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Telefon tirketil• •tkGmet .,._ 
-.la akteclilen muka..eleye ıöre, 
telefon ücretlerİDİn teabitinde La
ıiliz liraaı nasan itibara alına
caktır. Şirket bu hükme iatinat • 
derek lngiliz lirlUI :rfilueldikçe. 
telefon ücretlerini de ona röre art 
tun111- Şimdi seçen 97liilden beri 
lngiliz lirumm kıymeti düşmekte 
olduiu halde fiatlan ona ıöre 
teabit etmediiinden bir ihtilaf çık 
IDıfbr. 

1 ' • 1 • b. . . . . 1 . . . . 

Şirket iddia ediyor iri lnıriliz 
liraaı tabirinden maluat, altm idi. 
Altm lngiliz liraıınm kıymeti de· 
iipnediğinden, ücretleri de deiiı· 
tirmek lazım gelmiyor. Diğer ta• 
raftan mukavelede lngiliz lirası
nın altın lngiliz liraaı olduğu tas
rih edilmediğinden arada bir ih
tilaf çıkmıttır. Ve bu ihtilaf ıim
di ~~rayı Devlet tarafmdan halle
dilecektir. 

Filhakika ihtilaf ince bir hu
kuk meıeleaidir. Bir mukavelede 
ecnebi paraaırun üç rolü olabilir. 

ı - Doğrudan dofnıya tediye 
"kçeıini tetkil eder. 

2 - Borçluya bir muhayyerlik 
ı...1.ışeder. Yani borçlu iaterae ec
nebi paraaı. iaterae tediye giinün
delri tutan üzerind"n memleket 
parası verebileceğini ,öaterir. 

3 - Tediye akçeai memleket 
paraaı olduğu halde mütemev• 
.;ç olan memleket paraamm kıy
metini sabit kılmak üzere kulla
nılır. Yani bir mikyas hizmetini 
görür. 

Birinci ve ikinci şekillerde her 
iki taraf ta mukavelede tasrih e
dilen para üzerinde ısrar edebilir
ler. Gerek borçlu, ıerek alacaklı 
111ukavelede paranm nev'ini taırih 
etmekle bu para üzerindeki Borsa 
temevvüçlerini de göze alnut bu-
1-urlar. 

Ancak dnamlı bir mukavele
..U. ahkamını tatbik etmek için 
ecnebi parası sabit bir mikyaatır 
diye kabul edildiği zaman it hat
kadır. Harbiumumiden aonra ln
ıriltere hükumeti bir kanunla is
terlinge albn kıymeti vennitti. 
Ve bütün memleketlerin paralan 
İner çıkarken, iaterling sabit bir 
Para idi. Bu itibarla birçok mu
kaveleler apılırken, lngiliz lira
., esas tutuluyordu. Bizim güm
rük kanununa merbut tarife bile 
lngiliz lirası üzerine idi. Eylul 
1931 de lngiltere hükUmeti gene 
bir kanunla altın esasından aynl
dı. Ve isterling te sukut etıneğe 
baıladı. Bugün kıymeti en az müı 
takar olan paralardan biri olduğu 
İçin biç te sabit bir mikyas vazife
•ini göremiyor. 

Bu vaziyet te bizi aul mevzuu 
bahsetınek iatediğimi:ıı meseleye 
tetiriyor. Birçok ıirketlerle hüku
laı.et ve belediyeler araaındaki mu 
kavelelerde iaterlina eaaaı tutul
laı.uıtur. Bazılannın mukaveleleri 
>ukanda izah ettiğimiz birinci u
IUfa dahil olduğundan bunlar ln
l'İliz liraaına olan itimatlarmm 
-...,.nnı göreceklerdir. Diğerleri 

İç;., de artık iaterlinıe asılıp dur
laı.akta hiç bir fayda yoktur. Bili.
ki. Tele fon tirketi meaeleainde ol
duğu ıribi bir takım üıtilaftara 
ıı.eydan verir. Türk paraaı bugün 
dünyanın en sağlam paralann· 
dan biridir. itte ticaret mü.-aze
l>eai lehimize olarak 'kapanan bir 
'erıeyi daha ıeçirmi~ bulunuyo
l'ılz. Türk paraamda bir istikrar 
~ule gelmiıtir. Bu tirketler Tür 
lıiyede it ırörüyo~lar. Maaratlan
lıın kıamı küllisi Türk paraaile ya 
llılıyor. Ocretlerinl de Türk para
Iİle almak kadar tabü bir feY ola
ııı.u. Binaenaleyh hiikWııetle ve
)a belediyelerle bu yolda muka
~ele akteden ~irketlerin, buıünkü 
kraite intıbak ederek mukavele
~l'İni Türk parasına tadil etmele
l'İııi beklemek yerinde bir temen
ıı; olur. Bazı şirketler dolan ter
tilı etmeğe batlamıtlardır. Hal
lıııı.; aon cümhur reisi intihababn
dıı doların ne tehlikeler geçirdi
lini Hoover ıibi salahiyettar bir 
ı\tnerikalı devlet adammm ağzın
dan iıittik. Şirketler, sağlam ve 
ltıüatakar Türk paraaını bırakıp 
t.,. tnukadderatlannı ecnebi para
lııı.,. bağlamakta devam ettikçe, 
~ilaflann nihayeti ırelmiyecek-

• 

. .. 
lngiliz-lran ihtilafının ' 

tetkiki tehir edildi 
İran herhangi bir tecavüz için 
askeri hazırlıklar mı görüyor? 

lngiltere Meclisten ne istedi? 
CENEVRE, 

20. A.A.- Mil
letler Cemiyeti 
konseyi, 69 an
cu içtima devre
ıini kapatmıı 

ve Ki.nunaaanl 
den nvel bir i
tilifa rapteclil
mea.i ihtimali 
mevcut olan 1 n
ıri!i:ıı-lran ihtili 
fmm tetkikini 
Ki.nunuaani iç
tima devreaine 
tehir eyleınİftİr. 

Konsey, ayni 
zanıanda Lebia 
tanın zirai iala
hatı hakkında 

Lehistan ile Al
manya arasın

da mevcut olan 
mü,külatın tet
kikini de kiınu
nuaaniye bırak

mııtır. 

CENEVRE, 
20. AA- Mil
let Cemiyeti kon 
aeyi,dünkü celse 
•İni lrancla pet-

lran Şahı Rıza Pehle11i Hz.ntn geni 
bir resimleri 

rol itletme imtiyazı verilmiı Anglo
Penan Oil Company imtiyazmm 
İran tarafından fea.bi üzerine tahad 
düa eden ihtililın tetkiki ile meıgul 
olıımttur. 

fngilteıe hükumeti, meselenin i
zah ve teırihine müteallik olanak ce 
miyete cöndennit olduğu metni net 

(Devamı S inci sahifede) 

Komünistler dün 
mahkôm edildiler 
Adliyede yapılan nümayişi 

Nümayişçiler hakkında yeni. 
den takibat yapılıyor 

Niimayİfçi lıomünrader hakkında 
yeniden takibat )'Gpan B"f müd

deiumumi Kenan Bey 

Otuz bet kitiden mürekkep bir 
kafileİıalinde komünistlik tahrikr.b 
yapnıaktan maznun olarak Adli
yeye verilen ve hafiyen muhakem ... 
leri cereyan edenlerin muhakeme 
leri dün neticelenmiıtir. Maznun
lardan cürümleri sabit olan Meh
met Ruten oğlu Mehmet Emin 7 
sene, Mesut oğlu Tali.tla Tayya
reci Cemal dörder sene sekizer ay, 
Zeynelabidin oğlu irfan, Danyal 
oğlu Ramiz, Tete Hüseyin, Tora
man Ounan, Molla Yakup oğlu 
Omıan dörder sene Üçer ay, Ma
dam Vilda, Hüseyin oğlu Salih, 
Mahmut oğlu Mehmet Nuri, Feh
ıni oğlu Nihat, yüzbatı Hüseyin 
oğlu Selim Sım, Hayri oğlu Rıza, 
Asker Nizamettin, Faik usta, Meh 
met oğlu Ahmet dörder sene hap• 
M mahkilm olmutlardır. Diier 
auçlulardan Sabri oğlu Mehmet 
Emin, Ahmet oğlu Şükrü, Hüaeyin 
oflu Mehmet, Mehmet oflu Zeki, 
Fuat oilu Retat. Bulıraryalı Na-

(Devamı S inci sahifede) 

Ha/Jıevlnde dün umumi bir lt;tlma yapıldı 

Başvekilin 
İzahatı 
Borçlar meselesi 
fırkada vörütüldü --Recep b. mühim bir 

ıwnferans verdi 
ANKARA, 20. A. A. - C 

H. F. grupu idare Heyeti Ri
yaaetindeıa: 

C. H. F. ırrupu umum heye
ti bugün öğleden sonra Tekir
dağı meb'usu Cemil Beyin ri
yasetinde toplanarak borçlar 
me•'eleai haldcnda Bqvekil 
Hazretlerlnin izahatını dinledi. 

Bunu müteakıp lcitibi umu
m; Kütıdıya meb'usu Recep 
Bey Avrnpada yapbklan ıeya
hata ait mütahede ve tetkikleri 
hakkında bir konferana verdi
ler. 

Rect>p Beyin konferansı 
ANKARA, 20. (Telefonla)

Fırka grupu umumi heyetinin 
bugünkü i5tİmaında Fırka ki
tibi umu .. ri~; ~~ B. mühim 
bir konferan• vermiş, seyahat 
mtiba ve müıahedelerini nak
letmi,tir. 

içtimada müstakil mebt.alar 
da, vaki davet üzerine, bulun
nıuııılardrr. 

Doktorların 
Kazancı 

Kazanıp kazanmı
yanlar 

ayırt Pdilmeli 

Tevfik Salim Pa,a 

Etıbba Odası Reisi Dr Tevfik Sa
lim Pı. hekimlerin kazanç kanunun
daki nziyetlerine dair, bir 
muharririmize demittir ki: 

- Meclis Encümenlerinde buna 
dair yapılan tetkikabn, artık son 
safhasına yaldqımf olduğunu zanne 
diyorum. 

Geçen aene tabiplerimizin bu hu
sustaki nolrtai nuarlannı birçok 
fırsatlarda izhar etınit ve ınütalea-

( Devamı S inci sahifede) 

200,000 
Liralık 
Emlak! 

Hük4mete intikal 
ediyor; Defterdar
lık takibata baıladı 

Bono 

1 
Suiistimali mi 
Sabık lakan müdürü 

ile iki 
kişi tevkif edildi 

Vilayet tıkan dairesinde ba 
zı memurlar ve hariçten alaka
darların iştirakile yapılan bir 
suiiıtimal meydana çıkanlmıı 
ve bunların lüzumu muhakeme 
!erine vilayet idare heyetince 
karar verllıniıti. B\Ullar yirmi 
dört evi ıahte veaikalarla tem· 
lik etmişler ve hemen de sat
mıtlardı. Haklannda lüzumu 
muhakeme karan verilenlerden 
ekserisi buna itiraz ettiklerin
den. evrak Devlet Şuraaına gön 

Sab:k lskAn mOdüra 
Cemli Beg 

derilmitti. Devl&t Şllraıı tahki 
kat evrakm<la bazı ifadelerin 
daha alınmaıma lüzum göater
miı ve vilayete iade etmittir. 
Bunlar ikmal olunacaktır. 

Bono aullstlmall mi? 
Bundan baıka iıkin idareain 

de yeni bir bono ıuiistimali 
tahkikatı yapılmaktadır. Anka
rada bulunan mülkiye baımü· 
fettiıi Hacı Hüanü Bey bu itle 
orada da me,rul olmaktadır • 

Ankarada müfetti9likten ge
len tevkif müzekkereai üzerine 
bu yeni meseleden dolayı ıa
bık iıkan müdürü Cemil Bey i
le daha iki kiti tevkif olumnut· 
tur. 

98 bin liralık bono 
ANKARA, 20 (Milliyet) - latan 

bul iskin dılireıİnde yapdmıt olan 
bono ıui istimaline ait tahkikat ve 
Viliyet idare meclisinin raporu Ve
kilete ıeldi. Bu sui istimal üçer ku
ponlu olmak üzere doksan ıelıiz hin 
liralık bono üzerinde yapılmıftır, 

Borçlar 
itilafı 
Parise gidecek he
yet tayin ediliyor 

ANKARA, 20 - Yeni borç 
lar itilifnameainin metnini ha
zırlamak üzere 
Pariıe gidecek 
heyetimiz bu 
~nlerde taay
yün edecektir. 
Hariciye umu
mi müdürlerin
den Cevat, na
kit itleri müdü
rü Sım Beyle
rin heyete dahil 

1 olacaklan anla-

latanbul Defterdarlıiı çok mü 
1 

tılıyııillıw•.•••••••••lll 
hiın bir hileki.rlıim tahkiki ile 
meıguldür. Defterdarlıia vuku 
bulan bir ihbarla meydana çıkan 
bu hilekarlığın eaaaı ıudur: 

Aslan Nevtehirli olup umumi 
harpte lıtanbula ırelen ve burada 
tüccarlık yapan Odokaiyoa Paıka 
lidiı efendi iuninde Ounanlı teba 
aamdan bir Rum mütareke eına· 
ımda buradan firar etmiıtir. 0-
dokıiyoa Paakalidia efendinin la
tanbulda 200 bin küıur lira kıy
metinde 36 parça emlaki vardır. 
Firar edince bu emlak diğer fira
ri Rum emlaki gibi hükümete in
tikal etmittir. Fakat cümhuriye
tin ilinmı müteakıp Odolulyoa 

(Devamı S inci sahifede) 1 

Bugün 
4 ünrü sahlf ede 

Erzuruma Selam 
/'alih Rıfkı 

ti ıncı &ahi/ede 

Bu da Hacivat için 
Selim Nüzhet 

Güzel Yalo11anın bir klJşe&I 

Y alovanın imarına 
yardım edilecek 

Yalovada ev, otel yaphracak. 
lara bedelsiz arazi verilecektir 

ANKARA, 20 (Milliyet)
y alovanın imarına yardım için 
hiikUnıet Meclise bir kanun la
yihaaı tevdi edecektir. Layiha 
Heyeti Veki:lede müzakere ve 
kabul edilmittir. 

Layiha esaılanna ıöre Y alo
vada ev, otel, dükkan yapbra
caldara. yaptıracaklan inşaat 
ni&betinde bedelıiı arazi erile 

cektir, Bu arazi iki bin metre 
murabbamı geçmiyecektir. 

Yeni lokanta binası 
ANKARA, 20 (Milliyet)

Seyriıefain bütçeainde 12 bin 
liralık münakale yapılmaıı hak 
kmdaki layiha Bütçe Encüme
ni tarafından kabul edilmiıtir. 
Bu para ile yeni lolranta binaıı 
İDfa olunacaktır. 

Seyahat notları 

Büyük Bir Avrupa Şehri 
Hayatında bıiyülı bir A11rupa ı hadetnamelerine ralrnen, fU iri 

ıehri /lÖren bir adam kendini, aon kannlı Franlılurt'lu aacuk tücco
radan göreceği bütün büyük Av- n lfÖ~nde yine bir iunırl ltaç61• 
rupa fehirlerini e1111elden ırör- nmdan baılıa bir ıey defil. 
müı addedebilir: Bu ıehirler o 
kadar biribirinin efi, o kadar 
larlıınzJır ! 

(Franlılurt) ehemnıiyetm bir 
yer zaruıedilmesin: Eıkülttı Al
man lıayaerlerinin taç lfİyme me
r<Uimi burada yapılırdı; mcıhur 
Ha:ydelbcrg dariilfünanu onan 
man•&Iİ çemberi içindedir; W.U
badttı, Hamburg, Naaheim ıribi 
ulıi Ruı prenılerile lnırili2 milyo
nerlerinin toplandığı en ıılt Av
rupa lıapucaları, hudatau11 parlt
lan, aaıgin 1fazlnolan, hayal do
lu /lÖllerİ, nyah llC beyas lıuia• 
lan, heykelleri ile lukıyelerile, 
hep onun etrafındadır. Hele, nü
lunmun onda ilıi nüıbetinde JIG• 
hadi olduğunu ıöylernelt, bu ıeh 
rin İf itibarile de ne büyük bir 
Faaliyet merlıui balundızlanu 
anlatmağa lıalidir. Altın ııö:ııla 
Muıa çoculılan büyük lıuılar gi
bidir: Onlann halHU/a f11 veya bu 
istikamette UfUfU, yenle, büyült 
hayat cereyanlarının iNi tarafa 
aktıiını göderir; Franlılart'an 
eıki büyük refahından fimdi, ıe
lakte dütmelıte olduiıma, bu ba
yülı kat ıiiriilerinin artık fimale 
hicret etmekte oldulılanndan an
byoruz. 

Gani aıyu dolu baltraçlan 11e 
mulıaddu keçileri ortO#ltda, be
JIQJI lıelene ıanlıp baid"f kura· 
rak Londraya ıeyahat buyuran 
Gandi Hazretlerinin ağııuıdan 
çıkacak aö:ııler dinlenmeden e11-
11el, o acayip lıılıiuıın na.ıl müt
hİf bir ılıandal ıribi medeniyet 
matbuatını İfııal ettiiini hepimi• 
biliriz.. 

Şekil ııarabeti, mihanilıi Aıııru
pa içUı bir ihtilcİl ceaareti wibi ıa
Jlrfıcı 11e ıinirlendiricülir. Anlatı
lan bunım içindir lıi eluer Aonıpa 
ihtilalcileri lnyalet mıultaralıfiU 
İfe baflamqlardır: Valttillt Parla 
.alıalılannda Aour rahihi ı:übbeai 
.,. aalıauyla dol"f'lll (Sarpala
dan) ıribi, .,. baııünH Hitlerci'ler 
ıribi. 

Büyük Aonıpa ıehlrlerinin bu 
wöriiniif yeltnualılıiaıa in:ııimam 
..Jen diler bir tatıulılı da, ar
tılı hayali heyecana ıretirecelr hiç 
bir ( nrn) ihtiPG etmemelerinden 
ileri ıı•li10r. Bu phirlerin haya
tıİıı yer altından ııc hadadan tan
:ııim eden müthİf nıaltine ve elelı· 
hÜ rnueiuleri, fimdi melttep 
ltitaplannda U. çocaltlarına öğ
ntilen bir talnm bait fcylerc 
üıtinot e<llyor. Bımlan bilmek, 

Gece karanlığında İçilıe ırirdl- Hya/ıatin miiltlilatı olan hayreti 
iimiz bu büyük Aııırapa ıehrinl ortadan lıaldırmqtır, 
ikinci ııünün günefi bana binala- Kar,,,,..la yiiJI aen..Jen beri 
rı, caddeleri, maiaaabın H kala- tanıdıiım laltot ıelıi2 Hatten 
bahiile ııönerinu kendimde en kri ..u-/iri oblulwn Franlılurt'e 
ulak luıyrete benzu bir ,.y duy- bolıaralı .,lıi altın phirleri, o 
madım. Zira karfımdal.i büyük hayalin aialerinde yarım görünen 
hayat curu meddinin inni Franlt (Kartaca) yı, (Sidon) a, (Babil)i, 
lurt olduğu gibi, pek ala Pari., (Ninaoa) yı düfiinü;yoram: Yedi 
Londra Vi.)ICllJa veya Bıu/apefhl- ffyycırcye ıöre yedi renge boya· 
te olabilirdi. nan tepelerinde görünmeli mün,,.,.. 

Garabete düf"Md•n iddia edi- cimlerin, anlafllmıu lıeıapltıT 
lebilir ki, büyük bir (lül) mecle- yapfılı pnİf merdioenli lıu
niycti olan A11rupa medeniyeti leler •.. granit ve altın ıütanlu yalr
çerçeuuinde f"klin lilıirden l<Ula lClfllmıu mabetler •.•. Bu tehlikeli 
ehemmiyeti var/ BafUUJI içindeki mabetlerin karanbiında düfiinen 
ne olurea oban bir inoan A11rupa- arılan vücutla, ktıTtal lıanaı/ı, 
lı ünııanına hak kazanmalı için insan batlı ilahlar •.. w bu yaban
muhaklıalı <nrhnda bir ceketi, a- cı ilahlann tüyler ürpertici u
yağında bir pantalonu 1>e batın· ntlıan aan çehreleri ... ııerçi bu u
da fU 11eya bu biçimde bir faP- 1 ki ıehirlerde Franklurt'un palaı
k<Uı olmalı lcİ1'ım. Bu ha1'in 11e 1 lanndalri rahatı ve lokantola
renkm lııyalet, medeniyetin üni- rmtlalıi :ungİn lüıteleri bulamaz· 
lormaıulır. Kulağına doiru çe· dım, lakat ' o ltırmızı cellatlar f"· 
lıilmif ıaltauyla, baıında pembe hirlerinde uzaktan ıelen yaban· 
11eya yefil koca .aniile, ayaltla- cı nyyalı için ne lta-li hay
nndaGondol bicimi renltli papacıı retler, ae miithİf ürpermeler PGr• 
ile f11 Perıçap'b HYo Lahur'la dı/ 
ıı•rıç, tafldılı bütün Olulorıl ... 



arihi tefrika: 50 

93 felaketleri 
Hoover l>eyannamesi- Guya bir ve lgnatief • .. d d• Etas bulundu 

Müslüman, Hıristiyan biribL 
rini kesiyor! 

Dl kongreye gon er 1 Çin _ Japon itinin 

Bir komisyonun borçlar, silah. 
lar ve !kbsat 

daha hayli 
•Üreceği anlatılıyor 

Di1e bafırdr. Hacı Miço, 
bu arada kaı sürükleyip Ame
rika koD10loaluk bayrafl b
narrnda dalgalanan arabaya 
atmıftı. Ktzm yanma Kun-
lı Petroç iıminde biri kendi kız 
kard~ini, Hacı Miço da kızın 
ana11ru bindirdiler. lki kadın, 
kızın iizerine yattılar. Sesini 
çıkartmadılar. Batka bir hıris
tiyan da arabacıruo yanına at
ladı: 

- Haydi! 
Dediler, Araba yı!dınm hı

zile koşmağa başladı. 
istasyonda müıliiman. hı

ristiyan biribirine geçmişti. 
Haber alan zaptiyeler yeti!ip 
dıığıttılar. Mehmet Kavas'm 
eli sakatlaumıt. bir kaç kiti ha
fifçe yara. bere alımtb. 

Araba Amerika konaoloau 
Hacı Lazaro'nun evine cit
miJti. 

• .y. ... 

Softalar vak'asının iizerin
den henüz ay geçmemi!ti. 
Hersek, Bulgariıtan vak'alari
le galeyana gel- dini ve mil
li duygulann üzerinde henüz 
yangın alevleri tütüyordu. Böy 
le bir zamanda ıöyle bir vak'a 
Sel5.niğm bütün müslümanla
nnı at~ledi. Selanik valisi 
Baytar Mehmet Re'et Pata. 
ertesi günü vak'ayı duymuttu. 
Fakat bir Bulgar kızı için 
konıoloalara mesele çıkarmağa 
cesareti yoktu. Kendiıme kal
sa ses bile çıkarınıyacaktı. 

O günü öğle nemazmda 
Hamzabey camisi hmcahmç 
dolmutlu. Namazdan ıcnra 
baıı sarıklı bir hoca halka dün 
kü iti anlattı. 

- Haydiniz, hep birlikte hü 
kümele ~idelim. Mad"'ITlki !"e
le krz. hükümete gelmek üze
re müracaatta bulumnuş, müs
liiman kıyafetine ginni~. orıu 
başkalanmn alması. feracesini 
yırtması islii.miyete hakarettir. 
Hükumet bu kızı S{etirtmeli, 
müslümanlığın terefini yerine 
getirmelidir. 

Dedi. Halk, gürül gürül ca
miden c;ıkarak, yukanya, hU
kümet konağına doğnı yürü
düler. 

J'allllla • m 1 wr ~ . .. . . 
tu. KoD10los ıti muhim 
Kalktı, kmdisi dıe camie geldi. 
Her kafadan bir - çıkıyord1L 
Çeritia bir ki.tıt yazdı. Niko
la' dan kızın verilnıaini iıtıedi. 
Fakat kız verilmedi 

Kendilerile alay ediliyor 
zannına düten ahali kudurdu, 
kabar~ı. Valiyi. meclisi idare a
zasmı birer tarafa attılar. Ca
mim pencerelerindeki demir 
parmaklıkları kopardılar. Bun
larla vura vura iki kOOM>loau da 
öldürdüler ... 

Biraz ıonra İngiltere koı>
aolosunun yaıakçıst ile getiri
l- kız. hüldlmete teıılim edil
mişti. Fakat fgnatiefin um
duklan olmuf, müılümanlar iki 
kıomolosu öldürmüş, Almanya 
ve Franaamn gözünde Türk 
vahteti, müılüman taauubu 
büyüdükçe büyümüştü. 

-30-
Dışarıda oe i('erlde 

yeni gldlfler 
1876 yılı. Avrupada ve Tür

kiyecle yeni akışlara sahne ol
muftur. 12 yıldan beri başta 
Jgnıatief olduğu halde bütün 
oanislavistler..n gözledideri it
ler arbk kendini gösterme~ 
batlaımştı. 

AYTUpanm ortasında yepye-

•• •• • • 
goruşmesını işlerini istiyor 

CENEVRE, 20. (Milliyet) - 19 
lar komitesinin aeçtİği tesvit koml
teai Çin ve Japon b6ldDnetlerinl uz
lafbrmak için takip edilecell as11le 
Ye bulduğu esaaa dair ı.aı- aidatı 

Vaatıinııton 20 (Mllliyet).- M. j dar bitemeı:. Fakat b..zırlık ta h,.. bumetni..Ji~· ~tif~~~-L.-~• 19 '8;" ~ 
Hoover kongreye beyannamesini ft!Yden mühimdir. Hooverin behaet- B ~ ıdıt iki "b..ar....,... b" ~bırif:· 
göndermiştir. Bu beyanname harp ı tiği komisyonda müzakere!- batla bu .: • d n ar e es -
borçlannclan, tahdidi teolibattan ve. nılması için, evvrla İngiltere komi&- 1 :..':J. ~ ır. .

1 
_ b 

ichan iktisat konferansından bahset yon mel&İ•İne iştirake davet edile- 1 metnı ere ragmen, un
mekte ve bu meseleleri görüımek cektir. İ da'.' oonra d~ ed"':ek m~zakere
Üzre kongreden müstakil olarak bir Beyanname Amerikada umumiyet leruı de hayli ıureceği tahmin edil• 
organizma vücudc getirilmc•ini iste le iyi intiha bırakmattır. Maamafi ~i~ir. ~~ Japon murahhası .. ge~e i
mektedir. M . Hooverin fikri fU su- M. Hooverin M Rooıevelt ile teıri- lili.fgnzlıge baflamıtbr. Çunkü 19 
retle buliı1a edebilir: Bu organizma ki meııaiyi temi~ edebileceği şüphe- lar yeni Manç~rya hükômeti~n ta
borçlanru ödemit memleketlerle mü li görünüyor. Çünkü yeni reiaicüın- nınmaMnı tavsı!!'.~etnektedırler. 
zakeratta bulunacaktn. har bu itleri kendi mümeoıilleri ile 

M. Hooverin teşkilini tasanur halletmek fikrindedir. F edakirlık 
ettiği konmyou, borçlar, ıitablar •e 
iktiaat meııeleleri anıımclaki irtibat· Yunan borçlan ı·stenecek 
ları tayin edecelı: . azadan bir kıımı 
iktisat konferansına gidecek, bir kıı- ATIN~., 2!! .A. A_. -;- Bilcümle - • -
nu da tnhdidi tealibat konferansı ila YunAn 1ıyau mahfıllerile borçlar Boncour kabinesi 

, .ıakad.v olacaktır. me«f.,.ini tetki~ ~miş olan Yunan 
Kartdık olmadan borc ilga veya bükümeti, 1920 11tık.razını harp bor- yeni vergiler 

tenz:ı edilmiyecektir. .. ı c~ addı;tmeği ~e ~unun timdilik te-
M. Hoover vaziyetin iıticali ianir dıye edılmemesınden zuhu~ e~ ihdas ·n ı düşünüyor 

olduğunu da ilave etm<ktedir. M. 1 ihtil~ hak~ _hııv~le ec!i!mes•~ PARIS, 20. (Milliyet) - Bon
Hoover Avrupa teslihatının Ameri- ~uhi;"gt~":' bükume.tıne t~ ':tmiJ cour kabinesinin ne yapacağı C!lZ&
kayi da fazla masrafa soktuğunu tir. Şımdilik Yunanıstan bu 11tikra- t 

1 
• efkarı 

1 
ecf" E 

söylemektedir za ai~ fru7.lerin yüzde 30 kaqılığı o- e.~ ve 
1 

mp!!~ ıyM. • n 
M. Hoover İ.unclan aonra Avrupa 1 lan bir mebliğı bankalarda hazır , ~~ '';.::;"."e ~a ~'ter 0 • ~-

claki ikb1adi kqmckeşten baı..et- bulundurmaktadır. ı goretınak, . ~eF çe .açıguu11 • .: • -
• • p a !Çift l'IUdlZ mı cuDID q ... 

mekteclir ve bunun .n~sd t.sl~ı ~bil ı ıh•ustııralganın borçları tanperverliğine müracaat edeceğini 
olduğu .bakkmcla fikirlennı soyle- cöıterir emareler vardır V aridatm 
mektedır. MELBURN, 20. A. A. -- Arguı yüzde onuna varacak nisbette mun-

Borçlar meıeleıinin tadiline gelin- [ g~ete•i~e göre A~ıturalya ~t•~· zam ~r vergi ihdas edilecefi de 
ce, Amerika taviz görmeden artık fe kilı, yeru Zcland mustemleke.•ıne ım ııöylenıyor. 
dakarlık vapamaz. Bütün bu mü- ti.,.len , Avuıturaly~nm . ~nailtere~.e Yeni kabine mediate olnıyacağı 
him meselelerin müzakeratt yeni 1 olan borçlarının f~zl'."'ım tekrar 0 • beyannamenin ana hatlarım baztrla-
kongre gelinceye. yani 4 marta ka- 1 derneğe karar vermıştır. nıışbr 

;~ b~~ı!lli;ıe:::!f!:!'t~,!::ı~ Karşılıklı 1 Alman yada 
toplanarak Veraaillea sarayı-

Küçük 
itilaf nın Aynalar ıalonunda Alman Nümayış· ler Sükunu 

İmparatorluğu adını alan bu 

kuvvet, üçüncü Napoleon İmpa- ~- Mu haf aza Resmi bir teblig 
ratorluğunım yıkıntıları üzeri- İtalya ve Yucoıslav-
ne lcunılmuştu. Avrupa politi- ô neşredildi 
kasının iki ucunu tutan lngil- yada hasmane Reisicümhur bir BELGRAD, 20 (A.A.) _ Kü-
tere ile Rusya, bu yeni kuvve- nürnayi11. berdevam emirname çük itiliıf nazırlannm aon içtimaı 
ti kcnı!i taraflarına çekmek is- Y neticeainde aşağıdaki reami tebliğ 
tiyorladı. İngiltere kraliçesi ROMA, ?O. A .A - 50 sene ey- daha neşretti neşredilmi~tir. 
kızını imparatorun veliahti o- vel Tryestc'de Avusturyalılar tara· BERLIN, . A. _ Volff a- Küçük iti!Af nazırları 18 ve 19 
lıı.n oğluna vermİf, bu yolla , fından !.d~m .. e~lea Gu'.~~~ O~- iant ı teblii İyor: Kanunuevvel tarihlerinde Belırrat 
Berlin sarayında baş yeri tut- clan'm olumunun yıl. donum". muna- Almanya'"-'. diıbili ıükün ve huzu- ta toplanmıflardır. Akteclilen dört 

• 1 rd R d ı ebctile yWnek tabaıl talel>esı Avus- run muhafazasına dair olarak reiıi- celaede, umumi, ıiyaıi vaziyet tet 
mf a~la ça ldfıyo u. Ulhf& L ~· turya ıefarcthane•İ önünde bir nİı · cümhur Hindcnbourır tarafından i.. kik edilmi§tir. Oç nazır bili iatiı-
~IP teı;e e 1870 mu areoe- mayit yapmağa kalkışmış fakat bu 

1 

dar . edilen emi<name lıugün neJreclil na tekmil meıeleler hakkmda yal 
ıi:ncle bıtaraf kaldı1clarmın kar- teşebbüıünde muvaffak olamamq- mittir. · nız hali hazırın istilzam ettiği bat 
tılrğmı bddiyorlardı. br. \'eni eınirnamerun birinci kısmın- b harekete dair olarak değil, ia-

. eki ·· 1 hak tikbalde ittihaz edilecek karar• Yeni imparatorluğun düme- Daha ıon..., hu talebe Trogir badi 1 ela •iyaıi "'abıy"!t tecavuz ~ · lara dair olarak da mutabık olduk 
Dini elinde tutan prens Bis- ıelerini proteato etmek üzere Yu- kı.nda &e<;.eln 9h~~".81'tda93ç2ıkanta ·h1~nde- lannı bir kere daha m;;•ahede ve 

la 1 iti'"'" b' '"nü m1rname 1 e mgul oa n ı e -Y 

mark, o zaman Avrupanm en goa vya ek ~t e ~ &'1 m:"i:~ı;;:'.,ri'nd~ neşredilen ve aiyui tethiı hareketle- teobit eylemitlerdir. 
baş diplomatı sayılıyordu. ne gelm_.,_1'.

1 
e1m•t tır rini istihdaf eden emirname ve dahi Bu münaııebetle, terki tealibat 

F el'- .ı __ Al de muvım..,. o amamıt · • · h- ._.__ 1 
nınaanm maeu sace ve N - yi çilerden birkaç ki~i, mu· li siikün ve bw:urun tem_ıru. ~n- aıeM! eıi, gerek şimdiye kadar el-

Yüzlerce adamın hükfunet Lorraiıne eyaletlerini çekip a- vafu:':;r ;,,üddet için tevkif edil- dak~ 2 birinci lı:in~n t~I~ ~·~na- de edilen neticeler ve gerek 1933 
konağı önünü doldurdu1dannı lan Bismark bir gün gelip te • tir me!'Un ilga olundugu bıldirılnuttır. Kanunusanide ee,~evrede tekrar 

·· R-' t p t~-" F 1 L
0

___ •• •• •• im Dtıf • ikinci kııımda her türlii umumi meae.iye başlanıldığı zaman ittl-
goren .,.,.e aşa. . '~''°"""'e 1 ransız ar ~n ocunu • a- ROMA, 20. A. A. - Measagero içtimalarda poliı tetkilatı ınİÔMsıil- haz edilecek müşt~rek batb hare 

Adliye encümeni layiha üze. 
rinde azı tadilat yapmıştır 
ANKARA, 20 (Milliyet)

Milli Hükümet bütçelerine mü 
teallilc bôrçlar baklanda Bütçe 
Encümeni tarafından hazırla
nan, Heyeti umumiyece bir de 
Adliye Encümenine havale olu 
nan layiha üzerinde Encümen 
bazı tadiller yaparak Heyeti u
mumiyeye ıevketmiıtir. 

Bu tadilitıı göre Bütçe En
cümeni tarafından tanzim olu
nan maddei kanuniyedeki ıari 
hastalddaT sebebile öldürülmü' 
hayvanların beddlerinden mü
tevellit matlUs>larmı istifa için 
fktısat veya Ziraat Vekaletleri 
ne müracaat eylemi! olmalan 
m1!9nıt bulwıması, bu kab"I ala 
caklılarnı doğrudan. doğruya lk 
bsat veya Zira.at Vekiletlerine 
müracaat imkanı olmaması ve 
maılıalli hükü.mete müraca.at et 
meleri zaruri bulunma11 haıebi 
yle lktısat veya Ziraat Veki.let 
leri y~ mutlak olarak hükQ 

mete müracaat eylemeainin im 
fi addedilmesi muvalıkı madde 
let görülmüttür. 

Gerek Muhtelit Hakem mah
kemelerinin. gerek Adli mahke 
melerin ve Şurayi Devlet Dııa
vi dairelerinin alacaklılıır !ara
fmdan vuku bulan mürııcat üze 
rine ita eyledikleri hükJınlerin 
Maliye Vekilctinde mi.ıteşckkil 
idari bir komiıyonun ta ııfiyeye 
tabi tutması adaletle kabili te
lif olmac~ ı ğ ı kaclar cl"J., T E2kila
tt Eaasiye Kanu nunun hiıkıim
lerine muğayir düşece·!inden 1-

lii.ma bağlı alacaklar hakkı .da 
bu komisyonların tasfiye rckta 
sından tetkike sale hiyet ar ol
ıruunasını ve ilf.mn bağlı alacak 
ların mahsulrJ Umumi Kanun 
hülanünden hariç aayıl rak nak 
ten tasfiye mecburiyeti bulun
mamaaına bina.en tu iki maksa
dı temin için ıle maddQye bir 
fıkra ilıive edilmittir. 

Memurin muhakemat kanunu 
ANKARA, 20 (Milliyet) - Memurin Muhakıemat Kanu

numm dördüncü maddesinin tefsiri talebini Adliye Encümeni.Ka 
za Belediye Reislerinin lüzum veya meni muhakemelerine karar 
vıermeğe idare heyetlerinin ıa.lii.hiyettar olacağı te'klin de tefs r 
etmiştir. 

Sog adı layihasının tetkiki 
ANKARA, 20. (Milliyet) - Soy Adı Layihası üzerindeki 

tetkikat ilerilemittir. Layiha bu günlerde Heyeti Vekileye veri
lecelrtİT. 

Devlet şurası, R. Ali Beyin Da
rülfünuna iadesine karar verdi 

ANKARA, 20, (Milliyet - Vekalet emrine alınmış olan 
Tıp Fakültesi muallimlerinden Dr. Rasim Ali B. hakkındaki ka· 
rarın refine. ve kendisinin Darülfümma iadesine Devi t Ş ıraaı 
daavi dairesi umumi heyetince karar verilmittir. 

lktısat seferberliğinde kadın 
ANKARA, 20 A.A. - Milli lkt11at ve Tasarruf Cemiyeti 

Ba9vekil Paıa Hazretlerinİll kadm ve ev iktraadiyatı hakkın
daki beyanatlarını nazan dikkate alarak bu hususta konferanslar 
verdirmeği ve neıriyatta bulundurmayı kararlatt!nnıştır. 

Bu cümleden olarak ismet Paıa kız eıutitüsü müdürü Mü· 
nür Hayri Bey Ankara radyosunda perşemb~ akşamı aaat 19,30 
da "lktnat ıeferberliğinde kadm neler yapabilir" mevzulu bir 
konfenuıa verecektir. 

başla~ı. Hemen meclı11 l~re la kalk~r!ar dıye korkuyor~u. gazeteainin aldığı bir habt-re !fÖre, lerinin hazır bulunması ~e ga:ı:eterl ket noktai nazarından bilbaııaa 
(2) yı topladı. Halkın ne ıate- Bunun ıcm 'her tarafta kendıne Ancone şehrindeki yüksek tahsıl ta· ı kanuna muhalif olan cemıyetlenn da tetkikata mevzu teıkil etmiftir. ÇANKIRI, 20. A.A. _ EYVelki ak§am başlayan kar dün 
diğini nordurdu. Söylecliler: dost VP varılımcı anyordu. !ebesi ve harp gönüllüleri Split'te ğıdılma11 k.uar albna alnumfbr. Keza iark tamirab meı~~eıiy- devam etmittir. Kar yükıeklerde bir karıt kalrnlığı bulnıu,tur. 

- Hükmet bu işin davacı- Rusyanm dostluk için isti- 1 çıka'.' badiıderdcn dolayi bazı nü- Emirnamenin üçüncü kıı~ .• ~ le harp borçlan beselesi uç .,.. 

Çankırı' da kar ·bir karış 

srdır Zaten lazım olan müra- vece1!l kartılık, tarkta serbest Dlayı~ler yapmışlardır. , kanunun muayyen madharedelenknı" OıW zın ayni kararlara aevketmiıtir. 
1. , b" .ı h. ·· ed b. 1 kt B" k b _,_ Nümayiıçilerin tertip ettikleri a- eder yahut bir blyanet eti tet- . • . . _, __ ,

1 
•
11 

lerl 
eaat an ız, «ll a <rtC en yap u unma ı. ısmar unını la "k y la d . li k"I 1 ah"yette yazdan ha.i mey Bila utiana t....... mı et • 

d • Al d .__ h" b" y ı i ugoı v vapurunun errur ı "Y er m ı 
12 

d b . ff ki ti mışı:ı: ır. Merak etmesinler da ı manyaya Oımnur ıç ır bul• d ki r d "-· il le- kut tb tm intip.rdan men'ine aene en erı muva a ye e 
• 1 1 ' 1 ·· •· rd Y 1 Al ı un u ~rı ımana · 

0~· ~ er · · ma ua 1 takip edilraif olan ıulb ve doatluk gı sın ar. ,ey gorınuvo u. a nız - m•k istemı• fakat polu kuvvetlen da.ıı· bulunmaktadır. . . . bik" k · 
f t 1. b bu d t ed" k • _ _ı• ·' • ·ı - • Dö' d" - k da 1·naa"lann baya ııyaaetinin tat ıne arar Vel'ID.lf f e va ı patanın ceva ı manyanın os ınme ıstmıı tarafından gen çevrı mıştır r uncu . ••~ . lan ·· zır umumi menfaabn, 

• d" '" ba k b" d 1 t d h d tına kartı su·ka11tte bulanmak ruy• 0 uç °" • ı ı. . g! t. a ar eve. a a v_ar. ı YııgodaL'yada da... tile bir ara.,.; elen yahut gizliden ha~i hazırdaki küç~k ~tiliı! d~let 
Ahlllı, kr bu 1fe çok deger verırdı: · ? .. ek izli e tertihaf alan kim•eler hak- , lerı ~ra11nda tekmıl sıyaaı ve ~-

- Kız gelmedikçe dağılma- Avusturya.. BELGRAT
1 

• .O. A. A .. - D.~n t. R'kı dy k unda mevcut ceza- · tısadı meaelelerı:le daha sıla bar 
B . k •- d" • rar ~er yer talyn aleyhıne numayıf n a ceza anun • · - 1 b k tt b 1 nmay ve merkezi yız 1 Hm ar 11<en ını ıark po- ' . ı tadT t • tılm11 reısıcümbu- are e e u u 1 • • . 1· • '. • ler yap·lmı ··hr T:ıl~be yurdunda bir ar, ı a •. ":gra ·' .. .. 1 • ! Avrupaya aulbun devam için ardı Dedı. Valı, bu defa da mec- ıt&asıru, Vıyana :le Petera- taknn nençler tarafından Tr~iı ba ra taarruz, ıftıra, hakaret curum en, k 'imi b" ... ,· · mretti"O.ı" 

· • · b " • ' -· 1 • ·ır ba • tahkk esı yen ır m- yı e • !ısı ıdare azaımr gönde,-di. urg araamca Namuslu bır disatından dolayi ltalyanlarca yapı· kanunu uuı ve mı 1 yragı kanaatina viaıl olmuılanlır. 
- Böyle cemaati.,. hükUmet ıimsarhk" diye anlatırdı. Al- lan tezahüratı proteato için nutuklar! suçlan hh>kkı'!dah··"""k· .. • 1kan~~.11 meduayil- Bana' enaleyb Kü'çiik' t..:la"f----

•. 1 · • N- · ·ı bu - • yen ve uıusı u um er '"'"e • " ---konağında durup beklemenin manya, tarhan bir fey istemi- ıoy •nm1 talıttir . umayı~ç• "".' n.u mu 1 • 
1

. lan tevaaaü eden bu vazifenin 
k d Y L R .1 A teakip ya ıefııretl:ane11ne gıtmek ı m•• ır. . .. b" . --'--! .. manası yo tur. yor u. ell".J'Z uıya ı e vus- . . 1 d li taraf da c1a- B-inci kısımda kanuna mugayır ıyı ır neticeye vanun nuuı ıçm 

. k I . . J utemı' erse e po ı ın n gı ·• • K'" iik 1 "lif •-·kküı- - hali ha Dedirtti. Ahalı, onaktan turyayı uz a•t-rmak 1çın an a- tılm,şlardır. Dün alqamki niimayi,. 1 ol"r.'k ailih istimali hakkmdaki mad . uç . ti -T- .. unun 
çıktılar Yanı ba,rn<laki aaatli rma giriyonlu 1 d ·· · ·ı-...ı ı· ı ı delerin meriyet müddeti temdit edil- zınn · ıcababna gore hareket et-

• • , er e< :-,.ıın • numayı'ı;ı =e po ıa er . • 111 k lüzumuna kani bulunmakta• 
camie gittiler. Gören, itilen Bu uzla,tırmadan "üç im- j araıında ehemmiyetli nüıademeler j nuttir hu • • d elar 
saatli camie toplamnağa bqla- paralar ittif kı" doğmuttu. olmu,tur. Biri ağır olmak üzere lıir- . A~~b!kk11m.:t.a 

1 
y~ıu == ~11 İıuıuıta hali hazırdaki nizaıD. 

dı. Vali meclisi idare e7UIDI Rusya, Almanya Yf" Avusturya hç Y~d h varkdırakl. ltalyak ıefarethanaf e' ~Ü"...huriıyeti!e mÜdıtt:::,';.. dair olan nameleri ikmal l'tmek suretiyle lril-
b , J • d b" ı· A ııne gı "11 sc ar as er tar ın- ük. ..,,., '1..ı•tmm •-•-----ili ~ u seıer cıe camıe kottur u. ır arava ge uıee vrupanın da haf alt ' al t Ye meriyet müddeti birinci kinunun ç '""" te, .... a ~ -

.Y. .Y. .Y. tarlanda ve merkezinde öyle n mu aza ına ınmıı ır. 31 inde tabii surette tebeyyün, 25 irtilmeaina karar ~. 
St>lii.nikteki konaoloslann bir kuvvet olurdu ki buna kartı mart 930 tarihli kanun lıugündmo ;.. b" Oç m-1~~._ ~~~ni~ daimi 

leb"lecek b ka b ka d F 'd tibaren ilga olunmaktadır ır orgıııu o..._ uç nancıye nıızı-

Bayındırda bir ana katiii 
IZMlR, 20 (Milliyet) - Bayındırda Selıinik!i Veli kardeşi 

Mehmetle kavga ederken aralanna giren Cemile H. oğla Veli 
tarafından atılan bir kur9unla öldürülmüttür. Ana. katili Adliye
ye teslim edilmiştiT. 

lzmirde bir kaçakçı polise ateş 
etti ve bir kişiyi yaraladı 

lZMIR, 20 (MiTiiyet) - Kaçak sigara kağatçısı Abdurrah
man kendiıini takip eden zabıta memuru Salih Ef. ye karşı 4 el 
ateş etmittir. Çıkan kurtunlar o sırada oradan geçmekte olan 
Komananalı Burhaneddin Ef. ye isabetle kolundan ve kalbin
den ağır ıurette yaralamıttD". Buna rağmen kaçmakta de•am e
den kaçakçı ıilihmı botaltarak dört el daha ate§ etmiştir. Bu son 
kurtunlar kimseye isabet etmemiıtir. Ni'hayet bu azgın k'lçakcı 
yakalanarak Adliyeye verilmiıtir. 

63 yaşından sonra hırsızlık 
"O~U •·e~liclem!;. Alma!' konao. ge_ ~. .. ..aş ir ... eY- ransa a -·- . . nnclan mürekkep bir küçük itiW 

losu Çentm de bunlardandı. leti gorunmuyorc'u. Feyezanlar f ng·liz kabinesi 111ecli•i teıkil edilmittir. Bu meClio, lZMlR, 20 (Milliyd) - Eıir hanında 48 senelik hamaff>-.ı 
Bunun &mCJ\•ınrı oilu kızm Fransa bili belini doğrul- ıenecle en az üç defa muntazaman 63 yaıında Konyalı Hacı Halilin iki aydanberi anahtar uydurdu-
kaçırılmaaı i,inde de alakalıy- tamamıttı. 1875 te Bismark bir PERPlGNAN, 20 A.A. - Kıaa büyük bir toplanarak harici ıiyaııeti ve miit• tu han depolarından muhtelif cinslerde külliyetli e,ya çaldığı 

eden bir hamalbaşı 

-' C "t" F k 1 "ki • d..L Fransayı ez-··· d·· bir f1U1ladan aonra yan..ur tekrar k k d kahil miinaııebetlerinde ÜÇ memlelaı d _
1

_ l l • c;ı. "'.' m.. .ranınz.. onııo os.a 
1 

_ ~1 
cra . ~-gı u ·- e seriyet azan ı ti bilbarsa ·l•kedar ed- meaetet.n mey ana ç~a.n mııtrr. Ha il cürmünü itiraf ederken. demiştir ki: 

Abot rle b•rlrkte hul<UmetP "t· ıunurlren, Rusya ilk_rl_ ıela o. la.- bütün eyalet dahilinde tiddetle tetkik edecektir. Bır" kü'çük , . ..,,.. Çah"llik • 63 L ___ ı b 1 .ı N 
d "' k tırnakl t t yağmaia ba,lamıtlır. O aurettek.i, LONORA, 20 A.A. - Avam ...., l ettim. yqtan IOllTa mruuığa llf acrm. ama:J 

erken. Saatli camide kalabalı- ra arını goe enDtf ı. yeni feyezanlar 'nlkuundan kor· Kamarasında ipizlik meaeleai hak daimi kihl>i umamiliği ibdaa edil- da kılanm. Sebep; Ç&Sillik, yoksulluk. 
ğı gördü: Gorscha'kof, bununla Alman- kubnaktadrr. Bununla beraber, kandaki müzakereler neticeıinde miııit". 1•!!!11~-------••••=•------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!ll 

- Gel, bakalım. turada ne o- yayı Ruayaya kartı daha aay- bilhaaaa bir dağ kaynuuı neticeai bükümet, 31 reye kartı 261 reyle . Katibi ~ ~·~ .' oiü. o•• ı 
luynr? rılı bulundurmak, Ruayaya olarak yeni tehlikeler bat aöater- ı.ıizlik için 19 milyon lngiliz lira- nı bazırlıyaa!' ~1~•1.n iktisadi..... Üm Cezası 

iki konsol~un camie ~İ pay vermeden daha fazla ileri mit ve bu tehlikeler elan devlllll 11 kredi açılmasını Kamaraya ka- hada gerek küçük •tllfJnlatlen a;, 
hal cr bütün bütün ku kul ' gitmesine yer bırakmamak is- etmekte bulunmuştur. bul ettinn!f olduğundan büyük bir raamda ve gttek. bun a merk~ ANKARA. 20 (Milliyd) _ 

f an- . Toprakların kaymaamdan bir- muvaffakiyet kazanmıttır. ı Avrupa deYletlen araımda tqriki duı'ı. Hemen etraflarım sardı- tıyordu. çok yerler toprak ve au albnda Kamara müteakıben. aerbeıt 1 mesaiyi daimi surette takip edecek- Vanda K.ıiv~ köyündea Ab 
lar: (Devamr var) kalmak teblikelİlle maruzdur. lrlanda bükümetinin tediyatta bu t!r. Küçük iti.lif mecliıi gelecelr 1~- dullah oğlu Ahmet, karnı Elva 

- Kız gelm..den konaoloa- Başka 111aballerle ihtilat edemi- lunmaması yüzünden lüzum görü- tımomı 1933 ıubetmda alrtedecelrtir. 1-'- ek . . k S 
lan b<rakmayızl yen ebaliye erzak yetittirmek i- len 3,400,000 lnailiz liraaı kredi- - JU e uo etm ıçın ocaaı erva 

Vali Pa~a. bu •efer halkm Berlin kadınlarının çin tayyare, aandal, kamyon gibi nin.a~ılmaaını da k_abul etmiıtir. Ev üstüne düıea m ve Kardeti Haaoyu ve batka 

(2) O :zamanlar VilayetlerJe 
il.ıri gelen ba:ııı mı:marlarla halk
tan aeçilmif ıizadan miirelılai.p 
meclialer vardı. Bunlara mecliai 
idare derle di. 

1 nakil vaaıtalan kullanılmaktadır. ,lıaızlik bakkınd•ki mÜz~_erat ea t una kalmasın diye kendi karıu en yaf ısı En ziyade tatlı ıu bulmakta miit- naımda halka mebaua tribünJerde ayyare .. .. .. . .. . .... 
BERLIN, 20 A.A. - Volff A· k:iliıt çekilmekt .. dir. bulunan bir tahıl, ipizler heyeti- ANTONY, 20 A.A. - Bir Fran Gulluyu o1durdugunden haldan 

janaı bHdiriyor: Berlin kadınları· Etrafını ıu kaplamı' olan ekse- nin parliınıento tarafından kabul uz askeri tayyareai Antony'de bir da verilen ölüm cezası Adliye 
nm - yaıh• olan Mme Koelon ri :yerlerde elektrik teıisab bozul- edilmem.İf olmaamı görültü ile pro bina üstüne dütmüıtür. İçinde bu· Encümen" tarafınd n t 

1 
• 

dün 105 ~qmda. oldup halde öf. dujundan bu yerler geceleri ka· teato etmiı olduğundan kapı dlfa- lunan iki tayyareci ölmU.tür. 10 • . . 1 a a V1'J e-
m .. tiir. ranhlı: içinde olmaktadır. rı edilmiştir. l kadar kimse de yaralanmıstır. • ilılm1$br 

Kuru rejim, Ameri
kaya kaça maloldu 

LONDRA, 20 A.A. - Dailr 
Telesraph gazetesine nazaraıı. 
Cnı1&den demlen cemiyet konırre 
ye bir rapor göndererek 12 sene
lik kuru rejimin Amerikaya 25 
milyar dolara yani Amerikaya 
medyun bulunan harp borçları"!O 
iki buçuk misline ve 2500 kiıiDJO 
hayatma mal olmuı olduğunu bil• 
dirmqtir. Binaenaleyh cemiyeC. 
18 inci tadil projesinin feshi hu· 
ıuıunun tacil edileceğini ümit el• 
mektedrr 
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Şehrimizdeki Esnaf Cemiyetleri Dört Grupa Ayrı dı r 
Ekonomi Malıkemelerde İnhisar/arda 

11 aylık ihracatımızda 
ne farklar var? 

Esnaf ne 
Demekmiş? D•• I d Şarap uzce orman arın an Sumaları 
Az para ile çokça
Iıııp, az kazanan! •• çıkan bir dava 

İhracat Ofisinin iki sene ara. 
ında mukayeseli bir istatistiği 

Ticaret Oda1tnın et1naf tabiri ye 

esnaf tetekkiilleri hakkındaki tetki
kah hayli enteresan bir safhaya gir
mi,tir. Oda memleketİ.mİ2de esnaf 
zümrelerinin elliye aynldığuu tes
pit etmittir. Bu zümreler de 200 den 
fazla tali ırupa ayrılmaktadır. 

Sabık Hıdive bu ormanı sahte 
tasarruf evrakı ile satmışlar 

Temyiz mahliernesi birinci hu- ı raat Vekaletinin leh.indedir. ihracat Ofiai 1932 aenesi on bir 
ayı zarfında ihraç qyamızdan her bi 
rinin ihracat kıymet ve miktan ile 
1931 senesile miıkayesesini tespit et 
mittir. Hazırlanan .iıtatiıtikte ihraç 
qyamızın bu ve geçen senelerin ilk 
on bir aymdaki vaziyeti görülmekte 
dir: 

KIYMET (T. L.) 
1932 931 

Madde On bir aylık On bir aybk 
yekiınu yekunu 

Tütün 20.720.787 
Pamuk(lrou) 469.225 
Pamuk(ham) 2.691.841 
Tiftik 1.376.919 
Arpa 3.348.798 
Yün ı.07S.43ı 
Afyon ı.529.055 

22.673.114 
ı.010.928 
S.474.688 
1.565.779 
2.782.426 
1.660.097 
2.620.819 

Ozüm (lra· 
na) 

incir (ku-
ıo.ı67.049 10.011.470 

ru) 
Fmdık (iç) 
M.kömürii 
Yumurta 
z. yafı 
Halı 

3.225.028 
5.619.35ı 
3.235.ıS6 
7.750.374 

661.853 
1.098.225 

5.096.132 
7.843.692 
1.461.624 
9.651.555 
6.076.782 
2.29ıJl47 

MiKTAR (Kilo) 

Tütün 22.996364 17.215.015 
Pamuk (ham) 8.927.988 17.ı66.854 
Pamuk (koza) ı.405.883 2.370.348 
Tiftik 3.564 709 2.282.627 
Arpa 86272.377 73.342.5Iı 
Yün 2.990.283 4.069.754 
Afyon 194.926 319.95S 
Ozüm (ku-

ru) 46.821.882 28.165.GOS 
incir (ku-

ru) 
Fındık (iç) 
Mkömürü 
Yumurta 
z. yafı 
Halı 

22.329.644 25.419.045 
ı4.638.787 11.920.278 

349.668 130.325 
24.150.500 23.236.09S 
2.006.853 18.173.225 

385.773 743.520 

Bu iıtadstikte ıörüldüğü üzere, 
ı932 Dk on bir ayında, bir ıene ev
•eline nazaran arpa ve maden kö
mürü ihracatımız kıymet itibarile 
fazla olmuına mukabil diğer mad
deler kıymet itibarile azalmı,tır. Bu
nun ihracatımızın azaldığına dela
let etmiyeceği tabiidir. Nitekim ge
sen ıenenin on bir ayn. nazaran bu 
1<•nenin 11 ayında miktar itibarile 
tiftik, arpa, üzüm, fındık, maden kD· 
mürü, yumurta ihracatımız artnut
tır. 

Yunaniıtanda tütün 
monopolu 

Tocaret Odasına ıelen maliimata 
ıröre, Yunaniıtanda tütüne monopol 
~ı için yapılan tetkikat hayli i
lerlemi,tir. Bir taraftan da Yunan 
sigara fabrikalan hükumete müra· 
caatla monopolun Yunftn tütünleri
nin hariçteki ıürümüne çok menfi 

BORSA 

(lı Bankaımclan alınan cetveldir) 

20 KAnunueYVel 1932 
~Fiatlan 

frtfl.-razlar Tabrilit 
'" ~aı 111 s~.-
fart d.yollan 5,40 F.kktr!k 
D. M..-abbldc 18,lll Tramvay 
Ctimrütlcr ı,u Ttoel 
Sıı·dl rnalıl r ,-
ftııdat , ,71 

Rıbum 

Aııadolı 1 
m l a•l<rlye 1,1~ • 

18.40 
18,60 
lb,IM 

lıll'lr Beledlyt 
btıkrııı 

• MlmtıJil 40,00 

~· ESHAM 
1181. Narrıa ıo.- Romoad 
" ,. Uımılln ıu,ıı Ttrkoı 

, P..lütsslı ttt,- Çimento Az. 
Anac!oJo H,61 Cnyoa dey. 
Rtjl '·'° Sark dey. 
~Jr. t'o&\'fiJ'C ıs,- flılya 

1 ıım,·ıy ~CJIO Sarka ..... 
t u uml ıfrorta ı J,- Teldoa 

ÇEK F ATLARI 
tırıs 12,ra Praf 
Londrı 7 ,0,.,51 Vlyuı 

Nuyort 4i,f &. Madrll 

IS.60 
H,40 

1,40 

t:-4,-

'·" t,iO 
..~. 

lt,U 

ıs.~•. 
... ( ı, 

1,76,li() 
Mllano t,11,;.s 8trll• 1,97,17,1 
ftıiıtsel l,4v.ır Vu~oYı 4,J8.7J 
Atına f8,- Pe111 1,33,1 
l'Jı cvrı t,'4J,)O 8bkreı 10,IO 
s.ıı a bb,- Rrlırat ••• 13,IJ 
~mlıtuda• ı,ll,9t,5 Moıton ltı,96, 

NUKUT (Satq) 
!\uru• Kuruş 

"'> r·Frınıu l:'ll.- l ıııın, A~. 17,-
1 fstcrlln 112, • 1 pC'ZC[I 17.-
ı dolar il3. ı mırk. 60,1() 

2~ il.et !19, 1 Zt'lOtl t4.-
21. ı. Btlçika .7- 1 nrnga 31,-

tc Jıabml u.-
!O ley ta,-
M diaat ."iR,-o 1 hv•çrc ~ , 
ı Çcrrıovtç. 

t7, ı Alı" 1:1.ıı 
! .. ı l\tf'" d·,.e ,b, .. 

tesir yapacağını 
ler. 

iddia etmektedir-

Yunanistan- Kanada 
arasında takas 

Yunan hükı"ımeti Kanadaya, Ka
nadadan 60500 ton buğday muba
yaa11na mukabil Yunan ınahsülleri
ni ıatabilmek için bir teklifte bulun
muştu. 

Kanada hükı1meti, Atina ticaret 
mümessilinden bu huıuıta izahat ve 
bir rapor iıtemiştir. Kanadadan Ti
caret Odıuına ıelen malı1mata göre 
gönderilen rapor ıureti umuıniyede 
Yunaniıtan iktisadiyatınm lehine 
olmadığı gibi yapılan teklifin de a
leyhindedir. 

Bu şekilde iki memleket araaında 
bir mukavele aktine imkan ıörüle
memektedir. 

Hariçte döviz 
takyidatı 

Ticaret Odası muhtelif memleket· 
lerin döviz takyidatı hakkmda vazet 
tiği takyidatın son vaziyetini teıpit 
etmittir.Bu tetkikata nazaran 31mem 
lekette döviz takyidatı vardır. Bun
lardan bilhana 25 inin takyidah çok 
ağırdır. 

Cemal ve Vehbi 
Beyler geldiler 

Memleketimizle Yunaniıtan ara· 
smda cereyan etmekte olan iktisa
di müzakerata iştirake memur edi
len Ofis müdürü Cemal ve Oda u
mumi katibi Vehbi Beyler dün An
karadan tehrimize gelmi,lerdir. 

Cemal ve Vehbi Beyler bu müza
kerat hakkında talimat almıtlardır. 
Yalanda Atinaya haraket edecekler
dir. 

Vapurcular bir 
heyet gönderiyor 
Deniz ... kliyatı hakkında hazırla

nan yeni layiha üzerinde lktiaat Ve
küetile temaı etmek üzere vapurcu
lardan bir heyet bugünlerde Anka
raya ıidecektir. Dün akatm bir ar• 
matör de Anlraraya ıitıniştir. 

İzmir Ticaret Odası
nın bir raporu 

IZMilR, 20. A. A. - Şehrimiz ti
caret ve sanayi odaunın üzüm, in
cir vesair muhtelif mahıullerimiz 
hakkında tanzim eylediği bir rapora 
nazaran mevsim ba1lanı;rcından 18-
ı2-932 tarihine kadar lzınir borsa
ımda 43.197.392 kilo üzüm ıatılmış
lır. Mev•im başlanğıeından 14-12-
932 tarihine kadar h.rnir limanından 
dıtan memleketlere 44.632.379 kilo 
üzüm •evkolunmuştur. incirlere ge
lince mevsim batlangıcından ıs..12. 
932 tarihine kadar lzmir borsa11nda 
14.610.376 kilo incir ıatılmıstır, Mev 
sim başlangıcından ı4-12.9j2 tarihi. 
ne kadar lzmir limanından yabancı 
memleketlere sevkolunan incir mik
tan 23.395.483 kilodur. Ayni rapo
ra göre ihracatın ba~langıcı olan S 
temmuzdan 17 birinci kanuna kadar 
muhtelif mahsullerimizden dişan 
memleketlere vaki ihracat ıu ıuretle 
tesbit e,lilmi,tir: 

ı2. 778.0ı6 kilo palamut , 2. 708. 
336 kilo palamut hüliısa11, 40.565 ki 
lo afyon, 10.504.049 kilo tütün, 
3.512.662 kilo meyan kökü, 3.206 
kilo zeytinyağı, S26.300 kilo arpa, 
236.900 kilo bakladır. 

Derleme işi daha 
çabuk bitirilecek 

Memleketimizde esnaf :ıümreleri
nin eski haline dair maliimatı Evli
ya Çelebi vermektedir. Evliya Çele
bi bir geçit resminde yüzden fazla 
eınaf zümreıi saymaktadır. Bu me
yanda yankeıic.iyan, Cellaclanı bia
nan diye tadat edilen garip zümre
ler de sayılmnldadır. Bundan anlatıl 
dığma göre, o vakit en süfli itleri 
yapanlar dahi eanaf teşkilibna dahil 
idiler. 

Ticaret Odasında eınaf kelim.,.i
nin mana ve tumulünü tetkik eden 
komiıyonun kanaati ıu merkezdedir. 
Esnaf, az sermaye ile ve çok eıMk 
mukabili az kazanandır. 

Bt!l~dlqedı 

Noel 
Çam lan 

Ecnebiler süsleye
cek çam 

bulamıyorlar 

Y ılblllı yaklqtığı için tehri· 
mizdeki çamlıklardan birçok 
çam dallan kesilmektedir. Bele 
diye bu hususta kaymakamlık
la.ra bir tamim göndererek, 
çamlann kesilmesine kat'iyyen 
müsaade edilmemesini bildir
miştir. 

Diğer taraftan öğrendiğimi 
ze göre, 9ehrimizde çam dalı 
tedarikinin mütkül olduğunu 
gören bazı ecnebi aileleri Bul
garistandan kesilmiş çam dal
lan getirbnektedirler. Çam da
lı kontenjan harici olduğu için 
gümrükten geçirilmesi tktıaat 
Vekaletinin müABadesine tabi
dir. 

Belediye talimat
namesinde tadilat 
Zabıtayi belediye talimatnameıin

cle tadilat yapacak olan komisyon 
dün ilk içtimamı yaparak ihzari tet
kikatına baılamııtır. 

Açık kuyular 
Yangın yerlerinde üıtleri açık 

bir çok kuyular gelen geçenler İçin 
bir tehlike t"!kil etmektedir. Bele
diye kazalara bir tamim göndererek 
bu gibi kuyulann kapatılmaaını bil
dirınittir. 

Çırağanda Beıiktaı 
kulübü 

Belediye Çırağan aarayının bir kıı 
mını ve genit bahçeıini B"!iktq
spor klübüne vennitti. Klüp bura
da denizcilik şubeaini tesiı edecek
tir. Bundan batka bahçenin müsait 
kısmı tesviye edilec<k bir futbol sa
bası vücude ıetirilecektir. 

Telefondan fazla 
alınan ücret 

Telefon Şirketinin mükaleme 
ücretlerinde fazla para alıp alma 
dığmı anlamak için belediyece ya 
pılmakta olan tahkikat bitmek Ü· 
zeredir. Belediye bu husuıb\ bir 
rapor hazırlıyacak ve Dahiliye 
Vekaletine gönderecektir. 

kuk mahkemesi tayanı dikkat bir • 
iadei muhakeme karan vennittir. Emlak Şirketinden 
Bu karan icap ettiren dava ıudur: 3 l" • • 

Sabık Mıaır Hıdivi Abbas Hilmi 00 bin ıra ıstenıyor 
paş.a Düzce civanndaki ormanını 
250 bin lira bedelle elyevm tasfi. 
ye edilmekte olan Ticaret ve Sa
nayi Bankasına satmıştır. 

Diğer taraftan ticaret vekaleti 
bu ormanın hükı1mete ait olduiu· 
nu ileri sürerek, bir dava açmıt, 
fakat mahkeme satıfm evrakı ta· 
aarrufiyeye istinat ettif?ini ~Öre
rek davayı reddetmittir. Bilahare 
ticaret veki.leti davanın iadesini 
icap ettiren bazı sebepler bulundu 
ğunu nazan dikkata alını, ve ia
dei muhakeme İçin Düzce Asliye 
mahkf'mesin1;; müracaat etmiştir. 
Düzce Aıliye mahkemesi ;adei 
muhakeme talebini reddebnih bu
nun üzerine ticaret vekileti tem
yiz ınahkemeaine müracaat etmif• 
tir. 

Temyiz mahkemeai yaptığı tet.
kikat neticesinde bu ormanın Hı
div Abbas Hilmi pa,aya satıldrğr 
zaman sab,ın sahte evrakı tasar• 
rufiyeye istinat ettirildiğini gör· 
mü,tür. Yani o Za'Dan hükümete 
ait olan bu orman bazı eıhaa ta· 
rafından sahte olarak tanzim edi· 
len tasarruf evrakı ile tesahup e
dilmiı ve Hıdiv Abbas Hilmi pa
şaya aatılmııtır. Temyiz bu ciheti 
nazan dikkate alnuş ve evrakı ta
ıarrufiyenin sahteliği tahakkuk 
etti!ri için Düzce mah~cmesince 
ittihaz edilen iadei muhakeme ta
lebinin reddi karannın nakzına ve 
muhakemenin iadesine karar ver· 
miştir. Bu karar davayı açmış o· 
lan o zamanki Tjcarf't, şimdiki Zi~ 

Temyiz mahkemeıi Dördüncü 
Hukuk daireai Evkaf lehine çok 
mühim bir karar ittihaz etmiştir. 
Bu karan icap ettiren davanın 
mevzuu da şudur: 

Taksim kışla11yla Talimhane 
meydanını satın alan ,irket o za• 
man sakıt Osmanlı hükümetiyle 
bir mukavele yaparak mezkiir e
razinin vakıf İcareainin hükUmet 
tara fmdan tediyeıini derubde et• 
tirmişti. Fakat EYkaf saht tarihin 
den itibaren bedelatı İcareyi ala· 
mamış ve Dördüncü Hukuk mah
kemeainde ıirket aleyhine bir da
va açmıştır.. Fakat mahkeme ,ir. 
ketin Osmanlı hükümeti ile yap
hğı mukaveleyi nazarı dikkate a
larak, Evkafm davaaını reddet· 
miştir. Bunun üzerine Evkaf tem· 
yize müracaat etmi,tir. Temyiz 
Dördüncü Hukuk mahkemesi Os
manlı bükı1meti meclisi Yiike!Uı 
tarafından yapılan mevzuu bahis 
mukaveleyi Padip.hın vakfın mÜ· 
tcvelliai sıfatıyla değil, zamanm 
hükümdarı sıfahyla imzaladığı, 
Kanunu Esasi mucibince de mec
lisi vükela kararlannm kesbi ka
nuniyet etmediği cihetle bu mu
kavelenin Evkafı ilzam edemiyece 
ği mütaleasında hulunmut ve 
Dördüncü Hukuk mabkemeıinin 
ret kararını nakzetmi,tir. 

Evkafın Emlak şirketinden is
tediği icare bedeli 300 bin liraya 
yakındır •. Yakında davanın yeni
den rüyetine başlanacnktır. 

Esnaf cemiyetleri dört 
gr pa ayrıldılar 

Bu dört grupta hangi cemiyet. 
ler var, teşkilat nasıl olacak? 

15 Eanaf Cemiyetinin 1 kanu- Bu ıs cemiyetin tetkil ettikleri 
nuıaniden itibaren müşterek bir 4 gruptan herbirinin birer muha
büro halinde birle§"Ceklerini yaz· ıibi bulunmakla beraber, hepsi
mı,tık. Bu ı5 cemiyet 4 grupa nin besaplarma bakmak üzere bir 
ayrılmıştır: de umumi muhasip tayin edilmit-

Lokantacılar, canonlar, sütçü- tir. Umumi muhaaipliğe lstanbul 
ler ve inekçiler, Müskirat i.ınilleri Zat Maaılan sabık mes'ul muba
cemiyetleri, reiıleri ayrı ayrı ol- aibi Şehir Meclisi azaaından Sa
makla beraber, bir katibi umumi, lahattin B. tayin olunmuştur. 
bir muhasip, bir veznedar ve bir Bu 15 esnaf cemiyetinin bu su· 
ki.tip tarafından muamelesi ifa retle birleştirilmesinden ne dere-
edilmek üzere, bir grup te,kil e- cede tasarruf temin edilebileceği
deceklerdir. Bu ı:rup katibi umu· ni tatbikat gösterecektir. Vasati 
miliğini garsonlar cemiyeti katibi olarak bu IS cemiyetten her biri
umumisi ifa edecektir; diğer 3 nin bir ayda mü,terek büro için 
cemiyetten sütçüler ve lnekçiler vereceği para müfredatı fÖyle o
cemiyeti umumi katibi lbrahim lacaktır: 
B. avukat olduğu ve avukatların 1 - 4 Cemiyete bakacak 100 
hariçte i,leri ve kazandan bu- lira aylıklı bir katibi umuminin 
Iunduğu cihetle başka vazifeleri 1/4 aylığı 25 lira. 
olmıv~nların katibi umumilikler- 2 - Müşterek muhaaiple vez
de ipka11 d3ha muvafık görüldü- nedann ı /4 aylıklarının rub'u 50 
ğü için ay başmdan itiba,en ayrıl 1

1 

lira. 
mıya karar vermiştir. Lokantacı· 3 - Umumi muh11aip Ücreti o
lar cemiyeti katibi umumi !-hiloi· !arak h"r c<'miy':.t hi!":!i ı O. li':a 
lu Zeki B. de avukat olduıı;undan 

1 

4 - Hnkuk mu,avırı ucretı b.is
ay başında bu vazifeden çekile- sesi 10 lira. 
cektir. Zeki B. en eski bir esnaf S - Büro kiraaı 7 buçuk lira 
""miyeti katibi umumisi olduğu I 6 - Her cemivete düsen dak-
için ıs cemiyetin hukuk mütavir- tilo Ücreti hisseıi: 7 huçuk lira. 
!iğini ifa edecektir. 7 - Katip aylığı hi...,.i: 20 li-

Bakkallar, kahveciler, ,ekerci- ra. Y~kiın ı30 lira . 
!er ve memba ıucullln cemiyetle· Halbuki simdiki halde bir ce
ri de ayni ıuretle bir grup teşkil miyetin katibi umumi, katip, mu
edc-ceklerdir. haıip, cemiyet merkezi kiraır ~e 

Bu iki gnıpun muharrerl\tı, Mire olarak her ay 1Arfnıa mec
bir daktilo tarafından makinede bur oldukları parayı, bir çokunda 
yazılAcaktrr. varidatlan bile tekabül edemiyor 

M?.nifn.t,1racrlar, Terziler, Dö- du. 
lki köprünün 
inşası bitti 

ANKARA, 19. - Derleme heyet- ANKARA, 20. - Nafia Vekaleti 
teri memleketin her yerinde Öz türk tarafından )aptınlmakta olan lıpi
çe kelimeleri derlemek için ça11, 1• ' roğlu ile Nisankaya betonarme köp

~emeciler, Dokuml\cı!11r cemiyet• 1 Mü~terek büro sayesinde elde 
leri de aV"1 bir ıruP halinde bir-

1 
edilecek taoarruf, ümit edildiği 

leşeceklerdir. lrAdar yüksek mikdlln bulmasa 

yor. Şimdiye kadar elde edilen neti- rülerinin İn§aah bİbnİ§tİr. 
ıs cemiyetten geriye kalan O- bile, cemivetleri ,.-ık vermekten 

'telciler Kapıcılar ve Berb•rler herhalde kurtardıktan başka az 
cemiyetl-ri de bir ırup te,kil et- çok fazlai varidat ta temin ede-celer, derleme işlerinin tahmin edil

diğinden çok e.vel biteceğini göıte
riyor. Diğer taraftan ilmi ıatılahlarm 
tüı·kçe mukabillerini bulınak için da
rülfünun ve diğer ilim müeaıeıele
rimizde büyük bir ıayret ıösterili
yor. 

Gerek kelimelerin, ıereg 11tılab
ların dil tetkik cemiyeti merkez he
yetince tetkik edilerek kat'i ve ıon 
teklini alabilme.i için biraz daha va 
kit lazımdır. 

Maarif Vekaleti ders senesi iptida 
sında bir taraftan Öz türkçe kelime
lerle kıraat kitaplarmı yazdırtmağa 
başlayacak, diğer taraftan da bun
ların inti~r ve taaır.mümü için bu 
kelimelerin gazetelerde, mecmualar
da kullıınılmıısmı temin edecektir. 

Öz türkçe ile yazrlmıı kiraat ki
tn ıa., d<'<'ek dera •cnes;ndcn iti-

Adliye intihap 
encümeninde 

m.,ktedirl"r. cektir. 

ANKARA, 20. - Adliye intihap 
encümeni toplandı. ilk iı olarak inzi 
bati kararlan tetkike başladı. 

Mııır Sefirinin 
bir tavzihi 

Dün Mmr konaoloshaneainden 

Halkevinde 
Umumi içtima 

Bir senelik mt'11al 
edildi 

tetlılll 

ıu tezkereyi aldık: Halkevinde dün saat 5 te 9 
"Mıaır sefiri, Cümhuriyet ve La ıube komitesinin ittirakile bir 

Repablique gazetelerinin 20 kanu 
nuevvel nüshalannda inti,ar eden içtima yapılmı,tır. Bu içtimada 
beyanatın kendi tarafından vaki gecen bir senelik faaliyet tet
olmadı~ınt ne~rc;tmeain~ . Mi~liyet kik edilmistir. Halkevi önümüz 
gazcte11 heyeh tahrırıyeaınden • 
rica eder. S~f:r Hz. 29 teşriniev-1 deki sene içinde yapılacak itler 
velden bugune kadar matbuata 1 için de bir program hazırlama
b.i bir suretle be anatta bulun-

Türk-Yunan 
Mahkemesi 

GIJrQlecek f1c bin 
darJa .,,.,. 

ita dar 

Muhtelit Türk • Yunan mahkeme
ıi tatil devresini bitirmittir. Mahke
me bugün faaliyete ba,Iıyacaktır. 

Görülecek dava adedi 3 bindir. Bun
lardan iki bin davan davacılan, 

muhakeme harçlarını vermediklerin
den kendilerine tebliğat yapılmııtır. 

Muayyen vakte kadar harçlannı ver 

lnhisarla ihtilafın 
aslı nedir? 

Sarapçılar 45 kuruta mal olan 
aumayı lnhiaar idaresinin 18 
kurusa aatm almak iatediğin
den tikiyetçidirler. Dün bu me 
seleyi İnhisar umum müdürlü
ğünden tahkik ettik. Bize veri
len malumata göre, meselenin 
esası 911,dur: 

Şarapçılar çok miktarda ta· 
rap yaptıklanndan bunlann bir 
kısmını satamamaktadırlar,satı 

lamıyan bu şaraplar da zaman
la bozulmağa yüz tutmaktadır. 
Bu sebeple 9arapçılar İnhisar 
idaresine müracaat ederek bu 
f&raplann suma yapılmak üze
re satın alı,,masmı iatemi9ler
dir. İnhisar idaresi ıarapçılara 
bir kolaylık olmak üzere bu ta
raplan kendisince münasip gör 
düğü bir fiat üzerinden satın al 
mağa karar vennittir. Şarapçı 
!ara verilen fiat, sumanm İnhi
sar idaresine maliyet fiatidir. 
idare f&rapçıların istediği fiat 
ile kendisini mukayyet görm• 
mektedir. 

Telgrafhane 
Kapalı ise •• 

Telefon ve otomo
bilden 

istifade edilirmiı 
lıtanbul, Galata merkez ve 

diğer büyük ~tahanelerde ak 
9amlan saat 19 a kadar mektup 
kabul eildiği halde, Boğaziçin

de ve diğer küçük poıtahane

lerde günün daha erken 1aatle

rinde giıeler kapanmakta, bu 

yerlere hatta telgraf dahi alm
mamaktadır. Bu yüzden bazı ti 
kayetler vaki olmaktadır. Bu 
hususta Posta ve Telgraf Baş· 
müdürü Hüsnü Beyle görüıtük 
Başmüdür Beyin izahatına gö
re, uzak ve küçük poıtahaneler 
da bir memur günde 8 saat ça
IIJtmlmakta ve daha fazla me
mur istihdamı bütçeye taalMk 
etmektedir. Bu gibi tali mer
kezlerde fazla memu1· istihoam 
halinde maatı geceleri çekile
cek bir iki telgraf ücretinden 
kat kat fazla tutacakbr. Bun· 
dan batka, İstanbul, vesaiti 
nakliye ve telefon teıiıatı itiba 
rile diğer tehirlerden zengin ve 
halk telgraf çelanek imkineızlı 
ğmı telefonla, otomobiUe telifi 
edebilecek vaziyette ııörülmek
tedir, 

Vllllu.etfe 
• 

Çam 
Dikiliyor 

Moda ve Osküdar
da tefçir itleri 
Ziraat müdürü Tahsin Bey 

Şileye giderek yaban fındık ve 
kestane ağaçlannın atılanması 
hakkında tetkikat yapmıstır. 
Tahıin Bey dönmüştür. Vakti 
gelince atı yapılacaktır. 

Belediye ile müştereken Zi
raat müdiriyeti tehir dahiline 
ağaç diktirilmektedir. Kiğıtha 
neden çıkanlan çam fidanlan 
Moda ve Üsküdar taraflanna 
dikilmektedir. Ankarada topla
nan bimayei qçar koogresi 
Ziraat müdürünün bu hareketi 
ni memnuniyetle ka,.ılamıt ve 
bir takdimame ııöndermittir. 

Dr. Stampar Sof
yaya gitti 

Ankarada köyler hıfzıuıhha 
sı hakkında bir konferans ver
miş olan Milletler Cemiyeti sıh 
aiye şubesi azasından. Dr. Stam 
par, evvelki gün Tıp fakülte
sinde, dün dı- Gülhane hastane 
sinde ayni mevzua c?air bir kon 
ferans vermiştir. Dr, .Sta~. ar 

Maarifi~ 

Eyüpte 
İlk mektep 

Yeni binasında 
tedrisata baılıyor 
Eyüpte 36 ıncı ilk mektep bi

nasının inşaatı ikmal edilmit
tir. Sene başınc?a mektep yeni 
binada tedrisata başlıyacaktır. 
36 ıncı ilk mektep halen işgal 
ebnekte olduğu Eyüp ortamek 
tep binasının bir tarafını tahli
ye ettikten sonra, ortamektep 
daha ziyade tevsi edilmek imka 
nını bulacaktır. 

Eyüp ortamektebi önümüz· 
deki derı senesinden itibaren 
lise olacaktır. Orta mektep bi
nası genit olcluğu için liseye 
kifayet edecektir. Liseye de
vam etmek için hergün İstan
bula gelen 300 kadar talebe ge
lecek sene bu uzun yolculuktan 
kurtulacakbr. 

Yerli mallar mitingi 
M. T. talebe birliği murahhaslan 

dün akşamı Birlik merkezinde biı 
içtima yaparak 29 kiınunueTI·elde 
tertip edilecek yerli mallar mitinıl 
için hazırlıklar yapmıftır. 

Tıp Talebe Kongresi 
Tıp talebe eemiyeti senelik konı· 

resi bu~n Hallrevinde devam ede. 
cek "' yeni idare heyeti in. 
tihap ec .. ıecektir. 

1 •••••• ' 

Borsada 
Canlılık! 

Paris itilafı müsait 
tesirini gösterdi 

Hükfunetimizde muhtelif mem 
leketlerin hamiller CA:.miyet 
!eri arasında Pariste cereyan e
den müzakerat neticesinde pa· 
rafe edilen prensip itilafı latan 
bul borsasında birkaç günden· 
beri tesirini ehemmiyetle gös
termektedir. O amanlı borçları
nın Türkiyeye a!t o!an kısmı
nın bir sureti halle raptedilmit 
olma11 tahvilat alım satımı üze 
rine müspet tesir hasıl etmiş ve 
borsayı sağlamlaştırmıştır. 

İstanbul borsasıncla bilhnssa 

ünifıye fiatlerile alelumum dev 
!ete bağlı tahvilat fiatleri teref

fü etmektedir. Bu tahvilat üze. 

rinde fazla talep vardır, Dün 

borsada Onifiye 585 ta kapan

mıştır. Borsanın tahvilat kısmı 

çok hareketli muamelelere sah

ne olmuştur. Gelen mütemmim 

malfimata nazaran, bütün Os· 

manlı borc;larının Türkiyeye i-

sabet eden kısmı için mevcut 
müteferrik tahvilat kaldınla-

rak yerine "Üni-Türk" talwili 

tı çıkarılacaktır. 

1 •••••• ·--

Nihayet şirket 
Yaptı ar 

Çaycılar nizamna
melerini 

vekllete yolladılar 
Şehrimizdeki çay, kahve ve 

9eker tacirleri nihayet lktısat 
Vekaletinin teklifi veçhile güm 

rükteki mallannm ithali için a 

ralannda tirket yapmağa mu
vaffak olmu9lardır. Çay tacirle 

rinin aynca yaptığı şirketin bu 

günlerde faaliyete geçmesi bek 
lenmektedir. Nizamnamesi lk

bsat Vdı:iletine arzeclilmiştir. 

Şeker ve kahve tacirleri de bü

yük bir ecnebi ithalat firması

nın iştirakile tirketlerini yap· 

mıtlardır. Çay, kahve ve 9eker 

tacirlerinden mürekkep bir he· 

yet Ankarada 9irkete nh i~lerin 
takibile meşgul olmaktadırlar. 

Alc?ığımız maluma ta nazarım, 

tirketler gümrüklerde m cut 
teker, 'kahve ve çayın- ithaline 

mukabil Türk ihraç mal!ann. 

dan ayni kıyınette ihracatı le-
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illiy~t 
1 Türk mektebine yuılm!! *:de ı 

bu hareket Rumların taassubu· 
na dokunduğu için enitt.esi 

1 Kosti Miçutakiye tesir yapa-

Erzurum'a Selim 1 Şiddetli il İş ve İşçi J 
Soğuklar ._ __ M_ı ... ·ıı"'i,..,-t·b·u-.u· .. t·u·n·d·a•ı•.,·"·c·q·· '""çi 

Yann akıam 

ART1STlK 
sineması; 

Fevkalade Gala olarak 
FRANZ LEHAR'm 

'\snn =desi cM1LL1YET» tir 

21 K. EVVEL 1932 
idarehane: Ankara caddeti, 

100 No. 
Telgraf adreti: lıt. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Baımuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı i!leri Müdürlüiü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

; rak çocuğu mektepten çıkart-
ı mışlardır. 
' Kirye V enizelosun pederi 
1 züocaciye tüccarı idi. Bu aile
nin aaıl ismi (Binizolos) tur. 
M. Venizelosa Giritte genç i-

1 ken Bini:ııelaki derlerdi. Giritli

Masamm üstündeki demir yayl hakiykatlettirmek ihtira· 
kağıt baskısı üzerinde şunlan at, kalpleri zorlamağa başlar. t
okuyorum: "Türle emeği ve deallerin bu ihtiraslanma dev
T ürk bilğiıi ile ba§arılan Anka rinde ne yapılsa az gelir; yapı· 
ra - Kayseri demiryolunun İş- lan hemen tarih olur. 1927 ye 
letmiye açılma hatırası - 29 başrm çevirip bakmak kimse
Mayıs 1927." nin hatırından geçmez: Göder 

İnsanın töyle diyeceği geli 1932 den öteye dikilmittir. Me 
yor: mur son istasiyon haberini ver 

lerin isimlerin sonuna ilave et· 
1 tikleri aki küçültme edatıdır. 
. Sonradan bu aki edatı kalktığı 
: gibi ismin başındaki (B) harfi 

-----------·il de rumcada B olmadığı için 

- Bu kadar eski hatıranın diği zaman, yolcular sormak is
masanm üstünde ne iti var? terler: "Peki, bundan sonra baş 
Demek Türk milletinin Kayse- ka bir memleketin topraklan 
riye bile trenle gidemediği giin mı batlıyor?" ABONE OCRETLER1: 

Tilrldye için Hıriç içir. 
L K. L K. 

3 aylıft 4- 8-
8 .. 7 50 14 -

12 
" 14- 28-

Gelen ....U ıeri ...ıı- -
Müddeti seç-. nüshalar 10 lını
ruıtur. Gazete ve -tbuya Ut 
iıler için müdlriyete müracaat 
edilir. Caz et.UZ ilinlann m• · 
ı'ullyetinl kaltul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eşilköy aalı:eri rasat merlı:<>

zinden verilen malilmata söre 
buııün rüq&r kara,ytılden mü
teclil kuırv«te esecek, hava bu
lutlu olarak devam edecektir. 
Yağmur ihtimali yoktur. Dün 

(V) harfine çevrilerek Venize 
; los olmuıtur. Bir rivayete göre 
mumaileyhin declesi Venedikli
dir. Diğer bir rivayete göre de 
lıpanyadan Giride hicret etmiı 
yahudidir. Ve aad İımi Beni 
Zelo yani (İbni Zelo) dur. Bu 
aile sonraları tanasaur ederek 
iımini V enizeloea tebdil etmit· 
tir. Bu iddianın doğru olduğu
na delil, rumcada V enizelos is 
minin mevcut olmama11 ve bili 
kiı yahudiler arasında Ben ile 
başlay&n bir çok iıimler oldu
ğu gibi. bilhassa Beneznilo is
minin mevcudiyetidir." 

Tuhaf bir iddia değil mi? .. 
Acaba M. (Venizelos) un ec

i dadmda Beni lsrailden kimse 
var mıdır? 

Kızıl atı sı meselesi 

ler varmış! Türk postalarım ve yolcuları-
Osmanlı İmperatorluğu bat nı rayın bıraktığı yerden kanat 

mamak yollannı aramıt olıay- alarak. Anadolu, her adımda 
dı, ilk raylar Anadolu toprakla zaman ve mesafeyi yene yeoe 
n üstüne daha 1827 de döıen- İif'rİ kotan bu asrın memleketi 
meğe baılamnıt olacaktı. 1927 olmak bahtiyarlığını tez zaman 
de Kayseri demiryolunun açd- d:ı tatmalıdır. Dört ayak ve tki 
ma şenliğini yapmak değil, Sa- teker, bizi asrımıza yetittirmek 
rayburunu • Haydarpata Asma değil, bize asrımızın adeta'ıına 
köprüsü üstünden Tuna • Bas· bile ayak uydurmak imkanını 
Ta, Tuııa - Süveyt ekspresleri- veremez. Bu asırda yola çrkan 
nin na:ıl geçmekte olduğunu için, akşam, ya bir ülke ötede, 
görmek için başımızı bile kal- ya bir iklim ötede olur: Bir ka
dırmağa lüzum görmiyecektik. saba ötesi diye ilerleyiş ölçüıü 

1927 geçeli beş sene olmuı- kalmamıştır. 

hava tazyiki 776 milimetre. en. Sıhhiye Müdürü Bey, geçen 

tur. Tarih eski değildir; onu Samsun - Ankara trenini se
biz eskittik: Çünkü 1932 kanu- J liimlarız. Bu bizim için bir bay 
nunun 15 inci günü Ankara'- ram olmaktan fazla, vaziyfemi
dan Samsun'a ilk treni yolladı- zi nasıl ve ne hızla yapmakta 
ğımız gibi, 16 rnc.ı cuma akşa- olduğumuzu gösteren bir kon
mı Ankara istasyonunda Sam- trol hadisesidir. Tüririyeyi bat
sun'dan. Sıvaa'a uğnyarak, ge- tan bata yeniden yapmak ve 
len göğsü taflan kaplı Türk lo-- kurmak ve bağlamak gibi ko
komotifini karşıladık Birkaç lay doyurulmaz bir ihtiras ile 
ay içinde Samıun'dan Mersin'e her gün daha fazla yanan idea· 
gittiğimiz zaman, bu tarih de limizin açık gözü, şimdi, Erzin" 
eskiyecektir. Vaktimiz c1ardır: can'a, Erzurum'a, Van'a bakı
Türk raylanrun Kayseri demi· yor. En son iç şehre ray, en son 
rinden döküldüğünü de gene kıyı şehre liman. en son köye 
biz göreceğiz. yol, Tür!Oye'nin bütün havası· 

çok sıcaklık 10, en az aıcaklılı: !erde 700 talebeli bir mektepte 
5 derece idi. knd vak'alan olduğu ve haber 

.. ••••••••••• de verildiği halde on gündür 

1 
atı yapılmadığı hakkındaki ya-

• 111!!11 I zıma bir mektupla dün cevap 
. !:. .. ı;;; verdi. Muhterem müdürün iddi 

ası ıöyle hiili.sa edilir: "Sıhhi-
M. Venizelos ye Vekaleti yalmz i mektep

lere aıı yapbnyor." Ben veka-
ffakkında lelin emrini bilmem. Ve Müdür 

Osmanlı imfaratorluğu Orta na kanat verinciye kadar, bu 
ve iç Anadolu ya dört tahta te- göz, krrpılmaksızın, açık beka· 
kerleği bile ıokamaksızm ölüp <aktır. 

Efendim! Uri ıün evvel bİ'r 
gazetede bir dama pmpiyooo
nun Galatuarayda M. Venize
losla birliktıe okuduğu hakkın
da bir sözil intitar etmesi Ü2e
rine bununla latife edeıek M. 
Venizel<M'un lstanbulda taluil 
elmemİf olduğunu yazmııtmı. 
Bu bahse dair karilerimden bir 
zat bana tu mektubu gönderdi. 
Bakınız ne kadar enteresan. 

Beyefendi de bunu bilmemeli 
ve itin aıhht icabım dütünme
lidir. Vak'a ıudur: Kabatatta 
700 tale'besi olııın Gazi Oaman 
Pqa mektd>inde bazı kızıl va.k 
alan olmuıtur. Ve muallimlere 
de sirayet etmittir. idare der
hal atı için müracaat ettiği hal 
de kendisine li.ünaam cevnp 
verilmemİ.§tir. Şimdi Müdür 
Beyden sorduğum nokta şu· 
dur: Bu vak'alar mektep talebe 

gitti. Anadolu, ki bütün impa- Akdeniz'e selam! O, şimdi-
ratorluğun batlıca inaan kuvve den verilmit gibi bir şey ... 
ti kaynağı rdi, birçok yerleri Türkiye'nin bütün faplca ve 
buhar değil, hamut bile görme- kasketlerinin: 
mittir. Demiryollannm para ve ·- Erzuruma selim! 
it yükü, bir tek neslin, on sene Sesi ile, havalanacağı günü 
tüfek taşımış yorgun omuzları bekliyoruz. 

Falih RIFKI 

"Muhterem Felek Bey sinin ve hocalamım sıhhatini 

üstünde ıüphesiz ağırdır. Fa
kat yıkılıp gitlen bir vatanın en 
kaz yükünden daha ağır değil
dir: Kökü Anadolu'da olan 
Türk yurdunun kurtuluş işleri
nin hepsini i.naan gücünün en 1 RADYO 

1 Bugünkü (Milliyet) gazete- . tehlikeye koyar mı?. Koyarsa 
sinde imzanız altında çıkan bir j buna karşı alınacak te<lbir ne
yazıda M. Venizelosun meıktebi dir? ..• 

son haddini kullanarak, en kısa Bugünkü program 
zamanda tamamlamak ve başar 
mak mecburiyetindeyiz. Biz bu 
toprağı çocuklarımıza, babaları 
mızın bize bıraktığı gibi lerke
demeyiz: Çünkü bu vatanın 

18--18.45: Stüdyo aaz heyeti. 
18.45--20: Orkestra. 
20-20.35: inci Hanım. 
20.30-21.30: Hafız Sadettin 

sultanide tahsil ettiği hakkın- FELEK 
daki bir iddiayı reddediyordu-1-----------
ııuz. Bunda haklısınız. Çünkü 
S. Posta gazetesindeki bu iddia 
sahibinin beraber tahsil ettiği 
şahıs M. Venizelos değildir. 
M. Venizelosun eniıtesi Koeti 
Miçutaki nam sekerdenin am
cazadesi olup Girit Ziraat Ban 
!.ası katibi olan Nikola Miçuta 
kinin oğlu Yorgi Miçutakidir. 
1886 da Giritte çıkan ihtilali 
bastırmak için fevkalade salibi 
yetle oraya gönderilen Mah· 
mut Celalettin Paşa thtilalci
lere bazı İmtiyazlar vererek işi 
muvakkaten yatırdıktan sonra 
Istanbula dönerken serkerde
lerden beş kitinin oğlunu 
! stanbula getirip Gal&ta
ı;araya yazdırmıştı. İtte Miçu
talci bu beşten biridir. 

M. Venizeloa'a gelince, mu
maileyh çocu1c iken Giritte 

Müessif bir irtihal 
43 senedenberi san'at ve neza· kurtarıcılık denen en ulu terefi 

ketile herkese kendini ıevdirmq · b" b • · 8 1 

Bey. 
21.30--22.30: Orkestra, ajanı 

bor&a, saat ayarı. 
1 D. T b·bt · d öm B. nı ız enun11yoruz. öy e şe-

o an ış a ı erın en er •· fi . . f • ı· 1 
ı·ı Beyin irtihali teessüfle haber re enn vazıy e ve mes u ıyet e VARŞOV A 1411 m. 
..İmmıştır. , ri, kazanılması kadar pahalıdır. 13.15: Gramofon. 17.05: Gra· 

Bugün Beyazitıe öğle namazı 1 Onun için Millet Meclisi iki- mofon. 18.25: Gramofon. 19.05: 
ru müteakıp cenazesi Topkapıda de bir hükiimetten soruyor: 1 Hafif musiki. 20.05:. ~uhtelif. 
Aile Kabriıtanına defnedilecektir "Sıvaı istaaiyonunda daha kaç 21.05: "Karuso" isimlı bır akeç. 

- d - ?" E ... 21.35: Gramofon. 22.15: Salon 

1 T · H L ar, uracagız. .~rum, go~- muıiki•i (Mozart ve Smetana'nın 
R 1. A_ su taflan kaplı Turk lokomotı- eserlerinden). 23.20: Danı musi-

Mülga Tophaneı Aırure Mecliı fini daha ne kadar bekliyecek? kiıi. 24.05: Dans muıikiıi. 
Reisi merhum Kamil Pat.• kerimesi Anaılolu tehir ve kasabaları. ' VIY ANA 517 m. 

l ·ı · s ı·h · d Naf" H d" An d 1 .'L • k b I 18.10: Operet parça arı (Wm-
ve Miralay merhum Cemıl Bey ha· ı ray ve kanat rüyası görmekte- 1 . 
ı eaı a ı ah nıavan an ıa a- ır. a o u şenır ve asa a a- 1 t •t 1 k ) 20 35. M ·· h .., , ernı z a rmı . . . uaa a .. 
nım müptela oldugu hastalıktan re- rı için Osmanlı ımparalorluğu ı be. 21.05: "Daa heilige Dind" 
hayap olamıyarak dün gece irtihal 1 zamanında uzaklık, henüz bir isimli noel temsili (Kolonyadan 
eylemi ve bugünkü Çarıamba günü mefhum bile değikli; şimdi bir naklen). 23.25: "Pa!'I. ".on Bekr" 
Kadıköyündeki hanesinden kaldın- gündelik ıstırap'tır. s;r mem- takımının dans musıkiaı (Berlın-
1 ak E ·· fta 'ela l k t h h · b" "d ı· ·· den nakl•n). ar cenaze namazı yupsu n e e e er angı ır ı ea ın ru-
badeleda oradaki aile kabriotaruna yasını vermek kolayd1<. Fakat BUDAPEŞTE 550 m. 
defnedilecektir. onun hemen arkasından bu rÜ· 17.05: Askeri musiki (Fricaay 

Erzurunıda hararet 
sıfırın 

altında 19 a düştü 

istiyenlae tavasaut ediyor. i1 
11e ifçi istiyenler bir mektup· 
la lf büromuza müracaat et• 
melidirler. 

iççi istiyenler 
• Ayda maktu olarak on lira 

ANKAR,A 20. A. A. - Memleke 
tin hava ,aziyeti hakkında Ziraat ücretle 12 • 15 yaşlannda ufak 
Vekaleti meteoroloji müeaıeıinden bir çocuk aranıyor. Bir yazıhane
fU malümatı aldık: de postaya mektup göndermek gi 
Ayın 19 uncu gecesi Orta Anado- bi itlerle uğraşacaktır. lstiyenle

luda geniş bir sabaya yaian kar ak- rin 4 ·6 arasında (Milliyet) te Fe 
şama doğru durmuştur. Yaian ka- lek Beye müracaatları. 
nn toprak üzerindeki kalınlığı vasa- İ • l 
ti bet santim olmuıtur. En fazla kar f ısteyen er 
Kastamoniye yağmıı •• 10 ıantiın * Tah ·ı· ·ki zah 

sı un orta ı sene ec a-
kalınlığında bir kar tabkaaı vücuda d b. d · ki esı·nde 

1 · ti. K ı· K d . 1 ne e ır sene e yazı ma n ae nuş r. ocae ı ve ara enu:: sa-
hil •-'--1 - • çalııtrm. Eczane ve ecza depolann· 

mın1JUU11 anna yagan yaamur ge- . . . . 
celeyi.ı kesilmi, ve 19-20 gecesi da •ı arıyorum. Her hangı bır tica
memleketin her tarafında hava açd- rethanenin yazı işlerinde de çalışmak 
mııtır. Yalnız lstanbulda yağmur bu istiyorum. Şerait mütevazidir. Arzu 
sabahta yağmaya bqlamq ve 14 mi- edenler Milliyet gazetesi iş bürosu 
limetre yağmur suyu olmutıur. H. F. 

20 inci ııünü sabahı Karadeniz sa • Yüksek lktısat ve Ticaret 
hillerinden mada bütün mıntakalar- Mektebi müdavimlerinden, gÜn- . 
da boyraz rüzgarı hakim olarak ea- düz aaat 2 den itibaren her hangi 
mit ve her tarafa 1'uvvetli kariı bir it için saat 12 ye kadar çaJrrıa 
düımüştür. Karadeniz sahilinde ce- bilirim. Fabrikalarda ve mağaza· 
nup ve lodos rüzgarlan esmekte de- larda ve aaire yerlerde olabilecek 
vam ediyor. '. bir iı için Milliyet 1, Bürosu A.B. 

Bu sabah rıı"t edilen en dü,ük D. müracaat. 
suhunetler; • lıtanbulda hiç kimsemiz ol-

El'Zururn ve 1'au'ta sıfmn altında 
19, Siva•ta 16, Ercincanda 15, An
karacla 2, lzmir ve Edirnede sıfırın 
üstünde 4. lıtanbulda 7 derecedir. 

Hali hazırda memleketin en fazla 
ıoğukları Orta Anadolu, cenubi 
şarki ve şark mıntakasındadır. 

Salihlide meccani 
dersler 

Salihliden bildiriliyor: Muallim
ler birliği halka Orta mektep tedri
satı yapmıya başlamıfhr. Tedrisat 
meccanen yapılmaktadır. Dersler 
çok raibet bulmuıtur, hemen he
men ilk metkebi bitiren bütün genç
ler bu orta mektep tedrisatına de-
vam etmektedir. 

idaresinde). 19.05: Mile Edith 
Dioay'nin iştraklle radyo orkestra 
sı (Popper, Schumann, Debuaay, 
Nozart, Puccini ve aair eaerler
dan). 21.50: Zsolt'un idaresinde 
J. Strausa'un eserlerinden kon.ser. 
22.45: Şandor Bura Sigan takımı. 
24.05: Danı musikisi. 

PRAC 487 m. 

16.35: Çek ve Rus ,arkılan. 
17.15: Brüno'dan: Keman refaka 
tile fantazi orkeıtra parçaları. 
18.15: Alnıanca neşriyat. 20.25: 
Kabare ve aair mütenevvi ne§rİ .. 
yat. 21.05: Musiki etütleri. 21.40: 
Bohem, Rigoletto ve daha bazı o
pera parçalan. 22.05: Senfonik 
konser. 23.20: Caz. 

ROMA 441 m. 

madığı gibi düşmüş bir fakirim. 
ilk mektep diploması olduğu gibi 1 

mükemmel okumak yazmak bili
rim. Lokantalarda, kıraathaneler
de velhasıl her ne gibi bir it olur 
aa olsun gayet cüz'i bir yövmiye 
ye razıyım. Adre•: F.dirnekapr Ka 
riyeimareti aokağı 35 No. hanede 

Enver Cahlt 
• lnönü Şehiryatı Mektebinde 

ilk tahsilimi ikmal ettim. Kimsem 
yok. 18 yaımdayım. Oıtüm baıım 
temizdir; yazıhanelerde, fabrika· 
farda, heryerde çalıtabilirim. 

"Milliyet" iş bürosu, Mustafa 
adresine müracaat. 

1RT1HAL 
Galata11ray Sultanisi ve lıtanbul 

Hukuk Fakültetlnln yetittirdiği 
mümtaz gençlerden Loyd Triesti
no kumpanyası muamelatı Türkiye 
ıimiri M"hmet Faik Bey mübtela ol
duğu ağır hastalıktan rehayap olaım 
yaralı: dünkü salı günü tahtı tedavi
de bulunduğu Almanyada Sen Bla
ıiyen sanatoryomunda irtihal eyle
mittir. 

Kederdide ailesine beyanı taziyet 
eyleriz. 

ALNlANA ( 
Matbuat Ceıniyeti tarahndan 

tertip edilmekte olan Almanak 
yakında çıkıyor. 

~ 
~ 

Bekarlığa 
Veda 

Meıhur operetini takdim ediyor .. 
Temıı.takiran dinleyecekleri fü

runkar Viyana valalerile 
gaıyolacaklardır. 

Bat rollerde: 
Martha Eggert 

Ernest Verebes 
Rolf Von Goth 

Lizzi Natzler 

r- MA_IİK'te -, 
nıchı:ırd . 

TA.Ul3ER 
6i1\ A \ K NAGME\I 

L Filmini görünüz. J 
İstanbul Belediyeı! 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Tem si ileri 
Bu aktam saat 

21,30 da 

(ÜÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekrem 

Reıit Bey. 

Besteleyen Cemal Reşit Bey. 
Um••ma 

3 peı·de 27 tablo. 
Umumun arzufıu üzel'İne bir haf

ta daha temdit edilmittir. 
1336 

-~-

• 
Etem izzet 

Beyin kitap 
halinde çıkan 
son ronıanı: 

Göz yaşları!. 
Bütün kitapçılarda var dır 

1517 
20.50: Wagner'in "LOHEN- • 

GRiN" operaamdan bir perdesi. 
Müteakıben: Barilli'nin "EMl
RAL" isimli opera temıili. 

BÜKREŞ 394 m. 
Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

13.05: Gramofon. 14.05: Keza. 
18.05: Radyo orkestrası. 20.45: 
Gramofon. 21.05: Romen halk ve 
Noel havaları. 

BRESLAU 326 m. 

17.35: Piyano kon.seri. 18.05: 
Müsahabeler. 18.55: Piyano-Ke
man konseri ( Paıranini). 20.05: 
Kuator takım ile Tahiti, Afrika, 
Zenci ve Çin fantazileri. 21.05: 
Konser. 23.40: Berlinden: Paul 
Baky caz musikisi. 

Sirgortalarmızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyecle biliifasıla icrayı muamele etmekte olan 

UNYON 
kumpanyasın<t bir kere uğramadan sigorta yaptır· 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 1515 

"Milliyet,, in romanı: 12 

SEN ve BEN 
Muazzez Tahsin 

ağabey buldum. Kardeşinin bütün 
hayatile adım aclım uğraşan bir a
ğabey. 

1,ine eylulden PVVPI ba,Iamıya
cağı için, güınlerini hep köşlcte 
geçiriyor. Geldiğinin ilk günleri 
erken kalkmıyordu. Sonra sonra, 
ananın temiz havası onu güne,ıe 
beraber bahçeye indirmeğe başla
dı. Bir akşam yemekte bana: 

yoruz Güzin bilsen! Müıterek bir 
çok hatıralarımız çıkıyor. anne
lerimizden saatlarca konuşuyoruz. 
Ona mektep hayatımı anlatıyo
rum. O da uzun tahsil senelerini 
benim önüme döküyor. 

Geçen gün nasıl oldu bilmem, 
ona bunu söyledim, güldü: 

- Seni mağrur küçük kız seni .. 
aramız-daki yat farkını yoksa u
nuttun mu? 

Dedi. Sonra ciddi bir seıle, 
benim onu çıok iyi anladıiımı ve 
benle hakiki bir zevkle konuıtuğu· 
nu ıöyledi. 

ze geldik: 
- Bedi Muammer, beni bir de

fa daha tayyarene alsana .. 
- Nasıl Leyla?. Kazaya uğra-

dıktan sonra tekrar uçmaktan 
korkmuyor musun? 

nu anlayacakıın; Nejadın bana 
haber vermeden gitmesine canım 
sıkıldı ve bunu belli etmemek için 
kendime çok cebrettiğim ha!de 
kabil olamadı sanınm ki. Bedi 
Muammer mütfik bir ağabey gi
bi elimden tuttu: 

- Haydi yavrum, çayımızı içe
lim! 

Diyerek beni masaya götür· 
Clü. 

Kahvalhdan $Ollra, bahçede, 
saatlarla, onun Paris hikayeleri· 
ni. teyzem de ben de bütün ca
mmızl a dinledik. 

İşte Güzinciğim, o geleli aşa
ğı yukan bir hafta olduğu hal
de, bu hikayelerin sonu gelmi
yor \•e biz <le ayni sonsuz zevkle 
bunları dinliyoruz. 

Görüyorsun ya .. Sana yazma
dıgım için artık bana gücenme
·;e haklun yok! Ada, sabahları ve 
ukşamlan pek güzel... Bir iki gün 
"çin gelemez mi:;in? Bu vesile ile 
Bedi Muıımmerle de tanı!ırsm .. ,. 

Büyükada; 15 ağustos, 1928 

LEYLADAN GÜZİNE 
Seni kaç gün bekledim; gel

medin hain Güzin!.. Kaç sabah, 
seni bulurum ümidile, san..ıalla, 
iskeleye indim; kaç alqam iskele
den dönü9, seni beraber ıetirme
diğim için teyzemle Bedi Mu
ammerin alaylı sözlerine taham
mül ettim. 

Bugün, nihayet mektubun gel
di. Bu sene Maçkadao:ı ayrılmağa 
karar berdin öyle mi? Çok garip 
kızsın Güzin .. Bense senle geçir
diğimiz günleri dütünerek bay
ram ediyordum. Ne yazık ettin! 

Bedi Muammerle ne kadar meş
gul oluyorsun Güzinciğim! Mek
tubun battan başa suallerle do· 
lu .. Hep ona ait sualler... Aman 
sakın Feridun duymasın, mu'hak 
kak kıskanır. 

Bana ~elince, ömrümde dma
dığım kadar mes'udum Güzin .. 
Bedi Muammer. benim hayatı~
da çok eksikliğini duyduğum bir 

- Leyla .. dedi .. Ben ele bundan 
soora sabahları seninle birlikte 
sandal gezintisine çıkacağım. Kol
lıırım uyu,mağa batladı, biraz 
kürek çekmeliyim. Seni rahatsız 
etmc•z miyim? 

Bu merasimli suale hep bir
den güldük v,. I') günden sonra 
hn ıabah birlikte geziyoruz. Bu 
gezintilerimizin ilk dakikaları 
lıep ayni: Sazan o beni, bazan da 
ben onu sandalda bekliyoruz: 

- Bonjur Leyla! 
- Bonjur Bedi Muammer. 
Çok samimi bir el buluşması. 
Ve sonra, tem;z havayı ciğer

lerimize sindire s"ndire kuvvetli 
bir kürek cekiş. Her sab:ıh bende 
ayni çekinı::enlik küçük kardeı tav· 
rı .. Onun sükunetine hürmet ede
rek bir ~ey söylemiyorum. 

O, yavaş yavaş, uzaklardan 
'!eliyor ve bana çocukluğuma ait 
şeyler soruyor. 

Her gün, meraklı bir tefrika 
romanı okur gibi biribirimizi bı· 
raktığımz yerde buluyor ve oku
mağa devam ediyoruz. 

Onunla konuşurken yükseliyo
rum, ona tırmatıyorum sanıyo

rum; fakat biliyorum ki haki
katte inen odur, o benim yanıma 
geliyor. Bı.mwı için bu kadar tatlı· 
tatlı konuşup anlaşıyoruz. 

Anlıyamadığım Jeyleri bana 
nasıl sabır ve tefkatle izah ediyor, 
en müşkül ve çapratık mevzula
rı bana nasıl açık bi.,. kitapta gi
bi anlatıyor bilsen. 

Çocukluğumdan beri onun hi. 
mayekar ve mütfik gözleri kar
••sında büyüse idim, eminim lci, 
mektepte okuduğum feyleri da
ha iyi anlayacak ve her cihetçe 
daha çok yükselecektim. 

Şimdi bile, kendi kendime dü
şünürken, bazan hislerimde ve 
düşüncelerimde onun tesiri al
tında kaldığımı goruyorum; fa
kat bu kafi değil Güzin.. Onun 
yanında çok basit bir çocuk gibi 
kaldığımı zannediyorum da hır-

Mükafat almıt bir çocuk gibi 
sevindim; fakat, ıonradan t>unu, 
sadece beni memnun etmek için 
söylediğini düşünerek müteessir 
oldum. 

Aaıba beni cahil bir küçük kız 
gibi mi görüyor denin? 

Bir iki ıün eveldi. Sakin deniz 
üzerinde • kürekleri bırakmıt, ıro.. 
nutuyorduk. 

O, bana tayyare tecrübelerin
den bahıediyordu. Bir ara, na.
ad oldu bilmem, Bahrimubiti tay
yare ile geçmek istediğini söyle
di. Korku ile haykırdım: 

- Bunu yapmıyacaksın... Böy
le bir tehlikeye kendini ~tmıya· 
caksın Bedi Muammer .. 

Heyecanlı sesim, korku ile fıp, 
layan gözlerim. onun dudakları
na, ağlamaya benzeyen bir tebes
süm koydu: 

- Niçin korkuyorsun Leyla?. 
Yoksa beni beceriksiz bir tayyare-
ci mi a ? 

içimin bütün emniyet ve iti
madile ona elimi uzattım. 

- Seninle beraberken hiç bir 
teyden korkmam Bedi Muammer, 
dedim. 

Y e§İl ıözleri, güneş görmüş 
gibi parladı, 'kıpırdadı, sesinde bo
ğuk bir heyecanla: 

- Teşekkür ederim.. teşekkür 
ederim Leyla.. dedi. 

Niçin bu basit sözlerle heyecan
lanmıttı Güzin? 

Fakat birden bire bu ateş düş
tü, sakin, camız bir sesle: 

- Hayır yavrum.. ıeni ikinci 
defa böyle bir tehlikeye atamam ... 
Hem .. 

- Sözünü niçin ke.tin? Hem? .. 
- ... İstiyorum ki uçuşumuzun 

hatırası her zaman canlı olarak 
kalsın .• Yeni bir hatıra bunu de
ğiıtirmesin .. 

Onun hakkı var Güzin. Bunu 
nasıl oldu da düşünemedim? Ha
' ımın bu en kıymetli hatır -
sına yeni şeyler ilave etmek 
temek ,,,. 
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Merhum Samih Rifatın kendi el
yazısıyla bir mektubu ve bir şiiri 
Samih Rifat tam büyiik idealinin 1 ~ 

lngiliz _ Iran 
ihtilafı 

( Ba.şı birinci sahifede) 
retmlıtlr. 

Bu metinde, imtiyazın menıei ve 
Kumpanyanın 1920 senesine kadar 
lran bükUmeti ile olan münaaebetle
ri hatırlatılmaktadır. Bundan sonra 
192~ Ağustosundan 1932 Haziranı
na kadar lran hükıimetinc ait olan 
yüzdeler hesabına müetallik müzake 
releri mevzuu bahteylemektedir. 

Merhumun muallim Afet Hanıına 

tahakkuku sahasında it ı.a,ına l(flÇ· 1 
!iği sıralarda bayata &'Özünü yumdu. 

yazılmıt bir mektubu ile büyük Ga- , v ,l 
ziye kartı duyduğu hialere tercemıı;n 
olan ve kendi elyazm ile yazılan bir 
p irinin fotografisini dercecliyOl'UZ. 
Klişedeki mektup ve ıüri ıudur: 

Ankara: 18 mart 930 

Muhterem Muallim Afat 
Hanımefendiye • 

"Efendim. 
.. htikliıl mücadelesinin zaman :za. 

l'mn ruhuma ilham ettiği değersiz 
sözleri bir tarafa kaydetmek lutfUn.. 
ela bulunacağınızı tepıir ebnlıtiniz. 
A rtık bunlaı· büyücek bir kitap tq
kil edecek kadar birilanl9tir. Yeni· 
den de yazıyorum ve ömrüm olduk ... 
ça da yazacağım. Mücadele eınaam
da Büyük Gazi üç dört arkadllfımla 
beni !ıususi himayesiyle ihya etmit· 
ti . Geçen gece onun nafiz ve ilahi 
bakıtları karşısında kendi kendime 
düşündüm ve ağladım. Samimi rö:z 
yaşlarımı şu perişan n.,.idemle ılza 
gönderiyorum. Bir gÜn tensip bu
yuracağınız ~ekilde onları nw.tbuata 
da tevdi ederiz efendim. 

En derin bürmeUerimla 
Samih RIFAT 

ŞÜKRAN 
Kurtaı·an bir zafere (Utrlor 

mt§h; 
Vatanda görülmemi§ bir kahra• 

man· çıknlJfh• 
Gidip göreyim, dedim, )'Ü:z;ÜJtİİ 

doya doya; 
Ko~tum, tam on yıl ecıcıel, 11..ıdim 

Anadoluya. 
Bir· gurbet ha•tasıydım, ôcü, lıizn .. 

aulJ< düılıün; 
için için ağladım yattığım handa 

bir gün. ( ıt) 
/ ıtiklôl yollarında, düf'71anla llU• 

ruFalı 
Olmek için lıi:ıamdı, yemelı, içmelı 

yafanıd. 
ln•anlar diyordu: Git/ Mezarlar 

diyordu: gel/ •• 
Baktım, bana uzandı cihanı lıa.,_ 

rıyan el. 
Artık ben de cidalin, canlı bir 

ıulıer ,ıdim; 
Onun gittiği yolda, onun emir,,._ 

riydim. 
Ey büyük ko.". <ırıcı / yalnız ıendin 

o .:raman 
Bı.itün saVafQnları ayak üstünde 

tutan 
En acı sclaletler kemirirken bu 

• yurdu. 
H er dü.şen, yaralanan sana "ye. 

lifi" diyordu. 
Sen ümit cıe teselli aaiıtan bir 

kudrettin; 
Güçlüyü savaştırdın, di:.ıene im

dat ettin. 
il er ne tarafa dönsem sana yak· 

lafı yorum. 
Bilıen ruhumda nasıl bir minnet 

taftyorum. 
Sevgili vatanıma benzedim na.za

rımda; 
Şükranlarım kaynıyor hayat da

marlarımda. 
Beni de onun gibi esirgedin, y"f'll 

tını 

(><) ilk mücadele senelerinde 
Ankara'da Tathan'dan ba9ka ba
rınacak yer yoktu. 

Milas Musevileri 
türkçe konutuyor 
MiLAS (Milliyet).- Milis, mil

aevileri bol olan bir !elıİrdir. Son za. 
ınanlarda, meml<ketin her tarahn
da, türkçe konuşmıya karşı uyanan 
arzu, bura musevilerinin aöiüderi .. 
ni iftiharla fİşİrmİflir; çünkü, Milis 
tnuaevileri, bu cereyanın ön safında 
bulunmak istiyorlar. Bundan daha İ· 
1'i sene evvel burada, muıevi vatan.. 

da9larımız arasında bir '"Türkçe ko
nuıturma birliği" teşekkül etmit ve 
ınüteaddit içtimalarla, sayilerinin gü 
zel semereleri baııl olmu9tur. Mi
li.ı muıevileri lspanyolca konuımak 
la idiler Bu birliğin teıekkülünden 
ıonra aralannda - ana liıanlan sa
:l>ılmaaı lazım ıelen Türkçe - taam 
ınüm etmi9tir. Onlarda biliyorlar
ki; dünyanın her tarafında, az çok, 
ınüsevi vardır, ve bunlar hepıi, bu
lundukları memleketin lisanını ka
bul etmi9lerdir. Yen<t bilirler ki, dün 
Yanın biç bir tarafında, akalliyetle
l'e lıizim memleketimizdeki kadar 
"asi vatandatlık halda baJı.. 

4edilmemittir. Buna raimen, AI
lttanyada müaevi Almanca, Franaa
da Franıızc:a, halyada halyanca ko
ıtuııı.Jctadır. Mıiıevi vatandqları
lrıı;u, aramızda kendi liaanmıızla ko
nu9uyor gördükçe, bittibi, kendile
rine karşı biılerimiz daha sıcak o
luyor. 

Yunanistan, askeri 
kuvvetlerini 

tenkis ediyor 
ATİNA, 20 A.A. - Hükumet, 

laaarruf maksadjle iki kolordu ile 
İki alayın ilga ve yedi fırkanın li
"aya tahvil edilmiş olduğunu bil. . . 

Karqtr hayahrna, büyülı, tarihi a· 
dın. 

Olluma i.lm cıerdim, "Gasi Ku• 
loğlu" diye; 

GötiirRin lff)f&tlarım bu aıytı İle· 
•ye. 

1 Cenevrede 
Noel 

İtler ufak komite
lere bırakıldı 

ve tehir edildi 
CENEVRE, 20 A.A. - 19 lar 

komiteai bu sabah aaat 10.30 için 
içtimaa davet edilmiıtir. Bu celse, 
bu aeneki aon toplanıt olacağı te
yit edilmektedir. 

Milletler cemiyeti umumi beye· 
ti, kanunusani bidayetinden evvel 
toplanmıyacaktır. 5 ler komitesi, 
içlerinden bazısını 19 lar komite• 
aine havaleye karar vermittir. 

19 lar komiteai, Noel ve yıl ba
t• yortuları eına11nda mükaleme
lere devama Çin ile Japon murab
ba• beyetlerile temaılan idameye 
memur ufak bir komite vücude 
ıetirecektir. 

Mecid, dün bilba ... İngiltere • 
lran ihtilafına hasrettiği bir içti
ma ile 59 uncu içtima devrine niha 
yet vermi9tir. 

lrlanda murahbaaı Leater'in tekli 
fi üzerine lnriliz • lran ibtilafınıa 
tetkiki, 23 kinunuaanide alelade 
olarak toplanacak meclisin bu iç
tlmaına talik edilmiıtir. 

lnıriltere'nin lııan ile dostane 
münasebetler idame arzusunda 
bulunduğuna dair lngiltere murah 
haa heyeti tarafından verilen te
minat, Iran baş murahhası tara· 
fından lran'm da lnıiltere hakkın 
da ayni duygularla mütehaaaia ol• 
duiiu kaydile ıenet ittihaz edil· 
mittir. 

Artık bunun Üzerine Milletler 
Cemiyeti misakının 15 inci madde 
ıinin lüzum tatbikine itaret edil
mesinde aı;tık hiçbir nıana görül-

• 

L 1 1 

Gam Kuloğullan ebedi bir nam 
olaunl 

Seni unutanlara bu vatan haram 
olaunl 

16 mart 930: Ankara 
Dumlupunar sokağı 

Brüksel sarayında 
yangın 

BRÜKSEL, 20 A.A. - Kralın 
oturduğu sarayın tavan arasında 
bir yangın batlangıcı olmuf, fa
kat çarçabuk söndürülmüıtür. 
Maddi hasar, pek azdır. 

Bir 
• 

haydudun 
akıbeti 

CHIKAGO. 20 A. A. - Tebli· 
keli bir kaçakçı olan ve Al Capo· 
ne'nin eaki ortağı bulunan Franck 
Nitti, poli.alerle vukubulan bir çar
pıtmada ağır aurette yaralanmıt· 
tır. Nitti'nin öleceği zannedilmek .. 
tedir. ------

Berlinde açlar 
BERLIN, 20 A.A. - Havaı mu

habirinden: Birkaç &'iindenberi 
Berlin'de ve diğer bası tehirlerde 
enek mağazalarına kartı taarruz 
lar vukubulmaktadır. Berlln'de 
Neukeoln mahallesinde 14 kadar 
ıahia bir maiazaya •irerek "A· 
cız" diye bağırmıtlar ve tazıih 
Üzerinde bulunan tereyağlanru, 
domuz sucuklarını ve konserve 
kutularını zorla a9ırmıtlardır. 

Diğer bir maiazadan komüniıt· 
ler 40 kadar kazı zorla ele reçlr 
mitlerdir. Berlin'deki iki mahalle
de büyük bir kundura maiaza11· 
nın açmıı olduğu tubelerin came 
kin.lan birkaç meçhul ıah11 tara
fından kırılmııtır. 

Parage'taki Ame
rikan komisyonu 
ASSOMPTION, 20 A.A. - Hü· 

kumet, Vaıington bitaraflar ko· 
miıyonu nezdindeki murahhaaını 
geri çağırmak taaavvurundadır, 
f~~at bu murahbaaın. g~ri gelme· 

Metinde lran hükumetinin feohe 
müteallik notası iktibaı edilmekte
dir. 

lran, bu notasında kumpanyaya 
yeni bir imtiyaz vennek prensipini 
reddetmektedir. Metin bundan son
ra İ D&"İltere hükumetinin hattı hare
ketini tarif eylemektedir . 

Metne nazaran kumpanya, zuhur 
edecek müıkülit hakkında lran hü· 
kUmetile müzakereye her zaman te
mayül göıtemıiı ve balen de gös
termektedir. İngiltere hükUmeti bu 
fll'bİ müıküllerin dostane bir ıurette 
hallini ılddetle arzu ebncktedir.Fa
kat kumpanyaya yeni teklifler ya
pıl.:...dan evvel İran bükUmeti imti
yazın yekcibet olarz.k feıbedildiği 
nokta11nda iırar eylediği takdirde o 
nunla müzakerata giritemez. 

lmtlyazname ,Tahranda iktidar 
mevkiine selen bütün kabinelerin 
bu yüzdeyi kabul elrnit olduklarını 
mutazaınmındır. lmtiyaznamede yek 
cihet olarak feıhedilemiyeceğini na
tık hiçbir madde yoktur. 

Hatta yedinci maddesi, bütün ih
tilafların hakem usulu ile halledile
ceğini mübeyyindir. 

Binaenaleyh, lngiltere hükümeti 
yekcihet fesih muamelesini hukuku 

' diivele mugayir bir muıadere adde
der. 

Bu sebepten dolayi lran hüküme· 
ti kumpanyanın bu yüzden uğraya 
~ bütün zararlardan mesut olacak 

tır 
Bu ihtilafın lran ile mevcut dos

tane miinaıebalı ihtil. etmemesi arzu 
ıunda bulunan lngiltere hükümeti 
konseyin sarfcdeceği mesainin ihti
lafın dostane bir hal ile neticelen
mesini ünit ve temenni eder. 

Diğer taraftan lran hükumeti de 
Cemiyete bir telgraf çelmıi,tir. 

lran hali hazırda müzakeratta bir 
vaziyet alamıyacağını bildinnekte
dlr. 

lran hükumeti İngiltere hükuı.
tinin lrana kartı tehdit değilse bile 
tahriften ibaret bir battı hareket it
lhazını muvafık gönnüı olduğunu 
bildirmektedir. lran ihtilafın konse
ye sevkine itiraz etmemektedir. 

Konsey, 1 rarun imtiyazı feıhetme
ie hakkı olup .olmadığını .. bil~~ 
istiyorsa bunun ıçı:\ 1 re.n mumetıilı
ni beklemesi icap eder. 

lran konseyin mese de vaz.İyet al 
mak iç.İn lranın izaha ı beklemeıi 
fikrindedir • 

M .. elenin müzaker':'fi I~ !11'1· 
measilinin ve Tahrandan gonderile
cek vesaikin ıelmesine bağlı oldu· 
ğunclan konaeyin pek yakında ,__ 
ıelenin müzakeresine girişmesi muh 
temel değildir. . 

Eaaaen lran hükumeti tarafından 
evvelce bildirildiği veçbile hükumet, 
bir itı11f buıulüne intizaren kl'"'"l
panyaya kartı tedbirler almamış ve 
almıyacaktır. 

Binaenaleyh meaelayİ. müıtacel 
telakki etmeğe mahal yoktur. 

LONDRA, 20 .A. A. - lngilte-
re-lran ihtilafının müzakereıılr. ' m, 

Sib Jobn Simon'un gaylıubetinc)r 
ıiltereyi hukuk mÜf&M M. Mati. ı 
temıil edecektir. 

inglllzler tekzip ediyor 

LONDRA, 20. A. A. - Bahriye 
birinci lordluğu , Jngiltere-lran ihti
Wı ılolayiıile lqiliz menafüni hi
maye etmek üzere ~r&;". •ulanna bir 
harp gemisi göndenldığı şaylaıını 
tekzip etmektedir. 

iran asker mi topluyor? 

Halepten 16 tarihile Adana raze
telerine yazılıyor: Bağdattan bildi
rildiğine ıöre, ·tranda lngiliz notası 
etrafında heyecan devam etmekte
dir. 

Geçen ıün halk ID&"İliz petrol tir
ketinin bulunduğu binaya hücum e 
derek binanın kapı ve camlanru ki
ınilen kırmıtlı. Hükıimet binanın 
m11bafaza11 için ııöderdiği aıkerden 
hatka diğer taraftan "mescidi Süley 
man" petrol kuyulan da dört tabur 
askerle işgal edilmİf ve amele terhis 
olumnuıtur. Kuyuların muhafazaaı 
için "Abdane" ye sahil muhafız ge
mileri de ıönderilmiıtir. 

lngiliz hükumetinin göıterdiii lü
zum üzerine Hint filosuna mensup 
4 ıeminin "Abdane" deki l"&"Uiz me 
mqrfannın himayesi için lran aabil
lerine relmeai aynca umumi heye
can ve asabiyeti mucip olmuıtur. 

Son alman haberlerde 1 ngilizlerin 
muhtemel bir hareketine kartı lran 
büklimetinin seferberlik ilin edeceği 
ve karaya aıker çıkanlmaaına tiddet 
le mümanaat edeceği ıayİdir, 

Tahranda heyecan bilhaasa tiddet
lidir. ''Unniye" deki aakeri kuvvet
lerin kumandanı jeneral Riza Han 
Abdanedeki dördüncü ordu kuman
danlığına tayin edilerek hareket et
mi9tir. 

lran hükUmeti İngilizlere ,iddetli 
bir protesto göndermiştir. Bu pro
testoda lran sahillerine harp gemi 
leri gönderilmesinin bir tehdit teı· 
kil ettiği bildirilmektedir. Proteııto 
sureti akvam cemiyetine de gönd~ 
ri_lerek neticede~ l?giliz hüklimcti. 

1932 

Doktorların 
Kazancı 

(B~c birinci sahifede) 
lanmı;u ayrıca gerek B . M. Mecli
•İne, gerek Sıhhat Vekaletine arz. 
etmiştik. Etıbba, timdiki halde be
yanname usulile, yani, aaf kazançla
nnm muayyen bir niıpetini vergi o
larak vermektedirler. Bu uıul, tat
bikatındaki bazı kusurlar nazarı iU
bara alınmazsa en makul ve adil 
bir vergi şeklidir. 

s 

Hekimlerin kazançtan tahıa!Rrile 
kain olduğundan sıhhi veya batka 
sebeplerle bu kazanç bazen ayni ta· 
bısta bile büyük farklar ıösterebi
lir. Bu farkları nazan dikkate alma
dan herhangi bir karine üzerine te
sis edilmiş bir verıi, muhik ve adil 
olamaz. Hükıimet de bu noktayi na. 
zan dikkate alarak etıbba ve diğer 
meslek erbabının muayyen bir ta
kım ımıflara taluim edilmeıini ve 
bulundukları tehrin vaziyetleri na
zarı itibara alınarak, tarhedilen nr
ıriden maada muayene ittihaz ettik
leri bina aafi hasılatının yüzde 50 si 
nispetinde bir vergiye tabi tutmaiı 
kabul etmekle beraber, arzu edenle
rin beyanname uıulünü ihtiyar et
mekte de ıerbeat bırakmıttır. Bu 
uıul, meal•ktaşlarımızın hukukunu 
temine kafidir. Temenni ederiz ki, 
kanun kat'i teklini bu tarzda ikti
sat etıin .. Zira vergide münhasıran 
karine uıulü tatbik edilirse bunun 
birçok mealekdaşlara zarar vereceği 
muhakkaktır. 

Emniyet Müdürlüğile 
Defterdarlıkta yangın 

Bodruma düşen bir sigara 
yüzünden bit kat tutuştu 

Yeni ;,eslek hayatına atılan bir 
h~kimin muayenehanesini daima gö
ze çarpar bir yerde tanzim etmek 
mecburiyetinde olduğu unutulmama 
lıdır. 

Meseli. büyük bir caddede ayda 
200 lira kira vererek muayenehane 
açan bir arkadaıımızın vaziyetini ta 
aavvur edin. Bu arkadq, kabinesi İ· 
çin takriben 600 lira, ait olduğu il· 
ruf üzerinden 100 ki, top yakUn se
nede 700 lira verıi vermek mecburi
yetinde kalacaktır. 

Halbuki böyle bir hekimin aafi va 
ridatı uzun müddet aenede 1000 li
rayı bulmayabilir. Bir meslekdqın 
mealek hayatının en müşkül aafha.. 
sında yüzde 70 vergi venneal tabii
dir ki haksızlık olur." 

Tlltlln ve sıhhat meselesi 

Tevfik Salim Pt. tütünün ağız ve 
.U.lere faydalı olduğuna dair bir ec
nebi mecmuada çıkan yazıyı (Örme 
diğini söyledikten sonra derniıtir ld ı 

Dün ıaat 15.30 raddelerinde 
Poliı Müdüriyetinin İfgal etmek
te olduğu mülra Hariciye Nez"'" 
reti binaaı bir yanım tehlike.! ıe 
çirmiıtir. 

Binaen alt katında bir kısmı 
dördüncü 9ube müdür muavinliği 
İfgal etmekteciir. 

Bu k111D1 dar bir koridordan İ· 
barettir, zemin hem tahta ve hem 
de eskidir. 

Anlatıldığına ıröre, bu dar ko
ridora, müdür muavini Cel&I Be
yin odası önünde atılan aöndlirül
memit bir sigara, tabandaki açık 
deliklerden birinden bodrum ka· 
tına dü9müıtür. 

Bura11 evrak mahzenine rftmek 
tedir, k~e ayrılmqtır. 

Diifen sigaradan -n çürük 
olan bodrum katı tahtaları at., 
almq ve duman çıkmaia bqla
ınııtır. 

Dumanı rören memurlar bir 
taraftan itfaiyeye haber vermek
le beraber, ate,in çıktığı yere ko· 
valarla ıu dö"'-fe batlamıılar-

d1r. Civar evlerin kuyularından 
da su alınmııtır. 

itfaiye tam vaktinde yet4miş. 
döteme tahtalan balta ile kesile
rek atef tamamile aöndürülmüş .. 
tür. 

Ateı çıktığını haber alan Vali 
Muavini Ali Rıza Bey derhal mü
diriyete giderek lazım gelen ter· 
tibatm almmaıı için emir vermit· 
tir. Yanım rece çıkmıt olaaydı, 
bina eski oldufundan, söndürül
meai belki de miifkül olacaktı. 
Eaaaen bu binanın bir kıNDJnı da 
İstanbul Defterdarlığı itral etmek 
te ve burada birçok vesaik bu. 
)unmaktadır. 

Bu itibarla yan.ının çıkmaoı 
Defterdarlıkta da ehemıniyetle 
kartılanmıfbr. Bundan üç dört 
sene evvel bir gece Defterdarlığın 
alt katrndan yanım çıkmıt gü~ 
halle aöndürülmü9tü. Bunlan na
:ıan dikkate alan Defterdarlıiın 
miUtakU ve tamamile kaıir bir 
binaya •eçmek İçin Maliye Yeki. 
letl nezdinde tetebbiiaatta bulu· 
nacafı söylenmektedir. 

- Tütünün timdiye kadar herban 
gi bir fayda11 oduğunu bimlyonma. 
insan tütünü aıbbi bir it yapıyorum 
diye içmez. Tütün, bhdm ıdılıatl
mizden biraz fedakarı!' ederek key
fimizi yerine retirmelıı: için kullan
dığmuz bir n.ddaGır. 

Bir posta tayyaresi kuruldu 
Tütünden fayda beldernek tirya

kiler için bir züfürt teselli•İdlr. 
Mamııfib, bazı baatalıklar mtiıt

na olmak f8rlile mutedil tütün kul
lannw.kta bir mahzur yoktur. 

200,000 liralık 
Emlak 

(Ba.şı birinci sahifed&) 

P « kalidla efendi bir kolayını bul 
nı:...f, eskiden beri Yunan tabiye
tbıdeymİf &"lbl lstanbula ırelmit ve 
hüklimete intı'kal eden emliklniı 

- Bunla~ flrarf Rum emlW de 
ğil Yunanlı emllkidlr, ladeal icap 
eder diye latlrdat etmiftir. 

Odoluiyos efendi emlak.ini bu 
ıuretle istirdat edince derhal aa· 
tıf muamelesi yapmıf ve 36 par
ça emlikinin bir kıammı zevcesi .. 
ne bir kısmını da batkalarma aat 
mııtır. Bu aahtlar ikmal edildik
ten sonra Defterdarlık hilekarlık 
tan haberdar edilmittir. Yapılan 
ihbara nazaran Odokaiyoa efendi 
Yunan tebaaaından değildir. Nev· 
,ehir nüfus ıicillerinde mukayyet 
Osmanlı tebaasındandır. Firar et· 
miştir. Firar etmemiş olsaydı bile 
mübadeleye toibi tutulacaktı, çün 
kü mübadeleye tabi eşhastandır. 
Defterdarlık hu ihbara muttali o
lur olmaz derhal harekete geç· 
mlt ve Odokıiyoa Paıkalidia efen 

1 
dinin Osmanlı tebaaıından oldu· 
ğunu ve nüfus ıicillerimizde mu .. 
kayvet bulunduğunu teıbit etmit 
tir. Defterdarlık ~imdi hu 200 bin 
küsur lira kıymetindeki 36 parça 
emlikin iıtirdadı için icap eden 
muameleyi yapmaktadır. 

Milli Müdafaa Vek&leti Hava Müsteşarlığı tarafından idare 
edilecek olan Ankara • İstanbul hava hattında kullanılmak üzere 
Amerikadan gelen tayyarelerden birisi tamamen kurulınuttar. 
ikincisi de bir hafta içinde kunılacaktrr. YılbaşIDI takip eden 
günlerde hava seferlerinin açılınuı muhtemeldir. Tayyarele
rin dışından ve içinden alınan re.imlerini yukarıya koyuyoruz. 

• • • • • 
Komünistlerin 
Muhakemesi 

Jiye dairesinin ıerek dahilinde, 
gerek haricinde tedbirler alınınıı 
tır. Ağırceza mahkemesinin bu
lunduğu koridorun iki tarafmda. 
ki kapılar kapanmıı ve bu kapı· 
lar polis müfrezesi tarafından 
muhafaza altına a.lınnııftır. Hü
küm tefhim edildiği zaman ınah· 
kıim olan komüni.aUer tabmin e· 
dildiği ıibi nüınayİf yapmağa bat 
lamıtlar, beraet eden maznun1ar: 

- Y •t••ın Türkiye cümhuriye 
ti!. .. 

- Y a,aaın cümhuriyet adaleti (Başı birinci sahifede) 
diye bağınrken mahkum komü

zif oğlu Nazif, lsmail oğlu R~f~t! nistler de gürültüyü ve nünayif-
Muıtafa oğlu Nuri, zabıt kalıbı · · la d Mahk 
S 1. ğl Ce t, ş-k ·· ğl 1 lenm arttırmı' r ır. eme 

a ım o u va u ru o u mahk" 1 "k" d 
Bürhanettiıı, Halit oğlu Bahri, heyeti um an ıu unete avet 
muallim Necati Hikmet, Tütün etmit i•e de onlar gürültü yapmak 
inhisarı kitiple~inden Malik oflu ta ıarar etmişlerdir. Bunun Üzeri~ 
Kemal Telgraf muhabere memu- ne iddia makarm tarafından te· 
ru Mehmet oğlu Remzi, Şükri; oğ fevvübatta bulunan komünistler J 

lu lbrahim ile doktor ismet Beyin hakkında zabıt varakası tutulma· 
anneai Münire, Hayrinin zevceıi ıı talep edilmit. ve zabıt varakası 
Emine hanımlar cürümleri sabit tutulmuştur. Mahkıimlar tevkifba 
olmadığından beraet elmiılerdir. neye ıötürülürken de nümayİf 

Mahkeme dün komünistler hak yapmak iıtemişler ve gerek mer
kındaki karan tefhim edeceği ci- divenlerden in<"rken, ıerek yolda 
betle komünistlerin nümayiş yap- giderken bağırmıtlar, hatta bir a
malan ihtimali düşünülmüş, bu ralık bu gürültüye toplanan bal
takdirde nümayİfe cür'et edenle. kın aı:aaına dalıp kaçma.~ istemiş· 

teJebbüı etmiılerdir. Fakat müd
deiumumilikçe evvelce tertibat 
almdıiı için bu emellerinde mu· 
vaffa.k olamam.ıtlar Te T..,.kifha
neye nakledilmiflerdir. Müddei
umumilik ve zabıta tevkifhaneye 
riderken yapılan bu nüınayqtea 
dolayı da zabıt varakaaı tuttur
muı ve 10 kadar maznun hakkın 
da yeniden tahkikata bqlanılmıt 
tır. Nümayi, yapan bu mahkUın
lar hakkında bapiaanenin dahili 
nizamnameıi mucibince de cezai 
muamele yapılacaktır. Beraet e
denler derhal tahliye edilmitJer
dir. 

·········-····-·······-·-···----·----
IKomıa memleketlerde! 

Suriyede af 
yaramadı 

Şamdan bildiriliyor : Umumi aftan 
istifade ederek hap11baneden kur· 
tulan yüzlerce hıraız ve yankesicinin 
burada efkarı umumiyeyi tehyiç e
decek derecede faaliyetleri artmıı 

tır. Aftan sonra yankesicilik ve hır 
sızlık vakalarınm artmakta olduiun 

iko et edilmektedir 
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Lr Tetkikler ) 

·----------------------' 
Bu. da Hacivat için 

Karagöz bahıine iştirak eden- ı Y alruz bu nokta Behnan ~yin 
ler arasında Enver Behnan B. de ne derece aldandığını goster
~ar Bundan evvel kendisinin yazdı· meğe kifayet eder. Fakat dah~ 
gı bir makaleye ben dayanamıya• var. Fırsat dÜ§mÜ§ken onu ~a aoy 
fak cevap vermiş ve öne sürdük- liyelim v~ bu bahae eııaalı hır bati 
leri iddianın ne derece yanlış oldu me verelım. . • •. .b. 
ğunu göstermeye çalışml§tım• Bu Behnan Beyın naklettiğı !f' .. ı 
sütunlarda "Karagözün nesi yok ivaz patanın mezarmda (sahibül 
nesi var?" ünvanile çıkan bu ya- hesap) kayd~ 0vardır. Bu ~alruz 

l Beh Beyın• ne suretle heaap ile degil, heaaph ıılerle 
zı anını nan 1 b. d ld • 

l&kki · • · · b"I · y 1 meşgul o an ır a am o ugunu 
le b etb!.~'::ı ıdmıAkyonım. a • da gösterir. Ve meydanda olan e-
nız ., son ıs~er e f"ID gaze- ·ı h lı · ı ·· ·• d · .:.. d b" 151 ba- aerlen e gayet esap q er gor-
tesın e m.....,.r e en ır yaz a···- .. . t d 1 

h ·· hak 1 ·ırmedıg" •ini ugımu ıspa e en vaz patanın, 
na enuz yo a g · • d 1 il h han · b" ·· · E "lk azıya ce- vazıyetı o ayıs e, er gı ır 
gosteny?rk. sakıaen 1 

Y det h•,..;ci cami irgadile ahbap olmaaı kabul vap venr en, smen aa _.... •
1 di e Hacivada ait b .. hai meskiit edı emez. 

y ' · tim B h Beyin bu son Fazla olarak Behnan Bey bu 
geçıruk 1' · d. _e nandan do"-•ya Ha· yazısını Buraalı bir zata mukahe-
ma a eaı ognı g•w 1 • • z· b t Bursa 
ivada ait olduğundan her iki ma• e ıçın yazını~. !~ u za . -
~aledeki bu bahae ait yanlışları da çıkan Y enı fıkır gazetesınde 

d · h d • · . Hacı ivaz paşanın, pek haklı ola-
bura a ıza e ecegım. rak Hacivat olamıyacağmı iddia 

Enver Behnan Beyin ilk maka- etm'iı. Behnan Bey o. zatı ikna İ· 
lesi 20 a~st?- tarih~ Alqam ga- çin aonıyor: "Yeşil camün kapıaı 
zetesinde ınbşar ebnıftır. Orada- üstünde arapça yazılı olan kitabe
ki Hacivada ait fıkra budur: "Or- de Hacı ivaz pafa bu camiin esıu
han gazi yeni fethedilen bu f"hİr- !arını ben kurdum diyor. Bu ba
de bir cami iıııaaını emretn:_ıit ·~ kikat meydanda iken nasıl olur 
derhal İ§e b&Jlenmııtı. Cam.im mı- da Buraalı bir muharrir bunu in
man H~civattır. Bu zat. :;eıçuk lir eder." diyor. 
Türklermden olup asıl ısını Y~~- inkar edilen ne? Hacı ivaz pa
çe Halildir. Bu zamanlar .kendı.aı- la Hacivat değildir demek, Hacı 
ne Hacivat • Hacı ivaz dıyorlar- vaz paşa bir cami yapmamıştır 
dı." veya yapamaz demek midir? Ha-

Evliya Çelebiden alı~a. olan cı ivaz paşanın birçok meziyetle
bu hkrarun ne derece ihticace re malik olması onun Hacivat ol
aalih olduğu malüm. Behnan f:l?Y doğunu ispat e'der mi? 
buna inanmakta .mazur olabı~ır. Bütün bunlar indi muhakeme
y alruz sonundakı fU parçayı dik- !erden batka bir§ey değildir. Hat. 
katle .okuyuııu:'. Aynen alıyonım: ta bir fikri bir meseleyi muhake
"Hacıvada gelmce bu zat !• ~at.m me bile değildir. Bilhassa Üç sene 
dHan korkd~rakk hacca.ld sıl:miftır. tetkikattan ıonra bahsa mevzu o-

actan oner en yo a arap eı- h ı d ""ld" 
'·' al k di · · ··ıd·· ·· ı dir lan şahsın ac yo un a mı o u
._.y arı en. llDl 

0 -~Uf e~ . : ğünü, vebaya mı kurban gittiğini 
Oç aenedır Karagoının tarihmı bile kestiremedikten sonTa. ... Oç 

yazmakla mqgul olduğun'! tek- buçuk ay fasıla ile biribirini tut
rar eden Behnan Bey 4 kanunu- mayan iddialarda bulunanlara 
evvel tarihli Akf"Dl gazetesinde karşı meselenin ciddiyetle telak
bu yeni makalesini neırediyor. ki edilecek ciheti de katmaz. 
Ve, eynen naklecliyorwıı, "Hacı 
ivaz paşe ile Hacivat araaındaki 
münasebeti ilk defa ben Hakimi
yeti Milliye ga:zeteaine yazdığun 
Karagöz hakkında makalemde 
ya:mıııton." dedikten aonra Hacı 
Ivaz patanın Hacivat olduğunu 
iddia ile İspatı müddea için Hacı 
ivaz p&Janın yaptıklarını sayıp 
döküyor Te tafsilatla tercümei ha
lini naklediyor. Bu vesile ile de 
Hacı ivaz JNlJlllllll vebadan öldü
ğünü söylüyor. Cümle aynen böy
le: "Dört aene sonra Anadoluda 
büyijk bir veba zuhur etmiştir. 
Bütün memleket büyükleri ölmiif, 
lvas pata da vebadan telef olmuJ 
tur." 

Hani hactan ıelirken •rap '"f
kivaımm taarruzuna uğramış ve 
öldürülmÜ§tü. 

Pofl•te 

Kama üstünde 
Yokmuş 

Eve kadar gidip 

kamayı 
aldı, adamı vurdu 

Hacivat, Hacı ivaz olmuş;, olma 
mı§ bundan ne çıkar. Hacivat, 
Hacı ivaz olursa kıymeti artmıya
cak ki.. Hacivat ta çünkü muha
tabı Karagöz gibi remzi bir ma• 
hiyeti haizdir. Ve böyle olduğu 
içindir ki her zaman yafar ve her 
zaman yqıyacaktır. Onu her ne 
kadar yükıek bir adam olursa ol
ıun, bir insan kalıbına sokmak on· 
daki manayı anlamamaktır. 

lıte bu aebepten Behnan Beye 
son sözüm de Hacivat ağzından 
olacaktır: 

Y ıkbn perdeyi, eyledin viran 
Haber vereyin aahibine heman 
Esasen perdeyi yıkmağa cesa

ret edenler onu aahfpaiz buldukla
n için buna cür'et etmiyorlar mı7 

Selim Nüzhet 

MemltJkeltt1 

İki çocuk 
Yandı! 

Kırşehirde feci bir 

yang n oldu 

KIRŞEHIR, 18. - Burada müt-
Evvelki ak§B.IJI Topane'de Bo- hiş bir yangın faciaaı oldu. iki ço

iiazkeaen'de Şerif'in kahvesinde cuk alevler araamda kalarak feci su
deniz amelesinden Şevket ve ar- rette yandL Facia Dinkbağı ınahalle 
kadaıı Osman, ukambil oynarlar- sinde Muıtafa Efendi isminde biri
ken Çartıkapıda çorap fabrikaaı nin evinde geçmiıtir. Mustafa Efen
i,çilerinden Sadi ile Muaa da kah- di ve zevcesi geceleyin komıuya git 
veye gitmişler ve Oaman'la Şev- mitler, fakat iki çocuklarmı evde bi
ket'in oyunlanna balmuya başla- rakarak kapıyı da üzerlerine kilit! ... 
llll§lardır. Bir aralık oyuna kanı- mişlerdir. iki çocuk kendi kendileri
tıklanndan Şevket, Sadi'ye küfret · ne oynarken lamba devrilmiı ve der 
ıni§ ve bir iskemle yakalıyarak Ü· bal bir yangm baılamııtır. Biraz 
zerine hücüm etmiştir. Kahve, bir sonra büyÜyen alevler çocukları da 
birine girmiş, Sadi civardaki evi- sarmış, ikisi de atet içinde kalmıı
ne koşup kameaıru alarak tekrar br. Bira:ı: sonra çocukların amcası 
kahveye dönmüı ve Şevket'i aol yetişmif, fakat kapıyı kırmak ko
omu:ı:u başından ya~alnmııtır. Ka- !ayılıkla mümkün olamadığı için ço
mayı Şevket'in omuzunda hıra- cuklardan birisi alevler araamda ta
kan Sadi kaçmq, fakat bili.hare mamen yanarak kül olmuf, diğe ise 
vakala.nmışbr. f · --1-- · · ele h 1·-ldı . Yaralı, hutaneye kaldınlırut- ecı y,......., ıçm aılaneye .... -
tır. 

Ara balar da ••• 

Ayvanaaray'da Yahya'nın ida· 
reıindeki araba, tanzifat amelesin 
den Hüaeyin'e çarpmıf ve batın· 
dan yaralamnaıına aebep olınut
ıur. 

Keyf için silah 

nlmııtır. 

Adanada yağ 
•• sanayıı 

ANKARA, 20. - Adanadaki yağ 
fabrikalarından bazılan çiftçiye ayçi 
çeği ve Çin faıulyeai tohumu dağıta
rak yağ sanayİİıı.in inkitifı için ~ 
htmaktadır. 

Rizede fena havalar 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 21 KANUNUEVVEL ı932 
-- - . .,. .. 
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Kongreye davet İst. Mr. Kumandanbğı Sabnalma kom. l a"ti"il"I 1 
Milli Türk Talebe birliği 

Süt yerine 
Beyaz su! kongre reisliğinden: Dikinı, evi ihtiyacı için l 000 

K · · "k" · cel · kilo pulsuz bakır perçin çivisi 
hanede Merkez Kumandanlığı
Satm alma K(lllli&yonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin nümu· 
ne ve ıartnamesini gönnek için 
sabah saat 9dan ona kadar her 
gün ve münakasasına iştirak i
çin de ıartnamesi veçhile hazır 
lıyacaklan teklif mektuplarım 
ihale gününün muayyen vaktin 
den evvel Komi.yon Riyaseti
ne vermeleri. (311) (6321) 

3 üncü kolordu 

ilanları 

.A.ıl hileyi yapan

lar ayak 

satıcılan imi .... 

ongremızın ı ıncı seaı .. .
1 açık munakasa sureh e satı~ a-

22/ 12/ 932 perşembe günü saat j lınaca'ktır Münakasa ı4/ı/ 
1. Fırka topçu alayı ihtiyacı 

için 19 kalem koşum tamir mal 
zenıeııi pazarlıkla ıatın alma
cakktır. İhalesi 2ı-12-932 çar· 
şamba günü saat 14,30 eladır. 
T a1iplerin liste ve şartnamesini 
görmek ü~ere her gün ve pa· 
zarlığa iıtirak etmek için o gün 
ve vaktinden evvel kominyona 
müracaatlan. (50ı6) (6673) 

ı4,5 la Halkevi salonunda akte . 933 cuma~tesi günü saat ıs de 
dileceıktir. Murahhaslann ile§· i T oplıanede Merkez Kumarı
rifleri rica olunur. danlığı satın alma komisyonun 

lıtanbul'da iıtihsal edilen aüt 
miktan 30 bin kilo olduğu halde 
60 bin kilodan fazla istihlak edil
diğinden şikayetler vaki olduğu 
yazılmıştı. 

Meccani Lisan 

kursları 

da icra kılınacaktır. İsteklilerin 

Süt meselesi, ötedenberi tehrİ· 
mizin en belli başlı dertlerinden 
birini teşkil etmetkedir. Bizzat 
Vali Muhittin B. müfliı ıüt tirke
tinin teıiıine tekaddüm eden ı:fı!ı
lerde, cemiyeti belediyede şehir
de istihsal edilen sütün bir misli 
İ•tihli.k olunduğunu söylemiıti. 

şartname ve nümunesini gör
mek için sabah saat 9 elan 10 
kadar her gün ve münakasası
na girişeceklerin belli vakitte 1346 

C. H. F. Kadıköy kaza merkezin- komisyonda hazır bulunmaları. • • • 
de umuma mahauı meccani lisan (377) (6719) Kuleli Liıesi ihtiyacı ıçm 

• •• 
Kolordu Topçu taburu için 6 

karalan a~ılmıştır. Kuralar 1 ikinci 
kanun 1933 ton itibaren başlayacak- • • .,. 3000 çift yün çorap aleni mü-
tır. Kayit için Kadıköyünde Kumluk Merkez Kumandanlıf.;na mer nakasa suretile satm alınacak-

kalem koşum tamir malzemesi 
pazarlıkla satın alınacaktır. İ
halesi 2ı /ı2/932 çarşamba gü
nü saat ıs tedir. Taliplerin lis
t'e ve şartnamesini görmek üze
re her gün ve pazarlığa iştirak 
için o gün ve vaktinden evvel 
komisyona müracaatlan. 

Sütçüler ve lnekçiler cemiyeti 
de ayni kanaatta bulunmakta ve 
şehrimizde kaç inek bulur.duğu
nu günde kaç kilo inek sütü istih-

taki Fırka binaama pazarteıi ve aa- but müessesat ihtiyacı için 43 tır. Miinakasa111 22-ı2-932 per 
lı günleri saat 17 ile 19 a kadar mü- · kilo Vakum, 2ı kilo Gıres yağı şembe günü saat ı4 te Topha~T 
racaat edilmesi. ve ı 132 kilo gaz yağı pazarlık- nede Merkez Kumandanlıp 

' b" sal edildiğini hakiki olarak tes ıte 
çahımaktadır. Bu malıimat h~nüz 
tamamen toplanmış olmamakla 
beraber, şimdiye kadar tesbit edi
lebilen mikdarlara bekılıraa, ıeh· 
rimizde süt utihsali.tının - öyle 
söylendiği gibi - 30 bin kiloyu 
bulmaktan çok uzak olduğu te
min edilmektedir. Filhakika, ce• 
miyetin, ıimdiye kadar elde ettiği 
miktarlara bakınca, htanbul Bele 
diye hudutlan dahilinde mjnhay
selnecmu 500 küsur inek bulundu 
ğu anla•ılmaktadır. Hiımile ve 
gavri salim hayvanlar bu yekuna 
dahil değildir. Bir inek günde 12 
okkll süt vcr<liği heııabile 500 i
nekten bir günde 6000 okka •Üt 
alınabileceği ileri sürülmektedir. 
Sütçüler ve lnekçiler cemiyeti a
zasından biri. lstanbul Belediye 
hudutları dahilinde yapbnlan as
ri inek ahırlannda beılenen inek
lerden İstihsal edilen bu sütlerin 
okkasını, müstahsillerin 17 kunış
tan &§ağı satmalan zararlanna o. 
lacağını ve sütçülere 17 kuruıtan 
satış yapılmakta bulunduğunu aöy 
!emiştir. Bu zat şunlan ilave edi
yor: 
"- Okkasını 1 7 kuruıa aldığı 

sütü, satıc1 20 kunışa satama:ı:, 
satarsa geçinemez. Şu halde ma
hallelerde 20 kunışa, hatta 15 ku
ruşa aatılan tüllerin hileli, kay
makalb olduklarını derhal kabul 
etmek lazımdır. Maatteeaaüf, bu
gün şehrimizde istihsaldel! bir ..ı .,. 
ğil, belki birkaç misli ıüt aatıldığr 
muhakkaktır. lıtar.lml'd" 60(>0 
okka ıüt istihsal edôldiğl kabul e
dilsin. Kemerburgaz, ç .. ian, ~~ gi
bi, şehir huduttan haricinden ge
len sütlerin heaabmı Allah bilir. 
Civardan getirilen bu aütlerin 
ciddi bir kontrola tabi tutulduğu 
iddia edilemez. Bunlann çoğu hi
leli olduğuna şüphe yoktur. Bu 
aütleri getirenler, mahalle arala• 
nnda 15-20 kunııa satıyorlar. 
Fatih mmtakaaında okka11 20 ku· 
ruştan satılan kaymakalb sütleri 
% 70 nisbetinde tahmin edilebilir. 
Beyoğlu mıntakasmda halk daha 
müreffehtir ı iyi ıüt için fazla para 

-f ~miı· Lisesinden 

yetişenler 

lzmir Lisesinden yetişenler Ce
miyetinden: Cemiyetimizin sene .. 
lik kongresi 23-12-932 cuma gü
nü saat 14 de Halkevinde aktolu
nacağmdan bütün İzmirli arka
da~larm teşrifleri rica olunur. 

--- -
Ölçüler konferansı 

tehir edildi 

Cuma günü yeni ölçüler için 
Halkevinde verilecek konfe-
rans kanunun tatbikı iki sene 
ao~ya kalması dolayısile, te
hir edilmittir. 

TÜRK UMUMi 
TİYATRO 
Anonim Şirketi 

5 numerolu kupon ile ııra numa
ralı bordroıunun 26-12-32 tarihinde 
ibrazından ertesi günü 150 kurut te 
diye edileceğini, tediyatm (Cumoı Pa 
zar ve bayram günleri hariç) her
gün aaat 15 ten 16 ya kadar Bey
oğlunda Y e,il ıokağında 15 numara 
da ki.in ıirketin idaresinde icra edi
leceğini ,bundan maada 25/1/33 ta
rihinden itibaren mezkur kupon iı
tirdat edilecek, baladaki fft"'Iİt dahi
linde 60 kuru! tediye edileceğini, 

Türk Umumi Tiyatro Anonim Şir
keti hissedaranma ilin edilir. 

Dr. HORHORUNl 
Mektep sokaİındaki muayenelı:oı• 

nesini lıapaııııttır. Hergün sabahtan 
ak,.ıma kadal' butalanru Eminönü 
\"alide kiraatbanesi yanındaki m11a
yenehaneoin~ .. bi2zat tedavi eder. 

Telefon: 2.4131. 

ı753 

vermekten çekinmez. Onun için htıınbul dördüncü icra memurlu-
Beyoğlu mmtakasında sahlan süt 
!erden hilesiz olanlar % 50 olarıok ğundan: Emniyet Sandığına birinci 
tahmin edilebilir. derecede ipotekli olup temamı iki 

Kaymakaltı sütlerinin .ıtikebiz bin yediyüz doksan lira kıymeti mu
olarak aatışı menedilmek bu hu- hammineli Sultan Selimde çırafı 
ıustaki ahkamı layikile tatbik et- Hamza mahalleainde sakız ağacı ve 
mek lazımdır. 

Bundan b&Jka hariçten toz süt bodrum sokağında eski 34 mü 34 
ithalatı menedilmelidir. O zaman mü yeni 25,27 numaralarla mürak
miktarı 20 yi bulan çukulata fab- kam kayden ve halen ınaa bahçe 
rikalan, kaymakaltı sütlerini sa- bir bap hanenin tamaını açık arttır
lrn .almiya mecbur olurlar ve es
naf ta kaymakaltı sütlerini bu su- maya konınuı olup '8rtnamesinin 
retle elden çıkennca, bizzarur hiç 4- 1- 933 tarihinden itibaren daire-
olmazsa yan yanya temiz süt sat· mizde herkes tarafından görülebile
miva mecbur kalırlar." ceği gibi 31-1-933 tarihine müaadif 

Sütçüler cemiyetine göre, hileyi aalı günü aaat 14 ten 17 ye kadar 
yapan müstahsilden ziyade ayak il ı 
oatıcılandır. Bunlar, müstahsil- dairemizde açık arttırma · e satı a
den aldıklan sütü ellerindeki de· caktır. Arttırma bedeli muhammen 
rece ile muayene ederler. Derece- kıymetinin yüzde yetınİf beşini bul
nin 32 yi ı:~·~~rdi~.i süt,. yağı a- madığı takdirde en ıon arttıranın 
lmmanua suttür; sute hıle kanş- t abh .. d .. baki kal.mal< üzere 15-2-
tırmak ekseriyetle bundan sonra a u u. • . ba .• .. 
yapılır. Cemiyet, müstehliklerin 933 tarihıne muaadıf çarf8m ~nu 
de 75 kurusa tedarik edilebilen l yine saat 14 ten 17 ye kadar daire
bu derecel~rden edinerek alacak· · mizde yanılacak olan arttırmaaında 
lan süt_iin .- ılık olm~ak şartİ· gayrimenkıil en çok arttıran& ihale 
le - hılelı olup olmadıgını anlıya 1 dil •. d t ı· len·n muhammen 
b·ı ı ı · · · k d" e ecegın en a ıp ı ece c ermı temm ehne te t!" •• d eı1· b ... • be-

la satın alınacaktır. Pazarlığı satmalma komisyonunda icra 
24-ı2-932 cumartesi günü saat 1 kılınacaktır. Taliplerin şartna-
11 de Tophanede Merkez Ku- me ve nümunelerini görmek i
manclanlığı satmalma komisyo çin sabah saat 9 dan ona ka· 
nunda icra kılınacaktır. istekli- dar her gün ve münakasasına 
!erin izahat almak için sabah iştirak için de muayyen vaktin
saat 9 dan ona kadar her gün de komisyonda hazır bulunma· 
ve pazarlığa girişeceklerin belli lan. (316) (6382) 
vakitte komisyonda hazır bu
lunmalan. (368) (6671) 

2024 

• 
Gedikli Küçük Zabit mektebi 

ihtiyacı için 27 T C'lı lavamarin 
400 kilo o<lun pazarlıkla satm 
alınacaktır. Pazarlığı 22/ 12/ 
932 Perşembe günü saat ıo da 
Tophanede Merkez Kumandan 
lığı Satınalma K-Omisyonunda 
icra kılınacaktır. İsteklilerin i
zahat almak için sabah saat 9 
dan ıo kadar her gün ve pazar 
lığa giriteceklerin belli vakitte 
komisyonda hazır bulunmaları. 

1408 

• 
Askeri Baytar mektebi ihtiya 

cı için 35 kalem laburatuvar a· 
!at ve edevatı pazarlıkla eatm 
alınacaktır. Pazarlığı 26-12-
932 Pazartesi günü saat 14 te 
T oplıanede MerkC2 Kumandan 
lığı Satın Alma Komiıyoınunda 
icra kılınacaktır. İsteklilerin i
zahat almak için sabah aaat 9 
dan ona kadar her gün ve pazar 
lığa giriteceklerin belli vaktin
de komisyonda hazır bulunma
ları. (366) (6669) 

2022 
(370) (6699) • • • 

• 4 ,. 20JO Merkez Kumandanlığına mer ' 

Ord hh. · "ht" • • but müessesat ihtiyacı için nıı-u sı ıyesı ı ıyacı ıçm f v f hafif ı k ·· re 
ı09 kalem eczayı trbbiye pazar 2ı800agırkinlısbı • o mal kluzelı 
1 • lro P l. 241 o enzmpazarı a a • 
ıga nmuıtur. azar ıgı ktır p rl • 24-ı2-932 12/ 932 rt · .. .. t ıs naca • aza ıgı 

T h
cuma ea.ı gunu saa . cumartesi günü saat ı ı de Top 

te op anede MerkP.z ~uman- hanede Merkez Kumandanlığı 
dıı.nhğı Satınalma Komısy_on~n ;w.tınalma komisyonunda icra 
da yapı~a~a~ır. lsteklılerın kılınacaktır. lıteklilerin İzahat 
ıartnameımı gornıek ıçın sa· 1 • · b h 9 el 
b h 9 d · k d h a mak ıçıın ıa a saat an o-

a saat &n ona a ar er d h · 1 • .. • · . ki . na ka ar er gün ve pazar ıga 
gun ve pazarlıga gıntece enn . · ki · beli" kt"nd k 
belli vaktinde komisyonda ha- gı~ışeced ehnn bı lva 1 

1 
e 0 

bul a1 (37ı) (6-oo) mısyon a azır u unma an. 
zn unm an. 1 (367) {6570) 

2071 2023 • • .. 

(5017) (6674) 
2026 

• • • 
Çat'alca müstahkem mev'ki 

krt'alan ihtiyacı için 23 kalem 
muhabere malzemesi pazarlıkla 
satın almacaktır. İhalesi 21-12· 
932 ça?§amba günü saat 11 de 
dir. Taliplerin liste ve şartna
mesini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa ittirak iç;n o gün 
ve vaktinden evvel komisyona 
müracaatlan. (5018) ("1>75) 

2027 
• • • 

Çatalca müstahkem mevki İs· 
tihkam bölüğü için 12 kalem 
inşaiye malzemesi pazarlıkla 
satın alınacaktır. ihalesi 21-
ı2-932 çarşamba günü saat 10 
dadır. Taliplerin liıte ve şartna 
mesini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak icin o gün 
v.., vaktinden evvel komisyona 
müracaatları. (5019) (6876) 

2028 

• • • 
Çatalca müstahkem mevki 

karargahı ihtiyacı iç;n 300 kilo 
vakum yağı pazarlıkla s~. tın a
lınacaktır. ihalesi 22/ 12 932 
perşembe günü saat 14 tedir. 
Taliplerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve pazarlığa İş
tirak için o gün ve- vaktinden 
evvel komisyona müracaatları. 

(502ı) (5fi~8) 
2030 . .... 

Çatalca müstahkem mevki ka 
Ankara Dekovil bölüğü ihti

yacı için vagonda teslim 40 ton \ 
lavamarin kömürü pazarlıkla 
aıtın alınacaktır. Pazarlığı 22/ 
ı2/932 per,esnbe günü saat 
ı4.JO da Tophanede Merkez 
Kumıı.ndanlığı Satınalma ko
misyonUıllda İcra kılınacaktır. 
isteklilerin fartnamesini gör
mek için sabah saat 9 dan ona 
kadar her gün ve pazarlığa giri 
teceklerin belli vaktinde ko
miıyonda hazır bulunmaları. 

l ıl ... ıı 
hozmıya ıı 

ı eg4ne 
Tualet 

~ rargahı ihtiyacı için (60) Ton 
lavamarin kömürü pazarlık a 
satın alınacaktır. Taliplerin şar 
tnamesini görmek üzere her
gün ve pazarlığa i,tirak için i
hale günü olan 22/ 12/ 932 per-

(375) (f;7fl4) 
2075 "' .. 

Harp Akademiıi efradı ihti
yacı için 200 kilo ayva ve 200 1 

kilo kayı11 reçeli pazarlık sure
tile satın almacıııktır. 22 kiinu
nuevvel 932 per,embe günü sa
at 11 de Tophaınede Merkez ku 
mandan1ığı satmalma komisyo 
nunda icra kılınacaktır. letekli
lerin eartname ve nÜmU!ltesini 
görm~k için sabah saat 9 dan 
ona kadar her gün ve pazarlığa 
girişeceklerin belli vaktinde ko 
misyonda hazrr bulunmaları. 

(376) (6705) 
2076 

* * * Maltepe Liaesi ihtiyacı içi:ıı 
700 takım maa' serpuş elbise 
kapalı zarf suretile satm alına
caktır. Münaknsası 24-ı2-932 
Cumartesi günü ıaal 11 de Top 

şembe günü saat ı4.30 da ko
misyona müracaatları. 

• • 

(5022) (6~79) 
2031 

* 
Kolordu ve birinci Fırka kıt' 

alan ihtiyacı olup pazarlıkla sa 
tın alınacak olan (20,000) kilo 
bulgura talibinin teklif ettiği 
fiat pahalı görüldüğünden iha
lesi tehir edilmislir. İhale 22,/ 
ı2/932 perşembe günü saat 1 ı 
de yapılacaktır. Taliplerin o 
gün ve val~tinden PV,•PI komis-

1 stanbul Asliye Üçüncü Hukuk yona müracaatları . 
Mahkemesinden: Madam Ester Avu (5023) (6680) 
katı Celal Derviı Bey tarafından M. 2032 
Eli Algranti Efendi aleyhine geçim • .. • • . 
sizlik ıebebile açılan boşanma dava- ÇataJca Muıtahkem mevki 
sına ait arzuhal sureti Eli Algranti 1 kıt'aları ihtiyacı olup pazarlık
Efendinin oturduğu Taksimde Hiri-

1
· I~ satın almaca~ ~l~n (8,~00) 

aoveri Apartmıamnın 8 No.lı daire- 1 kilo bulgura talıbın:ıı tekl·f et
• d çıkarak Romanyaya gittiği 1 tiği fiat pahalı görüldüğünden 
:ın :...inde mukim olduğu biline- ihalesi tehir edilmiştir. İhale 
.:ediği terhile iade olunmuı olmakla 22/12/932 Per,embe günü. sa-

ta! -hile mumaileyhin 20 gu··n at ıo da yapılacaktır. Talıple· 
ep ,...,. • ·· kt" d 1 k 

zarfında cevap vermesi ve tabkika- nn o gun ve va ın en evve o 
iın tayin edildiği 24 Kanunusani mİlyontı müracaatları. 
933 Salı ğünü saat 14 te gelmeai lil ( 5024) ( 6681) 

·ıa 1 2033 zumu ı n o unur. 

Bütün bu izahat, şehrin müz- 1 kıymetin yüz e .Y. ı uçugu .n~s • 
min bir derdini te,kil eden süt me 1 tinde pey akçesım veya mıllı b'." 
ıelesine artık aalim bir netice ve- bankanın teminat mektbunu biimil 
rilmeai zamanının çoktan geldiği-! bulunmaları 182:tmdır. Müterakim ---

1
-S-T_A_N_B_U_L __ B_A_R_O __ R_l_Y_A_S_E_T_IN_D_E_N-·.--

nt ..,.;.;.tf"nnf"1<t~dir. vergiler ile vakif icareai ve Belediye. 

• 4 ~ 

len tüccar halı ve kilim mubayaası
na başlıunışlardır. Birkaç günden
beri ıiddetli kar ve soğuk hrtınala
rr devam ettiğinden münakalat güç
lükle yapılabilmektedir. Mamafih bu 

ye ait tenvirat ve tanzifat rüsumlan 6/12/932 tarihli heyeti umumiye içtimamın devamı 22/12/932 tarİ
miişteriye aittir ve 2004 numaralı hine müaadif perşembe gününe talik edı1mit olduğundan rüfdıanm y<>vmi 
icra ve iflas kanununun 126 mcı mezkürde aaat 16 te behemehal baroyu l"1rifleri rica olunur. 
maddesinin dördüncü fıkrasma tev-

Yedikule'de oturan latefo Ef. 
nin isim ııfinil münaııebetile evine 
giden Koço Ef. ile birkaç kadın 
içerlerken içlerinden biri 3 el si
li.h atmıf, etraf telaşa düpniiftür. 
Her üçü yakalanmıştır. 

Rizeden bildiriliyor: Son yağmur- ıene Yiliyetimizden muhtelif viJi.. 
lar dolayısile, §ebrimİz mülhakatın- yellere külliyetli miktarda halı ve 
dan bazı köylerin evleri yıkılmıı,bir kilim ihraç edileceği tahmin edilmek • 

hl<an bu gayrimenkul üzerinde ipo
tddi alacaklılar ile diğer ııli.kadara
nın ve irtifak hakkı aahlplerinin bu Trabzon Sahnalma 

Komisyonu Riyasetindan: 

Niğde 41. Fırka gamizonu İ· 
çin (180.000) kilo ekmek kapa 
h zarf uıulü ile münakasaya ko 
nulmuttur. ihalesi ıı-ı-933 
çartamha günü eaat 11 dedir. 
Taliplerin tartnamesini gör· 
mek üzere hergün ve ihaleye it· 
tirak için o gün ve vaktinden 
evvel Niğdede Satrl'alma Kom. 
Da müracaatları. tedir. baldıınnı ve hnsuıile faiz Ye maaan-

kadm Selimköy deresinden geçer- Ank d fe rlalr olan iddialanm, ilin tan1ün-
ken bogu• lmu•, bir diğeri de evine gİ ara a e9ya 

• den ı"ti"-·--- 20 ..ı-: ..lln W,inde ev-derken karlar araımda kalarak don· '""""' , - -- c - . , 

Gemliğin ormanlan mv,tur. istasyonu ..akı müıbiteıenıe bildirmeıen, ak.ı 
Ardqin nahiyesi köylerinde bir- ANKARA. 20. _ Anlrarada "!:Fa halde hakları tapu ıicillen1e aabit ol GEMLİK (Milliyet) çok evler de yılolmıatır. iıtaıyonu İnf88b işleri ilerlemekte.. madıkça aabf bedelinin paylaıma-

Gemliğin 48 bm hektarlık or- Adanada bı·r cı·nayet dir. lnıaat mukavelesi müddeti ma- ımdan hariç kalacakları cihetle ali.-manian vardır. Ormanların bu "ha eti" kadar bl tır 
yıı nı Y ne uza Dil§ • kadanuım i,bu meddenin mezkıir 

lunduğu yerler Papaı uçtu mev Adanadan bildiriliyor: Şehrimize Somada rençpere fıkrasına göre hareket etmeleri ve 

TrabzOn' garnizonunda bulunan kıtaat ihtiyacı için kapalı 
zarf UHtlile mevkii münakaıada bulunan 62000 kiloı aıiır etine 

verilen fial 'komisyonca gali görüldü. Bir ay zatfında pazarlıkla 
alınacak, taliplerin her ııün komiayona müracaatan ilin olunur. 

(6716) 
kiinden Bozburuna kadar ç<ık birkaç aaat meaafede Turunçlu k~ 
hayat verici görünü!lerle tepe- yünde bir cinayet olmut. Hasan is- tohumluk veriliyor 1 daha fazla malı'.lmat almak isteyen- Tayyare Cemı·yetı• La" lelı· 

minde biriıi, ayni köyden Mehmedi 
1 

lerin 932-1347 ı:'osva numaraıile mü len• su""slemektedir. Geçenlerde Soma'- bı"ldın" · ı"yor· Z•-at Ban · • 
bıçakla yaralıyarak öldürmü•tiir. "''° o U D • ti ... ol • d 

Borsadan gelen bir fen heyeti ' ka kö r· her t huml k racaa an 1 an unur. A t J Jd 
nl k • . k IJ Katil aranmaktadır. parsaı sı tyevuzı~~nveevree?_ç_,ı. eaç::,ya .. .'.'. 1------------- par maD ar areSID en: orma arın pe ıyı orunu «U- M 1 t d h 1 ..,.,.. ......-

_ _ Jğ:.'.u:;::~~u:_:v:,e_;g~e'.:n;::ç:,:a:a:.'ğrl:am::_:a~ğ;::aç!:l::a;,,r·;...ı_..::•a...a~a~-Y&.a--a-'-~a-ı_..ı..'~imi.""'to1ır.ı.w":fbe .. v.,.•:iıi!"o..Etoı..h .. ukım._a .. bna_,.,.mev.ıaı-rı..Ll ~ZA__....Y .... 1~.._62,,_, .. 60~_ca_z_.ıa _ _ "v_e'""~"-.90_._93_1i_-L...._ Laleli a artımanlanndaki ıüprüntü kovalan tuğla ile yeni-

(1058) (6672) 
2078 

••• 
Konyadaki kıtaatı hayvanı 

için 402.000 kilo arpa kapalı 
zarfla nıunakaaaya konmuştur. 
ihalesi 22·12-932 saat ı5 tedir. 
Teminatı ı360 liradır. Taliple
rin vaktinden evvel Konyadalı;İ 
komisyona müracaatlan. 

(1051)(~~ 
.. . . 

Kapalı zarfla satın alınacalı: 
.... ,......, ... ,. .... 11 •I l_~ 



Beyoğlu clönliiac6 aa1h hukuk 1 
nahkemainden: Hacı AbdÜf Zade 
n>iitevcffa Abdiirnıhim 8eJin -ı.ke İ 
mcce tasfiye edilmekte olan terek&- ' 
sinin tasfiye -..ı.n Ytifa etmİ! 
aten mncudu Trabzon, Gireson ve 
Of bzıılemıd lıal..- pyn 
kül emvalden ibaret olan tere'-ninin 1 

tasfiyesi bu i•tif• üzerine aon den- 1 
ce müık.iil vaziyete ırümif olduğun- 1 
daQ kanu Zeliha Hanım müracaatla j 
miratt bilBkayit •• prt lı:ahul ettl
ğindeıı miıl1t-.ı lıilıul edilnılf ~ 
lan ıdacaldılen timin ebnit oldu
iunclan tere1ı:..ı.. -hk ı ia nı- \ 
fiyet eh • • talep eblıit •-.ı•1ıı1ıı-e
ce dofnıclan doğruya kalıul edilmi, r 
olan borçları alaceklılan L.enöıleri 

teminat aldıklarından terekenin Z• [ 

liha Ha.- teslimine itiru -
c!ıklerini beyan etmiıler alacaklan 

hkcmecc kabul edilmiyen alacak 
lıllU' iııc şimdiye kadar bir büküm ib 
raz etmemişler ve mahkemelerinin 
devam için kendileı-ine basım olmak , 
üzı·e mirasçı Zeliha Hanonm bulun 4 ı 

ması İfi bir dereceye bdar te.bil • 1 
dec<;ği düıünülerek t""'keden mah
kemenin ref'iyet etmeN ve Zeliha 
Hanana te.llm eclilmesi tenzİp edil
mit olduğunden tarihi ilindan itiba
ren 20 cün sonra mahkeme Abdür
rahim Bey terekesinden nf'iyet ede 
rek mevcudu olan bin kü•ur liranın 
ve evı4lcın Zeliha Hanıma teslim • ı 
dileceği ilin olunur. 

A1pullu şeker fabrikasının İstanbul depo. 
tarından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

fatih ikinci Sulh Hukuk Hikim 1 
lifindenı Müddei Ali Uıtanın müd- . 
deaaleyh Tabimde Sıra Se.-.ilerde : 

ve sokağında 147 No.lu Hilmi Bey 
Apartnnarunda 4 No. da Akin Ne
sim Levi Efendi aleyhine ikame olu 
nan 800 lira alacak daYU!D!D cari 
muhakemesinde müdeealeybin ika

metgihını terk ite Yumniıta- ırit

l:İfi tebeyyün eden if'ara cevaben 1 

Takaim Merkezi Kcımiaerlifindm ' 
ııclen ceveptan anlqılmıı ve bermu 1 

cibi talep 2S pn müddetle ilinen 1 

Kristal toz, kilosu 36,75 kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381I2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

' 2 kuruş 
• 

tebliğa.t icraaı- karar verilmit ol
makla yevmii muhakeme olarak ta
yin olunan 23-1-933 pazarte.i günü 
..at 10 da ya bizzat ıelmeııiz olma-

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. 
d<-irr tekdirde bir velı:ili kanani bu· 
lurdurmanız llımı ıeleceği akai tak 
dirde muhakemenin ğıyaben icra lo / 
bnaceğt teblit makamma kaim ol- ı 
mak Üzere ilim olunur. 

Adres: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: lstanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

1339 

-
Çekoslovakyaya Fındık ve İn. 
cirlerimiz serbest girecek ve 

dövizleri verilecek 

İkhsat Vekaletinden: 
Çekoslovakya hükilmetiııce Türk fındık ve incirlerine vazo. 

dilmiı olan ithalat ve kambiyo tabdidatınm ahiren refedilmit ol
duğu ve bundan böyle bu mallarmıızm Çekoelovakyaya aertıe.t 
bir ıurette ithal olunabileceği teblii olun.ur, (6631) 

1933 

Zabitan ve memura müjde: 

Portatif saııdaliyeler 
Yılbaıına kadar rekllm fiab 

360 kuruşa 
Yalnıs mataumuıda uhbnıktadır. 

fatanbul Ri.zapqa yolı:UfWlda 66 No. 

Asri Mobilya Meşheri 
Emniyet işleri Umum 

Müdürlüğündem 
• 

1 - Yerli lamıqtan olmak üzere Zabıta memurlarma nü· 
muneai veçlıile 1290 adet kaput imal edilecektir, 
münakasa müddetinin hitamı olan 25 kıw.,.•enel 932 pazar 

2 - Münakaaa kapalı zarf uıulile yapılacak ve ihalesi de 
münakua müddetinin hita.mı olırn 25 Klnanaenel 932 pazar 
günü saat 14 te Enuıiyet lıleri .UmlDD Müclürliiiünde mün'akit 
komiıyonda icra edilecektir. 

3 -Teminatı muvakkate 1064 lira 25 laıruttur. 
Şartnameyi ııörmek ve izahat almak iıteyenler Um- Mü 

dürlükteki komiıyona ve lıtanbul Emniyet Müdürlüğüne mü· 
racaat edebilirler. (6424) 

1555 

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

Taliinizi deneyiniz .. 
Acele ediniz •• 

İktısat Vekaletinden: 
• 

1 - 2054 numaralı kanUDUD hükümete verdiği ıalihiyete 
mliateııideo tekerin bir elden memlekete ithal ve idaresi hükümet 
çe kararlattmlmıttır. Türkiye gümrüklerine gelmit veya 15 Bi· 
rinci kanun tarihinde yolda bulı.rNDUf olan 9ekerlerin muamelele 
rinin taıfiyeai ımak1&dı ve mukabillerinde muamele verııi.aine 
matrah olan laymetten yalnız Gümrük resmi tenzil edildikten 
aonraki kıymetleri kadar Türk mMı ihracı ve aattlmaıı ve ataiiı
da yazılı hükümlere uygım buhınmaıı ıartiarile bu fel-'lerin 
memlekete ithallerine müsaade edilmesi tekarriii- elmiftİı', Şeke
rin memlekete bir elden ithal ve idaresi tarzı ve bu huıuı için tek
lif talebi aynca ilin olunacaktır. 

2 - Alikadarlano Birinci kanun otuz birinci günü akşamı
na kacl'ar lktıaat V elı:aletine Yeya 13344 numaralı kararnamenin 
üçüncü mıaddeııinin tatbikine dair tamim edilmit olan talimatııa· 
menin dördüncü maMeeinde yazdı heyetlere tahriren müracaat
ları lizmıdır. 

Bu müracaatlarda tekerin cin.i ve miktarı bedeli, menıei ve 
hangi ııümrii'kte oldııiu Yeya banııi vaııta ile ııelmekte bulund'u
tu turib edilmelidir. 

3 - ikinci maddede )'Uı!ı müddet zarfmd'a müracaat etmi· 
yenlerin bilahare vıılmlıulıcak ınilracaatlan hiç bir suretle nazarı 

itibare al!Dm'J'"'""· 
4 - lkinci maddede JU11ı heyetler birinci kimm-. otuz bi

rioci günli akfamma kadar kendilerine vaki olan miiracutlan ta-
1rih ve mımara aıruile bir cetvele derceclerek ikinci kinunun ü· 
çüncü günü ıdttamıoa kadar lktıaat Vekaleti oamına postaya 
l'evdi etmit bul• ... caklardır. Bu Heyetlerin alakadarlara müraca 
atlarmı teabit için birer numara vermeleri mecburidir. 

6 - Şekerin mentei olan mem4ekete göre lktuat V ekiletin
ce teabit olunaca'k muadil kıymette Türk mahıulitmuı Birinci 
kinun on betindeıı itibaren o memlekete ihracı ve aahlmuı mec 
buridir. Çekoılovakya için bu mahıul münhaaU'&Il hndık Belçi
ka için arpa ile 930 seıı.eai veya daha evvelki .-eler mahıulü tü
\ün, Macaristan için üzüm, İDcİr ve fmdrk, Romanya için zeytin 
.-e zeyt.jnyafı. Holanda için lizUmı, incir ve 930 senesi veya daha 
evvelki ıeneler mahıulü tütün olarak tesbit edilmiftir, 

"Ruı 9ekerleri evvelce tekarriir etmit olan _. dal.Hinde g;_ ____ ,_,_... .. 
...,.,.,....,rulT, 

6 - ihraç edilen maluı gittiti mahalde ıümriik rüaumunun 
tediye edildiğinin ve ıatdmıt oldutQDW\ iıbat obmmaaı ve ayni 
zamanda o mahalde bulunan Türk ıefir veya en büyük Hariciye 
memurwıwı taadiklerini havi vüaal ıahadetoamesi ibraz edilım.i 
mukabiliode tekerlerin memlekete ithaline Gümrüklerce müaa
aıle oiunacak ve keyfiyet lktraat Vekaletine bildirilecektir. 

Bu suretle ithal edilecek tekerlerin bedellerinin 8 numaralı 
kararname mucibince ihracat dövizlerinden tediyesi veya mahsu
bu şarttır. 

7 - Şeker, bhve ve çaym memlekete ithali için İklıaat 
V eki.Jeti ile alakadarlar arumda ,...._. olm bu-ı mubvele 
ler hükümleri mahfuzdur. (6629) 

ıan 

., 

1 
l C""J ';;,/.;-

t v kal e • • 
1 - 2054 n maralı kanu la erilen sal hıyeUı mUstaıiilen 

m.ezkür kanun yazılı maddelerden ka v.;:, ıin qağıd~ ya•ıh e

saslar ciaireainde bir elden memlekete ithal ve idaresi hülii-

met~ kar ınlmıttır. . . • .. . 
'tiu uımtaki teklifler ikincı kanunun onuncu gününe 

l<adar oğrudan doğruya lkt11at Vekaletine yapılmalıdır. 
3 - Bu teklifler vekaletçe tetkil olunacak bir komiayon ta

rafından tetkik edilerek icra Vekilleri heyetine arzolunacaktır. 
ihalenin icra edilebilmesi ~ nAclif ıahipleriaıin İİ9ait tekli
ff yapmtt olııiıakla beraber deruhte edecekleri iti emniyetle ifa e
debilecek ehliyet ve ibtidarda bulumnalan da metruttur. Bu hu
iuaun takdirinde ve yaptiklan teklife ve haiz olduklal'J ehliyet ve 
iktidara göre talipler al"Umda itin dtlediğioe hialeıinde bükUmet 
serbeattlr. 

4 -Teklifler, Türkiyenin bütün kahve ihtiyacını tatmine· 

7 

SAMSUN 
Mapanı 22 Kanunue.n 

Rerşembe 
IÜDÜ alqemı hareketle z,,.,l!'.ı. 

.ı.k, lnebolu, Sam.un.Ordu,Gi

.........; T...._, tt Rize'ye • 
tİmet n avdet edecektir. 
Fazüı tahilit için Sirkeci Yel 

'<BiCİ llaııındalıi acentalıfma mü. 
"PCML Tel: 21515. 

decek mahiyette olacak ve piyasa için herhangi bir darlığı mu- • -----------.-
cip olmıyacak surette iatok bulu~urulacaktır. lstok miktan lk- ı KARADENİZ POST ASI 
tuat Vekaleti ile müştereken tesbıt olunacaktır. A d } vapu ·u 

5 - Türkiyeye ithal olunacak kahvelerin bedelleri alakada- na 0 U 21 K. evvel 
rm nam ve hesabına olarak milli bir bankada bloka edilecektir. 

1 Bu para. ancak altıncı madllede yazılı olduğu veçhil~ sa_rfed.ile~i
/ lecek ve kahve mukabilinde hiç bir suretle clöviz verılmıyecektır. 

6 - Memlekete ithal ed.ilecıek kahve mukabilinde memleket 
il mahsulat ve ma~u~atm<İan mua~l kı~ette eşyaıı:n ihracı v_e 

ÇARŞAMBA 
günü Sirkcci"dcn hartketlc (Ereg
!~ Zonguldak, Bartin, Cide, ine. 
bolu ve Abana iskelelerine azimet ve 
avdet edecektir. 

fazle tafailit için Erninönü Rıh· 
bm Han 2 No. ya müracaat. Tel. 
20475. 

satılmaaı mer..bundır. Bu mecbunyet, Tuti< mahıulat ve mamula-
1 tının kahvenin mentei olan memlekete veya Türkiye eşyaama 
1 henüz pazar olmıyan memleketlere ihracı ve satılma11 ıuretile 
l ifa olunabileceği gibi hükfımetçe takaı e§yaaı araama ithal edi- '=1 _____ -=ıı:nSl!m::=:;:, l 1en Türk mahıulatına ve mamuı:aına ilaveten lktısat Vekale- SEYRlSEJ:"AlN 

tince ileride tensip olunacak diğer eşyanın ve zeytin ile zeytio-
1 yağmın herhangi bir memlekete ihracı ve satılması dahi ifa olu

bilir. 
Ancak kahvenin mentei olan memlekete veya Türkiye eşya· 

sına henüz pazar olmıyan memleketlere ihraç ve satış suretile vu

kubulacak tek.lifler dokuzuncu madde mucibince tercih sebebi , 

olacaktır. . . ; 
7 - Memlekete ithal edilecek kahveler, memleket dahılınde 

beynelmilel fiat ve teamüllere göre toptancı tüccarlara satılacak 
tır. Satışın hükümetin göstereceği bir tetekkül tarafından yapıl-
ması huıusları cia görüşülebilir. ; 

Tekliflerde, beynelmilel teamüle göre teııbit olunacak fiat ne 
niabette zam yapılmak istenildiği dahi vazıhan gösterimelidir. 

8 - Hükfımetçe müsait telakki olwıan teklifler karşısında 

uzun müddet için dahi baılamdabilir. 
9 - lktısat V ekileti, bu esaslar dahilinde aktedilecek muka

velename hükümlerinin tatbikatmı dilediği gibi kontrol ettirmek 
hakkını haizdir. 

10 - Atağıda yazılı hmualar tercih ıebepleri. olarak kabul 
edilmittir. 

A - ithal edilen kahwı bedellerinin tediyesinde gösterilecek 
teahilit ve kredi. 

B - Muadil kıymette Türk mahıulitınm altıncı madde 
mucibince kahvenin meııtei olan memlekete veya Türk etYallDa 
henüz pazar olmıyan memleketlere ihraç ve aatılımaaı. 1 

11 - Beynelmilel piyaaa teamüllerine göre hareket olunma
mur veya bu piyaıa fiatlerinden fazla fİltla aatlt yapılmuı veya 
but herhangi bir Hıbep ve ıuretle mukavele ahkimına riayet ed'il 

l&dıa acea•: 0.ı.tı• ~ op." 
boıfı B. U6J. fube A. S. ı kfu 

..tllıllrdanadc lıan ı. ""°· 
TRABZON POST ASI 

KARADEN!Z 
21 birinci kanun çarşamb ı 
18 de Galata rıhtımından 
kalkar. Dönüşte Tirclolu' 
ya da uğrar. 

TEKNE 
ldue fabrikası önünde 

bağh Nimet vapuru kaz l'l 
ve kıçtaki vinci har· ç ola
rak bu!i.J ııiuğu ma!ıal ve 
vaziyette açık arttırma ile 
satılacaktır. Vapuru gör· 
mek için idare fabrikum.ı, 
ıera;ti an'ıma'< üzer Sey
riıefain mübay;ı.at ko is· 
yonu:ıa mürac ıat liızım ır. 

Bedelinin nısfı peş n, nıtfı 
diğeri talibin idarede ala
cağile mahsubu da ~ abul 
olunur. ihale 28 biri c: ka
nun 932 saat 16.30. De· 
pozito % 15 tir. 

memesi hallerinde tarafeyn arurnda tahaddüı edecek ihtilif hi· 24 Birinci 1'inu'l cu'llar· 
kem vaırtaaile halledilecek ve üçüncü hakem lıtanbul Ticaret 0- ı lesi aabahından itibaren 
daaı reiai tarafından intihap olunacaktır. KliprUden Ka"ıkliyüne 8.10 

12 - Taliplerin. tekliflerine lktıaat Vekaletince makbul ve , da hareket eden sefer 8,05 
muteber bir banka teminatı rapteylemeleri ıaı·ttır. Bu teminatın de ve Kadıkliyünden Köp· 
miktarı teklif yapılırken aagari elli bin lira ve mukavele akted.1- rliye 8,40 da hmrcket eden 
lirken ugari iki yüz bin liradır. (6630) sefer de 8,30 ela kalkacak· 

tır. 2059 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1932_ .................... .:;-

I~ Yeni bir takas 
mukavelesi 

Polonya•ya ihraç edilecek 
Türk mallan hakkında 

İktısat Vekaletinden: 

t&JmtLIWEı 
Limanllll!Zll muvaulitı b<oklenen: 
KALDEA vapuru 22 K. evvd 

perı-be (ltalya. Yunanist•n. iz. 
mir tt Midilli) den. 

PRACA vapuru 26 K. evvel pa· 
ar (Tamı) dan. 

Umanımızdan hareket edca k 
npurlar: 

15 T etriniaa.ni 93.2 den itibaren ÜÇ •J müddetle muteber o&. TEVERE vapuru 22 K. enef 

mak üzere mıımdelı:etimizle Lelıial'&D arumd.a alı:teclilen takas 111111 ııertembe aabah tam 10 da ( Uoyd 

kaveleainin tatbiki tekarrilr eylemiftir. Bu mukaveleye naaran Elupreo) olarak (Pire, Bı·e11dizi,Ve
memleketimizden Lehiıtan'a "128" bin Zloty kı1wetinde balı. aedilr ve Tri•te) ye. 
"252" bin Zloty iç fmdık, "73" bin Zloty iç cevİa, «21» bin Zlo- PALESTINA vapunı 22 K . ........ı 
ty fıstık, «31» bin Zloty incir, "84" bin Zloty kuru üzum, "21" pe~be (Midilli, lzmir, Pire, Kaa 

bin Zloty taze meyve ihracına mukabil: ....., e-,., ıcaı-.,ta, Kat.Uaalo, 
Venedik Trie.te, Fiuıne ve Triute) Lehiatan'dan: "20" bin Zloty yün iplik, «20. bin Zlcııty am-
:re. 

ballj kiğıdı, «30» bin Zloty hurdavat eıyası "150" bm Zloty KALDE.A .._ru 22 K ...... .ı -
yünle kant& pımııuklu memucat. "70" bin Zloty parb ve lcontr ........ (Tnbzoa, N--. Ba

plik, "235" bin Zloty pirinç, «60• bin Zloty Jütten mama! amba tam, Tnlızon, ve Samaan) a. 

lija mahıus menaucat, "25" bin Zloty kıymetinde ıite Ye liımlıa ş· ı;, c hi, ve M.kezi Aıne-
titeai ithal edilecektir. rika De Awm.iya, Y..ı z...ıaM 

Her tici memleket menfi' tehadetı.melerile tevsik eclleceis ,.. ~ Şerir için dotru lıilet -
otan bu eıya serbestçe her iki memlekete ithal edilecek ye bu mü- rir. • ITA.LlA " npar llmmpan,..... 

tekabil ithalat eıya11 d'övizleri de kezalik .a-beatçe ita ohınae1k- mn liib qpudarite müttehit _... 
H• -r tafiilat için Gala ... 

trr. Keyfiyet eb~yetle Tiirk ihracat tacirlerine tablit olu- Mcılı:aa Rıbtmt H• (Uoyd y.-. 
aur. (6628) tlao) - -t..U. Tel. 4.0771 w ______________________ ı_9_30_ 4.4878...,.. Gala~,..... 

Bursa Askeri Lisesi 
Müdürlüğündenı 

Burıa ukeri liıesi için 750 takım harici elbiıenia kapalı 
zarfla 25 Klmınuevvel 932 pazar ııünü ıaat 15 te ihalesi yapıla
caktır. Nümuııe ve teniti ö;remnek isteyenler her gün ve mü· 
nehuya ittirak ebaek iaıer'eoler vakti muayyenincie komiıyo
na müracaatlart. (6322) 

1329 

1ıane. TeW- 4.2490. 

lıtanbul Oçilndl icra Mı .._ 
iandmu S.hl-•ma karar ....U.. 
alb yiD kilo Tanan Nefti Gıılataıla 
Ferı ••medlerde 126-128 nwnaralı .. 
J1lCI dükk'inrnda 27°12-932 tariJıl.. 

müaaclif Salı gilnll ..at 11 • 12 -
ısmda birinci llÇlk artbiw m 7" 
ubJenP,dea talİfı ol=' m ..._ 
caab ilia .,._, 



.l>U'Üffafaka Liaeai Müdür- ı 
Jüjündeıa: 

Talebe içiu lrumqı hariç oı.. 
ınak üzere 350 ta1am elbi.e pa
.&arbkla yaptın.IKakbr. tmali
ııe talip olanlar kinunuevvelin 
Z2 inci perrmbe sünü .. at 14 
w N-ımUliJ'ecle Cemi1eti 
Teıılri.i1• ~ balunma 

Şark'ın 
En muhteşem 

Oteli Ankara Odalar 
3 Liradan 
ltiha1"en 

"'*lu. (1815) Kabare Y ılba ı Gecesi Açılıyor .... 
Or. A. KUTIEL 

- Duhuliye Yoktur - 2014 

ICanıkôJ' Böreksi flr1DI ıınıamda 34. 
1340 

CUMA GÖNLERi Ankara'nın en kibar toplantı yeri Ankaraoalas'ın DANSLI ÇAYLARI dır 

İktısat Vekaletinden: 
1 

1 - Türk mahsulat ve mamulablldan hüktimetçe takas eıya 1 
at arasına ithal edilenler "hab, tiftik, ıülyağı, palamut ve bülisa
lb kereste ve travers, 930 senesi veya ondan evvelki seneler mah j 
suUinden tütün, kömür müstesna olmak üzere madenler" ile in
cir, fmciık, canlı hayvanlar afyoa, zeytin. zeytinyağı ve kuıyemile 
Antep fıstığını Türkiye eıyasma henüz pazar olmıyan meml~ 
k"tlere ihraç ve satarak mukıııbilinde o memleketlerden muadil 
kı)'mette ecnebi CJYUI getirmek istiyenlere, ta;epleri a9ağıda ya
z şartlara uygun bulunmak ıartile. lktıaat Vekaletince müaaa. 1 

de verilmesi tekarrür etmiıtir. 1 

2 - Bu huıuataki talepler tahriren lktısat Vekaletine yapıl· 
malıdır. 

3 - Talep olunacak ihracat miktarının iki yüz bin liradan 
az olmaması şarttır. 

4- Türk mahsulat ve mamulatına henüz pazar olmıyan 
memleketler Japonya, Brezilya Hindistan, Cenubi AmenK.a, 
Portekiz gibi mtmleketlerdir. 

5 - ihraç olunacak. malların dövizlerini.n tahsil edildikçe 8 
numaralı döviz kararnamesı mucibince Merkez Bankasına bir 1 

BAK ER 
Mağazaları 

Halihazırda heryerden ucuz ve yalnız 
eyi mal satan müessesedir. 

Beyoğlunun en muhteşem 

Oyuncak Sergisi 
164 

1 

2036 
bloke hesaba yatırılması ve ancak ithal edilen eıya dövizleri
nin tediyesine tahsisi mecburidir. Binaenayleyb ihracat dö-
vizleri memlekete girmedikçe ithalat dövizleri WTilemez. An. 

ı--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

cak satın alacağı Türk malı için mübayaadan evvel döviz 
rmek istiyenler lktıaat V eki.Jetini haberdar etmek ve bu 

döıorizleri milli bir bankaya yatırarak oradan Türk mallan be
clellerini ödediğini Banka kuyudile isbat etmek ıartile bu kayıt
ta.o istisna edilirler. 

6 - Taliplerin birinci madde mucibince yapacakları ihracat 
makabilinde kontenjan harici olarak memlekete ıokmak iste
dikleri eıyanıo cins ve miktarlarını da lktısar Vekaletine bildir
meleri icap eder. Bu etYa alakadarla lktıaat Vekaleti arumda 
giiriiıülerek tesbit ve mukavele7e dercolunur. 

7 - Mukavele tarihinden itibaren ihraç edilip ıatılclıiı vc
Nıikile iabat edilen qyanın kıymeti 13344 numaralı kararname
nin üçüncü maddesinin tatbikine dair tanıiın eclilmit ola.ı talim•t 
nemenin döraüncü maddesinde yazılı heyetler marifetile teabit 
olunur. Bu ihracatın lıtanbul, lzmir, Merıin, Samsun; Antalya, 
Trabzon, Çanakkale!; Fethiye ve Küllük ııümrüklerinden yapılma 
ıı meıruttur. 

8 - ithal edilecek eıyanm kıymeti muamele vergisine maf· 
rab alan kıymetten yalmz gümriik resmi tenzil olunarak bulunan 
kıymettir. 

9 - ihracatın ithalattan evvel yapılmuı metruttur. Maim 
kimlerden alındığı, banııi vuıtalarla haoıi memleketlere ne 
zaman sevkedildiği ve gittiğimemlekete ıümriik resmi tediye olu 
narak çıkanlciığının o memleket gümrüklerinden ve mahallinıde
lri Türk sefir veya en büyük Hariciye memurundan tevıiki ve ıa
tılmıt olduğuna dair vesaikin ibrazı mecburi<lir. Bu vesaik alaka 
darlar tarafından Ankarada T aku Komiıyoouna ibraz edilerek 
kamiıyonca verilecek müıaade üzerine ithal edilmek iateınilen 

-1m gümrüklerce kontenjan harici ithallerine müsaade olunur. 
Kanisyonun müeaade.i tarihinden itibaren altı ay zarfında mal
bırm ithal eclilmiJ bulunmuı mecbmidir. 

10-Alakadar tarafından lkbıat Veklletince makbul ve 
-teber mali bir teminat ııösterildiii takdirde Türk malı ihraç 
edildikten aonra bu malın mahalline vardıiı ve ıümrüğü tediye 
edildiği ve .. tıldığı baklandaki vesaikin ve vüsul ıehadetnaıcıe.i 
nİıa vüruduna intizaren itbalit yapılma11na müsaade olunabilir. 
Bu takdirde keyfiyet lkbsat V ekileti tarafından Gümrük ve ln
biarlar Vekaletine bildirilecdt:tir. 

11 - Bu .... ıar dahilinde lktısat Vekaleti ile mukavele ak.
teılenlerin esamiıi Vekaletçe takas komisyonuna ve ıüıiırük ve 
i'lliaisarlar vekaletine bildirilecek ve ıerelı: komisyonca ve gerek 
cimriiklerc:e bu eaamiye ait ihracat ve ithalit hesaplan tutula
uılrtır. 

12 - lktısat Vekletile mukavele aktedildikten ıonra taah
hüdün ifuı mec:burf olacak ve bu husıuta ımdcbul ve muteber 
mali teminat ı&temec:ektir. (6627) 

1929 

Ver 
Götüslerl zıyıf olanl1rdaki öksilrllklere büyük cbcmmıycı 

emvumclldlr. KATRAN HAKKI EKREM ıcblikenln önüne geçer 

1588 
)ı- Beyojlu'ndaı latiklll caddesinde 

Bazar Dö Lo··van A;:=!~ 
tade 

% 20 Tenzilatla Satış 
Sene tonu ıaüııaaebetile yeni mallar tedarilı.i için 
Envanter beeabile biliııçonun tanıiminden eyeJ 

Çocuk oyuncaldarı 1 Oyun takımlan 
GümllJ kap' amalı etya · Y aııhane takımlan 
iKriatal ve porseleô eua Albüm, cüzdan, çanta 

vesaire gibi MUAYYEN MALLARIN müstacelen 
·• .. tılmasına zaruret hasıl olCuğU c'hetle · 

21 ila 31 kanunuevvel yalnız 
11 güiı için 

% 20 tenzilatla aatış yaptlmaktadır "'( 

r 

" 

--

Darülfünun Fen Fakültesi 
· Riyasetinden: 

Fen Fakültesinde münhal bulunan umumi kimya, nebatat 
ve elektromekanik müderris muavinlikleri için 5 Şubat 933 ta
rihinde müsabaka imtihanlan icra edileceğinden taliplerin Şu· 
bat İptiduma kadar evrak ve vesikalarını Fakülte İdaresine ib
raz etmeleri ve fazla taflilat için Fakülte Batkitabetine müra
caat eylemeleri lazım gelir. (6449) 

1594 

Ankara M. M. V. Satınalma 
"' Komisyonundan: 

Asker1 Lise ve Orta Mekteplerde aıağrda gösterilen ders· 
!erin muallimlikleri açıktır. Verilecek ücretler hizalarına yazıl
mııtır. T eclriı için resmi salahiyeti haiz olan \'e baıka yerlerde 
alakalan olmryan muallimlerden arzu edenlerin 10 gün zarfında ' 
İıticla ve fotoğafını muaadak fiılerile Ankarada Askeri Liseler 

1 

Müfetti9liğine müracaat. (1059) (6706) 
Mektebin İsmi: Muallimliğin neviı Ücreti: 1 
Kuleli Liaeai Fizik muallimliği 98 Lira 
Bursa Fizik muallimliği 108 Lira 
Bursa Kimya muallimliğ\ 108 Lira 
Buna Tabiat muallimliği 106 Lira 
Konya As. O. Mp. lngilizce mual!imliği 108 Lira 
Erzincan Aa. O. Mp. Almanca muallimliği 108 Lira 
Erzincan Aı. O. Mp. Türkçe muallimliği 108 Lira 

2077 

Tasfiye heyeti riyasetinden: 
1771 No. lı Tufiye kanununa tevfikan mübadillere ait ba-

lı:iyei ietihkak mazbatalanna mukabil tıwııim edilip eshabma 
.Wvzi edilmek üzere İstanbul vilayetine gönderilen a9ağıda esa
mi, muhteviyat ve numaralan ııöaterilen üçer kuponlu on bir 
adet taafiye veaikuının tedavülden menedi<liii ilin olunur. 

Muhteviyatı T ufiye vesika No 
(6689) 

lımi 
Lira K. 

3333 39 
2222 53 
2222 
2222 
3333 
2222 
2222 
2444 
2000 

26 
39 
53 

53 

Bahter Hanını 
Feride Hanım 
Feride Hanım 
Tevfik Bey 
Meliha Hanım 
Leman Hanım 
Leman Hanım 
Aliye Hanım 

, Aliye Hanını 
2444 
2000 

53 

2297 
2298 
2299 
2429 
2430 
2434 
2435 
2436 
2437 
2438 
2439 

Ay19 H. ve Hakkı B. 
Ayte H. ve Hakkı B. 

i: 
.. 

" 
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Pera Palas Otelinde 
24 KAnunuevval 1932 

NOEL REVE~ONU 
Noel ağacı .. Tezyina -:Zengin 

kotiyonlar - SürpfrÜ:ler 
Saat 22 den gece yarısından ıonra 4 kadar devam edecek 

•·SUPE .. ' çin sofral"rı.,ızı PyeJ.le,.. t .. mi" edin;'l. 

1. 

' 

1 

l 

·' 1 ,, - - ~ "'i .il. ··.,_ 

Balo Elbisenize 
Nefis Çiçekleri 

Takacağınız 

İpekiş Yaptı! .. .. 
111~) ır. ~ u ~ 

Çamaşır dairesinin 
nefis mamulah 

en makbule geçecek 

Sene başı 
Hediyeleridir 

Kravatlar - Fevkalade işlemeli mendiller 
• 

Yastıklar - Eşarplar_ iç çamaşırlan.Pijama 
ve gömlekler - Rooluk kumaşlar vesaire ••• 

(1927) 
ı. .- ' . • . • • .. • • --:.: 

Bir Elektrik Cıhazı 
Faydalı ve hcş bir hediyedir 

:S A T i E 
6 ili 12 ay vade ile 

2C90 

Kumbara, bütün bir istikbal'dir! 

lktısat ve tasarruf 
yalnız nazariyat ile 
değil ... 

... bir kumbara alarak 
para biriktirmekle 
öğrenilir-

Türkiye iş Bankası 

1834 ..................................................... 

. 
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