza depolarında lta.lunur. 

ZA YI - Sekiz sene evvel Nitan
tqı züklir nüınune mektebinden al
dığnn ıebadetnameyi zayi ettiın. Y • 
nisini alacağımdan ""kisinin hükmü 
Dikilil&§ta No. 10 da mükim maran
olmadığım ilan ederim. Befiktaıta 
go• lbrahim. 

1 stanbul be tinci icra memurluiun· 
dan: Bir deynin temini için mahcuz 
ve satılmasına karar verilen iki ta
raflı dört ıilindirli tekmil takım nl-
111, iki Yİğo üçü nor markalın ve 
iki adet Planıeater ve Numer -•
kalı ve bir adet elli beyğir kunetin 
de elektrik motör, ve bir adet 80 
beyğir kuvvetinde ve keza 30 bey
iir kuvvetinde cemnıen Üç adet e
lektrikli motör dinamo ve bir adet 
tek değil buğday yıkama rnakinaoı 

maa teferruat ve bir adet lovoı mar
kalı buğday yıkama elvertorile bera 
ber bir adet enika buğday temiz

Kuruçeşme Emaye 
F ABRiKASINDAN: 

itfaiyenin bimmetile fabrikamızın yalmz anbarları yanmııtır Fırm 
ve makinelerimiz haoar ıörmenıiıtir. 

Bir hafta sonra siparitleri teslime baıbyacağımın muht<rem müşte

rilerimize arz eyleriz. 

Sahlık Ev 
lıtanbul Vilayeti Defterdarlığından: 
Bakırköy Sakızağacı, Firem Kiliıeai sokağı No. 46, iki kat

ta 8 oda, bahçe. kuyu ve aairesi •ardır. Kargirdir. lki senede ve 
iki takıitte al-k atrtile satıtı 4000 liradan açık arttırmaya 
konınuttur. 

28 Kanunuevvel 932 çarıamba günü saat on beşte Defter-
darlıkta ihale olunacaktır. ( 6471) 

1 Evkaf m-diriyeti ilanlar. 

Senelik kıymeti 
muhammene 

Lira (200) 

1772 

1 BURSA (Milliyet) - Milli 1 le olan faydalan etrafında hal 
lktısat ve Tuarruf Cemiyeti kı tenvir ve il'f&t edecek prope.
idare heyeti mıntaka iktıaat mü \ ganda usullerini tatbika başla
dürü Dr. Necdet ve Ticaret «>- mıştır. Mekteplerde piyesler, 
dası baıkitibi Cemal Beylerin camilerde vaizler, tiyatro ve ıi
iltihakı auretile yeniden takVi- memalarda hitabeler irat edil
ye edilmiştir. Riyaaeie intihabı mektedh. Bunanın be!li başlı 
nı müteakıp faaliyete g-eçen kahveleri · kendi arzularile • 
Dr. Necclet Bey yerli malları· ocaklarını acnclürmeyi kararlat. 
mlZlll dahil Te hariçte ıürümü- tırmış , bu kararlarını da cemi
nü temin makaadile mühim te- yete bildirmittir. Halkça bil
şebbüslere giripnittir. Cemi- hassa yaş Vfl kuru meyvelerimi
yet, tasarruf haftası münasebe- • ze kartı gÖ6terilen un>umi rağ
tile yapılacak tezahürat progra 1 bet cemiyeti bu hususta bir çok 
mmı da hazırlamıştır. Bu müna siparişler mecburiyetinde bırak 
ıebetle evvelkigfuı keıif birhalk mıştır. Buna rağmen mütead
kütleaile mektepliler tarafın- dit telgraflarla tekitle.rıen bu 
dan yapılan tezahüratı telgraf- siparişlerin henüz vürut etıni!'
la bildirmiıtim. Bu tezahürat mesi kendi menla&tleriıni dahi 
diğer ıenefere nazaran çok da- müdrik olmadığı anlatılan tile· 
ha parlak olmUftur. Cemiyet, carlanmızın ali.1casızlığına ham 
;ktrsat ve taıarrufun memleke- !edilmektedir. 

Ziraat Bankaımın Karaköy'de 
köpriib&flnda satın aldığı binanın 
tadili.tı hitcın bulmak Üzeredir. 
Bu binanın ilk yapılışında, ilk sa
hibi olan Wiener Bank tarafından 
cephesine iki heykel vazedilmişti. 
Bu heykeller hali. orada durmak
tadır. 

fUyuu zımnında furuhtu takarrür et lemelr için H. D. ve bir adet buğday 
melde mevkii müzayedeye vazedil- ıılmak için elvetör H. D. otomatik 1969 
mit ve 24·1·933 salı günü Zevali k taril beraber 25-1%-932 pazar -------------------------;...;...:;.;... 
ıaat onbqte ihalesinin icraoı mukar ~ .. e d 12 '·· d C"ba Silivrikapı haricinde Bezmi alem vakıf çiftliğinin üç senelik . gunu saat 9 en ye ,... ar ı -
rer bulunmot olduğundan talip o- •• • b- ican pazarlıkla icra edilen müzayedeıinde verilen bedel ha.Mi 

Çavuşbatı vakıf çifliğinde tartnameıinde muharrer hudut 
dahilindeki arazinin üç senelik ican müzayedeye konulmuş

tur. 7/ 1/933 tarihine müıadif Cumarteai günü saat cı-:ı beşte 

ihaleai icra kılınacağından taliplerin İstanbul Evkaf Miictüri
yetin<le Orman ve Arazi kalemine müracaatlan. (6625) 

Ziraat Bankasından öğrendiği
mize aöre, heykellerden biri bey
nelmilel aanayii ve diğeri beynel
milel maliyeyi temıil etmektedir. 
Ziraat Bankuı, bu iki heykeli ol
duğu ıribi muhafazaya karar ver
miftir. Banka, iki heykelin orta· 
oına ziraatı temıil eden bir hey
kel ili.veaini de tenaip etmiftir. Bu 
ziraati temsil edecek heykelin ıek 
li için banka bazı aan'atkarlara 
müracaat etmiıtir. San'atki.rlann 
teklif edecekleri nümunelerden en 
muvafık olanlanndlln biri geçile
cek ve ona göre üçüncü lıeykel de 
imal ettirilecektir. 

1 nian k et• b · · la j lide Taf iskeleıinde digmnen fa 
a n ıym 1 mu ammıneaı 0 n "ka • d b"I • d 1 ğ layıkında görülemediğinden pazarlık müddetinin son günü olan 
ıeksen bin liranın yüzde onu niibe- ' n un e ı muzaye e oatı aca m-

' 22 / 12/ 932 tarihine müıadif pertembe günü saat on beşle iha-tinde peyakçeaini hamilen Sultanah- ' dan talip olanlara mahallinde hazır İ 
met sulh mahk-eti ikinci hukuk bulunacak memura ve 931-547 No. lesi icra :kılınacağından talip olanlarm ıtanbul Evkaf Müdiriye-
daittıine 932-22 numara ile müra.- lu doıyaya müracaat etmeleri ilin tinde Orman ve Arazi kalemine müracaatları. ( 6686) 
caat etmeleri ilan olunur. olunur. -------------------------

* • • 
Kahve yerine badem ve incir 

Aydında tasarruf haftaaı tez1thüratı 
AYDIN 17 (Milliyet) - rulınuı incirler verilmektedir. 

Dünkü tasarruf ve yerli mali Kahvecilerimiz, b1MJ.lan hiç 
tezahürünü tel yazımla bildir- eksik etmemeği ve müıterileri
miıtim. Dünden itibaren ,ehri- ne bunlan i.tihlak etmeleri için 
mizin kahvelerinde, mü~le- daima teşvikatta bulunmağa 
re portakal ve içi badem doldu- ant içmiılerdir. 

Sinemaların 
Vergileri 

Yeni layihayı daha 
iyi buluyorlar 

Ankara'dan Terilen bir habere 
göre, temaşa yerlerinden almacak 
l:azanç vergiai hakkında yeni bir 
eaaa hazırlanmqtır. Bu..- gö
re, tiyal!"Oiardan verdikleri kira
nın yillde yetmit beşi, ainemalar
dan yüzde seksen b<>Ji, barlardan 
da yüzde yüzü nisbetinde verııi 
,.ımacakhr. 

Bu tekil, ıinemacılarm iatihlak 
ve ka:ı:anç verırilerinin öteden be
ri maktuan alınmaal hakkmda 
vAkİ olan taleplerinin terviç edil
meainden ileri ıelmiştir. 

Sinemalardan, buırün fU Tt!J"Sİ• 
ler almmaktad1r: Bili.ncolara na• 
zaran yüzde 12 b:ranç, yüzde 10 
istihlak, yü:rde 10 dariili.ce:re, 
yüzde beter damıa .,. Bel~ 
reıimleri.. 

MDbadeled~ 

Katiplikte 
Lağvedildi 
Mübadele Heyeti 

Umumiyesi 
diin kararını verdi 

Muhtelit mübedele komisyonu 
umnmi heyeti dün toplaıımqbr. 
içtimada bürolardan verilen ra
porlar tetkik edilmit ve bütçede 
tasarrufu temin için umumi katip 
lifin li.ğvına karar verilmiştir. Ba 
deına komisyonda Türk ve Yunan 
heyetleri B'4katiplikleri buluna
caktır. Ayni zamanda lstanbol'da 
ki Ram etablilere 150 bin lngiliz 
lirumm tenü i,ini bitirmiı olan 
teknik büro da lağvedilmiıtir. ---Burgaz vapuru 

tamir edildi 

Kızıl aşısı 
İstanbul Sıhhat ve içtimai muave

net müdürlüğünden aldığımız bir 
mektupta deniyor ki: 

" 16 Kanunuevvel 1932 tarih ve 
2461 No. lu cuma nüshanızın dör
düncü aalıifeoinde münderiç " F e
lek " imzalı yazının oon hkra 1 Kı
zıl Atılanna taalluk ettiği için, bu 
mevzu etrafında mubtaoar izahat ve
rilmesine lüzum göriildü. Bu izaha
tın aazetcnizde nqredilmeıini rica 
ederim. 

K:ızıl Atıları Sıhhat ve içtimai 
Muavenet V ekilleti Celil esinin Emri 
le münhuıran 12 yqına kadar olan 
ilk mektep talebesine 12 seyyar e
kip tarafından yapılmakta Ye 12 ya· 
9mdan ataiı çocukların müracaatla
"• muhtelif semtlerde açılmıt olan 
il iıtasyonda kabul ve aıı tatbik e
dilmektedir. Her çocuğa birer bafta 
fasıla ile dört defa qı, ve qılaım 
bidayet ve nihayetinde birer tecrübe 
aşm yapıldığı, ve vazifedar ekiple
rimizin timdiye kadar ancak 100 ka
dar mektebe aidebilclikleri, ve takip 
edilen proğraında ıınuı ıelince di
ğer mekteplerin de a9ılanacağı b&
yanile teyidi hürmet erlerim efen
dim.'' 

Dr. HORHOR UN 1 
Mektep •~kaiınd'\ki muayeneha

nesini kapaınıştır. Hergiin oabahtan 
akşama kadar hastalarını Eminönü 

Devlet Demiryolları idaresi i anları 

Haydarpafa eşya tahmil ve tahliyesi itinin kapalı zarfla mü
nakasası 9/1 / 933 pazartesi günü saat 15te Ankarada idare Mer
kezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde beşer liraya 
satılan ıartnamelerde yazılıdır. ( 6654) 

40 T oD üstüpünün kapalı zarfla münakasası 19. ikinci ka
nun 933 perşembe günü saat 14.30 Ankıırada idare Merkezinde 
yapılacaktır. 

Tafailat Ankara ve Haydarpafa veznesinde beşer liraya sa-
tılan şartnamelerde yazılıdır. ( 6665) 

Tasfiye heyeti riyasetinden: 
1771 No. lı Tasfiye kanUDWla tevfikan mübadillere ait ba

kiyei İıtihka mazbatalanna mukabil taınz!nı edilip eı:habma 
tevzi edilmek üzere latanbul Tilayetine gönderilen &fağıda esa
mi, muhteviyat ve numaralan gösterilen üçer kuponlu on bir 
adet tasfiye veai'kasmın tedavülden menedidiği ilfıo olunur. 

Muhteviyatı 

Lira K. 
3333 39 
2222 53 
2222 
2222 
3333 
2222 
2222 
2444 
2000 
2444 
2000 

26 
39 
53 

53 

53 

Tasfiye vesika No 

2297 
2298 
2299 
2429 
2430 
2434 
2435 
2436 
2437 
2438 
2439 

(6689) 
lımi 

Bahter Harum 
Feride Hanıın 
Feride Huıım 
Tevfik Bey 
Meliha Hanım 

Leman Hanım 
Leman Hanım 
Aliye Hanım 
Aliye Hanım 
Ayte H. ve Halda B. 
Ane H. Te Hakkı B. 

Vali.le kiı~othaneıi yanındaki mı.•· , 26667 16 

yrnch:tnetin•!«" bizzat tec.!avi eder 
1 

---------------------------

Telefon: 2.4131. 

1753 Beykoz Malmüdürlüğündenı 

lstanbul üçüncü icra memurluğun-
dan : Mahcuz ve parava çevrilmesi- Çub ki dd • 26 H y · led" H . • . u u ca eaı ane anı ve ı acı 
ne karar verılen kıymetli ev eıyuı Haralambot 

Mevkii ve mahallea; No. Cinsi Kimden metr\ik olduğu Muham

men K. Lira 

400 

Beyoilunda lıtiklaJ caddesinde Mı- j . A . . san 
oır apartımanında bqinci katta 18 Pa.şabahçe fenerlı 85-14 raa Hınsto vele<li Panayottan 125 

numaralı dairede 25·12-932 pazar Yukanda cins ve evsafı yazılı mübadil rumlardan metruk 
günü saat 11 • 12 arasında birinci gayri menkul emval peşin bedelle mülkiyetleri aatılmak üzere 
açık artırma suretile oatılacafından 19-12-932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye çıka 
talip olanların müracaatları ilin olu nlmıttır. Yevmi ihale 8 kanunusani 933 pazar günü ıaat on üç 

nur. tedir. Taliplerin yevm ve saati mezkUrda yüzde yedi buçuk .nis 
lstanbul aoliye üçüncü hukuk mab betinde teminat akçelerile Beykoz Mal Müdürlüğüne müraca 

kemesinden: Zehra hanımın Galata- atlan. (6683) 

• 

Alemdağı vakıf ormanlannın büyük Elmalı civarında 120 
metro mik'ap kereateliğe salih gayri mamul kestane eşçarı mü
zayedeye vazoluıımuttur. 11-1-933 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat on beşte ihalei kat'iyeai icra kılınacağından taliplerin 
lstanbul evkaf müdiriyetinde orman ve arazi kalemine müraca
atları ilan olunur. ( 6687) 

Ankara M. M. V. Satınalma 
Komisyonund"n: 

Askeri Lise ve Orta Mekteplerde aşağıda gösteri!~a ders
lerin muallimlikleri açıktır. Verilecek ücretler hiza! nna yazıl

mıştır. Tedris için resmi salahiyeti haiz olan ve başka yerlerde 
alakaları olmıyan muallimlerden arzu edenlerin 10 güa zarfında 
iıtida ve futoğafını muaadak fişlerile Ankarada Askeri Liseler 
Müfetti,liğine müracaat. (1059) (6706) 
Mektebin iamiı Muallimliğin nevi: Ücrc,ti: 

Kuleli Liseai Fizik muallimliği 98 Lira 
Bursa Fizik muallimliği 108 Lira 
Bursa Kimya mu&llimliği 108 Lira 
Bursa Tabiat muallimliği 108 Lira 
Konya Aı. O. Mp. lngilizce muallimliği 108 Lira 
Erzincan As. O. Mp. Almanca muallimliği 108 Lira 

Erzincan Aı. O. Mp. Türkçe muallimliği 108 Lira 

1 ı-___ ı_•_t_a_n __ h_u_l_B_e_ıe_d_i_y_e_•_i _l_ıa_ ... n_ıa_r_• ___ ı 
Fatih Garajı için alınacak bir adet torna ve bir adet Pulan

ya tezgahı kapalı zrfla münakasaya konulmuıtur. Talip olanlar 
ıartname almak için her gün Levzım müaürlüğüne müracaat et.fi 
meli, münakasaya girmek için de 135 liralık teminat makbuzu 
veya mektubu ile teklif mektuplannı 9-1-933 pazartni günü 
saat on beşe kadar daimi encümene vermelidirler. (6695) 

itfaiye efrat ve fOförleri için imal ettirilecek yüz adet tu
lum elbise açık münakasaya konulmuştur. Talip olanlar tafsilat 
almak için her gün Levazım müdürlüğüne , münakasaya girmek 
için de 34 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 9-1-933 pa 
zartesi günü aaat on beşe kadar daimi encümene müracaat etme

lidirler. (6690) 

lıtani>ul Tepbirhmeai Formül odası tamiri açık münakasa
ya konulmuttur. Talip olanlar keşif evrakım görmek icin her 
gün Levazım müdürlüğüne , münakasaya girmek için de 33,5 
liralık teminat makbuz veya mektubu ile 9/1/933 pazartesi gü
nü ıaat OD bete kadar daimi encümene müracaat etmelidirler. 

(6693) 

Beyoğlu Temizlik itlerine ait 3 katır 21-12-932 çartamba 
günü sut 10 da Fatih Atpazannda müzayede ile satılacaktır. 
Almak iatiyenlerin o gün orada bulumı memura müracaatlan. 

(6697) 

Bu verırilerden iatiblik nrıial
nin taruili hem hüluimet. hem ıle 
tinemacılar için müıkilitl mucip 
c.lmaktadl1'. Defterdarlık, ıinema
lllrda manar .,. müfettiş na.mile 
birçok -urlar istihdam etın.ok
tedir. Smemalarda yapılan bn kon 
tn>I yü:rilnden Iİnemacilarla Def· 
terdarlık arumda bttçok anl
mamazlıklar oluyor. Yeni tekı1 
tatbik edilinee İsb'hlak vergiai 
kontrolü de bldmlacafından d
nemacilar. bu noktai Dllzardaa, 
yeni .-.kilden memnundurlar. Ba· 
nunla beraber, yeni .-.kil, kazaDCI 
a:r <>lup ta çok kira veTen kc~ük 
ainemalar için biraz fuis ,.;ruı. 

Sayrisefain idaresinin Burııu va
puru ,,-iden tmnir edilerek bir lüb 
"-a ili.ve eclilmitlir. Burgaz .,._ 
pııru Jıasündea itibaren Kadılröy 
hattında itlemeie latbyaca}rtır. 

Konferans 

da Perıembe pazannda Mahmu:liye 
caddesinde 264 No. u hanede ikamet 
ebnekte iken halen ikametııaru meç
hul bulunan Zeyneti hanım aleyhine 
ikame eylediği men'i müdabele da
"asımn İcra kılınan tahkikat ve mu
hakemesi netice.inde: mahkemeden 
sadır olan ve mezbure Ze,.neti ı.... 

nım müddeiyenin babuı 1 ıımail Be

yin zevcesi iken 15 T eınmuz 926 
tarihinde tatlik eylemİf olduğa aa-

lstanbul Ziraat Bankasından: 

mektedir. · 

Ali lktısat Meclisi 
azalığı 

ANKARA, 19. (Milliyet) - la
ı. tiıtılc umum müdür vekili Celal B. 

Cümhuriyet Hail< F ırkuı Binbir
direlı Sent Ocaiıada ... alqam ... 
at 20 de Ayni zade Hasan Tahsin B. 
bir konferans verecektir. 

Kari m~ktupları 

Fenersiz arabalar 
Şifli • Mulak caddeainde gece bit olmuına binaen zevciyetin 

leri ifleyen atlı arabalarda Fener kalktığına ve nüfus kuyudatının bu 
bulUlllDası mecburi tutulduğu hal 
de, Bakırköy • Topkapı caddeıin- ve<;hile tashihine ve müdahelenin 
de bu mecburiyete kat'iyyen ria· men"ine müto<lair bulunan 13-12-932 
yet edilmemektedir. Bu caddede 1 tarih ve 113~ No. lu iüunın ikamet
geceleri işleyen arabalann süriicü • h b ı ı ·· ~daal ha • 
1 • • h 1 "a ı ~c u o a.n muı;ı ey ya ı .. 
erı. ekaerıya oyumakt3. ve ay- •.. ,. . . . . .., 

vanlan bası boş yürümeğe terket lanen trb ilı t•nsıp cdılmış oldugun 
mektec!:rl r. Bu yüzd~n oto:nobil- 1 ıla.'1 tebliğ makamına kaim olmak 
ı .. rle bıı ar balann mu•ademe leh ü:ı:~rc ilôm •ııfctinin mahkerr.e divan 
likeai her an mevcut bulun11yor... ....;" ..... 1a,.. ,..t.~--'·~:e..- ..,., ___ •• , 

No 
73 

74 
75 

76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 

Semti 
Galata 

Bey oğla .. 
n 

Fatih 
.. 

Beyazıt 

" Yedikule 

Büyükada 

Mahallesi Solcaiı 
Kemankq Karql .. 
Kara Mıutafa .. "'Şeftali 
pata 

Kurtul111 Kır 

" .. 
Yenitehir Perea 
Hoca Hayrettin K.aramaa 
Dülırerzade .. 
Beyazıt Kalaycılar 

Emin bey Okçular batı 
imrahor llyu B. lotasyon 

n Yoku, batı 
Karanfil Karakol 

No. Cinsi Hlueoi Hiueye ıöre M ~ 
13.15 JCirair 3 law ... 1 d"\Me 1/3 9000 T. L. 
it.ti 

.. _ 
Tamamı 500 

38 
ı.ıı ....... iSi'' l/J 700 

1 
il H- T...- 500 

16.21 2 kirgir düWn tıatleri ı.- 3/4 2250 

14 Dükklıı 2/3 340 

2 Kilrair mafaza 1/3 250 
63 Kilrair bir düklıb llstil hana Tamamı 1500 

U.43 Hane, Dükkan 3/8 1500 

24 Hane 1/8 250 

8 Area metrosu 75,50 Tamamı 500 

Pey nkçesi ve ihale bedeli nakten veya gayrimubo.dil bonosile ödenmek iizere yukanda yazılı pyn meıı..,,11...,.den 73 sıra nnmarıll sı kapalı zarfla 
ve di~cr eri açık arttırma suretile ,artnamcsine tevfikan 2-1-933 pazarteti ~ünü saat onl:,t'1te ihale f'dilmek üzre ae k art!r= ,.,. k<>nulmnstUT.<ıartna~ 
• • 



3 üncü kolordu 
il Anlan ' 

Çatalca MiUta!ıkan mev· 
kine ait bir adet trakt6r Te pul
luk ıatılacaktır.Görm.k iatiyen 
!erin Hadımköyünde Müıtah
kem merlıi kum.,....nl,ğuıa ve 
müzayedeye ittirak edecekle
rin pey ıürmek üzere her gün 
komiay-uza aıilnıcaatlan. 

(957} (6171} 
1298 

• • • 
1. Fob topçu alayı ihtiyacı 

için 19 kalan kotum tamir mal 
ze~i pazarlıkla aatm alma
cakktır. ihalesi 21-12-932 çar· 
4amba günü saat 14,30 dadır. 
T aliplerin liste ve tartıuı-ini 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa ittirak etmek için o (Ün 
ve vaktinden evvel komiıyona 
müracaatları. (5016) (AA73) 

202ll 

• * • 
Kolordu Topçu taburu için 6 

kalem koşum tamir ınalzemeai 
pazarlıkla aatm alınacaktır. i
halesi 21/12/932 ç&l"famba gil
nü saat 15 tedir. Taliplerin lis
te ve prtnamesini görmek (!ze

re her gün ve pazarlığa iıtirak 
için o gün ve vaktinden eTYel 
komisyona müracaattan. 

(5017) (6674) 
2029 

• • • 
Çatalca müstahkem mevki 

kıt'alan ihtiyacı için 23 kalem 
muhabere malzemesi pazarlıkla 
satm almacaktır. ihalesi 21-12-
932 Ç•l"f•mba günü aaat 11 de 
dir. Taliplerin liste ve f&rb»
meaini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa ittirak için o gün 
ve vaktinden evvel komisyona 
müracaatlan. (5018} (AA75} 

Z027 
• • • 

Çatalca müıtahkem mevki la
tihkim bölüğü için 12 kalem 
inşaiye malzemesi pazarld<la 
satın almlldktır. İhalesi 21-
12-932 çartamba günü ıaat 10 
dadır. Tal iplerin liate ve prtna 
mesini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa ittirak için o gün 
ve vaktinden evvel komiıyona 
müracaatları. (5()19) (6676) 

2028 

• • • 
Çatalca müstahkem mevki 

karargahı ihtiyacı içiıı 300 IDlo 
vakum yaiı pazarlıkla aatm ... 
lmacaiı;tır, ihalesi 22/12/932 
~ ıı ·• saat 14 teilir. 
taliplerin 9artnameaini görmek 
üzere lıer gün ve pazarlığa İf
tirak için o gün ~ vaktinden 
evvel komisyona müracaatları. 

(5021) (6678) 
2030 

• • • 
Çatalca müıtahı-n mevki ka 

rareahı ihtiyacı içine ( 60) Ton 
lavamarin kömürü pazarlıkla 
ıatm al-caktır. Taliplerin tar 
tnamesini görmek üzere her
ıün ye pazarlığa if tirak için i
hale günü olan 22/ 12/ 932 per
tembe eünü aaat 14.30 da ko
misyona müracaatları. 

(5022) (6679) 
2031 

• • • 
Kolordu ve birinci Fırka kıt' 

alan ihtiyacı olup pa2arlıokla n 
tm alınacak olan (20,000) kilo 
bulgura talibinin teklif ettiii 
fiat pahalı görüldüğünden iha
le.i tehir edilmi,tir. ihale 22/ 
12/ 932 perşenıbe gümü ... t 11 
de yapılacaktır. Taliplerin o 
eün ve vaktinden evvel komi .. 
yona müı'acaatları. 

(5023) (6680) 
2032 

• • • 
Çatalca Müstahkem mevki 

kıt' al arı ihtiyacı olup pazarlık
la satın alınacak olan (8,000) 
kilo bulgura talibinin teklif et
tiği fiat palıab ,görüldüğünden 
ihalesi tehir edilmi,tir. İhale 
22/ 12/ 932 Perıembe günü sa· 
at 10 da yapılacaktır. Taliple
rin o gün Ye vaktinden OVYel lııo 
miayooa müracaatlan. 

(5024) (6681) 
20S3 

• • • 
ı rabzon garnizonunun ih. 

tiyacı olan 62100 kilo ikinci 
fabrika unu kapalı zarfla mü
nakasaya konulmuttur. ihale
si 21-12-932 çartamba günü 
saat 14 tedir. Te:ninatı 1959 
buçuk liradır. Taliplerin vak· 
tinden evvel Trabzondalci ko
ınisyona müracaatları. (1048) 

. . .. (6387) 
1412 

K. O. ve l.F. nın ihtiyacı pa
zarlıkta buluııen 13,800 kilo 
kuru üzümüne talip çıkmadı-

MiLLiYET SALI 201CANUNUltVVEI. 193Z 

Ha- Miifr-' ~vyonlan- bp sirifecıelderin belli Yalııkte 
• elektrik tesisatı aleni müna komi.ayooda hazır bul~ 
asa suftıtile yaptmlacaktır. 1 (370) (6699) 
Münııkasuı 21·12-932 çar- • "' " 
famba güuU saat 11 Topha erf Tıbbiye ve Bayt • e 
nede Meıi<ez kumandanlığı sa mektepleri ihtiyacı için 
tiri alma nomisyominda icra liı Çift ' 9Çlk mü
tmacaktır. Taliplerin ıartname nakasa ıuretile ıatın almacak
Ye ke,fmi görmek için sabah br, Münakuaaı 11/1/933 çar· 
aaat 9 dan ona bıdar her gün tamba rünü saat 14,30 da Top 
Ye münakasaya ittirak için de hanede Merkez Kumandanlığı 
muayyen vaktinde komiayon- Satmalm. KOIDisyonunda icra 
da hazır bulunmaları. kılınaca4dır. lıteıklilerin tartna . 

(309) (6302) me ve nünıuneai:oi görmek için ' 
1327 aabah saat 9 dan otK kadar her 1 

• • • gün ve münakuaama girifecek i 
Meriteıı: kwnandanlrtma mer !erin belli vııJ<tinde komisyonda 

but müeueaat ihtiyacı için hazır bulwımalan. 
1750 kilo çay kapalı sarf sure- (369) (6698) 
tile aatm alınacaktır. Münaka- • • " 
aa11 S-1-933 peqembe günü sa Ordu 11hhiyesi ihtiyacı için j 
at 14,30 da Tophanede Mer- 109 kalem eczayı tıbbiye pazar 
kez kumandanlığı satınalma ko lığa korunuttur, Pazarlı ğı 24 / 1 
miıyonunda İcra kılmacaktır. 12/ 932 cumartesi glinü saat 15 
Taliplerin t•rtname ve nümu- te Tophanede Merkez Kuman
nesini görmek için sabah eaat 9 danlığı Satma•ma Komisyonun 
dan ona kadar hergün ve müna da yapılacaktır. fıteklilerin 
kuaıma iftirak için de ,artna- ••rtııame•ini görmek ıçın sa· 
meai veçhile hazırlayacakları bah saat 9 <lan ona kadar her 
teklif mekteplannm ihale günil gün ve pazarlığa lfirİ§eceklerin 
nün muayyen vaktinden evvel belli vaktinde komisyonda ha
komi.yoa riyasetine ftl'IDele- zır buluıunaları. (371) (6700) 
,ri. (345) (6564) .y. .. .. 

.,.... 1805 Dikim ev! ihtiyacı için 300 
• • • metre mutamma açık münaka- ı 

Askeri Baytar mektebi ihtiya sa suretile satın alınacaktır. 
cı için 3S kalem laboratuvar a- Münakasası 11/ 1/ 933 Çartıım 1 
lit 'V'e edevab pazarlrkla satm ba günü saat 15 c!e T oıphanede 
alınacaktır. Pazarlığı 26-12- Merkez Kumandanlığı Satmal- ı 
932 Puarteai günü saat 14 te ma Komiı:ronun<la icra kılma
Tophanede Merkez Kumandan caktır. lıteklilerin şartname ve : 
lığı Satm Alma Komisyonunda nüml1De9İni görmek için aabah ı 
icra kılınacakbr. lstekl>lerin i- saat 9 da"D ona kadar her ıün 
zahat almak için sabah saat 9 ve münakuasma giri,eceklerin 1 
dan ona kırdar her gün ve pazar belli valktinde komisyonda lıa
bia eiri~klerin belli vaktin- zır bulunmalan. 
de kounıyonda hazır bulunma- (372) (6702} 
lan. (366) (6669) • "' ' 

2022 Dikim Evi ibtiyacı içi.n üç liı- I 
Kuleli Aıkerf Lisesi ihtiyacı te muhteviyatı ilik kesim ve 

için 1680 lalam maa ıerpu, da düz makine yedek ali'.t ve ede- ı 
bili elbise kapalı zarf ıuretile vab aleni müırakasa suretile sa 
satm almacaktır. Münakasaaı tın alınacaktır. Münakasası 
28-12-932 çarşamba günü saat 14/ 1/933 cumartesi ııünü saat 
15 te lıt'uıbulda Tophanede. 14,30 da Tophanede Merkez 
Merkez kumandanlığı eatmal- kumandnalığı aatmalma lromis 
ma komisyonunda icra kılma- yonunda icra kılınacaktır. la
caktır. T · lerin §&rtnamesini teklilerin tartnameaini görmek 
görmek içliı sabah saat 9 dan ' için sabah saat 9 <lan ona kadar 
ona ka~ar. her ,~P ve münaka· her gün ve münakasaya girite
ıuma ııtırak !çın de tartna- cekJerin belli vaktimde komis. 
meai veçhile huıTlayacaklan yonda hazır bulunmaları. 
teklif mektuplarım ihale eünü- (374) {6703) 
llÜa muan- vaktinden ev- • ... .,, 
.-el komiay- riyaıetine ver- Harp Akademisi efradı ihti-
meleri. (320) (6405) yacı için 200 kilo ayva ve 200 

• • • 
1553 kilo kayısı reçeli pazarlık aure

tile n hn alınacaktır. 22 kimı-
11.uevvel 932 pertembe günü aa
at 11 de T oıpha.nede Merkez ku 
mandanlıfı satmalma komisyo 
nunda icra kılınacaktır. istekli
lerin ~artname ve nümuııeaini 
görmek için sabah saat 9 dan 
ona kadar her gün ve pazarlığa 
giriteceklerin belli vaktinde ko 
mi.yonda hnır bulunmaları. 

Askeri T dıtıiye ve Baytar 
mektepleri ihtiyacı için 770 a· 
det ket- mendil paıı:arld<la sa
bn ahnacalitır, Pazarlığı 24-
12/932 cumartesi günü saat 
14.30 c!a Tophanede Merkez 
Kumandanlıtı Satın.alma Ko
misyonunda İcra kılmacaktır. 
lstıeklileria ıartname ve nümu
nerini eörmek için sabah saat 
9 dan ona kadar her gün ve pa
zarllğa giri,eceklerin belli 
tinde komia)'Ql'lda hazır bul 
-lan (372) (6701) 

• • • 
Gedikli Küçük Zahit mektebi 

ihtiyacı için 27 Ton lavamarin 
400 kı1o odun pazarlıkla sabin 
alınacaktır. Pazarlığı 22/ 12/ 
932 Perf4!1Dbe pnü saat IO da 
Tophanede Mer'kez Kumandan 
lıiı Satmalma Komiıycınunda 
icra kıl .. caktır. 1.teklilerin i
zahat almak için sabah saat 9 
dan 10 kadar her gün ve pazar 

(376) (6'705) 

* * * Ankara Dekovil bölüğü ihti-
yacı için vagonda teslim 40 ton 
lavamarin klSmtlril pazarlıkla 
astın alınacaktır. Pazarlığı 22/ 
12/932 pel"fesiıhe g6nü ıaat 
14.30 da Tophanede Merbız 
Kuma.ndanlığı Satınalma ko
misyonumla icra kılınacaktır. 
lıteklilerin tartnameaini gör
mek için sabah saat 9 dan ona 
kadar her gün ve pazarlığa giri 
!eceklel'İıı belli vaktinde ko
miıyonda hazır bulunmalan. 

(375) (6704) 

Sablık Ev 
latanbui Vilayeti Defterdarlığından: 
Bakırköy, Kalitorya köyünde numara 21, iki katta sekiz oda. 

bahçe. kuyu ve aairesi vardır. Kirgirdir. Satıtı (1700) liradan 
açık arttırnıaya lııonmuştur. 28 • Kanunuevvel • 932 Çarıamba 
ıüııü ıaat on bette Defterdarlıkta ibate olunacaktır. (6472) 

1771 

Şirk . i Hayriyeden: 
istiare iıkeleıl ittı..ın.delıi tim çöhnüt Ye Y&P'lrlann YIUl&§IDllSIJ>. 

~ tehJlb İll<illle• Frllmüı old ...... an ;,•an aben bilar npurlum mez
kul' iskeleye uğnmıyacağı ilan ıola..,r. 

ğıncla.ıı ihalesi tehirle21-12-9S2 
Çarşamba günü .-at 14 te yapı 
lacaktır. Taliplerin 111rtnameai
ni görmek üzere her gün ve mü 
nekaıaya iıtirak için o gün ve 
vaktinden evvel komisyona mü 
racaatlar. (5015) (6638) 

(1939) 
••• 

Niğde 41. Fırka garnizonu j. 
çin (180.000) kilo ekmek kapa 
lı zarf usulü ile münakasaya ko 
nulmu,tur. İhalesi 11-1-933 

çartamba günü ıaat 11 dedir. 
Taliplerin t•rtnamesini gör
~ek ü.~re herııün ve ihaleye it
tırak ıçm o gün ve vaktinden 
evvel Niğdede Satmelma Kom. 
na müracaatlan. 

(1058) (6672) 
• • • 

Pazarlıkla satın alınacak olan 
13,800 kilo kuru üzüm Çatalca 
nın olmayıp K. O. ve 1. F. ihti
yacı için oldufu taıhihen ilin 
olunur. (5015) (6707) 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fal>rika~an • 

TÜRK ANONiM ŞİRKETiNDEN ı 

A 1pullu şeker fabrikasının İstanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere satılrr. 

Kristal toz, ki o u 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381/2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 
rilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: lstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

1339 
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, 
SEYR FAIN 

Jüriiu wıı O.lats Dp~ 
""41 a. ua. IUlıi A.. ıı. kecl 

ı !ııardarRde .... ı . • , .... 

IZMIR - Pi E •· iSKEN
DERIYE POSTASI 

"EGE) 20 birlnd 1ı1-1 DUO ıah llde 

fRABZON POST ASI 

KARADENiZ 
21 birinci klnun Ç&rfamba 
18 de Galata rıhhmından 
D6ntiıte Tirel:o!uya da 
uğrar. 

IZMIR · MERSiN POST ASI 

ANAFARTA 
21 birinci ka~ u l çarşamba 

10 idare Rıht ımından ka:
karlar. 

24 Birinci kinu ı CU'.llar~ 
fesi abahında 'l it bare 
KöprOden Kadıköyüne 8,10 
da hareket e i en sefe r 8,0S 
de ve Kadıkö7ünden Kep· 
rilye 8,40 da bncke t eden 
sefer de 8,30 da kalkacak· 
hr. 

1993 

1 tLAN 
1 Cedikpe .. da divani i.li mahallesin 

ele 1li nuımralı diikkiında bakkal 

ArnaYUt oif• K.iryako · efenclile bu 
"- cwuıklıktan besabatı kiffetcn 
keeerelr ayrıldıfmıdan keyfiyet ıtAn 
olunur. Vaıil Nikoliidio 

lıtanbul ilıinei icra memurluiun
dan: Mukaddema Eyiipte Rami kö
,U.de Cuma mahallesinde 28 numa. 
ralı laaoede miikim iken Bi.libara 
Bandırmada olup mahalli mezkiırde
lıi ilaınıetgihı meçhul bulunan Ha
tim Osman Beye: lıtanbul ikinci 
icra ınemurlufundan: Hayriye Ha
nımm ileyhinize· lıtanbul M.hke
ıneyi aaliyc dbncı hukuk dai..-in
den i•tib!al ve bereyi iııfaz dairemi
ze t .... di eykdfii 11·10-932 tarih ve 
932 ı ZOG2 nmnaralı hükmü ilama na 
zama müdtlei mümalleyha nezdin . 
de olup ayda yedi buçuk lira nafaka 
Yermek ıuretiyle mecbur tutul· 
mağa kanır Yerilen Küçiik Mu • i 
Pn '-veçhi hüküm ilim Nafakanın 
tııbili amnıncla berııyi tevdi tanlı
- p.clerileıı icra emM ikamet
ıU. hıuaneızm meç.haliydi h ..... i. 
De ~ teblif takarrür ebnit tari
hi ilindan itı"baren bir ay zarfında 
932-436.1 dosya nlllDlll'U.İyle icramn 
-._ ..a.ıelzim tetkik merc:ün. 
den - temyiz yahut iadeJi~
habme yolu ile ait oldufu mahke
mede bir karar &eti ııııediiiaiz Yep

hat hiikiiıft olunu parayi öcfmleai. 
.liaoiz yeyi' milddeti mezkür zarfın
da borcun ltfa11na tekabül edecek 
ınal beyanmda bulunmadığıarz tak
dirde bermucibi büküm ve talebi 

.,.üteakip maıımelib icraiyeıiln iP)'" 

bmızda olarak infazına t..,,esıiil -
~ maliımu nuır bıdiııunak ye ol 
ı.pealıl leni -.Uin teblii makaım . 
• lıaia Ol-k iİııere ı · tebliği 
kl!7fi.F ..olwwr. - -----Bi.rina Ti.ret m·h• i=den : 
Mlıiııaliki Şarkiye Fraıuız Bankası 
Anıbtı laak Sagea efendi tarafın
dan Sirkecide Aksaraylılar hanında 
17 numarada Çingilli Zade Omer 

feyzi Ye mahtumlan Şi<keti aleyhi
ne 932-918 numaralı dosya ile açı

'- alacak danıından dolayi clavıı o 
lunan Şirkctiıı bulunduğu yer billıı
mediğinden gazetelerle 6-12-932 ta· 

ribinde mahkemeye gelmeleri ilan o

luıımu, idi. Müddeialeyh Şirketin 
gelmediği bu celsede evrak okun
muı Te hakJunda da hukuk USUf 111U 

bakemeleri kanununun 405 inci rnad 

ııleaiaııı P... N•P kararı nrilerek 
bhlnlrat 10-1-933 salı günü ıaat on 
buçuğa bıırakılınıttır. Borçlu Şirket 
ı.em giin<le ıelmediği ve gıyap ka

rannada itiraz eylemediği surette 
davayi kabul etmit nazari.le bakıla
cağı hnkuk uıul r.luhakem•leri )..._ 
nunuıaa 141 i,.q maııldai ınucil:ıin
ce ilan olunur. 

lıtanbul yedinci icra memurlupn 
dan: Bir borçtan dolayi mahcuz' ve 
paraya çevrilmesi mükarrer KacllEe 
kıuıape taknru ve san yaldızlı !!Jar
yola 24-12-932 cumartesi sünü -t 
dok ızdan itibaren Fatihte çarpmba 
cadrlesinde Darülfafakıı mektebi c:İ· 
nnnda bila No. lu Emine hanı:ıqın 
hanHİ önünde •ÇJk arttırma sureti. 
le satılacağı ilaıı ol un ur 

ZA YI - 6244 numaralı maaı sene
di remıimi :zayi ettim yeııiııini çı
kartacağımdan eskisinin bükmu vak 

' tur. Muhiddin. 



HE[) 
kart• en müeasir ilfıva SER N 
haplandır. Deposu, latanbul'cla Sir
kecide Ali Riai M•kez ,...zenetidir. 
T•tray• 150 kurut posta ile ıöncle
rilir. İzmir' de lrı•t pazarmd.ki, 

. Tnmon'da Yeni F...ı. ec::ıanelerin
de lııalunur • 

Bir Elektrik C han • 
Faydalı ve hoş bir hediyedir 

ı ELEKTRiK ! ! "t 1 8LIL0Uf'1 ! t 

OM ! tA aA ' 111' IJıt 
KUillU7HA 4Ufl ! ··• • S A T ·i E 

111 c-ı~ . 
' 

6 ili 12 ay vade ile 
... l - • . ..... ~ 

lAlrllMA.iM ı<i ltj ~I Mıt1'1YltJ\ 
rn ....... fllADA °'ı.Tı IÜJIVI ·· Üf\A 
lntOt ruvALl T HA ... ıÇıH ıu~ 
HfofVt ltfliıM Su A4'fN ... Tl'\Af..A 
""'"kd ILl~ ~ '"'

Çok ucuz K ştliyü Çok ucuz 21 
tanbul'cla Çalanakçdar'cla Bali Zade Kuıtüyü fabriusmda yastık, s b ı · 
rgan, ~ilte ve kuttüyü fiatlarmda yüzde yirmi tenzilit vardır. ene aşı ge ıvor 
başına kadar lruştüyii lmma•lan da bulunur. Tel. 23027. _ 

Jıtl,.lıtUJIV .. ı_ ~~---~--~---~~~~~~~-1-350- •• •• 

• 

- DEYİN İLMÜHABERİ 
Alı r, satar, mah!up yapa ·, ve bonolarla iıler gö r.ır 

R l•' ... -· ~ T Mak5udiye Han No. 35 l1"'1ı•ln 7.• ,. 
M. Dervi§ Tel. 23397 

2036 
--- ------------------ --

Alır.an kitapçı, Alman kltaplan ea 
ucuz satar, Beyoğlu, lstildil cadde-

6 ila t2 ay VERESiYE KAPPS si 390, laveç sefareti kartmncla. 
1747 

!iATiE İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Dört Muhafaza mevkünin tamiri ilanıdır. 
1 - Kabataş, Arnavutköy, Y eniköy hamam yeri mahalle 

mahalle muhafaza mevkilerinin tamiri. Açık kırdırmaya konul • 

muıtnr. 

2 - Kırdırma tartları ki.ğıdınm lastikli auretleri İatanbul 
Gümrük Muhıı.fua B şmüdürlüğünden alınacaktır. 

1 

3 - Kırdırma İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğün-
de ku rulacak alım aatmı komisyonu tarafından yapılacaktır. 

1 4- Kırdırma 5/ 1/ 933 tarihine raalıyan Perteınbe günü sa
at 14 dedir. 

5 - Her iatddi, biçilmiı bedelin o/o 7,5 ğu olan 54 lira 40 
kuruıluk muvakkat ıüvenme "teminat" larile belli saatten evvel 
komiayooa gelmeleri, (6597) 

1 1881 

1 !:.!!.:t_~almüdürlüğündem 
1000 Lira Balmumcu çlftliti ve Zincirlikuyu caddesi üze

rinde kar kuyusu namile maruf arazi. 
Ku. 40 Beher arımı Beıiktaıt• Yenimab&llede Nar sokağın 

ı da 1, 3. 5, 7, 9, 11; 13; 15; numaralı arsalar. 
Balida kıymet ve adrealeri yazılı mahallerin mülkiyeti mü

zayedeye vazedilmiftir. Bedeli ihale pefİn oıııak üzere taliplerin 
ihale tarihi dlan 26-12·932 pazartesi ıünU aaat 14 te Betiktaı 
Mal Müdürlilifi Sattı Komisyonuna müracaatları. 

Şeraiti öirilnmek isteyenler her ıün mür...caat edebilir. 
r (6465) 

------------------------------------~1770 

Eğer vaktile iş Bankasından bir kumbara alarak pa
ra biriktirmiş olsaydı, şimdi bu felaket karşısında: 

Tayyare Yılbaşı Piyangosu 
Büyük Mükafat 1,000,000 Liradır 
Büyük ikramiye 500,000 Liradır 
Keşide Yılbap gecesi yapılacakbr. 

Taliinizi deneyiniz.. 

Dimdik durabilecekti! Acele ediniz •• 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
15 ~inunuevvel 1932 Vaziyeti 

AKTiF PASiF 

Kasa 
Alon uli kilog. 
Banknot 
l' f•klılr 

10.588-015 

Dı bilclekt llababirler 
Altın safi k.ilor. 8.848-!05 
Türk Llruı 
Hariçteki llallabirlen 

Aluns ııhvlll kabil dö•l•I• 

Hadae TabYlllerla 
l'crubıe e411en nrılu ıııktfyı lllrfllıll 
K•n on un 6 n 8 bıcl mıddıleıiııı to-dlbm 
nkl 1edty11 
Cüzdan 

~encdıt 

Eıb•m ve f Deruhıe edilea nralu •iltlyı 
T•hvlltı l hrfılığı ( tılbarlkıymedı ) 
l'•b•m ve Tıhvt!At 

Altta ve Döviıı; flzeriae aYaa• 
' Senet üzerine avaa• 
Hlııedarlar 

uhtellf 

14.844.508, l I 
7.142.270,-

545.4113,59 

11.41 i.827,0ll 
877.066,02 

1 
Un !18.748.508,

.- 8.Ma.568,-

Un I. 861.55B,98 

1 . 17.Ji5.825,
.. 955,000,-

Yeküo 

Lira 

22.S82.ll66,70 

6.289.893,04 

780.Ht,08 

IU.900.000.-

18.944.878,91 

17.769,07 
5.005,66 

4.458.805.
_ l .? 50,28 l.!4 
224.673.642,72 

_.. ....... __. ............. 

Serm•ye 
TeclaTtlldeki Baakaotlar 
Deruh(ı edilen nrakı •lidyı 1118.748.SCS,-
(ıaanun 6. n 8 inci mıddelerfnı tovflkaıı 
nkl tcdlyaı -8.848.563.-

Denıbıı edllt• nrüı nakdyt bıldyffi 154.900.000,-
ICUfllıfı tımıunın alııa ol&nk tldnllı •u 141il• 1-l -Lira _ ___,;;a;..;:688.::.=.ooo,:.::.:ı.-_ 

Vadesi• TeY ta 
Dam me•d-b .... 

YekftD 

ha Gzeriııe avan• ~• Ssl/2 

Lira 
15.000.000, -

163.588.000,-

10.918.868,f.~ 

ı .ou. 881,18 

U,088.442,119 

ı 

tt4.6711.M2,72 

1 
1 

En iyi hediyeleri hazırladı 
• 

Kravat, mendil, eprp, elbiselik, 
gömleklik ve 

pi:amalık kuma§lar - Haıik11lilde güzel: 

• 
Sun'i ipek Çiçekler 

Pera Palas Otelinde 
24 Klnunuevvel 1932 

NOEL REVEYONU 
Noel ağacı - Tezyinat - Zengin 

kotiyonlar - Sürpirizler 
Saat 22 den ıece yarıauıdan ıoDra 4 kadu devam edecek 

"SUPE .. için ı~fnlan,.ı:ıa ~v .. Pen t,.mi.., edia:'I!. 

NEZLELER 
Emulıion SCOTT ile muntuamaa ta· :i:'.ö 
da"iıi halinde vtlcudu besler, kam ıı:e• &) 
ğinleftirir ve iatan mikroplanDa karp 

tabii mukavemeti artar. Bu tara · , . I 
tedavi, aezleyi tevkif, &kıOrOğtl · . • 
teskin ettiif ıibl bnttın ıaytf ve kıt butahlda· 
rile muup olanlara ladel 11hbat eder. 

• Emulaion SCOTT ilmine iyi dikkat ediniz. 

EMULSION SCOTT 

Emlik Sahiplerinin 
Nazan Dikkatine 

EmlAkinizin idaresini ıağlam ve 
emniyetli ellere tevdi ediniz 

Galatada ÜnyonHa-
1 nındıİ "Jerans Türk 

Limitet Şirketi,, 
bu evsafı haiz büyük bir mües
sese olup çok uygun şeraitte mülk
lerin idaresi, alım sabm, icar ve 
isticar, ikraz ve istikraz işleriyle 
iştigal eder. Telefon 43358 

' 


