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Hükumeti - • -.-.:;. '. ' 1 1 . • .... . . - . - • 

Framacla kabine buhranla • 
n ekseriya uzun aürer. Bilhu
aa Herriot'nun iıtifaıına mün· 
cer olan borçlar hi.diseai, Fran
ıada fırkalann vaziyetini o de
rece altüıt etti ki. kimse bu ka -
dar kua bir zaman zarfında bir 
deYlet adamının hük\ımet teş • 
kiline muvaffak olacağına ihti
mal vermiyordu. 

Herriot, istifasını geri alma· 
ğa imale edilemeyince; cümhur 
reiıi evvela Herriot hükümeti
nin dahiliye nazırına, ıonra da 
harbiye nazırına müracaat etti. 
Boncour da yeni hükfuneti leş-

i kil etmeğe muvaffak oldu. Ge
rek dahiliye nazın Chautemps, 
gerek eaki harbiye nazın ve ye
ni ba,vekil Boncour, Herriot'
nun mensup olduğu sosyalist 
raC::~al fırkasının ehemmiyetli 
erkirundandırlar. Boncour'un 
teıkil ettiği hükumet te Her • 
riot hükümetinin istinat ettiği 
zümrelere dayanmaktadır. Na -
zırlann ve müste§arlann on 
dokuzu Herriot kabinesine da
hildi. Binaenaleyh, yeni hük\ı
ınete, Herriot'suz bir Herriot 
kabinesi namı verilebilir. 

Yeni kabinenin takip edece
ği ıiyasetin mahiyeti ancak bu
gün hükllmet parlamentonun 
huzuruna çıkıp ta beyanname -
•ini okuduktan aonra anla,tla -
caktır. Ancak Herriot hükfune
tinden farkı Amerikaya borçla
n tediye etmemek noktasına 

münhasır olmalıdır. 

Franaanm kar§ıla,bğı ÜÇ e-
hemmiyetli meıele vardı: 

1 - Borçlar, 

2 - T eslihatın tahdidi. 

3 - Bütçenin tenini. 

Borçlar meselesinde parla -
ınento reyini izhar ettikten 
sonra hükUmet buna tabi ol • 
ınaktan ba,ka bir hareket ta -
kip edemez. Binaenaleyh, bu 
noktada Boncour hükfuneti, 
Herriot hükfımetinden ayrıl -
ınalrdır. 

Teslihatın azaltılması me -
selesine gelince,esasen bu mese 
le et.rafındaki müzakereleri Her 
riot hükfımeti zamanında da 
lı:ı.rbiye naztl'ı sıfatile Boncour 
idare etmekte idi. Binaenaley, 
bu meselede Boncour hükUme
ti, Herriot hükfımetinin deva -
ınından ba§ka bir tey olamaz. 

Bütçe meselesine gelince borç
lar etrafındaki gürültü, Herriot 
hükfımeti ıçın en mütkül 
Dıeselenin, bütçeyi tevzin ıtı 

olduğunu unutturmuştu. Fran
ıanın dahili vi.ziyetini yakın -
dan takip edenler, Herriot hü -
kllmetinin bütçe imtihanını ge
çirmeğe muvaffak olamıyacağı
tıa kanidiler. Binaenaleyh, 
harçlar meselesi. herhalde ıu
kut etmeğe mahkUm olan Her
l'İot'ya iktidartlan çekilmek için 
hir vesile ihzar ettiği ıöylen -
tııoektedir. Filhakika Fransız 
hütçesi bir türlü tevazün etmi
tor. Yeni istikraz yapılmak is
tenilmiyor. Tasarruf makaadil.e 
lııemurların ve tekaütlerin ma· 
ltlarmdan tenzilat yapılması 
tasavvur ediliyor. Bunlarla be
taber diğer tasarruf tedbirleri, 
'ğlebi ihtimal, Herriot'nun isti
fauna müncer olacakb. 

Boncour kabinesi, bu nokta
da sabık Herriot hükümetinin 
bütün müşkülatına varlı ol -
ltıuştur. Gerçi tediyeden imtina 
etmekle Amerika ile borçlar 
llıeaelesi bitmiş olmuyor. Bu da 
fena bir mirastır. Fakat yeni 
~iikUmet için en tehlikeli vazi
)et, Herriot hük\imeti için ol-
duğu gibi bütçenin tevazünü 
llıeı;eksidir. 

Millet Meclisi kış tatili1 

yapabilecek mi~ 
Kazım Pş. Hz.nin beyanatı 

Meclis Reisi Pş. Hz. şehrimizde 
ikametlerini 

bir müddet temdit edecekler 

KAzım Pş. Hz. 
Büyük Millet Mecliai reiai Ki • 

:mn Pata Hz. diılerinin tedaviai 
için bir kaç gün daha ıehrimizde 
ikametlerini temdit buyurmutlar
dır. Pf. Hz. önümüzdeki hafta 
içinde Ankaraya avdet edecekler
dir. 

Meclis Reisimiz dün Tokatli
yanda bir müddet istirahat buyur-

mutlar ve orada kabul ettikleri 
bir muhirririmizin muhtelif aual
lerine cevaben §U beyanatta bu -
lunnıutl ardır: 

- "B. M. M.nin - geçen ııün de 
söylediğim veçhile - bu aene de kıt 
tatili yapacağmı bilmiyorum. Ben, 
Ankaradan aynlmadan evvel ne 
fırkada, ne de mediate böyle bir 
mesele görüşülmemifti. • 

Geçen aene m"cl ia kıt tatili 
yapmı§b. Bu günlerde meclisin iti 
en az zamanıdır. Ben lstanbula 
geldikten sonra herhangi bir ka
rar verilmiş olup olmadığından 
haberdar değilim. 

Tasarruf haftası 
Bu sene Taaarruf Haftaaı çok 

muvaffakiyetle geçti. Memleketin 
h~r tarafından, taaarruf haftu.ı • 
nm çok aemereli olduiuna ve bü
tün balkm yerli malı kullannuya 
l>üyük bir arzu ve tehalük göater
di;;ine dair bir çok telgraflar al • 
ına..tayım. Milli ikbaat ve taaar -
nıf cemiyetine, böyle faydalı bir 
iti meydana getirmesinden dolayı 
tetekkür ediyorlar. 

Aaldığon malfunata göre, 
memleektin her tarafında, bu haf· 
ta zarfında iktıaat ve taaarruf i
çin halk tarafından büyük ve cid
di gayretler gösterilmi9tir. Hafta 
zarfmda yapılan propagandala -
nn ,,... alman tedbirlerin bütün 
aene içinde eyi teairlerini göste • 
receğinde tüpbe yoktur. 

latanbulda görclüğümüz gayre
ti ,,... bu iti denıhte edenlerin 
himmetlerini ve matbuatımızın 
netriyatıru takdir ile zikrebnek 
icap eder.,, · 

Ayaspaıa davasında ehli hlbr• 

Ayaspaşa davası dün 
görüldü ve 

bazı talepler yapıldı 
Molla 8. Ahmet Refik B.in ehli 

vukufa girmesini istemiyor 
Oçüncü Hukuk Mahkemeainde J meyanına dahil olabileceğini ıiJ

tahkikat hakimi tarafından Ayas- detle müdafaa etmiştir. Tahkikat 
pata mezarlığı davuımn rüyeti- hakimi Ahmet Refik Beyin ehli 
ne devam edilmittir• vukuf meyanma dahil olup olamı 

Dünkü davada ehli vukuf din- yacağmı mahkeme heyeti umumi 
lenilecekti. Fakat evvelden beri yeai karanna talik ebnİ§tir. 

bu muhakemeyi rüyet e~en ~- Ahmet Refik Bey dunıımadan 
kikat hakimi değittiği içın, dava- aonra kendiaiyle görii§en bir mu. 
ya batka tahkikat hakimi tarafın barririmize bu huauıta demiıtir 
dan d""am edilmi§tir. Mütevelli ki• 
Salilbattin Molla Beyin vekilleri ' 
hakime iki iıtida takdim etmişler - iki tarafın da veaikalannı 
dir. Bıı iatidalardan birisinde Be· görmedim, beyanatta bulunma
lediye vekili S..niyettin Beyin ken dım, ihoaaı rey de ebnedim. Mah
dilerine hu•ümeti teveccüh ede- kemeye tevdi edilen gazeteleri 
miyeceğini, diğerinde de Ahmet 
Refik Beyin gazetelerle reyini ih· görmedim. Tahmin ediyorum ki 
aaa ettiği için ehli vukuf meyanı- bu gazetelerde yazılan havadia 
na dahil olamıy,.cağı iddia ' edil- her gazetenin kendiliğinden yaza
mektedir. bileceği yazılardan ibaret olsa ge-

Belediye vekili Seniyettin Bey rektir. Bunların hi~ birinden be-
. .-· h1i vt~kuf nim haberim yok:t·.ır ... 

Petrol ihtilafı acaba 
alevlenecek mi? 

• 
Iran mukaveleyi feshetmekte 

kendisini hakh görüyor Beraet edenlerden Dç 
tanPsl de yeniden 

tevkif olundu 
Evvelki gün mahkemeden çı

karken nümayiş. yapan ve jandar 
malarla mücadele eden mahküm 
komünistlere tevkifenedc bu cü
rümlerinden dolayı aynca ceza 
tatbikatı yapılmaktadır. 

Bunu anlatmak için murahhas gönderecı: k 

Şührll Ka11a Bey 

Şükrü Kaya 8. 
Şehrimizde 

Yarın veya öbürgün 
Ankaraya dönecek 

• 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. 

dünkü trenle Ankara'dan şehrimi 
ze gelınit ve Haydarpafa istaayo
nunda erkanı mahalliyeden bazı 
zevat tarafından İstikbal edilmi•· 
tir. 

Vekil B. Haydarpata'dan latan 
bul'a geçerek Tokathyan oteline 
İnlDİf ve bir az istirahatten sonra 
dıtarı çıkarak bazı ziyaretlerde 
bulunmuttur. 

Şükrü Kaya B. cuma veya cu
martesi günü Ankara'ya dönecek
lerdir. 

Darülfünun 
Islahatı 

hahiyat Fakülte
sinde tadilat 

ANKARA, 19 - Darülfünu
nun ıalahı için Malche'ın hazırla· 
dığı rapor, Maarif Vekili Re~it 
Galip Bey tarafından uzun uzadı 
ya tetkik edilmiıtir. 
Yakında Vekalette toplanacak 

bir komisyon bu raporu yeni bat· 
tan tetkik edecek ve Darülfünun 
kanun li.yibaıının eaaılannı hazır 
lıyacaktır. 

Vekalet, kanun layihaaını mec 
lise tevdi etmezden evvel tekrar 
memleketimize dönecek olan pro
fesöre gösterecek ve mütaleasmı 
soracaktır. • 

Pr. Malche raporunda .darülfü
nun ihtiyaçlannı birer birer tet
kik ederken Edebiyat, Hukuk, 
ilahiyat F akültelerile bilhasaa 
meşgul olmuttur. 

ilahiyat fakültesinde yalnız ia
lim ilahiyatına tealh'.lk eden dera
lerin bulunduğu nazan dikkati 
celbf>tmiştir. Profesör burada di
ğer ili.hiyatlann da göoterilrnesi 
lüzumundan hah.etmektedir. 

Edebiyat fakülteaine gelince: 
Profesör eaaı itibarile fakülte 
programını doğru bulmakla bera
ber bazı deralerin nokaan bulun
duğundan bahsetmiştir. Maama
fib edebivat fakülteainde yapıla
~ak tadillt, ilahivat fakültesinde
ki tadilata niabetle daha az ola-
cak.br •• 

A 

Rasim Ali B. 
Meselesi 

Mahkemeden karar alınarak 
bu mahkum nümayiııçiler ayrı huc 
relerde tecrit edilmiş ayncada a
yaklanna zencir vurulmuştur. 

Nümayi' yapan komünistler me 
yAnmda bcraet edenlerden de 3 
kişinin bulunduğu anlatılmıt ve 
bunlar tevkif edilmi4tir. Hakların 
da yeni ha.tan t"hkikat ve takı
bat yapılmaktadır. 

• • 
iskan işi 

Suiistimal tahkikatı 
deve .... --diyor 

MOlklye BaşmOfettlşl 
Hacı HüsnO Bey 

lakin ıuiistimalı tahkikatma 
devam edilmektedir. Ankara'da 
bulunan Mülkiye Batınüfettişi 
Hacı Hüsnü Bey yakında şehrimi
ze gelecek ve Devlet Şuraaından 
gelen evrak üzerine daha bazı 
kimselerin ifadelerini alacaktır. 

Yalovanın 
• • 
Istısmarı 

Plaj ve sair tesisahn 
idaresi Sey

risefaine veriliyor 
ANKARA, 21 (Telefonla) -

YaJova araziainin iıtiıman ve 
meccanen arazi tevdii hakkında 
hazırlanan layiha meclise aevko -
lunmuştur. Bu layihaya göre Ya
lova kazaaı dahilinde -kşuf ma
adinden olan kaynak ve memba
larla kaplıcalar etrafında hazine
ye ait bilümum arazi ... e mebani 
ve kaplıcalar teaioah, Yalova hav
zuı dahilinde vücude getirilmit 
ve getin1ecek plaj teaiaatmm ida
re, i•tinnar ve indifaı (50) aene 
müddetle S..yrisefain idareaine 
de....edilecektir. S..vrisefain idare
ai 927 numaralı kanunun natık 
olduğu veni ve &11İr muafivet ve 
imtivazlardan iatifade edebile -
cektir. 

Devlet Şurası 
derrisliğe 

Yalova kaplıcalan hududu da
m Ü• hiHn-leki arazi<le huau•i mesken, 

otel panaiyon, kaD&lı eğlence ma
ha114"'1"İ ve Üzf"ıı-ind.- kArırir bina 

İadesine karar Verdi yapılın~ ••rtile d.ükkan, ır;a>;ino, 
'ı ln1c:J11nta 1n'8 ... e teıı• etmek ı~tıven 

• T;;rklere ve ~n.,bilere miktarı *""""' kiıfi araa hiliôh•d.,I h"~inece fe
ral'ı ve t.,,,.l'k edilecektir.Bu ...;bi me
ba"i.,in ~k~l ... ,. ,ttaiti, •f'T&İtİ in~
ye•ile tmik edil...,.,k Rnalann mikta 
n ve Yalova kaplrcalan lehinde te
•i• .. dilecek ravri menkul mükel
IPfivetlerin nPvi ve mahiyeti Sev
riaefain idll~~i tarafından tayin 
ve tesbit edildikten Al>nra muame
le h"zin~• intaç edil .. cektir. 

Beher araanm miktan azami 
2 bin metroyu geçmiyecektir. 

CENEVRE, 21 (A.A.) - Mil-
1et1er cemiyeti meclisi reisi lran 
hariciye nazm Fnıgi hana çekti
ği telgrafın cevabını almııtır. Bu 
cevapta deniliyor ki: 

"lran hükiımeti ihtilifm daha 
bidayetinde lngiliz - lran petrol 
firketi ile adalet ve hakkaniyete 
ınüatenit bir uyu~mağa vasıl ol
mak istemio olduğundan ıirket ile 
münakit mükavelenin feahi keyfi
yetinin bir ihtilafı doğuracak ma
hiyette bir mesele olmadığı zan
nında isrnr evlemektedir .. 

lran hüln'.ımeti milletler cemi
yeti adalet ve bimayeaine iltica 
ebnek niyetinde bulunm11~ ve bu 
tasavvurunu vaktinde lngiltere 
hükümetine bildirmi,tir. Buna bi-

lran Hariciye Naıırı 
Fürugi Han 

• naen Tahran hüktlmeti Cenevre. 
ye ba:zt ayn ve mahsua murah

(Devamr 5 inci sahifede) 

Türk parasının kıyme
tini korumak için 

Hükumete verilen salihiyet 
müddetinin 

alb seneye iblağı istenildi 
ANKARA, 21. (Milliyet).- Türlı 

parası kıymetini koruma kanununa 
zeylen hükı1met meclise bir layiha 
tevdi etti. Uyıhada hükiımete veril
mit aalah.iy•t müddetinin üç aen&
den alb aenere ibliğı iatenmektedir. 
Eababı mucibe mazbataamda bu 

temdide lüzum şöyle izah ediliyor. 
Aleıntümul buhranlara rağmen pa 

l'llllllZll fili bir iatilırar temin edil
miıtir. Altm eaasına bailı paralar
dan mühim bir kıamı umumi buhran 
teairlerile azçok temevvü~lere ağra
IDlf ,bu aebeple bir çok memleket
inde aldığımız tedbirlere mümaail, 
hatta daha ağır tedbirler alına gel
mİ§tir, 

Mıntak• merkez heyeti içtima halinde 

Beşiktaş-Galatasaray 
ihtilafı Mıntakada •• 

Mıntaka dün akşam bu hususta 
kararını verdi 

Betiktaı - Galataaaray maçın
dan sonra bir dedikodu baıladı. 

Beşiktaf kulübü Maraton lbra
bimi Yugoalav tebaau olduiu 

halde reami likte oynatmıfbr. 
Galataaaray bu iddia i1e mın• 

takaya itiraz ebnişti. 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Tevfik Recep ue Rasim 
An Beyler 

, 
' 

Tıp fakülteai muallimlerinden 
Or. Rasim Ali B. için fakülte mec
lisi. müderriıini tarafından veri
len · ihraç karuını Şurayı Devlet 
reddetmiş ve fakülteye iadeaine 1 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Caddeler 
AhmetHa§İm 
Beyin 
Yeni yazı•ı 

1 

i 

Tıp Talebe Cemiyeti dOn hararetli bir kongre 
Re11mfmiz bu kongreden bir intibadır. 

yaptı. 
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l'arihl tefrika: sı 

93 felaketleri 
--~ 

ve lgnatief 
Çar sarayında kurulan planın 

ta ·kına ge y 
ltalya milli birliğini yeni 

kunnuştu. Daha çok ip •ar
dı. Romayı almaama ve krallı
"! kurmasına meydan veren 
Almanyaya çok bağlıydı. Yal
nız Avusturya ile aralannda 
T rieste ve T arantino iti vardı. 
Bismark burada da bir başka 
ain:sarlrk yapmağa mecburdu. 
Bir taraftan üç imparator itti
fakile tadctan ve cenuptan ken 
dini koruyan Almanya, öte la· 
rafta da "üçüzlü ittifak'' ile 
Fı-anaaya ve Ruayaya karşı or
ta Avrupada bir varlık kuru
yordu. 

Yalnız İngiltere vardı. Ka
rada orduıu yoktu. amma Lord 
Beaconıfield'in idare eltili 
Londra hiikümetinin politikaca 
yeri büyüktü. Paraıı, donan
ması. milletler üzerinde sözü
nün geçmesi, lneiltereyi dün.
ya politikaamın en canlı varlık
larından biri ıaydmrdı. 

Şark meselesi, Rmya, ln
giltere ve Avuıturya dileideri
nin yabtlıiı başlı bir itti. Al
manya bu üç devlet arallnda 
kavgaya yer bırakmamak için 
çalıtacakll. 

Bosna-Herıekteki dövütme
ler, bütün yaz ve ıonbahar ıür
mü~, kıt gelince biraz durala
mıtlı. Baharda yeniden bqlı
yacağı şüphesiz ıayılıyordu. 

Gortchakof, Berline gitti. 
Avusturya hariciye nuın Kont 
Andrati de '-nen Berline 
ko~tu. Orada Biımark'la bir
likte konuştular. ihtilali dur
duracak çareleri söylettiler. Bu 
çareler, Andraşi layihası deni
len notayı do~rdu. Bu llyiha 
da ihtilale nihayet vermek için 
şunlar ileriye sürülüyordu: 

1. - Türkiyede bıristiyan
lara müsaade olarak değil, hak 
olarak mezhep ve lyince tam 
bir serbestilik verilıneıi, 

2. - Aıarda iltizam usulü
nün Bosna ve HeJ1eSkte hemen 
kaldmlması. 

3. - Bosna ve Hersekte alı
nacak vergilerden gümrük va
ridatı merkeze alınarak kalanı· 
nın vilayetin içinde kullamlına-
sı, 

4. - lsli.m ve hıritaiyaıııdaıı 
müsavi adetle seçilen hadan 
bir komiıyon yapılınaaı, 

5. - Çiftçilere toprak ve
rilınesi, 

6. - Bütün imtiyazlann AY
rupa büyük devletlerine ka1"11 
Türkiye tarafından resmen ta
ahhüt edilınesi. 

lgnatief, çok seviniyordu. 
İtte artık Avrupa Türkiyeye 
kal'1ı birqmitti. Fransa, ltal
ya bir 9ey diyemiyecdderdi. 
Düyunu umumiye tediyelerinin 
vıırıya irwlirilmeai Türkiyenin 
bütün itibannı 1tınnıttı. Yal
nız kalacak olan lngiltere de 
bir fey yapamazdı. 

1864 te Petresburg aaray~ 
da kurulan plin, artık icra edi
lebilirdi. 

• • • 
Dıtanda itler bövle kayna. 

ftr!ren, içeride de ba,ka hazır
lıklar vardı: Sırbiıtan Ye Ka-

radağ. göz söre ıöre •ilihlanı
yorlarch. Bunlara kar ' asker 
göndermekten bile korkulmu~
tu. Heraekliler bir türlü ezile
miyordu. Avuaturya, Sırbiıtan, 
Karadağ, bunlara ellerinden 
geldiği kadar yardım ediyor· 
lardı. Denizden Türkiyeuin 
sevkiyabna yanyan Klik lima
nmı da Avusturyalılar -bita
raAık iddiasile-- kapamışlar-

dı. 
Bulgaristan it leri fena gidi

oyrdu. Şimalde bunlann G!uşu 
nu gören Y unaniatan ile Girit 
in de tek durmıyacakan anlaşı
lıyordu. Türkiyeye hariçten 
kimse saldırmasa bile bu yaz 
itlerin içeriden çok ağırlaşua
ğında kimsenin 9üpbeai yoktu. 
Selinik vak'aaı, daha pek çok 
yerlerde bir takım fenalıklann 
devletin batma çorap öreceğin
de hiç 9üphe bırakmıyordu. 

Biltün bu itlere çare bul
mak, latnabuldaki devlet a
damlannın borcu idi Rusya ile 
uzlatmak. İngiltere ve Avuatur 
ya ile anlatarak Berlinde bağ
lanan bağı kopannak, Sırbistan 
ve Karadağm saldırmasına 
meydan vennemek, yahut bun
lan bir vuruıta yere ıermek, 
bele Heraekte, Bulgaritaanda 
kimseyi lamıldatmamak li.zım
dı. Bunlan yapabilmek için it 
baımda bulunanların hem 
millete. hem de paıiit41ha da
yanmaları ilk 9arttı. 

İgnatief lstanbulu brr hal<e 
getirmişti ki bu tartlann hiç 
birine güvenilemiyordu. Devle
tin batında oturan hünki.r, aad
razamma, vükelasına inanını· 
yordu. Onun gözü bala sevgili 
"Nedim" indeydi. HelP. halk. 
millet sözünü itilmek bile iste
miyordu. 

Varlığını az, çok gösteren 
millet te karanıızch. lç!erinde 
fikirleri ileri bir takım adamlar 
vardı ki mil1et meclisi açmak. 
milletin vekillerini toplamak 
yollarile hem Avrupaya bot gö 
rünmek, hem de gerçekten 
memleket itlerini düzeltmek 
mümkün olacağına inanırlardı. 
Bunlann başında Milat Pata 
vardı. Beı on münevver boca, 
bir kaç yüz ateıli Avrupa fik
rine bağlanmıt genç, bu zümre 
yi teşkil ediyordu. 

Bir çoklan da vardı ki bu 
di.işünceleTe yalnız bir moda o1a 
rak uyuyordu. Bundan bir fey 
çıkamıyacağına İnırnmıyordu . 
Yalnız şimdilik Avrupaya bir 
göaterit olarak böyle bir fey ya 
pılmaıı iyi olur diyarlardı, Bu 
«öateritçi takımın başında ve
liaht Murat Efendi vardı. Bir 
çok hocalar, bir çok vezirler, 
bir çok memurlar, bu havaday
dılar. 

(Devamı var) 

Vali Bey geliyor 
ANKARA, 21 ( Milliyet) -

Bir müddetten b..n tebrimizde bu· 
lunan lıtanhul Valiai buıünJerde 
avdet edecektir. Diğer heyet aza• 
lan Nafia, OabDiye Veltaletlerile 
tmnaılanna de't'111D etmektedirler. 

( İkbsadi ve Mali Hafta 
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1 Almanyada 
Affı umumi 

Müttehit hükftmet
ler meclisi de 

kararı tasdik etti 
BERLIN, 21. A. A.- Reôchıtq 

tarafından kabul edilen affı umumi 
kanun G.,iba.ına muhalefet göıter
memeğe 19 muhalife kartı 44 rey i
le karar v-. müttehit biikümetl• 
meCliıinin bu kararı Üzerine impera
torluk büluimetile muhtelif Alman 
bükümetleri araaındı. h-... bir ih
tilif zuhuru ihtimali bertaraf edil
miş gibi görünüyor 
Ağlebi ihtimale göre Reichıtag 

meclisi kidemlileri konseyi , bu ..-. 
lisi kinunusaniden enet toplanmaia 
davetten vazgeçecektir. 

15000 kişi istifadr 
edecek 

BERLIN, 21. A . A. - Volff ajan 
11 bildiriyor: 
~teler, af kanunu )ıaldunda yÖ 

rüttükleri mutalealar omuında bu 
kanundan iıtifade edecek olanlann 
miktan baklanda bazı tahminlerde 
bulunmaktadır. 

Bu gazetelerin ,,...ti bir lıeaapla 
,..ptıklan tahminlere nazaran 15000 
lri4' bu kanundan iıtifade edecekler
dir • 

Mahpualann aerbeat bındalmuına 
}'ana boıtlanma11 muhtemeldir. 

/i'eokalAde mahkemeler 
lıallıtı 

BERLIN, 21. A . A. - Volff ajan
ıı bildiriyor: 

Fedalide mahkemelerin ilgası 
bakJ.mda bükWnetçe t~nzim edilen 
emirname bugün resmi ceridede İıı
tiıu ettiiinden bu mahkemeler, bu
cünden itibaren faaliyetlerine niha
yet nrecelderdir. 

Rusyaya iltica 
eden Çinliler 

MOSKOVA, 21 . A. A. - lzves
tia gazetesi, Karahan ile Çin' in eıki 
Sou Ping Ouen orduıu firariler hak 
bir takım müzakereler yapılmı~ oldu 
l..ında ne ,..pılacağnuı dair ahiren 
ğunu haber vermektedir. 

Karaban, 2,890 a•ker ile 347 iıi 
kadın ve 306 sı erkek olmak Üzere 
1.200 ıivilin Mançuriden SoyYet 
toprağına geçmiı olduklıırmı söyle
mi,tir. 

SoT,.et bükümeti, kendilerine Rus 
yayi terl<etmek müaaad.,.ini vennit
tir. Fakat firarilerin ne gitmek ne 
de Ruıyada kolmak için kafi panda 
n olmadıiı enlqdmı br. 

Karahan, Rnıya hükiim.,tinin bu 
firarileri meccanen göndermfk veya 
iaıe etmek huıuılarmm mümkün ol
madığı fikrindedir. Ruıya hükümeti, 
Çin bükıimetinin bu firarilere lazun 
olan pareyi tedarik edeceğini ümit 
etmektedir. 

M. Roosevelt 
Ne düşünüyor 

M. Hoovere tefriki 
mesaide buluna

mıyacağını bildirdi 
VASHINGTON, 21. (Milliyet) -

M. Roosevelt, M. Hooverin beyan
namesinde boıbaettili lıorçlU' luımia 
yonu ihdası fikrine taraftar olmaclı
imı bilılinnittir. Mamafi borçlar me 
seleıinde acil tefebbüılerde bulunul 
ma11na nmni olnuyacakbr. 

M. Rooıevelt, harp borçlan ile ci
han iktioat konferan11 Ye tahdidi t.,. 
lihat ara11nda bir irtibat gözetmek 
taraftan değildir. Çünkü müşariini
leybin fikrince, harp borçlan ayn 
bir meseledir. 

Marnafi M. Hoov.,. komisyon tef· 
kili fikrinden nzgeçmiı değildir. 

A vusturyaya 
Yeniden para --- -

Bu defa da 300 mil
yon tilin alacak 

LONDRA, 21. A. A. - 100.000. 
OOO'u lngiltere tarafından kdalet al 
tına almacak olaıa 300.000.000 filin
ge baliğ yeni beynelmilel bir kredi
nin A vusturyaya açdma11na dair o
lan 15 temmuz tarihli Cenevre pro
tckolu avam kamarasında kabul e
dilmiJtİ.r. 

.Avusturya rt>lsicDmhuru 
ne diqor? 

PARIS, 21. A. A. - Exelsior ga· 
zeteainin bir muhabiri Avuıturya 
reiıicümhunı M. Mlklu ile mülikat 
ta bulunmuftur. M. Miklaa, Avus
turya imperatorluğunun pım;alarub-

clevletlerden aJ'TI, iktiaacli 
olr hayat yasamıyacağını söylemit 
TO demİ9tir kİ: 

Mütlenk bir ıuttti bil zaruridir. 
Viyana, Prague -re P.,.te, barpt ... 
e vvel olduğu gibi telı:dijierine mub
taçbrlar. 
Şimal denizinden Adriyatik deni

zine TC Rhin nehrinden Transilvan· 
va ve A ip dağlarına kadar uza can 
bütün memleketlerin birleşmesi la
z ımdn-. 

Madam Curie'ye 
verilecek radyum 
PARlS, 21. A. A. - K.anadada 

radyomu ihtin eden bir maden tir
kctinin müdiri olan . Bertram Day, 
dün laboratunnnda madam Curie i
le ![Örütmüt ve ıonra matbuat mü
m.,.•illerine beyanatta buluru..-ak a
lim kadının tecrübelerine daha vasi 
mikyasta devam edebilmesi ıçın 
mensup oldui'(u §irketin ona kifi de 
receJe radyom vereceğini söylemiş
tir. 

Yeni Fransız kabinesi 
bugün parlamentoda 
Herriot istifa ettiği zaman 

hazinede kaç para vardı? 
PARIS, 21. (Milli,.et)~ Fransız j yetleri baklunda malıimat nrmiıler

mecliıi yann toplanarak, yeni kabi- clir. 
nenin beyannamesini clinliyecektir. Hazirandanberi varidatta lıaaıl o
Umumi ıiyaaet baklanda iıtizıılılar- lan mühim eluikliklere raimen bazi
cla bulunulması mubtrmeldir. ne Herriot kabineıinin iatifa11 günü 

Maliye nazm M. Cheron Maliye olan 15 birinci kanunda 3.392.000. 
encümeni reisi ile görüımüıtür. Mec 000 franklık bir tediye imkarunı 
!;aten mu...ı.kat bir bütçe istiyeceği haiz bulunu,..,..du. 932 ae-.i aon al
zannedlliyor. Buhran resmi namı1e b &J'I için talep olunan munzam tat.
yeni bir verci almacaiı tekzip edil- ıiaabn bertand edilınit olmau bu u 
mİJtlr. ticeyi TernUftİr. 

Sabık maliye nazın M. Cennain Mamafih sabık maliye nazm 933 
Martin ile sabık bütçe nıızm M. senesinin ilk aylanncla hiçbir sılmı
Palmacle, dün aalıelı nezaretlerinin byıı mahal nrmemek üzere 932 ıe
iıl<rini maliye DaZll"I M. Cberon'a nesi aonu için 3 000.000.000 hk bir 
devretıniıler, maliye w hazine vazi.. bazine imkim taılebediJ'ardU. 

l 

Bulgaristanda kabine buhranı •• M. 
M g iDi k 
Adliye Nazırı aleyhine gazetelerde ve Mecliste 

şiddetli hücumlar yapılıyor 
SOFYA, 21. A . A. - Hususi mu 

babirimi2den telefonla: 
Son bir a}' zarfında naıyo-ı li

beral fırlratınclan olan adliye nazın 
M. Varbanoff aleyhine gazetelerde 
ve mecliste ıiddetli hücumlar yapıl
makta ve mevkii aaraılan nazırın de 
iiftirilerek }'almz adliyeye münha
sır küçük bir tasfiye ile bir kabine 
buhranının önü almacait ümit olun
makta idi. 

Vaziyet bumerkezde iken bu 111-

bl\h ziraat nazın M. Guitçef, men
ıup olduğu çiftçi fırkasının icra ko
mite'-i namına demokrat fırkası wmı 
mi katipliğine bir beyanname vere
rek çiftçi fırkasmın bir çiftçi nazll' 
uhtesinde bulunan maarif nezaretin
den kurtulmak ve bu nezareti diğer 
herhangi bir nezaretle değiştirmek 
İtlrdiklerini ve bu yaprlmadığı tok· 
dirde bükiiınetttki çiftçi nazırlann 
çekilecelderini bildire~k birdenbire 
,iddetli bi>- k~ı.ine buhranına sebe
biyet verdi. 

OernokTat fırkası umumi katibi bu 
vaziyeti batvekile bildirince bub,.,.,n 
ör.Üne geçilmez bir hale geldi. Bi-

''Ahmet Reis" 
Romanı - -
Temp gazetesin~n 

roman mükafatı 
PARlS, 21. A. A. - Temps ga

zP.tesinin henüz tab ve neıred.ilme· 
mit yeni bir eserin aahibine verilmek 
için tahıis ettiği 20 bin franklık ro
man mükafatı ilk olarak bugün ita e 
dilmiştir. 

Bu mükafatı "Ahmet reis" adlı ve 
müsvedde halindeki eıerinden dola
yı Lyon iıti.,af mahkem""i avukat
larmc!an M. Pierre Melon kaz.anmış
tır. Bu roman T empo gazetesi tara
fından yakında tefrika suretinde neş 
redilecektir. 

Hava postaları 
İçin ücret 

ANKARA, 21 (Milliyet) -
Memleke t dahilinde uçaklarla 
nakledilecek poıta maddelerin
den elınacak hava ücretlerine da· 
ir layiha Meclise celdi. Layihanın 
ihtiva ettiği eoaılara göre uçak
larla nakledilecek posta muraoe
latmdan alelade poıta ücretlerin
den maada munzam bava posta 
ücreti alınacaktır. 
Bu ücretleri poata idareıinin hari
ci münasebatta, muamelatta bat· 
lı bulunduğu mukavelelerde ta
yin ve tahdit edilınit olan ücretle
rin en yükaeklerini atmamak eu
retile tayine hükUmet mezun ola
caktır. 

Munzam haTa posta ucretleri 
pe,in olarak almaeaktır. Muraae
lati poata ücretlerinden muaf res
mi dairelerle müeueeeferin hna 
postaaı ile nakli ietenilecelı: mura' 
aeleleri y1tl,..z munzam b11Ta üc:re. 
ti alınmak f&l'lile uçaklarla naklo
lunaeaktır. 

Mühendis veya 
• mımar 

ANKARA, 21 (Telefonla) -
Ankara tehri imar müdürlüfü 
bütçe kanununda ''mGbendis mü· 
dür., unTanmm, mühendis Teya 
mimar suretinde tadili hakkında 
hükômet tarafından mecliee bir 
layiha ven1mi,tir. 

nııenaleyb yann aabRh hükumeti tu
tan dört futmya mco&up n&Zll'larm 
İftiraki ile kısa bir içtima J'apılacak 
ve bunda buhrana acbebiyet veren 
ihtilaf gözden geçiri!~rek teıpit e
dildikten M>nra Baı•eki! M. Muşıı
nof saraya ııiderek i•tifa•mı •erecek 
tir. 

Yeni kabinenin M. Malinof tara
fından teıkil edilır.eıi , . .,. M. Muf'l• 
nofun meclis riyasetine getirilmesi 
hakkında ku\'Vetli bir rivayet deve
ran ediyorsa da tahlı:ibtnna ıröre M. 
Muşanofıın hendiıice empoze edi
len ta•fiye :taruretlerini kabul ede
rek bat vekil ette L1'1m .. ı ihtimali da
ba galiptir. 

Bu takdirde en çok hücuma uğra
yan aclliye nazın değiftirilerelı: yeri
ne naayona) liberallerden M. Sokof 
veya M. KaçakoPaa ıetriilmeai " 
retinden çekilmesi için uiratılan 
eoaaen bil' aeoedenberi maarif neza
çift<;i nazır M. Mora}'ofun ela kabi
ne harici bırakılarak onun yerine ra 
dikallerdcn Kenof'un getirilmesi Ye 
çiftçilere de üçüncü bir n..,,,-et ol
mak üzere arzu ettikleri .eçlıile §İ· 

mendüfcr neu.tttinin verilmesi ve 
ıimendüfer nazın olan radikal M. 
Kukodof açıkta kalacak herhangi 
bir nezarete yerleşıi.rilnıesi , buhra• 
nm balli huıusunda ileri sürülen ye
gb~ çaredir. 

Dün ak .... ma kadar bir t:>raftan 
adliye nezaretine munhaırr küçük 
bir taıfiye ile bir kabine buhranıntn 
önü a1rnacağı ileri sürülüyor ve di.
ğ.,. taraftan da adliye nazırının mec 
liste kendisini müdafa etmeden. 
menuubabiı ouiutimalleri kimlerin 
tesiri altında }'aptığıw söylemeden 
çekilmiyecefi hakkındaki kat'i karar 
ve isnmndan bahaolunuyordu. 

Ba aabeh ziraat nıum M . Guiı>
ç<f'in noktai nazarı kabul edilmedl
ii takdirde çiftçi nazırlann miiftere
ken iıtila edeceklerini ileri sürerek 
birdenbire buhrana ıebebiyet Ver'DI& 

si, bir taraftan yukarıki iki ihtimale 
mahal bırakmamak ve diğer taraftan 
aclliye naZD"UUn oarsılmlf vazivetin
den utifade ederek çiftçi fırkasına 
kahine içinde daha kuvvetli b.ir bale 
getirmek için ihtiyar eclilmi~ ve mu· 
nffak olmuf bir manevra addedil
mekte iıli. 

Mü/!fa Donanma cemiyetinin 
80 bin ingiliz liralık alacağı 
ANKARA, 21 (M;tliyet) - Muhtıelit hakem mahkemeaince 

verilen karar üzerine mülga onanma cemiyetinin zıyaa uğrablan 
80 bin lngiliz liralık alacağı haldruıda Refik Şewet B. (Manisa) 
Refik B. (Konya) müdafaa ve maliye vekillerinden sual sormut· 
!ardır. 

Su işleri için bono çıkarılacak 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Mevcut su i~leri laahhüdatı· 

nın bitirilmesi için bono ihracına mezuniyet itasına dair hükil
met bir layiha hazırlıyarak meclise sevketmiştir. 

Bu liyihaya göre müteaaddit senelere şamil olmak üzere su 
itleri için 2027 numaralı kanunun neıri tarihine kadar aktedil
miı bulunan mukavelii.t ile giriıilmiı olan taahhüdalln bitiril· 
mesini t emin için tediye edilecekleri sene bütçesinde tahsisattan 
mahsup edilmek üzere bono ihracına maliye ve nafia vekilleri 
mezun olacaktır. 

Ankarada ekmek fiatının ,qük
seltilmemesi için tedbirler 

ANKARA, 21 (Milliyet) - Belediye encümeni narh komis· 
yonu tarafından francalaya ve ekmeğe 20 para zam edilmesi tek
lifine mi.ni olmuıtur. 

Şehrimizde yeni açılan bir değirmenin un fiatlarını yükselt
meğe amil olduğu görülmüt. Belediye buna kartı tedhir almağı 
lüzumlu görmüttür. Bu ıneyal\da ekme1c narhma buğday fiatmm 
esas tutulınaaı için lktısat vekiletine müracaat etmiştir. 

Jandarma ka:ıununda tadilat 
ANKARA. 21 (Milliyet) - Jandanna efradı kanununun 

birinci maddesindeki küçük zabit kaydının kaldmlması hakkında 
Mecli.ae bir layiha verilınittir. 

Eski borçlar itilafı hakkında 
bir Yunan gazetesi ne diyor? 

ATINA. 21 (A.A.) - Atina ajanaı bildiriyor: Politika gvıe· 
teai, Türkiyenin borçlarını tekrar tediyeye karar vermİf olınasını 
mevauu bahsederek diyor ki: 

"Bütün memleketlerin borçlarım ödemediklsi bir sırada 
Türkiyenin tediyata baılamaaı Gazi Hz.nin yalmz bir münci de
lil ayni zamanda çok mahir bir diplomat olduğunu da gösterir.,, 

fatikrazı dahililerde hafta zarfın
da bir az satıcı olduğu için fiatleri 
l kurut geriliyerek 95 te kaldı. 

Türk parasım konımaya mütal
lik 8 numaralı kararname bu ayın 
birinci gününden itibaren mer'iye
te girdi. 
Tatbikatında Ye bilhassa kontrol 

cihetinden, müıkilatı dai olması 
muhtemel olınakla beraber, paramı 
zı korumak hususunda timdiye ka. 
dar atılan adıml,arm en mübimlerin 
den birini tetkil ettiği için, bu ka
rarname. esas itibarile, pek muva
fıktır. Şüphesizdir ki, iloeride g6-
rülecek nevakııı ikmal edileceği gi. 
bi. yeni ihtiyaıçlara ka1"11, karama 
me. tadil de olır.ıabilecektir. 

"ihraç edecekleri malı İftira mak 
sadile hariçten döviz ce1p Ye banka· 
1lara aatmış olan tacirlerin ihraç e
decekleri mal bedelinden bu döviz
lere tekabül eden kısmı ve hükü
melçe verilen mezuniyete binaen 

maddenin hükmünden, menkul kıy 
metlerin istisna ec!ildiği mi.nasını 
çıkannak mümkün ise de, lstan
bulda, bu kararna~yi tatbik ede
cek makamm bu hükmü o su.retle 
anlamadığım itittik. Şayet bu doğ
ru ise, artık hariç ile arbitraj ve ea· 
ham ve tahvilat mübadelesi yapı
lainıyacak demektir ki, bu, itıizlik
ten tikayet eden latanbul bona11-
na ve aletUınum it hayatmüza indi
rilınit mühim bir darbe tefiıı1 ede
cektir. Onun için bu ıayianm doğ
ru çıkmamasım pek ziyade arzu .. 
denlerdeuiz: · 

tisman neticesinde 163.588.000 li~ 
raya inmittir. Bu paranın 8.688. 
000 lirası. kQ1ılığı yüzde yüz altın 
olmak üzere bidayette banka tara
fından ihraç olunup bundan evvel 
ki bili.nçolardan devren gelmekte
dir. 

Pasif laımmda 'Vadesiz tevdiat 
376.933 tin tezayütle 10.918.868 
liraya; döviz mevdnatı da keza 
177,966 lira umla 1.083.331 liraya 
çdanııhr. 

Esham ve tahvilat 
Pariıte hamillerle yaprlan·müza

kerelerin intaç ve itilifnamenin de 
imza edllmeai keyfiyeti, bu hafta 
ıı:arfmda latanbul Menkul kıymet
ler -ve kamhiyo borsasını canlandır
dı. Ünifiyede malcı olanlar sevindi 
leT; çünkü çoktan beri bekledikleri 
yükseklik YUkubuldn. Filhakika iki 
haftadan beri 55 kuruşta kalan bu 
kağıtlar birdenbire 60 kuruta fırla 
cidar; bir aralık 61 1/z kadar da 
yükseldiler İlle de dün sabah 58 de 

l, Bankalannın fiatı 10.10; mii· 
essisler 120 liradır. Osmanlı Ban· 
kası eshamı da kupon itilafının le
sin altında 4 puan kadar yüksele
rek. nominal, 40 lirada kaldılar. 

Tramvay 50,50; Bomonti 23,75, 
Telefon 15: ittihat Değinneocilik 
24; Reji 4,35; Şirketi Hayriye IS; 
..Aslan Çimento &40; Terkoa 32,75, 
Ruıreli Şimendiferi 5,40 liradır. 

Biz şimdilik, bir nokta da nuar 
dik'kati celbetmek istiyoruz, o da, 
1'.ıınırnamenin bazı cihetlıui •arih 
ve er kesin anlayabileceği bir li
san ile kaleme almı:ııt olduğu hal
de. bir iki noktaıı rl!l pek müphem 
kaldığıdır. Ezcümle 5 nci madde
$İnİn 2 nci fıkrasını teşkil ede:n: 

yapdan umumi ve hususi takaslar 
için döYiz talep edilemez." cümle
sinden, biç bir mana çıkaramadık. 

Bundan bqka 5 inci maddenin 
ilk fıkrası olu.: 

"Bu kararnanı-m netrinden i
tibaren ihraç eJY&aı bedeli ile itha
iit et:rası bedellerinin mahsubu 
teklinde takas muamelesi yapıla
maz." 

ibaresinin, esham ve taavilita da 
tamil olup olamıyacağı kat't suret
te aolatılamamaktadır. Gen:i 1 nci 
maddedı! "et ya vıe menkul laymet
)eT" den bahıedildiği halde, 5 nci 
maddede. yalnız etYa takasmın 
memnu olduğunun zikredilmesi, bu 

Ecnebi memleketlerle yapılan 
menkul kıymetleT arbitrajmdan 
iktuadiyatrmızın ne gibi istifadele
ri olduğunu ayn bir makelede meT
zuu bahis edeceğiz.. . .. . 

Cümburiyet Merkez Bankasının 
15/ 12/ 932 tarihli bilançosu bir ev
velki haftaumkine nazaran &fağrda 
ki farklan göatermektecfır. 

Tedavüldeki banknotlar 60.000 
liralık yeniden vaki olan bir amor-

Aktif laammda kasa Ye muhabir 
ltt nezdindeld mevcut 28.822.159 
lirada hemen geçen haftanın aynı
dır. Bunun 8.564.829 lirası bank
not, mütebaki 20.257.330 lirası da 
14.436 kilo ha:lia altından ibarettir. 
Altın mevcudu ıreçen haftadan be
ri 129 kilo daha çoğalınııtır. 

Altına tahvili kabil dövizler 344. 
819 lira artarak 780.242 liraya ba
liğ olmuıtur. 

Cüzdan Ye ıenedat muhteriyatı 
aeçen haftamn aynıdır. . " . 

akpm liatil de 58 % da kaldılar. 

Onifiyelerlo beraber, tabiatı1e 
diğer fdğıtlu da tereffüdm istifa· 
de ettiler; fakat bu meyanda bil
hassa Anadolu grupu kayda ıayaıı 
dır. Dün akf am eon fiatler ıuıı.lu
clı: 

Aksiyon 24. 70 
Obliguyon 1 Ye il 39.15 
Obligaayon ili 38.50 
Mo_..,u 41.2S 

Lira .. .. .. 

Mısır Kredi F onsiyeleri, İngiliz 
liraaınm yükselmesi üzerine azcık 
fiatlendiler: 

1886 tertibi 
1903 .. 
1911 .. 

etmeictedir. 

155 Lira 
88 .. 
85.SO .. 

Gayn mübadil bonolan geçen haf 
tırdanberi bir kunış kadar geriliye
rek 36 Vı da kaldılar. Türk altıJIJ 
922; kiğrt ıterlinır 710 kuruftur • 
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Atinaya Gidecek Olan 
Ekonomi 

Yunanistan a tekrar 
müzakere başlıyor 

Fi mler nasıl 
Saklanacak? 

Talimatnamenin 
tatbikına baılandı 

Ofis müdürü ve Oda umumi 
katibi bugün gidiyorlar 

Filim depolan hakkındaki 
talimatnamenin Daimi Encü
mence tetkiki bitmit ve talimat 
namenin tatbikına başlanmıt
tır. Talimatnamede mühim ba
zı ahkam vardır. Filim imal et
mek için belediyeden ruhsatiye 
almak mecburi olduğu gibi, c1e
polardaki filimlerin kilo adedi
ni de ihbar dmek zaruridir. De 

Memlek•timizle Yunııniıtan ara-
1ında cereyan ctmektt' olan iktisadi 
nıiizakeraı.. n <emur edilmiş olan ih
racat ofisi mil:.lürii Cemal ve Oda 
umumi katibi Vehbi Beyler b~gtİ1' 
loid'in T evere vapurile Pireye ha
reket ede<"eklerdir. •~emal v~ Vehbi 
Beyıer Atina sefirimiz Cemal Beyle 
temastan oonra yeniden müzakerata 
derhal bqlanacakıır. Heyett Enis 
Bey riyaset ed·~ektir. Cemal ' • 
Ye!ibi n .. "ıer J ı.k. .. acia bu h·w,.ıa 
taümat almışlaı dır 

Söylt"nd:line ı.:ure, y.......,:•ların 
J'iizde elli nıtbetınae Yunanİ•lanın 
Türkiycye ithalat!- bulunma11 hak
lı:ııuta yaptılaan teklif esas itibarile 
nıuyafık ıorıilmckt•dir. 

İstanbulun elektrik 
sarfiyatı 

Ticaret OdMı, ınemldı.etô:r, . .:ie 
elektrik kudreti .. rfiyatı ve '"'" 
l'İn inki~ı uzeı',.deki tesİY ..,.•.,; 
tetkik rtmelrtedir. tlu tetkik•ta "" 
YeLi htanbuldan ba•lanmıftll'. Tet 
lukıota nazaran, l•trnbulun elet< ' '• 
larfiyatı ıeneden ıeneye ...ımakta
clno. 925 seneainde 605 200 kilovat 
olan lıtanbulun eelktrik aarfiyatı, 
826 da 6S6 bin, 927 de 747 bin, 928 
de 758 bin, 929 ela 763 bin ve 930 
da 805 bin kilovata balii olmUflur. 
Abone miktan da 92S te 36000 olan 
lıtanbul elektrik aboneleri 930 da 
sı.ı;ss e çıkmııtır. 

Di~tor tehirlerin elektrik ııarfiytttı 
letkil. eclilmektedir. 

Pire Deniz Birliği
nin tetkikab 

Pire deniz birliii lıtanbal lima11 
laaı..kmc.la yapmakta olduğa bir etüt 
lıaı.kmda latanbul ticaret odaarndan 
bau malUınat istemittir. Oda bu ma 
liımatı ııöndennekle beraber bir ta
taftan ela Odanın Pire liman baldun 
da yapmakta olduğu tetkikat lıak
lı:ında ,.,..; ma!Umat iatemiıt.ir. 

Çekoslavakyada in-
cir ve fındık1anmız 
Hüki'lmetimizle Y111nıbalan anlq

""' netice.inde Çckoalavakya hü
lcumeti incir ve fınclıklarımıza mev
au döviz takyidabnı temamen kal
dırın.ıtır. 

Gümrüklerdeki ıe-
ker ve kahvelar 

İlrtiaat VeL:aleti pmrükl.,,.de mn 
<ut ıdıer ve kahvelerin ithali için 
Yeni bazı eaaılar ... zetıniştir. Güm
rillderdeki ıekerlerin ithali için mü
l.abilinde ihracat mallarımın ihraç 
tartile elikadarlann bu aym oonll"la 
ltııdar iktisat Vekaletine müracaat
ları lazım ırelmektedir. Kahve için 
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de ithal teıebbüıünde lıulunanlarm 
gelecek aym ıonuna kadar Vekalete 
mür.-caatJan Ji.Dmdır. 

Gülyağlarımız 

Gülyağılamnızın dünya piyasala- polar iki kısma ayrılmıştır. Bi
rında:ri töbretinin batlıca amili aa-
fiyetlendir . Bu vB2iyetten bazı kim- ri yüz kiloya kadar filim sakla 
ıeler iıtifade ederek mağıut bir ta- yabilecek depolardır. Bu depo
lom Gülyaflarını Türk malı diye lann dÖfemeleri, tavanları. du
harff;te ıatmaktadırlar. varları beton olacak, bir bava-
Aldrğmuz malumata nazaran, İk- !andırma bacası bulunacak, ka

tiaat Vekaleti Gülyağlarnnızm ta- pılar ateşe mukavim saçtan o
mamen saf bir halde ihracmr temini Jacakhr. Filimler de ayrıca sağ 
etım-k için bau kontrol tetbirleri al- lam kaplar içinde muhafaza e
mek lüzumunu görm~tür; lıtanbul dilecektir. D da bir de tele
Ticattt Odan da Gulyagılarrmıznı epo • 
lağfifinin önüne geçmek için bir ni- f~n bulundurulması mecburı
zamaame projesi hazırlamağa me- dır. 
mur edilmiıtir. Oda bu buıuıta ma- ikinci k111m depolar da Be
lıimat toplamaia ve bazrrlıfa başla- lediyenin Fatihte tesiı ettiği 
ıruştır. Bilhıuaa giilyağı taititinin depolan:lır Burada azami 3 bin 
nasıl .~pddığı v~ taltitin ~n~ne g~ kiloya kadar filim bulunabile
mek ıçın neler lazım ıreldıii tetkik cek . 
edilmektedir. tir• 

't üz kilodan fazla film ıabip-
On aylık ticarP.timiz leri kendi hususi depolarından 

Belediye deposuna filmleri nak 
letmeğe mecburdurlar. 

ihracat eıyamwn batlıcalanndan 
olan giilyaiılanmız için bu tetbirin 
çok faideli olacafı muhakkak görül
mektedir. 

İhracat Ofisi memleketimizin 1932 
aeneai ilk on ayi zarfında harici ti
caretimizin memleketlere ıröre taklİ· 

Belediyenin depolan iıe bü
tün şeraiti fenniyeyi haizdir. 

Yeni talimatname 
yapmak lizım 

mini teıpit etmiıtir. Yapılan iıtatiı- Zabıtayı Belediye talimatna
tik her memleketten bu ıenenin ilk ı' meainde tadilat yapacak komia 
on ayi zarfında bütün memleketle- yon dün gene içtima etmiıtir. 
ıre ihracatımaı ,,. itbalatıamzı a:öıter- \ Komisyonun timdiye kadar yap 
mektedir. tı~ı tetkikat talimatnamede ta-

İthalat İhracat dilat değil, yeniden bir talimat 
Memleketler 1932 T.L. 1932 T.L. name vücude getirilmesi zaru-

Almanya 16.016.087 9.907_783 retini meydana çıkarmıttır. 
Arnavutluk 1.174 31.422 
Avuıturya 1.454.235 787.550 
Belçika 4.710.204 %.533.522 

Cerrahpaıa 
Hastanesinde 

Bulırariıtan 531.560 504.819 
Çekoolovakya 3.255. 157 1.231.264 Cerrahpata haıtaaesine aırf 
Danimark 33.290 160.696 bir mutfak ve ç•m891rhane iııta 
Eıton:ra 2.910 25.744 · d"J kt' B h • Fenlandiya 4s.504 50 323 ı e ı ece ır. u usuıa aıt pro-
Franaa 6.342.879 6 744~2251 jeler ikmal edilmittir, Bu teıi· 
Holancla 1.482.465 3:403.154 ı ••t 100 bin liraya çıkacaktn. in 
Jnıriltere 9.027.981 9.041.896 ıaata yakında batlanacaktır, 
İıpanya 112.025 3.509.904 
laveç 1.008.570 416 603 
İıviçre 758.997 203.363 
İtalya 9.494.275 4.358 141 

Tatbikatta tek&sül 
gösterilmiyecek 

Lehistan 90.960 9.180 
Letonya -~ 7.976 Belediye kaymakamlıklara 

MLia~Yı~- 415 23.201 I bir tamim göndererek. zabıtayı 
~· ~ 371.847 77.387 Belediye talimatnamesinin tat-

~:;,jjz 41~:~~; 34~ 1 bikinde tekasül gösterildiğini, 
Romanya 788.755 624 695 bu hususta azami dikkat edil-
Rusya 6.007.072 3.195.456 mesini bildirmittir. 
Yugoslavya 89.662 92.216 
Yunaniıtan 256.720 4.493.516 
Çin 69.456 661 
Filistin 16 685 834.671 
Hicaz 3.324 7.441 
Hindistan 1.153.880 8 882 
Irak 9. 766 92.301 
Iran 285.341 18.119 
Japonya 2.752.478 273.818 
Suriye 1.077.449 2.570.428 
Siyam 11 3 
Yemen 4.321 1.616 
Mı1ır 1.152.855 2.187.291 
Amerika MM. 1.846.516 6.917.103 
Arjantin 29.580 9.933 
Br..,İlya 953.763 1.G49 
Mekıika 51 1.413 
Şili -.- 54 
D. M. 385.241 2.083.41'1 
Meçhul 98.319 960.937 

71.137.819 77.437.940 

İngiliz lirası 
P ARİS, 21 A.A. - Pariı boraa

ımda saat il .45 de lnıriliz lira"1 
fiatı 3.625 dolar ve 85.50 frank 
olarak tescil olunmu,tur •• 

Drahmiyi dü ürenler 
ATINA, 21 A.A. - Drahmi. 

nin sebepıiz olarak sukutnnu 
mucip olan .On ıayri kanuni s~ 
külasyon muamelelerinin tekerrü
rünü men için bükılnıet bir takım 
tedbirler hazırlamaktadır. , 

M. Veni:zcılos, daha ~imdiden hu 
ıribi tedbirlerin lehinde buluııdu· · 
ğunu bildirmittir. 

Hazin bir irtihal 
lzmir Evkaf müdiirii Cemal Bey 

tedavi için yattığı Gureba hastane
sinde irtihal etmiştir. Cenazesi bu
ııün saat 11 de kaldırılacak n Mer
kez Ef. de hazırlanan mediene def
nedilecektir. Cemal Bey evkaf icla
retinin kıymetli uzuvlarından lı' risi 
idi. lrtibeli Evimi muhitinde cleıia . 

it Kanunu 
Tetkikab 

Oda nihayet mütBleaıunı 
giJnderebildi 

Ticaret Oduı it kanunu proje
ai üz1,;rinde b • r aeneye yakm bir 
zaı::ıaııdır yaptığı tetkikab rulıa -
yet ikmal etmiıtir. Projeye Oda -
nın lemcnniyatı raptedilerek lk • 
b•al Veki.letine gönderilmitlir. 

Ziraat Bankas,nda 
ziraat heykeli 

Ziraat Banlceamm, Karaköy
de satın aldığı yeni binanın cep -
besindeki iki heykel araama rek
zettireceği Ziraat timsali için reı· 
aam ve aan'at1<.ilr1ar tarafından 
nümuneler teklifine baılanmıştır. 

Bu nümunelerden en muYafık 
ırörülecck olanın sahibine nakli 
mükafat verilecektir. Nümunele • 
rin kabulüne bir müddet daha de
vam edilecektir. 

Vapurların te çili 
Türk vapurlannm Deniz Ti • 

earet müdürlüğünce tescili Şubat 
aiha:retine kadar temdit tıtlilmift.İr, 

Mu tar 
• 
intihabı 
Bu ··"n! 

Muhtar intihabatı bugün ba~ 
lryor. Bugün bütün lstanbul ma
h<>I elerincle muhtar İntihabı yapı· 
lacak ...., akııama bitmit olacak· 
tır. Fırka semt ocak.lan muhtar 
namzetlerini tesbit etmitlerdir. 

Yeni muhtarlan Vilayet tasdı'lo: 
ettikten aon'ra aene bafllld& İfe 

Heyet 
Mahkemelerde 

Bugün 
Sütçülere 
Marka 

Fındıklı apartımanı 
emvali metruke mi? 

1 

Belediyenin de bu 
itle uğrat

ması isteniyor 

Mm Serpuhinin kiraları kefa. 
letle almak talebi reddedildi 

Dünya güzeli. Keriman Ha
lis Hanumn ikamet ettiği Fın
dıklı apartımanının emvali met 
rukeden olduğu halde Serpuhi 
isminde bir hanIID tarafından 
fuzulen İfgal edildiği ic1diaaıyla 
Defterdarlık tarafınilan mahke
meye müracaat edilmit ve ted
biri ihtiyati konulmuttu. 

Madam Serpuht mahkemeye 
müracaatla tedbiri ihtiyatinin 
kaldırılmasını iıtemiş, fakat bu 
talep mahkemece reddedilmiş
ti. 

Madam Setı>uht bu sefer de 
tedbiri ihtiyati talebinin tadili
ni ve apartıman kiralarının ke
falet mukabilinde 'kendiai tara
fından alınmasına müsaade e
dilmesini rica etmittir. 

Tahkikat hakimi her iki ta
rafı dinlemit ve davayı karar 
verilmek üzere mahkeme heye
ti uınumiyesine ıevketmiştir. 

Tabanca 
Celhedilecek 

Geçen haziranda T opanede 
Karabat mahallesinde Mecidin 
kahvesi önünde Raşit bini A
kifi öldürmek kastıyla yarala
maktan ıuçlu Zoro ile kardeti 
Yat•rm muhakemelerine dün 
Ağırceza mabkemeainde devam 
edilmittir. 

Zoro ile kardeti cürümlerini 
inkar etmişler ve: 

- Biz taarruza uğradık, da
vacılar bizi öldürmek istediler, 
biz k11Çtrk, demitlerdir. 

Fakat davacılarla phitler 
bunun aksini ıöylemİJlerdir. 
Mahkeme aleti cürm olan ta
buıcayla gelmiyen diğer' tahit
lerin celbi için bqka aüne bı-
rakılmıı tır. · 

Mevkufa gönderilen 
zehirli tavuk 

Hamallar kihyası Şeyh Aliyi 
öldürmek maksadıyla yaralı. 
yan Hallonun muhakemesi.ne 
dün Ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. 

Dünkü muhakemede sabık 
tevkıfane müdürü Mekki Bey 
tahit olarak dinlenilmittir. 
Mekki Bey tevkifaneye Hallo 
için zehirli tavuk gönderildiği
ni ve bazı ınevkuflar üzerinde 
bıçak zuhu.· ettiğini. fakat bun 
lann Şeyh Ali tarafından ırön
derilip gönderilmediğini bilme
diğini, bunu ancak kapıcı Yu-

İnhl.•arlardB 

Roman yada 
Türk tütünü 

Bir ıirketle muka
vele yapıldı 

lııhisarlar umum müdürliiğii 
Romanya'da Türkiye inhisar ida
reıi firmau altında tütün aatmak 
üzere bir Jİrket ile mukavele ak
letmiştir. inhisar idareoi buradan 
Romanva'ya mamw ıiitara ihraç 
edecektir. 

Vilayetlerin husuat 
idareleri 

ANKARA, 20 - Dahiliye ..... 
killiği tarafından haztrlanarak 
Büyük Millet Mecluine veribnif 
olan vilayetlerin hususi idareai 
kanun projeainİ ıneclia clah.illye 
encümeni bufiialerde toplanarak 
tetkik edecektir. 

Encümenin tetkikatı araamda 
Fransa, Almanya, lngiltere ya 
Belçika gibi ileri gitmit devletle
rin bu hu•u•ta yaptlm" kanunla
" da ırözden reçirilecektir. 

Nimet Vapuru 
çürüğe çıkarıldı 
Seyriaefain idaresi Nimet va • 

purunun artık ite yaramıyacak 
bir halde olduğunu ıröreNk aah

bl'. 

suf ile Rıfkının bildiklerini ıöy 
lemitti'r. 

Mahkeme gerek bu iki tahsm 
gerek davacılar tarafııulan gös
terilen ıahıalann tahit sıfatıyla 
celbi için başka güne bırakıl· 
mıtlII'. 

Durutmalar 
Yapılacak 
Geçenlerde zabıta Pireden lı

tanbula iki bavul içinde pija
ma, ipek çorap, kol saati gibi 
birçok kaçak etY• kaçıran sabı· 
kıJı kaçakçılardan Yani ile ar
kadaşı Civani Bemaauvadi is
mınde ltalyan tebaasından biri
ni cürmü m~hut halinde yaka 
lamış ve 8 inci ihtisas mah
kemesine sevkolunmuşlardı. 

Civani ile Yani ve Civaniııin 
hemşiresi Mariya mahkeme ka
rarile tevkif edilmiılerdir. Bu
gün her üçünün de me'fkufen 
duruşmaları yapılacaktır. 

Mahkum oidular 
Teşviki sl\n.ayi kanununa tev

fikan gümrük reşminden muaf 
olarak memlekete ithal ettiği 
mühim miktarda aun'i İpek ipli 
ğini kendi fabrikaıınCa kullana 
cağı yerde arada'ki fiat farkın
dan istifade ederek başkalarına 
ıatan Mahmutpqada trikotaj 
fabrikası ıahibi lımail Hasan 
Ef. ile bunları biJ.erek aatm a
lan Mahmutpll.fada havlucu Sü 
leyman Sırrı. Hüseyin Hilmi ve 
Efrail Ef. ler haklarında evvel
ce 8 inıci ihtisas mahkemesince 
verilen karan temyiz mahkeme 
ıi bozmuştur. ihtisas mahkeme 
ıi dünkü celsesinde bozma kara 
rma uyarak lımail Hasan Ef. 
yi bir sene, diğerlerini altı ay 
hapiı cezasına mahkUm etmit
tir. 

Hikmet Beyin 
açtığı dava 

Galatasaray lisesi muallimle
rinden Nahit Bey Hbık müs• 
tantik Hikmet Beyin oğlu Ta
rik Efendiyi dövmüf, Hikmet 
Bey de aleyhine bir dava ikame 
etnıitti. 

Bu davaya Betiktat Sulhceza 
mahkemeıinde baılanmıttır • 
Mahkeme davayı terbiye ve m
zıbat vasıtalarının ıuiiıtimali 
mahiyetinde Ye davanın rüyeti 
ni vazifeıi haricinde görmüf, 
evrakı müddei umumiliğe iade 
etmiıtir. 

Kaçakçı 
Talebe mi? 

Bulgariatandan ge
tirilen 

ispirto ve votka 
Evvelki ırün Sofyadan Sirkeci

ye ırelen trende Bulgar diıçi mek· 
tebi talebeıiııden Dimitri Doko ia
minde bi'r a:enç tevkif edilmiıtir. 

Dimitriniıı te•kifine sebep, tıt
yalan araaında iki kilo kaçak ia
pirto ile 3 kilo Bulıar votkea bn
lanrmıt olma11drr. 

Maznun ispirtoyu ditçi olmak 
clolayuile yanında bulundUl'duiu
nq, içkiyi de yolda içmek Üzere 
aldıimı iddia etmektedi'r. 

Balıar difçi 8 inci ibtiau .U. 
kemesine verihniftir. Bugün mev • 
kufen muhalı:em.U yapılacaklar. 

Valllerin 
Salab1yetlerl 

ANKARA, 20 - Valilerin aa
lihiyetleriain pnifletilmeai için 
yapılmakta olan tetkikata ehem
miyetle devem ediliyor. Bu lüzum, 
muhtelif vekaletlerin vilayetler -
deki memurlannm .. ıahiycti ile 
valileıin aali.lıiyeti arasında uyu -
ıamarııazlılılar çıkmumcl.an ileri 
ıre'.meLtedir. 

Birinci ınüfettİf:ik ıreç<'nd" bu 
h· su•a clai· dahiliye v,.kaletine 
mflıim bir rapor ıöndermi,ti. 
Tetkikat aınııımda lnı rapor da 
ıöa"!E•ıhlbllmalst.adlr • 

Sütçüler ve inekçiler cemiyeti 
idare heyeti dün toplanarak ce -
miyet itlerinin ay batından itiba· 
ren müşterek büroya sureti dev
ri etrafında kararlar vermİftİr. 

Cemiyet, keadiaine mukayyet 
800 süt satıcısından fakir olanla
ra, Üzerlerinde numaralan yazdı 
olarak imal ettirdiği pirinç mar -
kalan meccanen vermeğe de ka -
rarlaıtırmııtır. 

Henüz marka alan esnafın a -
dedi 14 de balif olmuştnr. Hali 
vakti yerinde olan sütçülerden 
marka bedeli olarak onar kunıt 
almmaktadtr. 

Cemiyet eanafm marka almak 
Üzere müracaata sevki için Bele
diye nezdinde yeniden t"f"bhü • 
aatta da bulunacaktır. 

RomBnyBdan inek geliyor 
Kontenjan usulünün tatbikin · 

d<!n •=ra hariçten memlekete i
nek ithalatı keoilmi,ti. Bir aydan
heri takas suretile Romanyadan 
memleketimize inek ithalatı tek
rar batlatnı§lrr. 

Memleketimizde İnek yeti,tir
mek, Romanyadan gelen inek).,.... 
den daha pahalıya malolmakta -
dır. Sütçüler ve inekçiler cemiye
tinde, ithalat yüzünden inek :re
tirenl.,rin bu i,ten yazgeçmiye 
mecbur kalacaklan aöylenmekte, 
takeı usulü ile de ol .. inek itha
latına müsaade edilmemesi te • 
mennisi izbu olunmaktadır. 

Pollaft1 

Bir vapur 
Oturdu 
Bir vapur da diğe

rine bindirdi 
EYYelki alqam -t 18,30 da Bo

taziçinde Y eniköy vapur iıkelesi 
civannda karaya oturan kereıte 
yüklü Yunan bandtralı Aırhü Vic
torof Y8puru, diin aaat 11 de 
Türk ıreıni kurtanna ıirketinin 
Lanna ve Sezer tahlisiye vapurla
" tarafmdan kurtanlınııttr. 

Bir ka:za daha 
EYVelki ırece Karadenizden 

ırelen Yunan bandrralı Ekoniko 
vapuru, pratika almak üzere li -
mana rircliği ıırade limanda de • 
mirli bulunan lıveç bandıralı SiJ. 
benat vapuruna çarpmııttr. 

Bu çarpıtma neticesinde Yunan 
vapunı b&f tarafı, lsveç bandıra
lı vapunın da arka ambarı hasa
ra uğnunıılardır. Tahkikat yapıl. 
maktadır. ' 

lJçOnciJ ka:ıa 
Oriaköyde tütün depoau önün

de balık tutmakta olan Beyler
beyi iıkeleoine menıup Aptullab 
Ef.nin ka:rılı Bomonti fabrikau
run kömür deposu olarak kullan
dığı Şafak vapuruna çarpmış •• 

· müsademe neticeıinde aandal bat
mııtır. Sandalcı kurtarılınııtır. 

Caka mı satıyor? 
Şoför Andı:ryanm otomobiline 

binerek ookaklarda nara alan, 
tuna buna çatan Kuruçe§aı<'li 
Yu•uf isminde biri zabıtaca ya -
kalanmıttır. 

Yaygaracı bir kadın 
Hır11zltktan tuçln Antuvan, 

hakkında muamele yapılmak üze• 
r<ı karakola götürüldüfü ırrada 
zeYceıi Anjel, karakolun önünde 
balınp çağırmala batlaınıt ve 
kocası -beat brraktlmaclıiı tak
dirde rezalet çıkaracalmdan 
bahııedenk ortalıft velnleye 
venni4tir. Anjel, hakkında takibat 
yapılmaktadrr. 

Randevu evleri 
0.Jcüdarda, lcadiyede oturan 

Mediha ve Meliha İlminde iki ka
dmm ev)e,.ini randevu e•İ İttihaz 
ettikleri enlafıldığından hakların· 
da takı'bata baflanmııtır. 

Tutuşan eter 
Uleli eczaneainde ili.ç hezırh. 

yan eczacı Sıtlu Ef.nin elindeki 
eter ,i,esi iştial etmiş ve kendi 
bacağile tezgah tahtalanndan bir 
kısmı yandılr J.alde •Öndürülmü1-
tür. Eczanenin bet bin linıya ai
vortıılı oldui(u anlıı1ıldıihndan 
yangmın ıebebi zuhuru hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Çarpan otomobil 
Pangaltıda Erenyoo apartıma

nmda oturan 72 yatında Mina• 
Ef. Osman Beyden geçerken fO• 
för Cemilin idareaindeki otomo
bilin -'nıetine uğrıyanlı ıı.fif
ce yaralaamıttbr. 

MaBrlfl~ 

Tarihimizin 
Anahatlan 

3 

Elli tarihçi bugün 
toplanacaklar 

Türk tarihinin ana hatları 
eserinin medeniyet kısmını ya -
zan heyet bugün saat 15 te Da
rülfünun edebiyat fakültesinde 
bir içtima yapacaklardır. Bu
günkü içtimaa 50 kadar tarihçi 
i§tirak edecektir. 

Edebiyat Fakülte
•İnde yeni bir ders 

Edebiyat fakültesine yenı 
bir dera ilave edilmiştir. Bu 
ders haftada bir defa ve pazar
tesi günleri okutulacaktı,,.. Der
sin ismi Tarihten evvelki ilim· 
ler ve antropoloji tetkikleridir. 
Derain muallimliğine Dr. Şev • 
ket Aziz Bey tayin edilmiftir. 

Fen talebesinin 
çayı 'tehir edi di 
F eıı fakültesi talebe cemiy• 

tinin bugün Maluimde vereceif 
çay• tehir edilmittir. 

Tıp Talebe 
Cemiyeti 

Kongrede yeni idare 
heyeti •eçildi 

Tıp talebe cemiyeti senelik 
kongresi •. ı dün Halkevinde 
kongre reisi Necmi Beyin riya· 
setinde son celsesini yaptı. 

Kongreye 300 ü mütecaviz a
za iıtirak etmiıti: Cemiyetin 
taali ve tekamülü için mühim 
kararlar verilmit ve nizamna· 
menin ihtiyacı tatmin edemi
yen bazı noktalan tadil edilmiş
tir, 

Müteakıben ida're heyeti in
tihabına geçilmit ittifaka ya
lan bir ekaeriyetle Hasan Hu- • 
llbi, Furuzan, Şükrii Kaya, Oa· 
man Nuri, Cavit, Safa, Necdet, 
Bahtıyar, Ekrem; Orhan. Rük
neddin Beyler seçilmitlerdir. 

Buodansonra mürakaba he
yetine de; Osman Tevfik, Hil
mi, Namık, Mutemit ve Hü,nü 
Beyler intihap edildiler. Ve bu 
ıuretle kongre hitam buldu. 

Bir lsveç kruvazöril 
geliyor 

Filikya isminde bir lsveç kruva
zörü 10 kinunusanide limanımıza 
ırelecektir. 

İstanbul bağ arı 
İatanbul mülba!<atmda balcı· 

lık oon senelerde ilerlemektedir. 
Bunu göz önüne alan Ziraat Müdi 
riyeti önümüzdeki sene büyük 
mikyasta fidan tev1iine karar '"'r 
mi§ tir. 

Göztepe elek riği 
ve müşteriler 

GöztE"pe'ye henüz cereyan ve
rilmiş olmama11na rağmen şirke
tin aaat kirası ve saire adlarla &• 

bonelerdcn para aldıtı v• bu bu
auata ıilııiı.yetl« yapıldığı yazıl

llllfb. 

Bu buınııta Elektirik Şirketi 
rönderdii:i bir mektupta fU İ:za• 
batı vermektedir: 

"- S..zı te•i.,.,tçılar ve yine 
teaiaat müteahhidi olan Satye ar
zu eden kimaelerin evlerinde da• 
hili teaİ'8llar yapmıtlardır. Bu 
gibi ahvalde adet olduğu veçbile 
tesisatı yapmıf olan teaiaatçı, müf
teri ile Şirket beyninde münaaeba 
tı teahil için ve Şirket veznesine 
yatırmak üztte nizami depo ak
çesi ve ma...-ifi raptiyeyi tahail 
etmi~lerdir. 

Göztcpe ve Erenköye elektrik 
cereyanı itası meselesi gayri mun .. 
tazar ahvalden dolayı teehhür et
tiği cihetle, el 4 ktrik •İrketi abo
neman senetlerinin ak ti makııadile 
•eritmiı olan bu dt-po akçeıini ve 
masarifi raptiyeyi iadeye amade· 
dir. 

Şirket bu maksatla bazı ,_ 
murlarma bu akçeleri vt"rmİ~ olan 
kimseleri gidip mahallinde ziya• 
ret ederek arzu edildiği takdirde 
tahsil edilen mebalili geri •ermek 
lıçin -W olalıi ww ittir." 

, 
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J)lilliy~t -A&nn umdeal cMlLLlY~T• tir. 

22 K. EVVEL 1932 
ldaret..neı Ankara cadd .. ı, 

100 No. 
Telırraf aclreıi: İ&t. Milliyet 

Telefon Nuıııaralanı 

81kfmuharrir" Müdürı 24318 
Y aıı ifleri Müdiirlüğll 24319 

idare .,. Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Tflrlıiye irla Hariç içiı. 

L:. K. L K. 
3 aylıjı 4- 8-

• .. 7 60 14 -
12 

" 14 - 18-

Celea nrak reri yerQma -
Müddeti ıreçen nüshalar 10 lm
ruıtur. Cueta .e matlıuya ait 
itler lcin milcliriyete mW--t 

edilir. c.--ı.. illnlarm -· 
a'uliyetini kahul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y ~ilköy rasat ınerkesinden 

aldıjmıu: maltlmata (Öre ba
ırüıı. haft u bulutlu oluaktır. 

21-12-832 tarihinde tazyik 

772 milimetre, - fazla ı-aret 
10, en u 5 santiırrattır. 

[FELE~ 
Bir mektup 
Bir tuhaf mektup aldım. Di • 

yor kiı 
"F ele it. Bayı 
"Sizin ~cuın~ intifar et• 

tiği (Milliyet) in dördüncü sahl
leainde, daha ~ı:wı 11öl11ui 
bitmeden mutlaka bir İTtihal illi • 
nı görürüm. Jllı önceleri bunu bİT 
tuaJiil zannettim. Fakat gİlpe 
ırördüm lıiı bu ilônlar bililtisam 
oraya konuyor. Bunan sebebini 
anlıyamıJIOrum. Acaba, ~ ya
zılannuıı okutmamak için birisi 
bunu kcuten mi yapıyor, JIO/ua aa• 
hrlannızdan alınabilen bİT kaç 
damla nef'eyİ eidermek için mi? 
Doğru11U ben merak edİJIOrum. 
Bilmem .U. ne düfiinürsünilıı? 

Yallah efendim 1 Ben dikkat 
etmemiştim. Mektubunuzu bil
haısa dercediyoruın. Belki baş · 
mürettip rörür de bundan sonra 
yapmaz. Hakkınız Tar.Mizah sa
hifesinde irtihal ilanı biraz miza• 
hi olur. 

Hayat ve korku 
Bir gazete ırençlere hayat, 

i•tikbal, inkılap ve saireye dair 
bir deste sualden mürekkep bir 
anketle müracaat ediyor. Cevap
lardan çoğunun daha aerl•vhala
rından anladığıma ıröre ırençle • 
rin büyijk bir kısmı hayattan ve 
istikbalden korktuklarını itiraf 
etmekte idiler. Müteeuir oldum. 
Bakınız size bir miitahede anla
tacağmı. 

Ben aporla uğrafrrım. Spor 
ıubeleri araaında gÜretçilerle de 
alakam vardır. Bir ırürefçi tanı
rım. Dünyanın en kuvvetli adam· 
!arından biridir, Dikkat etınediği 
zamanlar, gayri ıuuri olarak ha
reket ettiği zamanlar öyle kuv
vet hareketleri yapar ki inıan 
hayran olur. Ukin nefıine itima
dı yoktur. Güreae çıkarken yene
ceğinden ziyade yenileceğini bek
ler. 

Bir tane daha tanırun. Ondan 
daha bafif ve daha zayıftır .. Li.
kin çocuğu Kurtderelinin kal'Jlll• 
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1 
aa çıkanaımı, fÖyle bıdapı 1 Ankarada Balolar ı Htk•11e 1 s 

- Ben bu adamı :reoetiatl dw • 
ve ortaya çıktılı lUUll&D bakııile ANKARA. 21 (Telefonla) Mu··şterek dava 1 NEMALAR 
lıumrru yüzde elli J'lldmr. Çün- - Ankarada balolar ve danalı 
kü nefsine itimadı Tardır. 1,te çaylar mevsimi en hararetli saf. 
ben ıimdjki ırençlikte bn nefoe haaına dahil olmuttur. Ankara - Franaızcadan • 
itimadı az buluyorum Te onlara 
bunun tehlikeli bir ruh haleti ol- Palu bu aene her mevsimden 
duğunu gösteriyorum. Hayatta daha parlak, daha kibar ve da· 
muvaffak olmak için nefsine iti- ha güzel toplantılara sahıre o • 
mat tarttır. luyor. Lokantası, kitaphaneai, 

- Ben muvaffak olacağnnl briç salonu. mükemmel orkes • 
Her teY• ralmenl diyen adamm 
önünden tehlikeler, maniler, ta- traaı, kuvafförü, Amerikan ba
U.izlikler kaçar. Onlar korkak n, otelkıımmdaki konforu ile 
ve titrek ruhlara musallat olur • §arkın en mükemmel oteli diye-
lar. bileceğimiz Ankara Palas bu 

Nurullah Ata sene Ankaranın bütün kibar 
halkını çatısı altır.da toplıyan 

Beyefendiye bir müessese oldu. Moc!ern te -
Uatadnnl sisatı sayesinde hükiimet mer . 
Ben herkeee bu hltabı yapmam kezinin büyük bir ihtiyacına 

Çünkü kelimeleri yerinde kullan- cevap veren bu müessese fiat -
mak isterim. Siz kıymetli ve okur larmın ucuzluğu ile ele nazarı 
yazar bir zatsrruz. Sizinle müna- dikkati celbetmektedir. 
kata bir zevktir. Batkalannmki Ş' d 
ıribi bir tehlike değildir. Bana ım İye kadar buraya ge • 
karşı, benim de benimaediğim !enler iyi otellerin pahalı o1du • 
(edebiyat kontenjanı) fikrine ğundan şikayet ederlerd!. Artık 
kartı cevabmızı okudum. bu §İkayetlerin arkası kesilmiş· 

O yazınn:, • ekaeri .,,•erleriniz tir. Ankara Palasta bugün fiat
ribi • süze! yazılmıtb. Fakat hak- lar 3 liradan başlar, en pahalı 
11zdı. Ne yazıktır ki; bir çok hak- od .ı 
aız fikirler ve iddialar ıı:üzel ya- a 6 lira .. ır. Listeden intihap 
zılabilirler, bir çok haklı fikirler şartile yemek mükemmel bir 
fena yazrldıklan gibi ..... Benim- yemek 150 kuruştur. 
ki de bu eon zümreden idi. Bel- Ankara Palaı son günlerde 
ki iyi anlatamamııtmı. Ben (ede- tesisatını zenginlettirmek üze -
bi mülkiyet ittihadı) na girme · re bir 'kabare açmıya da karar 
mizi bir ıaye olarak göaterme • verdi. 
dim. Ben onu bir çare olarak röa
termiftim. Bu çare belki zayıftır. Yılbaşı gecesi açılacak olan 
Maksadı temin etmez. Amma bu bu kabare için elyevm hararetli 
benim iddiamm zaafını ıröater - hazırlıklar yapılmaktadır. 
mezdi. Yılbaşı gecesi Hilaliahmer 

Bakrruz: Ankara Palasta bir balo vere. 
Ben kıymeti olan edebi eaerle- cektir. 

rill tercümesine taraftanm. Bura- •••••••••••••• 
da beraberiz. 

Ben kıymetsiz (tefrika) ro • 
manlarmın tercümesine taraftar 
değilim. Bunda ayrılıyoruz. Siz 
bunun faydaarnı bana iapat etme
liainiz. Ben zaranm ıöıterebili
rlm. 

Ben, intihalin tamamen aley • 
hlndeyim. Siz lehindeainiz. Fay • 
daıı nedir bilmiyorum. Fakat za
rarı vardır. Size söy)eyim: 

TEŞEKKÖRLER 

Bütünlük aramızdan ayrılan ba
bam Mümtaz hmail Beyin yüreğim 
de biraktığı açıya, yaziyle, sözle or
taklık etmek lütfunde bulunan dost 
la.rıma candan l!!Vgilerimi aayırılan
mı IÜvarim. 

AYŞE ASAF 
"' .. 

Öğleden biraz evvel Jeaııine 
ve Andre tenis sahasını bırak • 
tılar ve evlerine dönmek ÜZeftl 
tramvaya bindiler. 

Andn§ uzun boylu, aanfın, 
muhabbetkir, genç kız da ea • 
mer, ıirin,,. 

Bir aralık Amire merak ve 
endite ile aordu: 

- Babanıza söylediniz mi? 
Genç kız mahzun bir tavırla 

cevap verdi: 
- --Evet, dün akşam ıöy • 

!edim. İknaa ça.lııtım. Fakat 
babam inat ediyor, diyor ki, 
henüz evlenme!k için biz çok 
gençmitiz. 

- Fakat ben yirmi dört ya
ıındaymı. sen yirmi Jeanine? 

-Öyle ama it yalnız ora· 
da değil ki. .. 

..,.. Doğru sevgilim, ben fa • 
kirim. Henüz hayatımı kaza · 
cak esaslı bir mesleğe girme -
dim. Fakat Jeanine, sen beni 
pek iyi bilinin. Senin için neler 
yapmam? 

Aşıkane bir nazarla sevgi • 
liıine baktı. 

- Evet, Andr6 biliyorum. 
Fakat babam ıanki neden fik • 
rinde israr eder? Biribiriınizi 

ceviyoruz. Para ikimizin bile 
aklından geçmiyor. Yalnız ben 
§Öyle düşünüyorum. Babam 
zer:gindir ve beni bolluk içinde 
büyüttü. Günün birinde senİllle 
evlenirsem, benim sıkıntı çeke
ceğimi tahayyül ediyor. Halbu
ki benim için bunun ne ehem • 
miyeti var? Sevi9tikten sonra 
samanlık ıeyranlrk olur. Ben 
hissimi ve irademi müdrik bir 
adamım. Vallahi doğrusunu 

aöylüyorum. Bunu babama da Bütün bu tercüme ve intihaller 
mahza bir fikir ve lisan hareketi 
olsun diye ise bunun bizim kendi 
fikir ve kalem bayahmızı körlet

Merhum lıtanbul Baytar müdürü söyledim. Güldü. Beni hi.li ço
Raıim Beyin ailcıinden aldığımız cuk fanediyor. Babam --1. iyi 
bir mektupta cenaze merulmlne lıti ~ 

memeıi şarttır. . 
Misal olarak bana Um.ini söy

lediğiniz Dekobranın romanlannı 
türkçeye tercüme, batta intihal 
ile nakilde ne fayda görürsünüz .. 
Bu intihaller bizim yerli kalemle
rimizin malı zannedilerek yazıcı
lanmızın kendi karihalan mah
aullerini soldurabilir, gölgede bı· 
rakabilir ve nihayet bunl'1r yazı· 
!arma kuvvetli fakat haksız rakip 

rak ve taziyede bulunan zevata ayrı adamdır, bana kartı çok milsa • 
ayn teşekkür edilmektedir. maha göstıeriyor, Annem öldü· 

~ • • ğü gündenberi, evin idaresini 
Sevgili kızımız Saliha Şuküfe'nin bana bıraktı. Fakat buna rağ • 

ufulü nagihaniainden mütevellit ek- men babam gene otoriter. , , 
dar ve alamımıza cenazesinde bulun- ' Onun müsaadesi olmadrkça, ev
mak telgrafiyen ve tahriren ve !İfa. lenemem. Sonra ben seninle ev• 
hen taziyete müsaraat kılmak aure
tile i~tirak eden zevab kiramla ak

raba ve taallukat ve ehibbıı ve evid-
karşmnda müşteri bulamazlar.. daya ve yavrumuzun hayabru kur
Bilirsiniz ki; bizde romanlar ga- tarmak için geceli ıündüzlü son cla
zetelere tefrika edilmeden tabe

lenir. gidırrsem, yalnız kalmak
tan da korkuyor. çekiniyor mu 
nedir? 

Genç krz biraz durdu ve son· 
ra devam etti: 

dilemiyor. Hikayelerde, roman- kikasma kadar himmet ve gayretleri -- -Anladın ya, Andre, 
burada bir vazife var. Bu vazife 
nhı benim için ehemmiyeti var. 
Ne yapayım, ben böyle yaratı!-

!arda ba~kalannın eserleri alb • ni deriğ etmeyen etibb&yi muhtere
na imza atmanın önüne ıreçme- meye b.irzat ifaya vakit bulameya
dikçe kobiliyetlerimlzi ileriye ırötü- cağımız teıekküratumzı gazetei mu
remeyi2 amma öldürürüz... tebereleri vaııtasile arza müaaraat 
Tohaflıklann (milliyet) i ol- t'yleriz. mıtun. bö 

madığı hakkında aözünüzü de - Ben de seni "'yle seviyo-
haklı bulmadım. Amerikalılann Validesi: Fabna Aliye rum Jeanine ... Fakat ümitleri · 
kırrmkınm kınldıklan komik Pederi: Defterdarlıktan mütekait miz boşa mı gidecek? Evlene • 
filmlere bizde çocuklar gülmüyor. Ali Nazmı. miyecek miyiz? 
Tuhaflıklar vardır ki: her yerde' !l••••••••••••ı ı _ Bı"lme~· dun·· babam ı.en1· tuhaftır, lakin nükte dediğimiz AL ANA ·~ IJ 
pyler vardır ki; dil, diyar değiftir- M K şöyle bir kaç ay için seyahate 
dikce tuhaflığını kaybeder. Ben Matbuat Cemiyeti taraftndao göndermeğe kalktı. B;raz eit · 
iıt~ bu ikincilerin de bize male- tertip edilmekte olan Almanak lenirsin, dedi. Aman ne eğlen • 
dildiğine muanzım. Size bunun ' yakında çıkıyor. U Yarabbi! 
da miaallerini röıterebilirim. Size f yanın saat sonra Jeıınine 
bir yerli çorap fabrikacm ırelse 2 ı 02 • 
dese ki: muhte§em bir apartımanda öğ-

- Azizim Nurullah Ata Beyi kinden çok yiikıek! Şuna bir ça- 1 le yemeği yemek için babası ile 
Bir komisyoncu 10000 düzüne ka- re?.... kartı karşıya sofraya oturmut
çak (Gi) çorabı ıretirmit piyasada Ne cevap verirsiniz? ' Kaçak- !ardı. Genç kızın tavn, hali, aü
yerli malı markasile &atıyor ve biza çılığı menetıneli., demez misiniz? kutilig~ i hüznünü ve ho•nutsuz • 
öyle rekabet ediyor ki; artık fal>- Ben de bunu iatiyorwn. Hürmet- • 
rikamızı kapamağa mecbur ola- lerim efendim. . luğunu ifade ediyordu. 
cafız. Çünkü onun kalite•i bizim- FELEK Beri tarafta da Andre küçük 

da güldü: ı 

BUGÜN BAŞLADI: 

Bir Millet Uyanıyor 
Memleketteki Te tarihteki milli kurtulutumuzu'1 k.sa fakat a 1edi bir destanıdır. 

... ------Bu film------.. 
Yediden yctmiıe kadar herkesin görmesi milli 

lüzum olan en büyük eserimizdir. 
bir 

~ALEMDAR Sinemasında~ 
Bugün saat ikiden itibaren batlamııtır 

yalnız bu filme ml\hsuı olmak üzre matineler: 2-4-6 gece 8, 15· 10 

apartımanına dönmüştü. Bura • 
da altı ıenedenberi dul anne • 
sile beraber yaşıyorlardı. On · 
!arda yemek yemek için sofra -
ya oturdular. 

Annesi Madam Livonne aa · 
rltm• hala güzel, hala ince ve 
mevzun endamlr bir kadındı. 
Tatlı bakıtlı gözlerile oğlunu 
'9üzdü: 

-Andreciğim neyin var? 
dedi. Jeanine'in babaı hi.la mı 
israr ediyor? 

Andre meyusane bir hare • 
ketle kollannı salladı: 

- Evet, dün alqam Jeanine 
tekrar babaıına bahsıetmİf, o da 
bir 'kere daha "olmaz., demiş. 

Madam Livomıe hafif bir a
aabiyet göeterdi: 

- Ben bu adamı anlamıyo • 
rum. İstikbali açlk, her hasleti 
temiz ve kızını aeveın senin gibi 
bir delikanlıyı damat almak 
istemesin, hayret edilecek tey .. 

. Yavrum, hiç ümidini kesme .•. 
Şimdiye kadar ben bu işe kanı· 
madım. Fakat ••.• 

- Anneciğim, karışmak iı
teraen neyapabilirsin? Paran 
yok ki bana para veresin. Ba • 
bamdan kalan maaı sen! an::ak 
idare ediyor. Hatta tahsilimi 
temin için, bu paradan ne kadar 
kısmağa mecbur oldun ... 

-- izdivaçta rol oynıyan 
yaln1Z para değildir. Sen ümi • 
dini kesme. . . Ben bugün öğ
leden sonra kızrn babasını gö -
rürüm. Bu mf!aeleyi konuşaca
ğım. Bakalım ne olur? 

• • 
Kızın babası bankanın mü -

dürü. . .. Muhteşem masasına 

kurulmuş, katiplerden birine e
mir verirken, kapı açıldı. Hiz · 
metçi girdi. Bir kart uzattı-

Madam Livonne. 
Banger Andre'nio annesini 

9ahsan tanımıyordu.Biraz tered 
düt etti. Maamafih bir kadını 
geri göndermeği nezaket tıarı -
na muvafık bulmadı: 

- Söyleyiniz, girsin, dedi. 
Ve Mm Liyonne içeri girdi. 

................................................... ~ 
Bu akşam: G L ORYA ' da Büyük GALA olarak 
GONE~ PRENSl 

Gayet eğlenceli ve S t o l z musikili operet. 
Mümessilleri: LlANE HAlD ve WlLLY FORST 

Neşe - Şenlik - Zevk ve eğlence 
FOX Jurnal'de bütün halihazır dünya havadisleri 

revü halinde. 
Y ann saat 11. de tenzilatlı fiatlarla matine 

Kartısında saçlarına ak düş · • .... O p E R A • da ... 
müş, fakat henüz kuvveti ve Sinemanm beş büyük artisti 
srhhati yerinde olduğu yüzün- EDMON LOWE, 
den belli bir adamın ayağa MYRNA LOY, 
kalktığını ııördü. LOIS MORAN, 

- Buyurunuz Madam. otu- JEAN HERSHOLT, 
nmuz. ve GRETTA NISSEN 

Ka.! ın kendisini taıııttırdı 
ve otul'arak dedi ki: tarafmdan temsil eclilmiı 

- Efendim. aizi biribirlerini TRANSA TLANTlK 
seven evli.t!lanmlZın saadeti Fransızca sözlü film kemali 
namJDa rahataız ettim. Ric:a e- muvaffakiyetle devam edt;or. 
derim, biraz beni dinteyiniz. FOX FiLMiDiR. ~ 
Ben bir anneyim ve bir baba ile 
konu9uyorum. Biliyorum ki bu H e r k e ı İ n 
izdivacı istemiyorsunuz. Fakat Mqhur ve büyük tenor 
siz Andre'yi pek o kadar iyi ta- RlCHAR T AUBER' i 
nımıyorsunuz. Eğer onu iyice B 1 R A Ş K 
bil&eniz, bu izdivaca muvafakat N A G M E S l 
ederdiniz. Hani bunu oğlumdur filminde görüp dinleyebilıneıini 
diye söylemiyorum, bir hakika- temin için 
ti itiraf ediyorum. Evet, bir ku- MAJ1K SiNEMASI 
suru vnr. Onu da saklamam: Müdiriyeti, bu güzel filmin bir 
Parası yoktur. Lakin ıiz de kaç gÜn daha ırae11ne ka-
mütekabil, samimi bir atka I •-~ rar vermiştir. ~ 
karşı parayı terazi lrefeıine ko· I !!!!!!!!!!!--1!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!11!!!!!!!!!• 
yacak adam m111nız? Kalp me
seleleri de hesaba katılmak li.
zundır. Paranın hisse galip 
geldiği bir devirde yaşadığımı
zr da bilmiyor değilim. 

Kadın bunları anlatırken, 
kızın babası tesir altında kal
mııtı. Kendisinde adeta yeni 
bir gençlik hiuediyordu. Ce
vap vereli: 

- Madam, bu meseleyi dü
şünecegım. Yarından ıonra 
tekrar bulutabilir miyiz? Fakat 
burada degil.. .. Çünkü it yeri • 
dir, her zaman taciz eden biri 
çıkabilir. 

Tekrar buluttular. Mülakat
lar tevali etti. 

Bir aktam Jeanine, gene sof
raya otururlarken, babasının 
pek ,en olduğuna dikkat etti. 
Babasr dedi ki: 

- Kızım, ıeo Andre ile 

mutlaka evlenmek istiyor mu • 
aun? Eğer istiyorsan, ben dü · 
§Ündüm, muvafakat ediyorum. 

Yalnız parayr değil, lralp mese
lelerini de hesaba klltmak la • 
zımdır. 

- Oh, babacığım. Ne mea'u
clum. Sen ne güzel, ne iyi adam-
ım ... 

- Evet, saadetinizi istiyo
rum yavrum. Ber itleri yoluna 
koydum. Sonra yalnız kalaca • 
ğımı dütüneı·ek te üzülme .... 
Çünkü ben tle Madam Livonne 
ile evleniyorum. 

Genç kız şaşırtlı, fakat o ıe· 
vinci İçinde cevap verdi: 

- --Çok memnun oldum 
babacığım. Madam Livonne 
davamızı ne iyi müdafaa etmis. 

kadar gözümü kırpmadım. 

SEN ve BEN 
- Bugün o kadar güzel ki, ga

liba bu güzellik benim de batımr 
döndürdü. Çocuk gibi konutuyo
rum .. Değil mi Leli? 

den, bunu anlamata vakit bulma
dan, canından ıelen gayrişuuri 
hareketler yapar değil mi? İtte 
ben de benliğimin en derin köşe
sinden gelen ani bir tatkınlıkla 
yerimden fırladım. Kollanmı onun 
boynuna dolayarak: 

Bu sabah, Bedi Muammeri san· 
dalda bekleyen bendim. 

O, biraz geç kaldığr için benden 
af diliyerek. küreklere sarıldı ve hiç 
komıtmadan, Dile kadar gidip gel
dik. Ben, dalgın ve dütünceli, biraz 
fe1eğe küskün gibiydim.Ya, oneden 
komıtmadı Güzin? Dünkü delice 
hareketimden Mlflra onun bir §ey 
söylemesini istiyordum. 

düğümleri çözebilecek ve beni ay
dınlığa çıkaracaktı. Bu satırları ya· 
zarken, anneciğim bugün ölmüş gi 
bi öksüzlüğüme ağlıyorum .. onu 
çağınyorum, 

Görüyorsun ya Güzin, Bedi 
Muammerle arkada§lığmın: çok sa 
mimi bir karde§likten daha intün. 

Onu ııörüp tawraan muti .. 
ka sen de aevecekain. 

Bir gün sabahtan gelemez mi
. ? 

ıın .. 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . 

LEYLADAN GÜZİNE 
25 Aiuatoa.. Büyülıada 

Güzin, 
Sana söyleme!k isteditim ıey· 

leri yazmak mecburiyetinde kal
dığım için isyan ediyorum. 

Bugünler seni yanımda gör
mek. koluna dayanıp bahçede ııo
:zerken sana bütün bendeki ye
ni hia ve dütünceleri sana anlat
mak istiyorum. 

Sen niçin yoksun Güzin? Ni
çin beni bu kadar ihmal ediyor
sun? Neden benim hayatıma bat 
çevirdin? Halbuki benim sana an· 
la ıık istediğim nelerim var bil
sen!. 

Bunları, kısmen ol~un sana yaz
nıağa çalışacağım. Beni anlaya-

... ? 

Muazzez Tahsin 
yazdıktan ıonra, günlerim, Bedi 
Muammerle, hep ayni samimi ve 
candan kard-.likle geçiyordu. 

Sabah gezintilerinden sonra 
onunla salonda bulutuyor ve kah 
muzikle. bazan onun okuduğu bir 
kitabı dinleyerk, fakat en ziyade 
ikonutarak, vaktimizi ınea'ut bir 
yalnızlık içinde geçiriyorduk. 

Bu hayata o kadar alıımıt. bu
günleri o kadar benimsemiftik 
ki, her hangi bir ıebeple bunların 
değiteceğini dütünmek bile iste
miyordum. 

Dün sabah, biraz geç kaldım. 
Bedi Muammer beni bekleme
den gitti diye dütündüm ve bah
çeye indim. Doğruca yemek o
dasına gittim. Nejat çayını: içi
yordu. Beni görünce, gözlerinde 
memnun bir parlaklıkla: 

- Ltılacığım, bu sabah sevim
li bir ilkbahar güne§ine benziyor
sun ... dedi. 

Hayretle gözlerimi açtığıma 
eminim. Senelerden beri nİ§an
lım olan Nejattan itk defa böyle bir 

Sualinin cevli>ım beklemeden, 
ani bir karar vermiş gibi yımıma 
yaklattı, elimi ellerine aldı: 

- Lela.. Bu yazın sonunda ev· 
lenelim artık! .. dedi. 

Ve benim utancımdan kıza
ran yanaklarıma bakınadan, vapu
ra yetişmek için kotarak git
ti. O gittikten aonra heni bir dütün 
cıedir aldı Güzinciğim. Evlenmek •. 
Bunu şimdiye kadar ciddi olarak 

. hiç dütünmemiştim. 
İçimde, birden bire, iıyana ve 

korkuya benzer ,bir hia kabarr
verdi. Nejattan. kendimden kork
tum.. Kalbime, anlayamadığun 
bir hüzün çöktü. başımr aandalya
ya dayayarak ağlamağa başladım. 

Ne tc:adar zaman ağladım? bil
miyorum. bir dakika.. 'belki bir 
saat? 

Saçlarımın üzerine aıcak bir e
lin dokunutu ile titredim. Gözle
rimi açmağa vakit kalmadan, çok 
mütfik bir ağabey sesi kulağımı 
oktadı: 

- Leyla .. Sana ne oklu yav· 
rum? Seni kim ağlattı? 

Bazı dakikalar olUI' ki, i~an, 
ldu" n 

- Bedi Muammer, beni evlen
dirmek iıtiyorlar! decfnn. Sesimde
ki, bir tehlikeden bçan ve kor
kan ahenkle kendim de heyecan
landım. 

Bir saniye .. belki bütün bir ö
mür, Bedi Muammerin bir motör 
gibi kuvvetle çarpan kalbinin Ü· 
zerinde kaldım. Ve o saniye zar
fında hareketimin manas1Zlığmı 

• anlayrak kabahatli bir çocuk gibi 
derhal kollarım yanıma, başım 
göğsüme düıtü. Yavaş yavat. a
yaklarımı sürüyerek bahçeye çık
tım. Bedi Muammer benimle gel
medi.. Gelin olacağını diye ağla
yan bir kızın lüzumsuz asabiyeti
ni ehemmiyet&~ vıe gülünç bulmuf 
olacak.. 

Dün alqam. teyzemle Nejat, u· 
zun uzun projeler yaptılar, kıt 
için Maçkada bir apartıman kira
lamayı, düğün için Şll!DU, bunu ha
zırlamayı kararlattırdılar. Ben, 
aaatlarca salond piyano çaldım. 

Evime çekildiğim vakit 
fena halde ~inirli idim. Hiç bir 
e dü ünemedi"im halde sabaha 

Bir kardeş samimiyetile ona bai 
landığtma timdi kızıyorum. Heye
canımı mühimsemedi bile... lnaa~ 
!arın hepsi hodbin ve hain! 

Güzinc:iğim, görüyorsun ya, se
nin ııibi samimi bir arkadqla dert
lemeğe konu,mağa, her vakittsı 
çok muhtacım. 

Ne olur? Bir hafta için Ada
ya gel.. yokaa Feridundan aynla· 
mryor m1Mun? Senle F eridımun ni
ıanlılık hayatmızr. senin ondan de 
licesine bahseditlerini düşündükçe, 
benim yaşadığım günler, tataız 
tuzıuz bir il&ç içmitim gibi, ağzım
da acayip bir lezzet bırakıyor. 

Evlenirsem bu acayiplik geçer 
mi acaba Güzin? 

Anlamadan hissediyorum ki, ha. 
limde ve hislerimde bir gayritabii
lik var. Bu gayri tabiiliği ortadan 
kaldrrmağa gücüm yetmiyor; fakat 
öyle zannediyorum ki, anrem sağ 
olaa dr. o bütün bu bir"birin 

Güzin, bana darılma, beni nan
kör zannetme... biliyorum ki tey · 
zem, benim ikinci annem, beni çok 
seviyor; fakat onun kalbinde her
lııeaten evvel Nejaclm yeyi var. Hal
buki, annemin sevgisi, yalnız be· 
nim olacaktı. Dünyada bir kalbin 
yalnız benim için çarptığına inan
mamak bende dolmaz bir boşluk 
yaratıyor. 

- Ya Nejat? diyorsun. değil 
mi? 

Nezat benim için kimdir? Ha· 
yatımdaki mevkii nedir? İtte bil· 
ha .. a dün gecedenberi kafamın İ· 
çini çekiçli yen dütünce bu! ..• 

Nejat benim kocam olacak.. bü
tün ömrümü, iki ay sonra, onunki· 
ne bağlıyacağım, bir ebecliyet için .. 

Ben, gençliğimi, bütün emel ve 
ümitlerimi ona vereceğim. Onun 
bir teyi olacağım. Ya o, buna kar· 
ıılık bana n" verecek Güzin? 

Şimdiye kadar, bütün bir saatini 
bile bana hasretmek ihtiyacım hi•· 
setmedi, evlendikten aonra da bu 
böyle mi olacak? Ben, her zaman 
için, İçimde bu sonu gelmez boşlu· 
ğu mu duyacağım? Beklediğim ve 
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llegnelmilel güle naltligatı 
ANKARA. 21 (Telefonla) - ~e .,uk nüdiyatı 

için hükfunetimmn de i!tirıık .ttiji be) Dtdmilel mukavelename

ilin imza prot:okolunda deırpif edilen dört -lik muvakkat 
tedbirler müddetinin malt ve iktPadl saruretlw clolayuile 1 T eı
rini-1 932 taribinden bqbyarak umumi •urelte mukavelenin 

gözden geçirilmesi için toplanacak konferan•ta kabul edilecek 
yeni metin mer'iyet mevkiine komduıııcı:ya kadar mer'iyet mev· 

lı.iinde kalması hakkında hüktimet mecli..e bir liyih. tevdi et• 

tniştir. 

Tapu müdürlüklerinde tayinler 
ANKARA, 21 (Milliyet) - Yozg&t tapu müdürlüiüne Ak· 

aaı·ay tapu müdürü Ömer Lütfü, Akıaray topu müdürlüğüne An
kara Kaclaıtro heyetleri taıarruf azumdan Niyazi, Rize tapu 

;nüdürlüğüne Gümüthane tapa müdürü Bili.! Beyler tayin 

cdilmitlerdir. 

Meclise verilen layihalar 

MiLLiYET PERŞEMBE 22KANUNUEVVEL 

Beşiktaş. Gala. 
tasaray ihtilih 

(B~ı birinci sahifede) 
Dün akfAm mmtaka heyeti C. 

H. F. aındaki binasında içtima et
mİf ve me .. leyi tetkik etmiıtir. 

Betiktaı kulübü namına Giiref 
federaayonu reiai Ahmet Bey din
denmiıtir. Ahmet Bey kulübünu 
noktai nazarını müdafaa ederek 
ezcümle demiıtir kiı 
"- lbrahim Bey kulübümüzün 

çok eaki bir aza11dır •• Türk tabiye 
tinde olmadığını aon zamana ka· 
dar biz de bilmiyorduk. Binaena• 
leyh kendi•İDİ lik maçmda oynat• 
tık. Eter Yugoslav tebaaamdan 
olduğunu bilaeydik hiç tüphe yok 
tur ki oynatmazdık." 

Bundan aonra bu mesele etra• 
frnda uzun boylu konuıulmut ek· 
aeriyetle Betiktat kulübünün hak· 
lı oldufuna ve bu hareketi bilme
den yapmıı oldufuna ve lbr~ 
• Ef;;d;ru;-b-;d~a-llı;;;;çlannda 

•.. ,.,,.,,. 
Ağaca çarpan 

otomobil 
KIRKLARELi, 18 - Şoför 

Necibin idareaindeki otomobil tİ• 
yatro müdürü Cevat Bey ve arka• 
daılanru iatuyone. götürürken bir 
ataca çarpb, toför elinden hafif 
aurette Cevat Beyin arkadaıı Ra· 
uf Bey ayağından yaralandı. Ya• 
ralan hafiftir. 

Edirne Musevileri 
ve spor 

Edirneden yazılıyorı Mu .. n va 
tandatlarımız burada futbol, vo
leybol, baıketbol, tenia ıubelerini 
ihtiva eden bir ıpor kulübü teıia 
etmiılerdir. Kulüp (YaYUZ kulil· 
bü) iamini tatımaktadır. Kulübün 
90 faal azaaı Yardır. 

Rizede bir cinayet 
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lnglltere-A.vusturga maçını 120 bin hişi segrettf. Resmimiz, kafalardan 
müte~hhll olan bu denizi glJıtermelıtedlr. 

.. 

ANKARA, 21 (Milliyet) - Tapu, Van gölü, İmar müdür

lüğü, Nafia miHi müdafaa Deniz ve Harita bütçelerinde faıdlar 
•raımda münakale yapdmuı hakkında Meclile layihalar veril· 

mittir. 

T. D. T. Cemiyetinin f aaligeti 

oynayamayacatma karar veril• 
mittir. 

Galatasaray • Betiktat maçı• 
nm netlceaine gelince, Mmtaka 
Merkez Heyeti bu itin teknik ol· 
dutunu ,,. futbol heyetinin .. ı&
hiyetl dahilinde bulundutunu ve 
keyfiyetin ilk içtimamda tetkik e
dilmeıine karar vermiıtir. 

Rizeden bildiriliyor: - Kendir
li k&Nbaımda bir cinayet olmuı, 
muhtar Hakkı Efendi kardeti ila 
evine ıiderken Hamza ve Omıan 
iaminde iki kitinin hücumuna ut· 
ramıtlar, Hakkı Efendi derhal öl· 
müt, kardeti de haatanede yefat 
eylemiıtir. Cinayetin Mbebi henüz 
malüm delildir. 

Mevsimin en 
Mühim maçı 

Atletlere 
Nazar mı 
Değdi? 

18,796 amatör 
Pilot 

ANKARA. 21 (A.A.) -Türk dil( tetkik cemiyeti umumi 
katipliğinden: 

T. D. T. C. U. medces heyeti bagüo toplanarak ltııat ve ı .. 
Futbol he,Yetİ önümüzdeki pa· 

zarteal günki içtimamda bu 
meaele ile m91gul olacaktır. Ne 
karar verileceğini bilmemekle be
raber tunu ilan edebiliriz ki bu 
maçm neticeai keenlemyek6ıa ad· 

Bozdoğanda a•ar• 
atika 

Fener bahçe mi, Be
tiktaı Bu aene ne oldu biı..ı- birer 

birer birinci plan atletlerimiz at• 
letizmi bırakıyorlar. Kimi A Yru· 

paya tahaile ıidiyor. Kimi de fut.. 
bole bqlıyor. 

Amerikada en •evi
len •porlardan biri 
de, Tayyareciliktir mı kazanacak? tılahlar kolunun her iki tul>Mi tarafından hazırlanan tqkillt 

ve çalıtma programını müzakere etmit ve neticelendirmi!tir. 

Ayni toplantıda günlük evrak ve idare itleri de konutalmtq 

ve icap eden kararlar alımnııtır. 
Merkez heyetinin haftada iki defa olmaılDa karar verilen 

toplantılarında öteki kolların da tetiôlllt ve çalıfDla pnııaramları 
gözden geçirilecek ve neticelendirilecektir. 

Yarın gramer kolu toplanaeaktır. 

Dünya güzeli segahata çıkıyor 

dedileınez. Çünkü bu huauata ni
zamname ..nhtir. 

Nizamnamenin 207 inci madde 
ai bu ite t-llılk eder. Bu madde
ye nazaran bütün itirazlann aaha· 
da yapılması lazımdır. Halbuki 
Galata .. ray kulübü ..hada ibra· 
him ve Fazlı Beylerin gayri fede
re kulüplerde oynadıklanna iti· 
raz etmit ve tabiyet me .. lealni 
meYzuu bahia etmemiıtlr. Hakem 
raporu da bu tekı1dedir. Binaena• 
leyh Galata .. rayın bu vadide bü· 
tün itirazlan mesmu olamaz. Bu, 
phai kanaatimizdir. Futbol heye
tinin ne karar nrecetini bilmiyo
ruz fakat hakikat bu merkezde
dir. 

Bozdoğandan bildiriliyor: -
K ... bamıaa yedi .. at me .. fede 
Paykm köyünde yol inpab eana• 
aında asan atika zuhur etmittir• 
Keyfiyetten Maarif Veki.leti ve 
Miizeler ldareai haberdar edilmit
tir. Elde edilen birçok eaerler tet· 
kik edilmekte ve hafriyat yapıldı· 
iı takdirde daha birçok eaerlere 
teNdüf edileceti tahmin olunmak 
tadır. Çıkan eserlerden bir kıamı 
1800 sene eYVel inta edilmit bir 
köprü kemerine ait bir parçadır. 

Bir bekçi öldürüldü 

Y arm senenin en mühim ve en 
aüzel maçı oynanacaktır. Bu maç 
F enerbahçe ile Betiktat arasında· 
dır. Siyah beyazlılar lik maçlan • 
na çok güzel baıladılar ve Galata· 
sarayı 3 - O gibi büyük bir fark· 
la mağlüp ettiler. Her ne kadar 
bu maç için bir aürü dedikodular 
oldi .. da arada mevcut büyük sa
yı farkı, Beıiktaılılarm bu seneki 
kuYVetlerini çok tarih bir ıurette 
göaterir. 

Haydi AYNpaya tahaile git
mek makbul bir mazeret. Nihayet 
iatikbal meaeleai. Onu kabul edi· 
yorum. Ya lıtanbulda kalıp ta 
herhangi bir takımm B. takımm· 
da yer alabilmek için atletizmi bı 
rakmaia meyledenlere ne cliy• 
lim?. 

Tam manaaile çalıtmış ve ol· 
mut bir atletin herhanıi bir dü· 
ıünce tabtmda diğer bir apora bat 
lamuıru hotgörenlerden detiliz. 

Türkiyede apor kalimeaini te
laffuz eder etmes aldmııza a.ı
ilk teY futbol oluyor. Ba.zaa oka· 
dar gülünç fikirli adamlar da -
cuttur ki; futbold- gayn bir 
spor ile ....,....ı olan gançleri ya
rım sporcu gibi teli.kici etmeder. 
Hele alııılmıyan apor ,..beleri ila 
metırul olaalar onların indinde 
hiç aporla ali.kut olmıyan inaan
lardır. 

Halbukiı ı.- huauata ilwi gi
den Am.erik•l.Jar, ıimdi taJ'7are
cili.ii de apora ithal ediyorlar ,... 
taYTareciler ııporcudur diyorlar. 

IZMIR. 21 (Milliyet) - Dünya ııüzeli Keriman Hanımın 
babası Haliı Bey, yakında km ile birliktıe Avrupa ve Amerika 

ıeyahatine çıkacaklarını, l.zmir mah•ullerini nıkllm yapımık 
istediklerini bir mektupla telırimlıı Ticaret Oduma teklif etmit

lerdir. 

Romanya vapuru karaya oturdu 
IZMIR, 21 (Milliyet) - Kl>ltmceden buraya gaz ııetirmekte 

olan Romanya bandıralı Balpetra vapuru Boze&ada civarın
da karaya oturmuıtur. Vapurun kurtanlmuı için Adalet namın
daki tahlisiye gemisi kaza mahalline gitmittir. 

,.. 
Rasim Ali Bey 

Muıtan bildiriliyor: - Burada 
feci bir cinayet iılenmit, mahalle 
bekçili Aziz Ata birkaç meçhul 
hıraız tarafından kurfUDla kafa
tası ve beyni parçalanmak aureti• 
le öldürülmüıtür. Hırsızlar cina· 
yelten aonra tüccardan Şükrü A· 
fanın dükki.nındau 180 gümüı 
Mecidiye ve bir haylı basma ile 
manifatura efyaaı çalmıtlar ve 
izlerini kaybetmitlerdir. 

meselesi 
Annesinin dikkatsizliği güzün
den üç yaşında bir çocuk yandı 

lZMIR, 21 (Milliyet) - Bnııün bir annenin dikkataizliği 
yüzünden bir facia oldu ve üç ya9mda bir çocuk yandı. 

Ümmüş isminde bir han-m ÜÇ yaıındaki kızı Kadriyeyi 

mangal batında ekmek kızartırken bırakarak çqmeye ıu almak 

için evinden çıkmııtır. Bu ıırada mangal iıçinıde düıen çocuk 

feryada başlamıı ve etraftan yetitmitleue de kurtarmak kabil 
olamamıştır. Çocuk ölmüıtür. 

Tapu borçlan 
Layihası 

Demiryolu inpab 
için verilen poliçeler 

ANKARA, 21 (Milliyet) -
Hükümet Meclise Tapu borçlan• 
na ait kanunun bazı maddelerinin 
tadili hakkında bir layiha .. vket• 
niıtir. . ... _ 

Y apılma11 iıtenen tadilata .gore 
kaza Tapu itleri lüzumu balmde 
kaza Malmüdürleri tarafmdan Y• 
pdabilecek ve kendilerine elli lira 
yı gecmemek Üzere munaaip bir 
ikram.ive verilecektir. 

Yüzde bet niıbetindeki tahrir 
resmi b:nde bire tenzil edilecek 
ve daha evvel tahakkuk ettirilip 
de tamamen veya kıamen tahaU 
olunanuyan tahrir reaimleri de bu 
nisbete tabi tutulacakbr •. 

Tahrire esaı olan bey•nn•me 
ve diğeı· bütün vesikalarla vera .. t 
senetleri ,.e sair ilamlardan birırü 
na harç ve kaydiye ve damga res
mi almmayacaktır. 
dMdhnz~huBdd 

Barem kanunu hak
kında bir tefsir 
ANKARA, 21 (Telefonla) 

Barem kanununun 7 inci madde-
aindeki mealeki ihti .. a tabirinden 
makaut olan mananın idari zanı. 
retlere binaen kanunen muayyen 
olan derecenin üıtünde bir derece
ye alınanlann terfiinde ıeçıneai 
lazım gelen müddetia Ye yükaek 
bir derece karşılık gösterilmek 
ıuretile &f&iı derece ihdaa edilen 
bir memuriyete tayin olunanların 
teselsül zaruretlerile 3 chrece 
yukarıya terfileri caiz olup olma. 
dığının tefairen tayinini hükümet 
meclisten bir tezkere ile iatemiı
tir. 

Sanayi ve maadin 
bankası 

ANKARA, 21 (Telefonla) -
Kredi Banka11 ve Ofia tetkilatı 
kanunlarının tatbik edilmeaine 
kadar Türkiye Sanayi ve Maadin 
Bankaaınm 933 bütçeainin tasdiki 
hakkında mf'cliae bir tezkere tev
di edilmiıtir. 

ANKARA, 21 (Telefonla) -
o-iryollannm İU§aatı için Yeri· 
len poliçelere ait evrakı müabit• 
nin Divaru muhaaebatça vade!• 
rinin hulülünden eVYel tetkikine 
dair bir kanun li.yihaaı hükiiDMt· 
çe mecliae teYdi edilmiftir. 

Türk vatandaıı 
olabilecek mi? 

ANKARA, 21 (Telefonla) -
Hük\ımetimizin müaaadeaini al
madan ltalyan tabiiyetine girdi • 
tinden hahiale Konya iatiklll 
mahkemeaince Yerilen hükiimle 
aileaile birlikte milli hudut hari
cine çıkanlan ve hi.len Oıküpte 
oturan Suat Ramiz Efendinin tek
rar Tilrk vatandaılığına kabulü 
ve Türkiyeye avdeti muvafık olup 
olmıyacatmın Adliye encümenin· 
ce tayini hakkmda hükümet mec
liae bir tezkere tevdi etmiıtir. --·----

Bir köy halkı 
•lgarayı bıraktı 
KARGI 19 - Buraya yakın 

Tosya köylMinden olan Ortalıca 
köyünde ne kadar •icara içen tir
yaki var.., hapai de aöz birfiii ya: 
parak tigarayı terlcetmİf(erdir. 
Elli evli olan bu köyün ileri selen 
tiryakileri, içeceklsi Ügara para. 
larmı taaııJTUf e~ - bir ara• 
ya biriktirmete karar Yermltler
dir. ilk faaliyet olarak ta her tir
yakinin bir haftada içeceltlei, aİ· 
gararuu paraaım derhal top'-tı 
düşünmütlerdir. Toplaaan para. 
nm miktan on iki liraya balit o(. 

muttur. 
Tiryakiler her hafta bu pa· 

rayı yereceklerdir. Toplanan ba 
para ile köyde bir dükkan açıla • 
cak ve bütün köylü ihtiyaçlarını 
bu dülı:klndan az ki.rla alacaktır. 

(Başı birinci sahifede) 
karar vermiıtir. Dün bu karar 
hakkında kendiaile görüttütümüz 
Tıp fakülteai reiai Tevfik Recep 
B. demiıtir ki: 
"- Şurayı Devletin kararmı 

ben de gazetelerde okudum. K.a
rarm eaası bakkmda maHlmatnn 
yoktur. Fakülte meclisi müderrİ· 
sini Ruim Ali Beyiu fakülteden 
ihracına karar vermİf, bu karan 
Darülfünun DiYaru tasdik etmi.
ti. Karar berayı tetkik ve taıdik 
Maarif Vekaletine bildirilmitti. 
Vekalet meaeleyi tetkik ederken 
Darülfünun emanetinden bazı iza• 
hat iatemiıti. izahat Vekalete gön 
derilmiıti. Bir müddet aonra Ve· 
ki.let Raalm Ali Beye itten el 
çektirmiştir." 

~imdi Şurayı Devletin karan ile 
Maarif Vekaletinin verditi karar 
tezat tetkil etmektedir. Raaim Ali 
B. hakkında Şurayı Devletin ver• 
diği karann Maarif Vekaleti ta• 
rafından kendiaine teblii edilm• 
ai lazım gelmektedir. _., ___ _ 
lran. ln~liz 
Petrol ihtilafı 

(B~ı birinci sahifede) 

hular göndennekfe kuaur etmi
yecektlr. Fakat bunların heaiiz 
petrol me .. leai milletler cemiye
tinde tetkik Ye milnakap edil
mezden evvel Cene...reye varabil
meleri için mecliaçe bir takım İm• 
ki.ular göstenneaini rica ve talep 
eylemektedir. 

Dodrudan doğruya uguşa
bllecelrler mi? 

LONDRA, 21 (A.A.) - Bar& 
lran resmi mahafillerince haber 
almdığma göre İran hükümetile 
lugiliz - lran petrol flrketİDİD 1-
raadaki müdürü Mr. Yack araam
da yakmda bir hal çaresi buluna
caktır. 

. Bu teaviye aureti hakkmda be
nli• tafailat ıelmemif olmakla 
beraber böyle bir itilaf klnu
.. nmin 23 a.a- e....ı ..Gcude 
gelcliji takdirde Llııiltere • lraa 
ihtillfmm nihayet bulacatı Ye 
binneticcı mı1letler cemiyetinin 
müdahaleaine Hizum kalmıyacafı 
beyan olunmaktadır. 

Liloeral M.-ater Fardian ga• 
zeteai, bu meaeleye hawettiti bir 
makalede lrak imtiyazlan hak
kmda yapıldıfı gibi lran hükü
metine aagari bir Yaridat temin 
edilecek olur.. franm saliha itİ· 
lafperverane dananacatnu tah
min ediyor. 

~~~----·--~~~-
Ana katili 

otu· 

Konyada Fındık 
Ayıe 

Konyadan 19 tarihile yazılıyor: 
lıtanbulun fmdık Fatmatı mqhur 
dur. Bu iaimden gali.t olacak, bu· 
rada da bir "fındık Ayı•" vardır. 
Her huauata muvaffaldyetll olan 
zabıtamız fındık AYteYi yakala. 
mııtır. 

Fındık Ay19 geçen gün manifa 
turacı lamail ağanm dükkiı.nına 
arkadaıı Akkızla beraber gİrmİf
tir. Fmdık Ayıe bir kolayını bu· 
lup lamail afanm cebinden 100 
lira aıırmııtır. Fakat zabıta bir 
kaç aaat aonra kendiaini yakala· 
mı9tır. O zamana kadar Ayte ile 
arkadatı 100 liranın ancak yarım 
liraamı yiyebilmiılerdir. 

Paranın 99 buçuk liraaı lamail 
ağaya verilmit. kadınlar bapae 
konulmuşlardır. 

lzmirde mektum 
emlAk 

(zmirde Yunanlılardan mek· 
tum emlakin teabiti ile ınetırul o
lan komiıyon §imdiye kadar Boa
tanlıda bulunan Yunanlı emlaki
nin vaziyetlerini teahit etmiı, 
Bayrak! ıya geçmittir. 

Komiayon Bayraklıda kayden 
Y unanh emli.ki görünen muhtelif 
binalan iıgal edenlerin vaziyetle. 
rİnİ teabit etmektedir. 

Mektum bazı emlake te .. düf 
edilınit ve teabit olunmuıtur. Mü
him miktarda mektum emıakin 
bulunacaiı tahmin edilmektedir. 

Yol ve mahsul 
Kozandan yazılıyor: - Adana 

ile kaaabamız ara11ndaki 90 kilo
metrelik ıoae harap ve çürük bir 
haldedir. Bir parça Yaimur ya· 
tmca yol bataklık halini almakta 
Ye geçilemez bir hale gelmekte
dir. Bu yüzden poata muvaredatm 
da ela teahnrlar olmaktadır. Nak
liyat yapılamama•• yüzünden mah 
auli.t pek ucuz fiatla .. hlmakta
dır. Me .. la burada turfanda pat
lıcanm on taneai bet, domateain 
okkuı 4, ali. Meraş pekmezinin 
olduıaı on bet. cevizin bini altmıı 
kurup .. tı1maı.tadır. panr günü 
3 lira aarfeclen bir haftalık ihtiya 
cmı tedarik etmif olmaktadır. 

latanbul Belediyeai 
Şçlıir Tiyatroıu 

Darülbedayi T emıilleri 
Ba akf&DI saat 

21,30 da 

<OÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan:Ekrmı 

Retit Bey. 

Besteleyen Cemal Re,it Bey. 
Umuma 

3 peTde 27 tablo. 

Haydar, acaba ne diitünerek. 
Bu takonm Galat ... raya kar

tı oynadığı oyunu göz önüne ge -
tiriraek göriirüz ki, S.,.iktat takı
mı, takım halinde oynıyan en iyi 
ekiplerimizden biridir. İçlerinde 
bir tane bile sivrilmit oyuncu ol • 
mamasına rağmen hepsi kendile
rine terettüp eden vazifeleri ta • 
mamen yapan oyunculardır. 

EYVelki hafta Galataaaraya 
kartı oynarlarken, hepsi candan 
ve taahhüt ettikleri vazifeyi bile· 
rek ve dütünerek oynadılar. Ga • 
libiyetlerinin yegi.ne i.mili budur. 
Yalnız, bu hafta Befiktaılılar aca· 
ba gene ayni oyunu çıkarabile • 
cekler mi? Eter bunu yapmata 
muvaffak olurlar .. galip gelm• 
leri ihtimali çotalmıt olur .. 

Galataaaraym B takımında rol al· 
maiı kabul ediyor. Yoku Galata· 
ııaray B takımmda futbol oyna• 
mak, muhtelif aahalanla ay yıl· 
dızlı formanın ıerefini yük .. lt· 
mekten daha büyük bir vazife mi
dir?. Burumı, bütün aporcular gl 
bi, biz de merak ediyoruz. 

Haydar ıimdiye kadar çok se
vilen ve kenditila bütün Türkiye
nin çok yakından ali.kadar oldu· 
tu bir atletti. Bundan aonra -
eier futbole devam edip te aNl 
aporu olan atletizmi ihmal ed..-. 
ae - laalettayin ikinci uya üçün 
cü amıf bir futbolcüden baıka bir 
şey olmıyacak 'H bütün kariyeri· 
ni kaybedecektir. 

lıte bu aöyledijimizi iapat ede 
bilmek için apiıya baZl rakk•m
lar yazacafız. Bunlan okuduktaa 
aonra aiz de bize çok hak verecek 
ainiz. 

Amerikada; aİYİl Ya amatör pİ· 
lot olarak diplomalı 18.976 kiti 
Yardır. Bunlara ait 7437 tayyare 
vardır. Bu adedin 582 al de kaclm· 
dır. 

Fenerbahçe takımına gelince: 
San lacivertliler bu menim tama· 
mile iyi bir vaziyette olmamaları· 
na rağmen bu sene aldıktan neti
celer iyidir. Bundan batka da Fe
nerbahçe takımı kendi kadrosun
da mevcut iyi oyunculara da gü
venebilir. 

Fener takımının kalesini gene 
Hüaamettin müdafaa edecektir. 
Beklere gelince Yatar ile Hadi 
oynıyacaklardır. Bu oyuncuların 
ikisi de acar ve yırtıcı çocuklar • 
dır. Binaenaleyh, kolay kolay ha • 
tım forvedi kaleye inemiyecektir •• 
Muavin hattına gelince san li.ci • 
vertliler yarm latan.bulun çıkara • 
bileceii en kuvvetli haf hattmı 
çıkaracaklanlır. Sat haf küçük 
Eaat oynıyacaktır. Bu youncudaki 
yüksek kabiliyet ve enerji, ken • 
dine teslim edilen bu mevkiin 
bütin mea'uliyetini ve zorlufunu 
tekabbill edebilecek bir vaziyette
dir. 

Bu cuma günü E..tm kar,ıaın
da Şeref ve Etref oynıyacaktır. 
Türkiyenİn en iyi aol İç ve aol açı· 
ğı olan bu iki gencin kartıamda E
.. t çok aıkı bir imtihan geçirecek· 
tir. Santrahaf mevkünde Fikret oy 
ruyacakbr. Bu oyuncu hakkmda 
aöz söylemeği zait ıöriiyoruz. 
Çünkü berkea bu oyuncunun kıy -
metini bilir. Sol haf mevkiinde 
de Cevat oynıyacaktır. Her halde 
bu oyuncunun da yerini tutabile

.. ceiine kanüz. 
Forvet hattı ,öyle çıkacaktır: 
Niyazi, Lütfü, Zeki, Muzaffer, 

Şaban. 
Bu for hattında Zeki, Niyazi, 

Muzaffer gibi tam ıütör ve Şaban, 
Lütfü ıibi oldukça ıütörlerin bu· 
lunma11 gol çıkarmak noktai na • 
zumdan çok ehemmiyetlidir. Bü
tün bu yazdıklanmızı telhia ede
cek olursak yann Betiktathlar ve 
Fenerliler çok müaavi bir veçhe 
arzetmektedirler. Kimin galip ge
lecetini eYVelden tahmin etmek 
çok zordur. Bakalım ne olacak? 
Yalnız hakikat olau bir teY vara• 
Cuma günü kim iyi oynar.. o ka
zanacaktır. 

MUHTEŞEM ÖZDEMlR 

Baştanbap zenci 
futbol takımı 

Bu yazıyı yazarken, Haydan 
bu ite teıvik edenlerin takınacak 
lan vaziyetleri dütünilyorum.Hep 
ıi küplere binecekler, ve Hayda· 
rm futbol oynamaaınm yegane -
bebi kıtın bot oturup formunu boz 
mamaaı olduğunu ileri aürecekler· 
dir. 

Peki ama vaziyet böyleyae Dİ· 
çin diğer atletlerimiz de futbol oy 
namıyorlar. Meseli. Semih pek gü 
zel bir aolaçık, Mehmet Ali peki.· 
li. bir aağaçık olabilir. 

Hele metbur W aiatemini tat· 
bik edenek Beaim de mükemmel 
aurette içlerden biri olur. 

Galataaarayhlar futbollerini 
takviye edebilmek için atletizmle
rini baltalıyorlar da farkmda de
ğiller. Ya, Haydar herhangi bir 
B taknru maçmda ayağına bir tek 
me yeae de ayatı krnl .. ne ola· 
cak? O zaman gene ayni adamlar 
Haydan kabahatli bulmıyacaldar 
mı dersiniz? Bana kalırsa gene 
ilk defa aöz alacaklar onlar ola
caktır. 

Haydara bizden kardetÇe, ar
kadatÇ& tek nasihat: Sonauz olan 
bu sevdadan vazgeçain ve dit• 
arkadaıları ıibi kapalı ..ha id
manlannı yapaın. Çünkü vücudü 
bugün için yalnız kendiainin değil 
ayni zamanda Türk milletinindir. 

Tayyareciliii mealek edinmif 
olan kadınlara gelince ı Bunların 
56 tanesi muhtelif tayyare firket· 
!erinde pilotluk yapmaktadır. Ge 
riye kalan 481 kadmm k-di lm
ausi tayyareleri vardır. Amerika· 
daki pilot mektebi ayda 260 gen
ce diploma vermektedir. Bu gidit
le yakmda Amerikada bir de sivil 
tayyareciler orduııu tetekkül ed• 
cektir ki bu da m-ı.ket müda
faası ve ilerlemeal noı.ta.mdaa 
çok mühim Ya faydalıdır. 

Cuma günil yapıla
cak lik maçlan 
IST AN BUL, 20 A. A. -

Futbol heyetinden: 
23 kanunuevvel 932 cuma 

ııünü yapılacak resmi maçlar: 

TAKSİM STADINDA 
Fenetbabçe. Betiktllf B takma 
ları. ıaat 11.30 Hakem Adnan 
Bey. 
Anadolu • Altmordu ilönci il&,. 
me takımları •aat 13. Haı-
Arif Bey. 
F enerbalıçe • Betiktat birinci 
takımları ıaat lS. Hakan A. 
Giray Bey. 

FENERBAHÇE STADINDA 
V. K. kapı • Galatuaray B. ta
kımları. aaat 11.30 Hakem E

min Bey. Makul olalım. 
-- Beylerbeyi • HiW ikinci küme 

Amerikan taassubu takımları. aaat 13. Halııem s. 
bir yaldızı daha au Turgut Bey. • • • ? V. K. kapı. Galatasaray birın-

mahvedıyor ci takımları. saat ıs. Hakem 

1932 Loa Angelea olimpiyadı Emin Bey. 
100 ve 200 metre aür'at rekord- GENÇLER 
meni zenci Tolan Amerikan fede- : 
ruyonu tarafından davet edile- F enerbahçe • SüleJlllanİye .... 
rek ırktaşlannm barlanndan bi- at 9. Hakem Nuri Bey. 
rinde sahneye çıkıp zenci ırkı yıl- Kaıımpqa • Betiktaı. aaat 10. 
dızı cliye halka takdim edilditinin Hakem Hamdi Emin Bey. 
mukarini hakikat olup olmadıjuıı 
kendiainden aormuttur. Tolan'm 
verdiii cevap üzerine federaayon 
tahkikata baılamııtır. ZaDIUllll&a 
ıöre Tolan'm bu hareketi apor 
teriıiyeaine muhalif oldutu baba
- edilerek bu siyah....,.. yıldızını 
da aöndürmek iatlyeceklerdir. A· 
merikalılarm bu aiyah diımanhiı 
na rafmen bu ırk kendinde mev
cut bulunan büyük kabiliyeti, bil. 
ha ... apor .. haunda her fınatta 
iapat etmektedir. Arbk makul ol
mak zamanı gelmit Ye geçmiftir. 
Amerikalıların bu muannidane 
ıaranna ıovenlikten baıka bir teY 
diyemeyiz. 

Beynelmilel Ping -
Pong maçı 

Yaya gezen bir 
Türk .eyyahı 

Gümüpne Vlliyetinln Torul 
kazumm Kamboz köyünden ı .. 
kend• Ayhan Ef. 
3 ııeaedenberi ya· 
ya olarak de
vam eden seya
hatinden aonra 
,.ı.rimize ıelmit· 
tir. Dün matba 
amızı ziyaret e · 
den mumaileyh 
demittir ki: 

"-Pederim 18 
mayn 336 da lnö
nünde ,.hit dü· 
.... bir binbatı· 

Bankanın yeni sene bütçesi 
932 bütçesinin aynidir. Bütçeyi 
iktıaat ve bütçe encü"!enleri müş-

Bir kooperatif mahiyetinde o
lan bu teıebbüı neticeainde, para 
fazlalaımata baıladıiı zaman, 
köylülerden ihtiyacı olanlara nak
li yardımda da bulunulacak, az 
faiz alınacaktır. Ortalıça köylü . 
!erinin bu hareketlerini gören 
Tekkeşin köylüleri de bu mahi -
yc;tte bir iş .. yapmağa karar ver • 

Umumun arzusu üzerine bir haf
ta daha temdit edilınİ!tİr. 

Avrupa gazetelerinin haber 
verdiğine göre Cenubi Amerika
run en kuvvetli takımlarmdan biri 
olan (Sao Paula) takımı A...rupa
da bir turne yapmak üzere bu 
mevaimde Amerikadan hareket e
decektir. Bu takım tamamile zen 
cilerden mürekkeptir. Şimdiye 
kadar böyle bir futbol takımı Av
rupaya gelmemitti. Bu :ıiyaret ilk 
defa olan bir hadise olduiu için 
büyük merak v• alika ile beldea 

lnıilterede Mancheater ıehrin 
de ıeçen hafta Paria muhteliti ile 
Mancheater muhteliti ara11nda 
beynelmilel bir Ping • poug yapıl
mıt - Parialiler ıalip gelmiıler· 
dir. Müaabakacla 20000 kiti hazır 

dır. Ben 3 aenedir .. yahat ediyo
rum. Şimdiye kadar 33 Vilayet, 
300 kaza, 600 nahiye, 4900 köy 
gezdim. P ... port aldım, ecDabl 
memleketlerine de gidecatim, ı. 
meyanda 7 ay aonra lran'a ela -



1 RADYO 1 
Bugünkü program 
18 den 18,45 bd.r Su (Neı.il 

oilu l smail Hakkı Besr). 
18,45 claıı 19,20 kadar orlıeotra. 
19,20 den 19,45 bdar Fnnaaıca 

ders (llerlemiı olanlara) . 
19,45 de11 20 kadar Kit... 
20 den 20,30 kadar Su (Seniye 

Hanım). 
20,30 dan 21,30 a kadar Tanbari 

Refik Bey ve arkacbıtlan. 

* Tehir idilea 
konferau 

lıtanhul Halı.-i Reialifind-• 
22 / 12 /932 Cuma ırüııü aaat 15 

te Halkavi merkezinde yeni öl • 
çüler hakkmda nrilecefi illa o
lunan koaferana bqka bir cü.ne 
tehir edil:ıniıtlr. Konferanı tarihi 
aynca tekrar illa edilecektir. 

Mehmet Rauf 
için lhtif al 

bt. lh. Kum•adaahjı 

Sabnalma kom. l1An1an 

Merkez Kumandanlığına 

.... Beyotlu'ada: l.tiklAI c:aclcleainde 

Bazar Dü Levan A~::!~ 
tınde 

" 20 Tenzilatla Satış 
Sena sonu münuebetile yeni mallar tedariki içiıa 

· Envanter heubile bilinçonun tanzııninden evvel yalım 
Çocuk oyuncaklara Oyun takımlan 
Gllmtlf kaplamalı etya Yazıhane takımları 
Kristal ve porselen biblolar AlbUm, cüzdan, çanta 

MUAYYEN MALLARIN müstacelen uWmaaına 
zaruret haııl olduğu cihetle 

Ankara M.M.IVe abnalma 
Komisyonundan: • 

& 

Askeri Liae ve Orta Mekteplerde a§Bğıda gösterilen ders
i !erin muallimlikleri açıktır. Verilecek ücretler hizalarına yazıl
ı mıttır. Tedris için resmi aalihiyeti haiz olan ve batka yerlerde 

ali.kalan olmıyan muallimlerden arzu edenlerin 10 gün zarfında 
istida ve fotoğafmı musadak fitlerile Anka.rada Askeri Liseler 
Müfettitliğine müracaat. ( 1059) ( 6706) 
Mektebin ismi: Muallimliğin nevi: Ücreti : 
Kuleli Lisesi Fizik muallimliği 98 Lira 
Bursa Fizik muallimliği 108 Lira 21,30 elan :.o:! ye kadar Doktor Ali 

Şiikrii Bey tarafmclan Sihhi ironi• 
...... (Sari hastalıklardan çoculdan

"Eylill" muharriri Edebiyatı 
Cedide Ültallanndan merhum 
Mehmet Raııf için yarın Halke
viııde bir ihtifal meraıiıni yapıla· 
calrtır. Meruimde merhumun ha· 
yab ..-. eserleri baklanda lronfe
ranalar verilecektir. 

merbut müesıesat hayvanab 
ihtiyacı için 135 ton arpa ka· 
palı zarf ıuretile satm almacak 
trr. Münakuuı 28-12-932 çar 
taınıôa günü saat 14 te Topba· 
nede Merkez K. Satmalma ko
miıyorıunda icra kılmacaktır. 
Taliplerin tarlnamesini gÖ?'
mek üzere ıabah ıaat 9 dan o
na kadar her gün ve münakasa 
ya İftirak için de muayyen vak 
tinde komiayonda hazır bulun
maları. (333) (6474) 

21 ila 31 kAnunuevvel yalnız 
11 gün için 

1 Bursa Kimya muallimliği 108 Lira 
Bursa Tabiat muallimliği 108 Lira 

mw nasd korumalı). 
22 den 22,3ll kadar Gramofon. • 

jans n borsa haberi, 1eat ayan. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Halk koıueri. 16.301 

Gramofon. 16.551 Keza. 18: Sa· 
lon muaikiai. 19.05: Kahve muai
kisi. 20.05: Müaahabeler. 21.05: 
Hafif musiki (operet ve •alslar). 
22.35:Monolok. 23.20: Dana muai 
kiııi. 24.05: Keza. 

VlY ANA 517 m. 
18: Opera, operet, valılar. 

19.15: Müaahabeler. 20.30: Piya. 
no refakatile kliıik musiki. 21.101 
Musikili bir temoil. 22.55: Sonora 
talpnn. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35 ı Endn Berend Salon ta· 

k11111. 20.05: Konferana. 20.35: 
Petşe opera.undan naklen Offen
bach'm eserlerinden "HOFMAN' 
m HIKA YELERI,. iaimll opera. 
Mütealuben danı pli.klan. 

MONIH 5332 m. 
J8.05: Kon..... 20.351 Radyo 

orlreıtrau ( tıt.ganni). 22.05 ı Oç 
perdeli "Robiıuon ö1-li" ilim 
li ıkeç. 

PRAC 487m. 
J 8.25: Çocuk muıik.W. 18.55 ı 

Gramofon. 19.35: Mü1Ahabe. 
20.25 ı Mandolin-Gitar konseri. 
20.50: Çek halk tarkılan. 21.151 
Musilu1i temsil. 23.301 Zamana 

Yt'nl t'&erlt'r 

Zabitan için mua
ıeret uaulleri 

Merhum Hicaz mulahatgüzan 
Lütfüllah Bey tarıt.fınclan uzun bir 
emek Ye tetkik neticiai bazarlanmq 
olan "zabitan için muaıeret usun ... 
ri ye beynelmilel t"!rifat kaideleri" 
adli eser kader matbaaıı tarafından 
tabedilmİf ve çıkmııtır. Aıker kari
ltrİmize tavsiye ederiz. 

iL AN 
z ... cim müteveffa Beaim 8. den 

mubassaı 14 numaralı maaf cüzda. 
nun, ıenedi resmim T.e mührüm zayi 
olmnthır. Y eniıi tedarik edileeeğin
den eakilerinin hükmü olmadığı ilin 
ol umar. 

Mütfteffa Besim 8. znceai 
NiHAL 

ait bestelerden komer. 1-------------
ROMA 441 m. 

21.20: Gramofon. 21.SOı Kan. 
tık. konaer. Mü.tealubea danama 
ıikisi. 

BOKREŞ 394 m. 
13.05: Grıunofon. 14.0!l ı Gra

mofon. 18.05: Radyo orkeıtrau. 
20.35: "Seara Mare,. İlimli bb- o
pera ile "Yerinde,. iıimll bir ba· 
let muaikili parça. 

Dr. HORHORUNI 
Mektep aokaimcbıki aıuayeneba

neıini kaparnııtır. Herrün 18bııhtan 
alqama kadar hutalıt.rma Emmonü 
\"ali~ kinatbaneai yanmdaki "'""" 
y-ı..u.e.inc!" bizzat tecbıvl eder 

Telefonı 2.4131. 
1753 

İktısat Vekaleti 
Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 

Yangın. bayat, nakliyat, kaza aigorta m1Amelatile iıtigal 
eylemek üzere ıigorta tirketlerinin tefti§ ve mürakabesi hakkın 
dairi 26 Haziran 927 tarihli kamın hükümlerine göre tescil edil
mİf olan yerli ıiıorta tirketlerindeıı Anadolu Anonim Türle Si
gorta Şiı1ceti bu kere müracaatla Türkiye Ziraat Banka.aoıın 

gerek UJDWD Müdürlüğünü ve gerekae hale"' mfm;Ut ve ileride 
açılacak olan tube ve aandıklannı Şirket namına yangın, hayat, 
nakliyat ve kaza ıigorta muamelatile i9tigal eylemek ve bu iılel'
den doğacak davalarda bütün mahkemelerde müddei, müddeia
leyh ve üçüncü tabı• ııfatlarile hazır bulunmak üzere tali acen· 
ta tayin eykdiğini bildirmİJ ve lizım ırelen vesikayı vermittir. 
Keyfiyet kanun hükümlerine muvafık ırörülmiit olmakla ilam o-
lunur. (6726) 

TiCARET iŞLERi UMUM MODORLOCONDEN : 
30 ikinci Ttıtrin 330 tarihli kanan hükümlerine göre teacil edilmit 

olllD ecnebi ıirketlcrinden Amerika tabiiyetli (V akam Oyl 

1638 

• • • 
Gedikli Küçük Zabit mektebi 

ihtiyacı icin 37 T oo lavamarin 
400 kilo ÔdUJ pazarlıkla aatm 
almacaktır. Pazarlığı 22/ 12/ 
932 Perteınbe günü saat 10 da 
Tophanede Merkez Kumandan 
lığı Satmalma Komiayocıunda 
icra kılmacaktır. isteklilerin İ· 
zahat almak için aabah saat 9 
dan 10 kadar her g iin ve pazar 
lığa girifeceklerin belli vakitte 
komiayonda hazır b .. lunmalan. 

(370) (6599) 
2070 .. .. . 

Ordu ııhhiyesi ihtiyacı için 
109 kalem eczayı tıbbiye pazar 
lığa konmuştur. Pazarlığı 24/ 
12/ 932 cumartesi günü aaat 15 
te Tophanede Merkez Kuman
danlığı Satınalma Komiıyonun 
da yapılacaktır. latekJilerin 
ıartnamesini görmek ıçın sa· 
bah saat 9 elan ona kadar her 
gün ve pazarlığa giri9eceklerin 
belli vaktinde komisyoııda ha· 
zır bulunmalan. (371) (6700) 

2071 
• • 

Askeri Tıbbiye ve Baytar 
mektepleri ihtiyacı için 770 a
det keten mendil pazarlrkla aa
bn alınacaktır. Pazarlığı 2~ 
12/ 932 cumartesi günü saat 
14,30 da Tophanede Merkez 
Kumandanlığı Satır.a:ma Ko· 
misyonunda İcra kılınacaktır. 
İsteklilerin şartname ve nümu
neaW görmek için sabah aaat 
9 dan ona kadar her gün ve pa· 
zarlığa giriteceklerin belli vak
tinde komiıyonda hazır bulun. 
malan (372) (6701) 

2072 
• • • 

Harp Akademisi efradı ihti
yacı için 200 kilo ayva ve 200 
kilo kayısı reçeli pazarlık sure
tile satın alınacaktır. 22 kanu
nuevvel 932 perJembe günü ıa· 
at 11 ele T ophaııec:le Merkez ku 
mandanlığı satmalma komisyo 
nunda icra kılınacaktır. 1s tekli· 
lerm f&rlname ve nümuneaini 
görmek için sabah saat 9 dan 
ona kadar her gün ve pazarlığa 
gİri!eceklerln belli vaktinde ko 
misyonda hazır bı•lunmalan. 

(376) (6705) 

Kompıuıi lak - Vacaum Oil Company ine.) Şirketi bu kere miira- • • • 
2075 

eıt.atla Türkiye -mi nkillitine tirket namma yapacaklan itlerden doğa- Ak d . • . . 
cak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve iiçiincil ıahı• f:l!rp 

800
a k~ml 11k1 efradı 1~1~a _ _, tlarile L-- L-•----L •. f ·d . 1. L, ~ıar lmak .. cı ıçın 1 ı o esme m ....... r. 

uıa na.ur UUJll.nDJll.m n mun en en ımzaya •~ aruyr.l o uzre ~ l ki 1 
(1'.linton Dadli Kampel ile Çarla Robert Vayl'ı tayin eyledifini bildinnit na pazıt.r 1 • a a ınacaktı-. • Pa-

l. ı "·- · · ti" K yfi ~ L__ • b-küml _LL - zarlık 24./12/ 932 cumarteaı gü ,... a.znnııe en vea ..... yı vernut r. e Y~• ....,uru u ere IDDT•n• co· .. IO d T L l M 
riilmiit olmakla iJia olunur. nu saat a opaan~ e er 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 
Akaarayda Ahmec:liye caddesinde 159 No. lı Şeref Efendi 1 

.boatarundaki aebze ve saire K. Evvelin 22 nci perıembe güııü 

Qtılacaiından talip olanla.rm saat 9,5 tan 11 e kadar bostanda 
bulunacak satıt heyetiue müracaatlan. (6738) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

On bet kalem revir eşyası pazarlıkla alıoac:atmdan bu ayın 
yirmi beşinci pazar gÜJlll 1&at (15) ten (16) ya kadar yapılacak 
olan pazarlığa ittirak etmek ve evsaf ile nümuneleri görmek Ü· 

zere taliplerin komisyonumuza gelmeleri ili.o olunur. (6729) 

kez K. aatınalma komısyonun-
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
tartname ve nümunesini gör· 
mek için aabah saat 9 dan ona 
kadar her gün ve pazarlı~a gi. 
rişeceklerin belli vaktinde ko
miıyonda hazır bnlnnmalan . 

(378) (6734) 

• • • 
Topçu Nakliye ve Süvari 

mektebine ait beş relı tay mü. 
ııayede mretile aahlacaktır. 
Müzayedesi 28f12 f932 çar
tamba günü aaat 10 d:ı Fatih· 
te At pazarında satılacaktır. 
Taliplerin mezkUr gün ve saat· 
te At pazarında h:1::1T bulunma 
lan. (379) (6735) , _________________ __ 

S.,.lkbıf icra dairesindmı Ane 
Hanmıa hortla Karamurselin Camia 

Sıhhat ve içtimai Muavenet =:. ~~::i:=.::: ~=..:~:;. 
Vekaleti Hudut ve Sahiller Sıhhat celip Galat:ıda NBCllti B. ıok11ğında 

Eftalipoı pzinoaunıla miaafireten 
Umum Müdürlüğündem oturduğu bilc!iriten ruza t.aptamn 20 

% 20 tenziUltla sabf yapılmaktadır 

N OV OT N İ'de~ 
Gayet zengin bir surette süslenmİ§ ve ziyalan

dmlmıt Noel ağacı etrafında 

NOEL REVEYONU 
Yeni sene reveyonu için büyük hazırlıklar 

Program - T omhola -- Sürprizler - Kotiyonlar 
Her a~am: Yeni sene tomholası için meccanen 

biletler tevzi edilmektedir. 

RAŞİTİZM 
Çoeuiunuzu terkibinde vitamin D Ye kireç tuz

lan bui Emulıion SCOTT müıtabzmnı içimıekle 
"Rabites" tabir eclôlen iskelet teklinin tagayyürii ille
tinin önü alımnıı olur. Emulsion SC01T, Raşitizm 
illeti!'; t• tlbiri mahsusudur. Fazla olarak nezleyi, ,., 

il'; öbiirüğü ve kıı bastalıklannın öniinü alır. O halde 
oilunuza hakiki Emulaion SCOTT veriniz ve ismine 

eyi dikkat ediıti:r. 1 
Emulsion SCOTT 

1429 -----

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

Taliinizi deneyiniz .. 
Acele edin·ze. 

İstanbul Gümrük Muha aza 
Başmüdiriyetinden: 

504 çift yün çorap j anıdır. 
1 - Kıtaat için aatın alıncak olan 504 çift yün çorap açık 

kırdırmaya konulmuıtur. 

2 - Kırdırma tartları ki.ğıdının tasdikli suretleri İstanbul 
Gümrük Muhafaza Baımüdiriyetinde satmalına komisyonundan 

alınacakbr. 
3 - Kırdırma lstam,ul Gümrük Muhafaza Baftllüdürlüğün. 

de kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 
4 - Kırdırına 25/12/ 932 tan1ıine raalıyan Pazar ıüııü aa

at 14 tec:lir. 
5 - Her iıtekli, blçilmit bedelin o/o 7.5 ğü olan 12 lira 10 

kuru,hlk muvakkat güvenme "teminat" larile belli saatten ev· 
vel komisyona gelmeleri. 

6 - Örnek: İstanbul Gümrük Muhafaza Batmiidlirlüğünde. 
dir. istekliler orada görebilirler. (6733) 

[Devlet Demiryo ları idaresi ilanları 
Haydarpa9a eşya tahmil •e tahliyesi iginin kapalı zarfla mü. 

nakasası 9/1 / 933 pazartesi günü aııat 15te Ankarada ldare Mer· 
kezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpata ve Ankara veznelerinde beter liraya 
.ıatılan ıartnamelerde yazılıdır. (6654) 

2057 

40 Ton üstüpünün kapalı zarfla münalcuaıı 19. ikinci ki
mm 933 perıembe ıiinii ıaat 14.30 Ankarada ldare Merkezinde 
yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ft Haydupafa vwiade lııeter linya A

tılan ıart.namelerde yazılıdır. (6665) 

--------------------------------------=~·~ TlCARET iŞLERi UMUM MODORLOCONDEN ı 
30 ikinci Teırin 330 tarihli bım1I Mikiiml.ri.e pre t8ICİl edil.mit 

olan ecn..ı.ö tirketlerinden Amerilıa Tahi"ıedi (! 1 mi • vaı.
Korporeytin - Socony • Vacuuın Ccwporatioıı) fİrllld ...... ..-... 
eıt.atla Turkiye umumi Teldlliline pnt n=- 7BP•crlı'm it' dıD dola
cak daYalarc!a biltlbt mahk ıeles de daft ..... ..ıila ve llçincil ..... 
ııfatlaril4ı hazır bulmı-ıa .,. münferide ._ya aeWıiyettar .ı..k be 
(Klinton Dadli K.aın.,.a le Çarla Robert Vayl'ı IQla .,wtW Wldirmlt 
ve lizııncelen ""ikayl --.niftlr. Ketfi,. ....... ııns '•• -..-.fılıı ıö
rülıniit olmakla ilin olunur. 

Seksen altı kalmı evrakı matbua kağıt ve levaznm ftrilmek sün evvel ıefere cittiği ve m~klır 
uzere tartname ve nümuneleri veçhile aleni münakasa ıuretile gazinoda ilumıet .. ttiğini bilen olma· TiCARET iŞLERİ UMUM MODORLOCONDEN ı 
tabettirileceğinden münakaaası 7 K. Sani 933 cumartesi günü el.ığı vıt.rit olan cevaptan anlatıldığın 30 ikinci T.,.rin330 tarihli kanun biilrilnılerine sön teedl edilınlt olan ec 
saat 14te Galatada Karamustafa paşa sokağında İstanbul Lim;im da:bli:ı. sep~ ed"" tkalop üzerin~ ilanen nebi tirketlerinden Amerika tabiiyetli (Staaclard Oyl K ı tal el Nevyork 

. te ğat ıcrasına arar verilmeaine lnk _ Standard Oil Company of New Yort. ine) Şirketi ... ı.... mii.-.. 
Sahil Sıhhiye Merkezindeki Mübayaa Komisyonunda yapılacak- binaen übo taribt"" bilitibıır borcun 

T 1 1 
. ~ caatla Türkiye umumi vekilliğine tiri.et - yapacaldan ı,lrrden doZ,.. 

br. a ip enn nümune ve ıartııamelenni görmek için Ankara' da ,..,..ra11ar ile beraber ıs ırün zarfın- caı. davalıt.rda bütün mahkemelerde dava eden, edilen .... lltilncü tahıa 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlügvü Ayn:yat muhuı0bi da öd. --: -•--1· ~1-clirıle bacız· -' - --- .... ""' .,. ııfatlarile bazır bulanmak ve münferld• imzaya ı..JablJettr'I' olmak lizn 
ma'ullüğiine ve İıtanbvl 'da meakUr Menea Levazım memurla- tim alman Gayret motontDdalııi - (Klinton Dadl! Kampel ile Çarla Robert Va'.'l'ı tayiD .,tril',. bildlrmit 

Konya As. O. Mp. İngilizce muallimliği 108 Lira 
Erzincan As. O. Mp. Almanca muallimliği 108 Lira 
Erzincan Aı. O. Mp. Türkçe muallimliği 108 Lira 

2077 
• • • 
Istanbul ithalat Gümrüğü 

Adet Kap 
1 Paket 

1 .. 
J Kap 
1 Parça 
6 Sandık 

( 
( 

1 Çuval ( 
( 
( 

( 
( 

J Paket ( 
( 
( 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

.. .. .. .. .. .. 
81 Sanddı 

J Adet 
o o 

t Boiça 

Mıt.rka 
"L O N 
"HWC 

bil& .. 
bili 

•• .. .. 

" 
" 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
• .. .. 

lıill 

Müdürlüğünden: 
N. Kilo G. Cinai eıya 

5898 12 00'' Yün askeri elbise 
bil& 3 800" 
221 2 100 

930 
bili 
1/5 
bili .. .. 
.. .. 
" .. 

•• .. 

.. J 070 

7 800 
213 
131 

8 

00 
00 

600 
o 450 
o 525 

o 850 
o 255 

1 030 
o 150 

o 190 
o 400 
o 080 

.. o 320 

.. o 730 

.. o 170 
.. o 680 
.. o 100 
.. 1 750 

" 2900 00 .. .. 
.. .. 
" .. .. .. 
" 

" 

o 00 
1 550 
1 200 
ı 920 
1 090 
o 070 
o 150 
o 250 
o 090 
o 270 
o 300 
o 060 

00 379/J. 89 

3 

Demir askeri ıarpuş 
Sun'i ipek sarpuf 
Kıymet.iz ipek kumat par
çalıt.n 

Ağaç saplı ve kifıt ,eınaiye 
Tayyare motörü 

,, ., aksann 
Yün duvar seccadesi ~ 

ipek ve tül işlemeli pamuk yü:r • 
Pamuk tül ve itleme pamuk yWı 

., örme faJ1 ila 
lfleme meıin terlilr 

Pmnuk örme mayo ve ıaire 
İpekli pamuklu örme mayo 

ipek örme don gömlrk 
Kiğıt model 
Sun'i örme çocuk caketi 
}pekli pamuklu çocnk elbiMol 

., kadın muşambau 

• fiyango 
Müstamel yü" örme caket 
İpekli pam.,kJu çorıt.p 
Yün Örme kabn ~orıt.p 
Yazı mürekkebi 
1 adet ipek!i ıarp 

Mantoluk lütr 
Pamuk mensucat 
Pamuk J&tak çıt.r~afı 

• bıt.vlu 
ipek işlf'mdi maSll örtürii 
Pamuk hat örtiiııü , ............... 
Pamuk. tül ı;ıerde 
(pekli pamuklu )'fttok çartafı 

.. .. bof:ça 
İp•k menclı1 
Karbunat dümqne.i 

Balada yarılı .,.yalar 22-12-932 cumarteai ırünii IBllt 13 len 15 şe ka
dar llÇik arıtırma ile .. tdacağmdan yeTmİ me7k,jrda alacakların htanbul 
lthdat gümriiğü ubf ambaruıda hazar bulunmalan ilan olunur. (6358) 

Karadeniz Ereğli 
Malmüdürlüğünden: 

De.lef borcu verilm'emesinden dolayı Çamlı maden kömür 
ocağı harmanında mevcut ve haczolunan 2300 Ton kömür 10. 
12-932 tarihinden itibaren 20 ırün müddetle müzayedeye çıka
nlınıttır. ihalesi 29/ 12/ 932 tarihine müsadif perfembe günü 
yapılacaiından müzayede ıartnamesini görmek ve kömür al· 
mak isteyenler ihale günü Karadeniz Ereğli Mal Miicı'ürlü;iüne 
müracaatlan ilWn olunur. (6580) 

1843 

Birinci Kolordu Satınalma 
Komisyonu Riyasetinden: 

'Afyondaki lntaatm ihtiyacı olan yüz dokşan bin kilo ekmeğe 
kapalı zarfla münakasaya konulmuttur. ihalesi 7 / 1 / 933 tarihin 
de komisyonumuzda icra edilecektir. Şartnamesiri görmekiıti
yenlerin hergiiıı ve ihaleye ittirak edeceklerin de vaktinde bazır 
bulunmaları. (6647) 

---------------------------------------~1988~ 

Tasfiye heyeti riyasetinden: 
tm No. h Tasfiye kanununa tevfikan mübadillere ait ba· 

ldyei istihkak mubatalanna mukabil t.nzim edilip eshabma 
tevzi edilmek üzere İstanbul viHyetine gönderilen aşağıda esa· 
mi, muhteviyat ve numaralan gösterilen üçer kuponlu on bir 
adet taafi1e 'H•ikumm tedavülden ınenedidiği ilin olunur. 

MuhtniJatı 
Lira K. 

3333 39 
2222 63 
2222 
2222 
3333 
2222 
2222 
2444 
2000 
2444 
2000 

26 
39 
63 

---- -

l'ufi1e -.eaika No. 

2297 
2298 
2299 
2429 
2430 
2434 
2435 
2436 
2437 
2438 
2439 

(6689l 
ismi 

Bahter Hanım 
Feride Hanım 
Feride Hanım 
Tevfik Bey 
Meliha Hanım 
Leman Hanım 
L eman Hanım 
Aliye Hanım 
'Aliye Hanım 
Ayte H. ve Hakla S. 
Ayte H. ve Hakkı S. 

i.-. müracaatları. (elOC) •bl• tp ..ııBI _._ ve ıum.e1e11 verikayi •es iıtir. Lıfiı« h ı •zı 3 hıu _,,.,. P. ~ Jt --..:..t. .. aJııliııUıllı!ııııılıJ ... ~-ll!JP'~~~'!..l.!'!"1!::!!2~~~:::!-~~·~·~11&!!::.-~-!'-:::=-.;.. ...... .;;. ......................... ııiiiiiiiiİİıll .. ıiilııl .... 211211211211211211 .. 211211 .... 11111111 



MiLLiYET PERŞEMBE 22~UNUEVVEL 7 

ANADOLtJ 
Türk Sigorta irketi 

f Oncll Vakıf Han fataııbul 

ihtiyat ve Sermayem (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hi•ae menetlerinin( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye it Bankam tarafmd- teıkil olunmuıtur. İdare mecli•i ve 
müdürler heyeti Ye memurlan kAmilen Türklerdeıı miirekkep yegine 
Türk Sigorta Şirket,dir. TGrkiyeain her tarahnda (200) 8 geçea 
acentalanmn bepal Tliddiir. T&rld,...ı. en mühim mileıaeaeleriaha ve 

bankal...- llisortalanm icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitle yapar. Haar vı•lrnanda zararlan •iir'at ve kolaylıkla lider. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

• 
Istan ul ve Trak a 
Şeker F abrikalan 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

kiade Biraderler 
Vapurları 

K radeniz oatüı 

Dumlı ~ur 
Vapuru 25 kaıuınuevvel 

PAZ~R 
sini Wf- itaat 1 Sirkeci 
rılıtmımdan hareketle (Zongul<lal 
IDelıOh:ı, Samı•, Ordu, 

Gi.-.., T .. ı.- ..e Rize) 
ye uimet ve .avdet edecektir. 

Fazla tai.nat için Sirkeci Mey. 
:nerıet hanı albnda acentalığıM 
•ulı ·L Tele. !2J34. 

KARADENiZ POST ASI 

Sulh 2• ~p:;:e, 
CUMARTESi 

1337 il A~pullu §'eke~ fabrikasının lstanbul depo. 
tarından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 

bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

• ıriliıü Sirlı:eci'dm hareketle (Eref
li, Zonguldalr, lnelıolu, Ayancık, 

1 Gene, Samsun, Giresun, Valdıb
loir. Trabzon, Sürmflle ve Rİ · 
ze iskelelerine azimet ve ayni 
İskelelerle Gürde, Fatsa ve Onyeye 
uğrayaralı: aVdet edecektir. lstanbul Ziraat Bankasından: 

No. 

84 
85 
86 
81 

Semti 

Beyojiu 

.. .. .. 

Maha 

KurbılUf .. .. 
Hacı Mimi 

Sokak 

Yeni mahelle 
Kmtulat 

Fotika 
Yeniyol 

Cimi 

Hane dnkkln 
2 hane 
Hane 
Ana 

No. Hiue 

37-39 Tamamı 
21S-21S 1/3 

4 112 
32-34 52. 50 

12Ô 

Hiasey~ gllre 
Muhammen K. 

750 
5335 

150 
440 

88 Galata Yenicami fermeneciler Klgir dllkkln 39 112 1000 
89 Beyağlu Şabku: ' K&çnk hendek Kigir hane dü.kkln 40·42 l/4 2500 

Pey akçesile bedeli ihale nakten veya gayri mubadil bonosile ödenmek llıere yukarda 
ynz ·.lı gayri m'nkuller tartnamesine tevfikan aç·k arttırmaya çıkar , lmışbr. ihale 5·1-933 
perşembe günll saat on bqtedir. Ş~rtname Bankamız kapısına asılm~br. Arzu edenlerb 
yevmi mezkürde Bankamızca miLeıekkil sabf komisyonu riyasetine mOracaatları. (6624) 

Bir Elektrik Cıhazı ~ 
Faydalı ve hoş bir hediyedir 

S A T i E 
6 ili 12 ay vade ile 

Sizi rahatsız eden 
bu karın eıeglnll§lnl 

izale ediniz. 

Hanı LI N 1 A senlürilnli llİJiftlı. 

VucudUnüzde mevcudiyetini bile hisset · 
ml,eceksıniz . GıJdiğlniz enden Jtibaren 
wucudunoz htman bir çok eantlmetro 
ıncelecelttır . fazla ılarak iyi we elAstlkl 
ınk-• daimi" müessir masajı saJISin
de zahmetelz n yorucu rejimden arı olarak 
billüıı fazla seıııızliği izafe edecektir. 

Bunu. mağazamıza gelip tecrlltıe edl· 
nız. Vep karnıaaıı kutunınu ,. mecmu 
lrtlfaını bildirerek ıdresınlze gGndertiniz. 

fiatı 17. lira - SIJ&h 20. lira 

Yalnız, aevoQlu'nda 

TOneı mevaanında 12 No. 

lattkıaı cadaeaı 385 No. 

maoazaıannda satıtır.ı 

..................... ..ı'•*••··-~.·.•.•.n ..• A.o••'•d···"••muİııl~·~ 

-DenizLevazım Sabnalma-
Komisyonundan: 

1000 Ton Lavemarin kömürü: Kapalı zarfla 24 Birinci Ka
nun 932 CU.JMrtesi giinıü aaat 14 te. 

67 Kalem ecz;ıyı tıbbiye: Açık miinakasa 24 Birfnci Ka
nun 932 Cumartesi günü saat 15,5 ta. 

lzmir Müstahkem Mevki Deniz K. ihtiyacı için yukarda 
miktarı yazılı kömür ve eczayı tıbbiyenin bizalarm:daki gün ve 
saatlerde münakasalan yapılacağından tartı.melerini gönnek 
isteyenlerin her gün ve vermeğe talip olanlarm münakasa gün 
ve saatlt-rinde Kasımpatada DL Lv ... tmalma "-iayonuna mü 
racaatları. (6294) 

1342 

Yüksek Mühendis mektebi 
mubayaat komisyonu 

riyasetinden: 
Mektep talebeıi için l~ sörülen 256 çift iskarpin aleni 

münaluuıaya vazedilmiştir. Miinakuuı 27-12-932 tarihine mü· 
sadif Salı günü aaat (14) le icn edilecekti ... Talipler lıa buaus· 
taki şartnameyi görmek üzere her zaman Mektep İdaresine mü
racaatları ve münakasadan mukaddem teminat akçeleriniMektep 
Vezne.ine yatırmaln ilin olunur. (6420) 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvebizlik halAtında hü-

1623 

2090 

3 üncü kolordu 
ilanları 

Kapalı zarfla satın alınacak 
olan 200.000 kilo arpanın alın
masından sarfı nazar olunmuı
tur, ilin ohmur. 

(5025) (6722) 
2109 

* • • 
Pazarlıkla satın alınacak olaııı 

13,800 kilo kuru üzüm Çatalca 
nın olmayıp K. O. ve 1. F. ihti
yacı için olduğu tashihen ilin 
oluınur. (5015) (6707) 

2078 

• * * 
l. F. Top. alayı için 19 ka· 

lem ko,um tamir malzemesine 
talip çıkmadığından pazarlığı 
tehir ile 28/ 12/932 çaf§amba 

günü saat 14,30 da yapılacak
tır. Taliplerin o gün ve vaktin 
den evvel komisyona mü~aca
atleri. (6029) (6743) 

* * * 
Çatalca Müı. Mv. ihtiyacı i

çin 14 kaf.em muhabere malze
mesi pazarldda satın alınacak
tır. ihalesi 25/12/932 pazar 
günü saat 14 teclir. Taliplerin 
liatesini görmek i.izere hergün 
Ye pazarlığa iştirak için o gün 
ve vaktinden e.vel komisyona 
müracaatleri. (5026) (6740) 

••• 
Kolordu ""' 1. F. ihtiyacı için 

Osram veya FiHps w: yahut 
Set markalı 3300 adet ampul 
pazarlıkla satın almacaktır. i
halesi 25/12/932 Pazar günü 
aaat 15 tedir. Taliplerin tart
namesini görmek üzere hergün 
ve pazarlığa ittirak için o gün 
ve vaktinden evvel komisyona 
müracaatlan. (5028) (6742) . .. . 

Vll. K. O. muhabenı taburu 
için mublll>ere malzemeai satm 
alınacak ve motör aksamı ta· 
miT ettirilecektir. ihalesi 25/ 
12/932 Pazar ııünü saat 14,30 
da yapılacakbr. Tıdiplerin lis
tesini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için o gün 
ve vaktinden evv..ı konrisyona 
müracataleri. (5027) (6741) 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 
Çuvalda küp, kilosu 381l2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

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

sigorta ettirilir. 

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

13~9 

Fıızla tafsilit için Eminönü Rıh· 
hm Han 2 No. J'• miirac:aat. Tel. 
20475. 

Naim Vapur İdaresinden : 
VAPURU 

1 

Tamirat dolayıaile dört 
hafta kadar aeferini yapa
mıyacağı muhterem mÜ§te l rilerinin malUnıu olmak ü

ı zere iliiı olüoar. 

SEYRISEF AIN 
llerlııu -ı a.ı.ta X6p d. 

boıp a. ua. 1uJııa 4. liı lrec 
\( lllıllrd&nade .... ı. 1140. 

24 Birinci kinun cumar• 
tesi sabahından itibaren 
Köprüden Kadıköyüne 8, 1 O 
da hareket eden 1efer 8,0S 
de Ye KadıköyOnden Köp· 
rüye 8,40 da hareket eden 
sefer de 8,30 da kalkııcak- ı 
tir. 20Sll 

1 ıtanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: Teınamma 8800 lira kıymet 

takdir edilen Kasmıp.ı.f& semtinde 
Bedreddin malıallesinde esiri tekke 
arkuı yeni havwı: arkan sokağında 

21-t No. lu aparbnanı:ıı temamile 
)"İne &Jni yerde ve bu apartmanın it 
tisalinde ve lemamr 3000 lira luyme 
ti mulıarnmeneli 21 No. lu alıfllP ha
nenin temamr dahi ayn ayn f&rlna 
meler ile açık aı bı wwwya vazedilmit 
olup 1-1-933 tarihinde tartnameleri 
cli..,.n haneye taı:k edilerek 15-1-933 
tarihine mü .. dif pazar günü saat 
14 ten 17 ye kadar lstanbul 4 cü ic
ra dairesinde açık artırma ile sahla
caklardır artmnalar ikincidir hirinci 
artrnnalannda 8800 lira krymetlisi-

1 ne 3000 liraya ye 3000 lira kıymetli 
ı sine de 800 liraya talip çıkmq olup 
1 bu kerre en çok artıranlarmın üs
. tünde hırakılacaklardır. Artırmalara 
1 i~tirak için yüzde yedi buçuk temi
! nat alınır müterakim vergiler ile he 

1 
lediye rüıumlllrl vakıf icareai mlişte 
riya aittir. 1424 No. lu icra ye iflas 

J kanununun 119 cu maddesine tevfi. 
kan haldarı tapu alcillerile sabit ol· 
mayan İpotekli alauklrlu ile ıliier 
alikadaranm ve irtifak balda sahip
lerinin lıa baldıırnu ve ı.a..a1e fllİI: 
n mesarife dair oı... icldealannı İ· 
lan tarihinden itiloaren 20 atin için. 
ele e.rila miialıitekrile lrildirmeleri 
Lizımclıır aksi halde baklan tapu .;. 

cillerile sabit elmayımlıır oatq w~ 
1 

linin paylaşmasmılan hariç kalırlar 
alilcaduların işbu wwwddei kanuniy
ye alılrimın.ı gön teniki barekd et· 

1 

meleri Ye daha fazLı malümat .ı-lı 
İateyenlerin 932-896 dosya No. sile 
memoriyyetimiae müracaatlari ilin 
olunur. 

,_ ----------
' : lstanbul ilıinc:i ien memurluğun-
, dan: Bir alKaiı t-mi için ....ı.cuz 
açık artn ıııa oaretile paraya çnril
meai mukarrer lıir adet a.imena mar· 
kalı dinmnola 28-12-932 ça......,ı. 

~=::=:.--.!~~~=-JI ' günü -t 11iLi12 de Halicioilua. 
iiıı da tel n çiYI falıırilcaaı denaaiacle ... 

Eğer vaktile iş Bankasından bir kumbara alarak pa- :"!"'!;teıa:~;...e!:. 
ra biriktirmiş olsaydı, şimdi bu felaket karşısında: nac:.lr memuruna müracaatlan ilin 

olunur. 

Dimdik durabilecekti! ZA Yl - 4622 nwnerolu anbamm 
numero plikaaı zayi olmuttur. Ye-

ı:;. .................... _ .. _ ...................... - ................ ~ııııi nisi almacağından zayİİn hükmü yok 
(1870) tur. Anbaeı Arif. 

ark Malt Hulasası Kullanınız• Her eczane 
desatıbr. 



-Hakiki RADIUM tırq bıçağı : bıçakların kraliçeaidir. 

Hakiki RADIUM braf bıçağı ı Amatörlerin bıçağıclır. 

Hakiki RADIUM tırq bıçağı : Sert aakallar içindir. 

Hakiki RADIUM tırq bıçaiı ı Kibar mamulattanclır. 

Hakiki RADIUM tırq bıçağı ı Mükemmel bir bıçaktır. 

Hakiki RADIUM tırq bıçağı : Müsabaka haricidir. 

Hakiki RADIUM tırq bıçağı : Rakipsizdir • 

. Hakiki RADIUM tırq bıçağı : Chui fevkaladedir. 

Hakiki RADIUM tırq bıçağı ı Gayet dakiktir. 

Hakiki RADIUM tırq bıçağı : Şöhret kazanmıştır. 

Hakiki RADIUM tırq bıçağı : Şayanı itimattır. 

Hakiki RADIUM tıraş bıçağı : Kendisini tanıtmıştır. 

Hakiki RADIUM tıraş bıçağı ı Her yerde aranır. 

Hakiki RADIUM tırq bıçağı : Asildir. 

Hakiki RADIUM tıraş bıçağı : Emsalsizdir. 

Hakiki RADIUM tırq bıçağı : Kusursuzdur. 

< • • : -~ l # • " • - ,- I' 

ANKARA'DA 

P İLLON 

Şarkın en 
Şık 
ve 

ZENGİN 

RESTORAN'I 
SOIRE ve DiNER 

DANSANT 
NEŞE VE EGLENCE 

ORKESTRE: 

KARLTON BAND 

AÇILIYOR 

• • • 1 ' ' ' • :.. • • -. • 4~ ~ 

KEQPETEM Gi&I 
.riKER 
ATAllL 

ahlık Köşk 
Yakacıkta • Ayazma çıkmazında 

etrafı duvarla mahdut maa bahçe 
bir lıap hane ıatılıktsr, Talip olanla
nn cerek gezmek ve görmek gerek
.. fıatı hakkında görüımek üne Ga 
!atada Ömttabit hanında birinci kat
la 6 numcrolu yazıhaneye müracaat 

2 

Yeni 

Asri R i N Paketleri - bulabilirsiniz. 
Cepte ta,ımak için hem daha 

kolay, hem daha temizdir, 

8u yeni ambalaj sizi kıymeti ot· 
mayan ba,ka mamulat almaktan 

9 korur. 
A• ASP ·ı R 1 N 2o •e ·ı ıaoıetlık amon ıa ıı ır ıçınde 

BA~ER _ '"'er verde buıunu 
R 

A 1 R • • tç çamaşırlannızı FEMİNA marka jarselerden 
yaptırınız, memnun olursunuz! ~ 

Hazır 
ve Gecelik, Rop, 

Ropdöşambr 
Kombinezon 

Külot, Pijama 

Ismarlama 

Sağlam 
Güzel 
Zarif 
Ucuz 
Şık 

Istanbul: Bahçekapı Beyoğlu: İstiklal caddeci 

Pardesüler 

Kumaşlar 

Paltolar 

Düşünmeye Mahal 

Rekabetsiz fiatlaı 

Marinos 
Ticarethanelerinde 

Galata, Tünel aokaiı 

No. 2 
• 

Beyoğlu, fstlklll cad• 
desi No. 160 

--------
Ytlbqı Hediyeol ~ 

uODOKLÜ 
TENCERE 

Y dbqı münaıebetile akraba ve 
taalliikatmm hakkile memnun 
etmek isterseniz bu f8Y•ru hay
ret tencereİerden birer adet he-

Kalmadı! 
Küçücük Bir Mağaza 
Piyasayı Altüst Etti! 

Hayret edilecek fiatlar: 

En ağır krep Maruken'ler 285 k • 

En ağır ,, Birman'lar 180 ,, 

En ağır ,, Mongol'lar 225 ,, 

En ağır '' 
Ankara'lar 27 5 ,, 

TUVALET ve MANTO için inanılmı
yacak ucuzlukta en ağır kumaşlar 

1 diye ediniz. Y eg! ne deposu: 

Emlnöaünde 1 N G 1 L 1 Z 
_. Mağazaaıdır.~ 

----·- - ahmutpaşa-
ZA Yl - 6260 cüzdan ve 19093 li
n. No tekaüt maaprmn heratmı 
zayi ettim yeniıini çıkaracağımdan 

eıklıinin hükmü kalmadığı ilin olu-
1 nur. Ali Riza. 

' 

in hisarın 
KONTROLU VE RESMi MOHORO 

ALTINDA 

fıçılarda uzun müddet 
dinlen~irilmiş fevkalade 

ARI 

yalanda piyasaya çılayor. Mı~an mah~ut. ol
duğundan yalnız büyük l:>akkaliye ve muskirat 

111agazalarmda ve maruf birahanelerde 
bulunacaktır. 

SANAYtl KOULlYE LlMlTED ŞiRKETi· 
r.AlAtll. Ermeni klisesi sokak No 31-33. 

,... · ı Telefon: 42772 
----------- - ----
Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem 

13 )8 

" Ucuz Mallar 

PHILIPS ' 

"530" 
J. .:.t.." ... ... 

Bir Tek Düğm~ lle· ' 
Bütün Avrupa Dinl~niyor 

PHILIPS ~s3 A 
h.-p re düktau'-i 


