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Devlet ve 
İktısat 

- ~.- J 
Modern devletin iktısat kar

§ıamdaki vaziyeti güçtür. Çünkü 
ı tıaatta bir çok menfaat tezatla
rı vardır. Bu tezatların bazılan 
çok açıktır. 

Mesela müstahsiller yüksek 
fiat iaterler, müstehliklerin 
menfaati atağı fiattadır. Amele· 
ler yüksek Ücret isterler, müte· 
!Cbbislerin itine atağı ücret gelir. 
Küçük sanayile büyük sanayi a· 
rasmda tiddetli mücadele var· 
dır. Bunlarla beraber daha böy· 
le bir çok menfaat tezatlanndan 
terekküp eden zamanı hazır ik· 
bsadiyatınr sevketmek kadar güç 
§ey yoktur. 

Muayyen bir sahada muayyen 
istikametli bir iktısat ıiyaseti ta· 
kip edildi mi, faraza yukanki 
iktıaat tezatlanndan yalnız bir ta· 
raf himaye olundu mu, diğer 
taraf zarar gördüğünü ileri aürii
yor. Her iki tarafı da müsavi hi
maye etmek hiç bir tarafı hiına
ye etmemek oluyor. Çünkü hi· 
nıayenin teıiri kalmıyor, aıfıra ini
yor. 

eMü • en 
Cela Bey afyoncu arı TM~clisin kı;,
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Dah~.Iiy~.V~kniı 
d" f d" h t d"" •• Tatili .Bugundonuyor 
ın e ı, eye onuyor ANKARA,22. {Telefonla)- Vekil Beyin Meclis-

i önümüzdeki hafta içinde Mec- teki layihalar 

Y I• •ı T•• ki • lilin Şubatta tekrar toplanmak er 1 sermaye 1 e ve ur erın üzere kıt tatiline karar vermeli hakkında beyanab 
ıa.,,..etlP muhtemel~ir. 

elinde bir şirket yapılacak mı?ı~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;&;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

Zabit 
Yurdu 

Vekil neleri sordu? 
temdidi hakkındaki taleplerini ala
lıa ile karşılayan Vekil Bey, bu bu
_...., teminine çalı,..cajıru vaadet
miftir. Celô.I Bey afyon yetittiricilo
rinin mallannı Birliğe veya tüccara 
satmakta ıeı-best bıralulmalan hak
kında heyetin temenniyabnı tetlaik 
ecleeeğini bildinniıtir. 

Dün Ankarada 
açıldı 

Şehrimizde bulunmakta olan Dahi
liye V •kili Şükrü Kaya Bey bu ak
tamiri trenle Ankaraya gidecektir. 
Vekil Bey dün Tokatliyan otelinde 
kendilerine mülaki olan bir muharri
rimizin vaki olan ıüallerine cevaben 
fU beyanatta bulunmuılardcr: 

- Soy adı kanunu ile yeni posta 
kanunu Meclis encümenlerinde tet· 
kik edilmektedir. Bu liyihalann bu 
İçtima devresinde ç•karılacağını Ü· 
mit ederim. 

Valilerin salahiyetlerinin tevsii 
b.kkmda Meclis mebafilinde bir ta-
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Sahip '\"e Batmuharriri 
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Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
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lran plgade ve makineli tD/elı kıt'aları tecemmu halinde 

• • Modern devlet bu zıt ikbaat 
menfaatlerinin arasında .,e orta• 
smda nasıl bir mevki alabilir. 
Zıt menfaatlere yakından bakı
hrsa onların iki gnıpa ayrıldıkta
n görülür: 

lktıaat Vekili Bey ba miililrat es
ııaamclaki beyenatmda gayet ehem
miyetli bir noktaya temaı etmi9tir. 
Vekil Bey heyet azaımdan afyon it
lerinin ıırf türk tacirleri tarafından 
Türk ıermayeıile tetkil edilecek bir 
tirkete tevdüni mümkün olup olma
dığım ıormuı ve bunun için ne ka
dar ıermaye lazım geldiğini sormüı 
tur. Celal Bey bu huıuıta izahat al
mıttır. lkbaat Vekili Bey heyet aza
ıma aynhrken taleplerinin huıulüne 
ça)ıfacağı vaadinde bulunİnuıtur. 

Fevzi Pş. Hz. nin ve 
Milli Müdafaa 

vekilinin nutukları 

.Ingiliz-lran ihtilafı iti-
1 - Kartılıkh öyle menfaat

ler vardır ki, birinin kazanması 
ötekinin kaybetmesi demektir. 
Küçük aanayi kazanına büyük 
sanayi ve büyük aanayi kazanır
sa küçük sanayi kaybeder. 

2 - öyle menfaatler "..ard~ 
iri· birinin tam kazanmau otek>-, . 
Din mahdut kazanmumı mucıp o
lur. Köylü, mahıulünü pahalı aa
tana, tehirli zarar ec!er. E<_!er 
amma, diğer taraftan ıradı yük
selen köylünün iftira kabilir<'~ 
artar O da mütekabilen tehırlı
den fazla alır. Bu ıurette tehirli 
de kısmen kazanır. Sonra, faiz 
yüksek olursa sermaye sahı"bi ka· 
zanır. Sermayeye muhtaç olan 
sermaye bulur fakat kardan 
kaybeder. 

Modern devlet için bu tezat
lar arasında iki yoldan gitmek 
vardır. O, ya menfaatlerden bir 
kısmcnı ele alarak himaye ede
cektir, ve böylece diğer menfa
atlerin kamilen veya kısmen za
rar görmelerine sebep olacaktır. 
Ve y11hut. zıt menfaatlerin (orta• 
11nı) bulmağa çalı .. cak, menfa· 
atlerden her birinin en a2 zarar 
görmesini temin edecektir •. Yani. 
devlet için şu iki yoldan gıtmek 
kabildir: Mevcut menfaat tezat
lanndan bazılannı tutup diğerle
rine zarar vermek, menfaatlerin 
ıen az zarar görmelerini temin e· 
decek surette ortadan yol almak. 

Lakin bir mülahaza var. 
Bu iki yol sabit ve müstakar 

esaslara istinat edemiyor. Kar-" 
tıdaki menfaat sahipleri ve men· 
faat taazzuvlan sabit ve müata .. 
kar değildirler. Şehir, köy, müte-
9ebhi1, amele gibi iktısat vahdet
leri mütemadiyen değişmektedir· 
ler. Bir kere 9ehir ve köy nüfua
lan başka başka niıpetlerde ar
tıyor ve azalıyor. Sonra iıt!hsal 
usulleri iıtihsal vaaıtalan, ışlet
me ve i, ıartlan değişiyor. Böyle 
her lahza değişen iktısat mev
zuları karf111nda ıabit tedbirler
le ahenk temin olunamaz. Her 
lihza deiiten iktısat vahdetleri 
ve iktııat mevzulan kart11mda, 
ancak değiten tedbirlerle ahenk 
temin olunabilir. Buna ise imkin 
yoktur. 

Onun içindir ki, modern devle
tin iktısat i9i, ne bir kııım men
faatleri koruyup diğerlerini mah· 
volmaya bırakmak Te ne de bü
tün menfaatlerin araımda her 
lahza değiten umumi ahengin te
lbini gibi gayrimijmkÜn bir cam
hazlık iti olamıyor. • •• 

Modern devletin aktı.at lfl, 
olsa olsa, hil iktıaadıru her te~bi· 
re müracaat ederek daha mute
kimil bir iıtikbale götürmek ola
bilir. Öyle mütekamil bir iktıaat 
ki, insanlann eşya ihtiyaç ve İl
tihlakini daha iyi temin edebilsin. 

Modern devletler bu gayeye 
yaklaımak için çalı9ıyorlar. iti
raf etmelidir ki, bu tartlar için· 
de çalışacak devlet adamında 
aan'atürlıktan da hayli nispette 
bulunınak iktiza ediyor. Cereyan 
etmekte olan zamam hazır iktı
aadiyatmm yalmz h-ptan iba
ret bulunmadığını, hesaptan bq
lra bir takım tertip ha..alanm da
hi istilzam ettiğini, ikbaadiyatta 
en ileri gitmiş görünen memleket
lerin bugünkü halleri açıkça aöa
termektedir. 

Yarınki 

Müderri• 
Nizamettin AU 

Milliget'te 
CADDELER 

Ahmet Haşim 

lktıut Vekili Cell21 Beg 
Ankarada lktıaat Vekili Celil 

Beyle temaslarda bulunmuı olan la
tanlıul ve lzmir afyoncular heyetle
ri buaün ıelırimize avdet edecekler
dir. 

Heyetten gelen malümata -.... 
lktısat Vekili Celil Bey heyet iza
ımı ..ıı aünü kabul etmit, talepleri
ni büyük bir alaka ile dinlemiı ve 
kendilerinden bazı izahat iıtemif.
tir. 

Heyetlerin eldeki ıtok afyonlarm 
beyannıunelerinin verilme müddo
tinin 1 Mayıı 1934 tarihine kadar 

Japonlarla taka• 
AlclıirmıZ mallimata ııazaran, lz.. 

mir afyon tacirlerile Japon manifa.. 
tura tacirleri lll"&IDlda takas eaau ü
zerinde mühim bir müzakere .,... 
yan etmektedir. Japon Dıanifatunı ta 
cirleri 300.000 liralık türk afyon a.: 
racı mukabilinde ayni loymette -
nlfatura eıya11 ithali için müzakere
ye airiımitlerclir. Bu müzakerenin 
müspet bir ıekilde neticeleneceği ve 
bu ıuretle afyon ihracatımız için eyİ 
bir yol açılacağı kunetle ümit edil
mektedir. 

Tllrk tarihinin medeniyet kısmını yazan tarihçilerimiz 

Türk tarihinin mede
niyet kısmı yazılıyor 

Tarihçiler dün Edebiyat Fakül. 
tesinde bir içtima yaptılar 

Türk tarihinin ana hatlan· j zan dikkati celbetmittir. 
ıun medeniyet kıamım yazına- Pek yakında Türk tarihi ana 
yı deruhte eden ve bu hususta hatlannm medeniyet kısmı 
tetkikatta bulunan tarihçileri- da ikmal edilınit olacaktır. Dün 
miz dün de Darülfilnun edebi- kü içtim;2da muvaffakıyetli n&
yat fakültes*ıe toplanarak tet- ticelere visal olunduğu anlqıl
kikleri etrafında yekdiğerlerile mııtır. 
müdavdei efkinla bulunmut· 
larciır. 

Hazır bulunmakta olan bü
yük tarihimizin bu kısmını ba 
zırlayan tarih müdeJTis ve mu
allimlerimiz kıymetli tetkikleri 
dünkü içtimada biRıuaa na-

Tarih müderris ve muallim
leri yazmayı deruhte ettikleri 
kısımlan kısa bir zaman zar
fında ikmal edeceldera~. Mü
teakıp içtima pek yalanda yapı 
lacakbr. 

MI/it 7 ürk 1 alebe Birliği dlln lctlnıa etti 

ANKARA, 22 A.A. - Ankara 
Zabit yurdu buıün saat 16,30 da 
B. E.H. Reiıi Mlitür Fevzi Pata 
Hazretleri tarafmdan a'iılmııtır. 

Meraıimde Batvekil amet Pa
ta Hazretleri, hükümet erkini Te 
bütün aıkeri ümera ile birçok za• 
bitlar hazır bul-·utJardır. 

111111 MDdafaa Vekilinin 
nutku 

-' Yurdun açılmaaım mütealo:ip 
ınilli müdafaa Vekili Zekai Bey 
fU "nutku irat etmittir ı 
• "Mütür Pata Hazretleri; Sele-
fim' Abdulhalik Beyfendinin him- ŞnkrO Kaqa Beq 
metleriyle "!e h~kümetin yüksek aaTTUr mevcuttı...-, fakat bu huıua
mu~aharetıle vuı:ut bulan Ank~ra 1 ta hükümet tarafından bir teklifte 
zabıt ~rdun~ .b!zzat açmak lu~- bulunulmatn19tır. Birinci Umumi mü 
funu gosterdıgınızden dolayı mıl- fetti,Jiğe henüz hiç kimse tayin e
li müdafaa vekaletinin minnet ve dilmemiıtir,, 
tükranmı derin saygılanmla arze- · 
derim. ---------~-~ 

Milli Müdafaa Vekaleti Büyük 
Batkumandanın ilhar.J feyziyle 
vücude &'elen ve zabitlerle askeri 
memurlar arasındaki meelek bir
liğini kuvvetlendirecek ve toplu 
ya§aYif bilğiıini artıracak olan bu 
müessesenin cümhuriyet müdafaa 
tetkilatında yeni bir tarakkı adı
mı kaydettiğini görmekle bahti
yardır. 

Şüphesiz cümhuriyet ordulan-

(Devamı 6 ncr sahifede) 

A • 

Ali lktısat 
Meclisi 

Bu defaki içtimaa 
ehemmiyet veriliyor 

ANKARA, 22. - Ali iktisat mec· 
liıi, kinunuııaninin betinde toplana
caktır. Mecliıi lkbsat vekili Celal 
Bey açacaktır. Bu içtmaida aörüıil
lectk mevzular ıunlardır: 

Türkiyede sanayi naul tee11üı ,,. 
inkitaf edebilir, madenlerimizden en 
İyi ıurette iıtifada ıekli nedir? Te
diye milvazeneai. 

Bu içtimada mühim müzakereler 
cereyan edeeeii ve ehemmiyetli ka
rarlar vereceği tahmin olunuyor. Ko
miıyonun içtimaı için ıimcliclen ha
zırlıklara batlamnııtır. 
Komiıyon izuı ıelecek hafta zar 

fmda Ankaraya gelecektir. Müzake
ratm bir hafta kadar ıüreceği tah
min olunuyor. 

M. Matsuoka 
Geliyor 

Haber aldıjımıza göre. Mil
letler Cemiyetinde Japonn haş
murahha11M. Mat 
auoka. ba ayın 

25 inde Semplon 
ekıpreaile tehri· 
mize gelecektir. 
M. MatMıoka Ja· 
paıaya'run Millet· 
ler Cemiyetinde· 
ki Mançurya ihtİ· 
lifmı müdafaa e· 
den murahhaıı· 
dır. 

M. Matsuoka, 
Cenubi Mançur· 
ya ıimendiferleri 
reiai idi ve Man· 
çurya itlerini mü
tehaası11 bulun- M. Mcıtaııokcı 
maktadır. Bunun içindir ki Man
çurya meseleıi gibi Japonya için 
çok ehemmiyetli bir iti müdafa
aya M. Matluoka memur edilınia
tir. 

Gayrimübadil · 
Kongresi 

Önümüzdeki ay 
içinde toplanacak 

Maliye Vekaletince bundan ev
vel gayri mübadil bonoları hak· 
kında verilen karar mucibince, el
de mevcut bonolar kamilen itfa 
edilmedikçe yeniden bono ihraç 
edilmiyecektir. Verilen habere gö
re gayrimübadillerden bazılan, 
bu karara rağmen, yeniden bono 
çıkanlmasıru istemektedirler. Bu 
zümreyi, evvelce bono alıp ta, U... 
tihkakı emlak müzayedelerine it· 
tirake kifayet edemiyenleri veya 
aldıktan bonolan satarak elden 
çıkarmıt olanlan teıkil etmekte
dir. 

E'l"l'elce yedi milyon liraya ya-
kın bono çıkanlmııtı. bunlann 
karfılığı tamamen mevcuttur. 

Yeniden bono çıkanldıiı tak
dirde mevcut bonoların kıymeti 
yeniden dütecektir. Bu sebeple el
lerinde fazla miktarda bono bu
lunanlar yeniden bono çıkanlma· 
ama taraftar değillerdir. Bununla 
beraber bu mesele hakkında bir 
karar vermek aayrimübadillerden 
ziyade Maliye Vekaletine ait ol
duğu beyan edilmektedir. 

Gayrimübadiller kongresi IS 
kiııunuaani 1933 pazar günü top• 
)anacaktır; Kongı-ede bu mesele
nin de mevzuu bahsedilmeei muh
temeldir. Gayrunübadiller idare 
heyeti dün toplanmış lzmirde Yu
nan emlikinin tarama ıuretile &• 

ranmaaı için, faaliyette bulunmak 
ta olan heyetin mesaisine dair alı· 
nan haberleri tetkik ebnİftİr. 

Mısır Sefirinin 
Beyanab 

Geçen sün Ankaradan tohrimi 
.. selen M11ır Sefirinin son hadi
se hakkında beyanatı lıtanbul ga 
zetelerinde çılmuıtı. Sefir Hz. 
sonradan bunu tekzip ettiler. 

Halbuki, Sefir Ha. bu sözleri 
Cümhuriyet aazeteıi muharrirle
rinden Riiftü Beye Tokatliyan Ot• 
tinden çıkarken söylemiflerdir. 
Bu sözleri aöylemit olan Sefir Hz." 
bunlann gazetede beyanat tarzm 
da neFedilmemeıini aöyl.nit ola
bilirler. Fakat gazeteci arkadat 
ta bunu anlayamamıf ve söylenen 
aözler gazetelerde intitar etmit
tir. 

Beyanat olarak -ıredilmeme 
ıi hakkındaki sözler anlatılamadı 
imdan ve Sefir Hz. nin söyledik
leri aynen İntİfar attiiinden aüte 
M8İriıı. ltiaar ederia. 

lafla neticelenecek mi 
Arada bir itilaf havası esigor 

İngiliz Hükumeti Cemiyeti 
Akvamdan ne bekliyor? 

LONDRA. 21 (Haauat) - j sallhiyeti dahilinde olan dava
lngiliz ıazeteleri lnıili:r.--lran ' lan bundan iatima etmitti. 1-
petroller tirildi meselesi blk- ran bükWnetile petrol tirketi 
kında hararetli n"'riyat yap- arasındaki ihtilaf, lran mahk&
maktadrrlar. Gazeteler lranm. melerinin göreceği bir ittir. 
La Haye mahkemesine mÜTa- İngiliz ı-=teleri, hukuk 
caatı reddetmesinin sebebini noktasından İranın bu nokta
töyle izah ediyorlar: da haklı olduğunu kabul ~i-

lran La Haye mahkemesi- yorlar. Ve itin yalnız La Haye 
nin hakemliğini kabul ettiği mahkemesi tarafından halle-
zaman, kendi mahkemelerinin (Devamı 6 ncı sahifede) 

Ankarada un plga111sına hlklm olmıya teıebbQs 
ede11 11enl def11rmenln binası 

Ankarada un piyasa
sına hakim olmak 

istiyen bir değirmen! 
Belediye bu şirketin hakimi. 

yetine meydan vermedi 
ANKARA, 21. (Huıuıi) - Hü

kUmet merkezinde un vuiyeti dik
kate f&Yan bir devre geçirmekto
clir. s... ........ıara ....... Aııbra 
piyuuma un veren dejirmenlerden 
üçü muhtelif sebepleı-clen kapn•mı 

Te pİya1& büyük ıermaye ile ortaya 
çıkan yeni bir değirmenle (Ankara 
değirmencilik Limited Şirketi) ııiıa 

deiiawni ile Köprüköydeld bir d• 

(Devamı 6 ncı sahi/ede) 

lluhtar intihabına dD• baılandı. bu alııam bitecek 
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Tarihi tefrika: S2 

93 felaketleri 
• 

ve lgnatief 
Türkler elele verip Hıristiyan. 

ları kesecekler miydi? 
Bunların bepsiDden ubk o- MraD ihtilll atetleri, umaınında 

lllll bir bqka takma da nnlı: bile değildi. Bütüa diifünceai, 
bunlar bucünkü f•elıldum kendi aeçtiği aadruaaıı "iste-
sadıece Abdı:;;:uh·r•" _,ia:t .. diye Jeri:oıleo oynatan 
doiduğwıa · AbcfüL lant- oalan harekete cetiren-
azizi ortadan katdnmak, Mara- lerden öcalmaktı. Sadnzam 
dı İf baıma getirmek, ..-ı~ mütercim Riiftü Paıa, saraya 
keti sever vükelaya itleri YW- her riditinde padiıabtım acı 
mek, müa)iimenlıp IDe'J'daaa yüz görüyor, Ki söz duyuyor
çıkannağa, ihtilillıeri Yal'lll&ğa. du. Abdüliziz, ikide binle: 
hattl iclıbmda bir malıarmeyi - De.let amuruna karttan 
de bzanm•i• yeter .....dardL biedeplerin teri»iyeai için tedbi
Sadrıızam Rüttü Pqa, aeru- riniz nedir? 
ker Hüaıeyin Avni Pqa, Tiike- - Takbei uliimu devlete 
la, bir çok vüzera. ülema, halk- kartı tahrik edenlerin kimler 
tan pek çoğu bu haYadayclılar. olduğu tahkik Ye kendileri te-

Hıristiylllliara gelince, bım- dip edilmiyec:ek mi 7 
l~r ~ Ye telif iç~deycli!er: Gibi sorgularla mütercim 
lgnati~. ~ ~nde: R&qtü Pqayı güçlüklere sokar, 

- Turkler guoun bın te•·tletirdi. 
umubuz kalırlana hrristiyanla Mitat Pat• ile Hüseyin Av-
n keserler. ni Paşa. Abdiilazizin ~n sevme-

Korlwsunu sakmu,tu. Mora diği iki adam olmuıtu. İnadına 
ihtilali vak' alan alallardaydL da birini baik, ötekini asker _. 
Olmasa bile Otlukköy, .AYrata- viyordu. Abdülaziz, ilk eline 
lan vakaları onlan yemden ak- geçecek fınatta Ma'lımut Nedi. 
la getinnif ti. Onun içio görü • mi bir daha İf bqına getirmek 
~te Türklerle beraberdiler. arzusundaydı. Vükeli da bunu 
Fakat akıllılık ederek elaltm- anlıyorlardı. 
dan da ecnebi himayeleri edint- Halk, galeyamlaydı. M~ 
yorlardı. Bulgarlar, Sırplar da- selerde, kahTelerde. her top1u
ha ziyade Rusyaya. Ermeniler, luk yerinde itlerin fena giditi 
Rumlar daha çok lngiltereye söz sermayesi olmı.qtu. Sırbit
doğnı JÜZÇe'rirmiflerdi. tAn1a Karadaiın hazırh'kları, 

Eski Jön • Türl<lerin Reis- Rusya ile Avualuryarun Her
leri birer tarafa atılmıştı: Ke· sek ilıtiJilcilerine yardımı, bü
ma!, Magosada iiç yılclır kale- tün yürekleri dağlamııtı. Padi
bentti. "Vatan" tiyatrosunun ıahın bütün bunlua göz yuma 
oynanmasından sonra Abdüla- rak Rusy,.run kucağına atılme.
•i2, mimlediği bu Jön • Türke 11 herkesin gücüne gitmiıti. lg-
aman vermemİf tİ. Ayetullah nat:ef, 
Bey. Erzunını mektupçuluğun- - Yakında lstanbulda müs 
da çürüyordu. Ebuzziya Tevfik lümanlar hıristiyanlan keame
Bey Ahmet Mitat Efendi Ra- ğe kalkacak. kan gövdeyi götü
dosta idiler. Ötekilerin de her recek. 
biri bir yandaydı. Y 1rm Ziya Yolunda korkunç sözleri et· 
Pa~a lstanbuldaydı. Mitat Pa· rafa yaymakla kalmıyor, böyle 
§a ile veliaht Murat Efencli ara- bir korku gerçekten varmış gi· 
undaki haberleşmeleri idare e- bi acfareti üç, dört yüz silahlı 
diyordu. Murat Efendinin vaaı Hırvatla muhafaza altına alı· 
tası ı!a kendi hekimi olan dok- yordu. Kendi uydurduğu bu 
tor KapoliyOD'du. ıayiaları gerçeğe çıkarmak için 

Reisler dağılmıts• da Jön . de el altmd~ki türkçe .. bilir Bul
Türkler mahvolmunıştı En zi. garlardan bırkaçııı. cübbe ve aa 
yade asker araaındaJ.i Jön • nk giydirerek talebe arasına IO 

Türkler biribirlerine bağlı kal- kuyordu. 
mıtlardL Harbiye mektebiııio Bu heyecan arumda halk 
dershaneleri içinde yeni, taze ta, 
Jön. Türkler yetitiJ!Ordu. H.... - Artık bu padifahm zuna· 
biye mektebi Nuırı Süleyman runda bizlere gözaçmak -..ip 
P-.a, eski bir Jön • Türktü. Ha olmıyacakl 
miyeti, millete seygisj herkes- Diye k•ıımıtb. Hele padişa· 
çe biliniyordu. Ordu zabitleri hm dıt kendi muhafazası için 
arasmcla onu eemıwm., mertli· Rus Çanndan 30 bin ulı:er İs· 
ğine güvenmiyen y~u. tediği t•J'İuı büsbütün efkin 

altüst ediyordu. 
Fikirleri biri>irinıden ayn o

lan vükela da bir noktada bir
le,iyorlan: Abdüliziz it ba • 
tınc:!a durtlukça bir fey yapmak 
mümkün değildi. Sadrazam 
Rüşaü Pat•• Şehislim Hayrul
lah Efendi, serasker Hüseyin 
Avni Pata, Bahriye Nazm Kay 
serili Ahmet Pqa, Meclisi Vü
kelaya memur (1) Milat Pata, 
hep bu fikirdeydiler. Bu fikrin 
icraatı için de ukere ye halka 
güvenebilirlerdi. n 
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Padişah de(Jlştlrme 

hazırlıkları 

Abdülaziz, gemi uıya al. 
•ıııtı. Memleketin her tarafını 

Vükela arasında, Abdülizize 
en çok dit bileyeni. serasker 
Hüseyin Avni Pata idi. Fuat 
Paşanın seraskerliği zamanm
d• yanında bulunan Hüseyin 
Avni Paıa, Mqır seyahatinden. 
sonra gözden düterek latanbul
dan uzaklattırılmıt. Ali Pata 
sadrazamken Ciritten dönerek 
seraskerliğe geçtiği halde Mah 
mut Nedim Patanın birinci se.
daretinde bir ıece içinde kaldı
rılıp nefyedilmişti. Bu acıyı ~ 
nutunıyoru. 

(~amı vsc) -------(1) O %malllar "Meclüi Vüı...-
laya memar" .özü, A11rvpa1W1 
Minutre -. porteleullle tabirin. 
karı.tık olarak kullanılırdı. 

MILL YET CUMA 
- - -

HARİCİ HABERLER 

Boncour beyanname
sinde neler söylüyor? 
Hükômet Fransız milletinden 
fedakarlıklar beklemektedir 
PARIS, 22 . A. A. - Havas ajan ' tü~lü güçlükleri ortadan bldmnağa 

11 bildiriyor: j •e diğer ı.e,.nelmilel müzakereleri i 
Yeni bülr.ümetin bur;iio öğleden 1 yi bi• aeticeye v.n!mnağa çalıtaca

sonra pıuUmeaıoda okunan beyan- t<z_ 
namesinde hükumet lıulıranm ndesi c Biıtçe •ıdıannda ........ tri-z 
pek ziyade yakla§llllt olan lalnitlt>- 1 zorluld.,n ea mühim tebelıi olan 
rin ödeneceği tarih arifesinde ve fev I bugünkü bubnuwı ortadan k·l-" 
kıılide nazik eb•al ve ıerait içinde biı,ük lıôr mik:Jaata ı.. miiaalcerele
lıaılaıtdıtı, M. Hettiot'un ve tiyate- \ re bağlı bulunmaktadır. Çünkü bu 
tinin nüfuz ve kuvvetinin bu yiizdett buhran sadece iktisadi değil fakat nı 
hiçbir halele uğramadığı ehemmiyet bi bir mahiyeti ele bizdir. Bu bnh
le ltaydecli!miıtir. ran beynelmilel endiıe[erdea, millet 

Beyanname fU ıaretle devam et- ler araoındaki anl"f"lllA"'llzlık ve re 
mektedir: kat.etlerden doğmuıtur. 

er Reiaiaimhnr M. Lebrua ile y&- Si/ıihfarı bırak01a 
ni labine 8 ıaayiata yapılan iatiba· " Evvelki hükiiınet ıilahlan bırak-
b.ı.t neticeciacle tfı!ekkiil eden cüm- ma konferansı içinde kaybolup git-
buriyetciler ekseriyetinin - ehem- . . ld r.. L--. _.,, ._,_ • · L,_ f"-'- ı andı: teblıkHtne maruz lı:a ı,. • ....--
tDIYeuı .... t Ceç>CI ....- .....- ayn 1• -~-·~-- eki • ---~---
ğ • eml ket meoafi.i 11zltkt an, ""u """"" ~ p ""~ u~ 
!naikra·g- .-d. ~ ~ k - ğ, muvaffakiyetle merbut kaltru4-

nın hza ettir ıgı ıeyı yapma va-
zife&iyle mükellef olduğu fikir ve lı:a ı hT. . 
___ ..,_,_ bul ...... y • b~•-·- • Fransanrn geçenlerde teklif <;t-,.........., umn~r. em U&u • • ., aki d ed -""' 

~..a..1.- ı tarzı "tilıeri l tebat tığı pıanı t pte evam ec..,.ız. 
met ·~u ' • Y e ___ ,_ Bu planı müdafaa eyliyecej'iz. Ce-
ve dt!Yam arzusundan nıtan vertne1< deki • 'il · • 'fe · 
tedir. n.e'r~ ~mea ~u: vazı ~ 

c Hiikimet, milletle el ele vereo-ek tibarıyle muoa-:at daıresmcle we mil-
• de üf' •• ,L. __ • d~: !etlere yahut bıç olmazsa AYTUpaya 

"" aya ,. uz ve ı.....-m<n ta - - • • lim hoıldı:ı da ·· 
ne .1 ... nk •e pyet kendi.sine Ya- 1.1t emnı>:"e~ Ye ae .. et !"... YU-
' , ~ __ Lt. it ı _,, .. L • 1 · cuda getınlecek muspet teşkilat kad 
...t 111.--...~• o una mvn.aııp erın •• d '-·k L.-L....t:"-! 
ittedilı:leri c.rsurane ial&bata hakikat ro•u ~n • b~tw ......,~...,., eaaaı· 
• ..ı,ı, ecektir run balı .. ne bir aurette tanınmaam· ,,_.. :eı · . . j d•n konEeranam ve tulb muahedele-

.• « Diğer ta~ _maaılen yenmek, 1 rinin güttükleri gaye ile telif edile
lıütçe munz"?eoını ,.ııu ~ miyecek olan trkrar ıilihlarunaya 
ya~k tw-etiyle ~su ye teının et-

1 
yol ııçacak neticeler bıkartlmanıaıma 

melı: l&mıo ~ecektir . dikkat edip çılıp1caklerdır.'" 
• 811 yenı battan .. lab ve laDDm .. L------..1.. i · ' heme ılaca~na dair kat'i Bu sozlerclen _... ,,.,,,...,...,_ 

bir''nı'!. n ykap 1 b" L. __ bilhaua ziraat ,,. İftizlik ııabalann-
002 venne namıu uca ır ...,._ "-'-L. • ı · d 

k~ olami)'llcağmdan 1933 rıeneoi 1 da yapılacak ıaıanat proıe en say -
bütçesin~ ıı.z.m gelea tevazünii tı>- maktadtr. _.,_ ...,._ et 

• • • il t.edb" ı- 1. •• vurmalı: Beyanname tD au~ • 
mın IÇlll ac ır - ç - ınelrt er 
icap edea-ktir. e .. ": • . 

c:· dil'k büküınet lı:kat • Hukamet lıugday pı,...aamm ko 
b' "bi;7 1

:.. • kabul~u.~a. t J ı·unma11nı temin maJuad;yle enelki 
ır k • çeOnndanzun •e 'kiun~ ,_': t>- hükiimet tarafından teyeli edilen ka· 

yecc tır. ııonra ı ncı tutnu- "-''- kah ı·· ·· · ti ecelı:, 
nun birinci l{iinü gelir gelmez yapd- nun uı;r uaasınrn . • u una ~ Y • 

dah · d"den • ·lıi ·· ziroat mrh•ullerının heyetı umomı-
ması a 'ım ı urun gı go~ • . . . . . 
·· ·k· · bi k'--t L"t ta yeoinin c!aha ıyı bir surette yetı1b· runen ı ıneı r muvr. 1\.8 uu çe n ·.ı· · da k 
· ed--·'- eml k•ti" kurtul 1 rilmeıi ve c!aha tesı ı bir tarz o-

:ı.tm a;c-. ve m c .. n - · cdlıirl 

1.. ·· ı ~:.:<• ted ru nması haklnrida yem t er a-
mat::nın u"Zum goı e r ~ugı - da liae t di 
birlerin ea emmiyetli kmruru bo l ınması~ı p<k yalan mec ""' 
muvakkat bütçeye kovacaktır •. Menı cc!ecek~r: • . 
leket balkı bu tedbirlenni vereceği 1 • Hulı:umet ~u:alıl?e ~1 • ııriica-
ncticelere bıık..rak bükümetin bu hu det., edecek •e beyn~ilel b?"_~6a· 

ta •-~" d-----~ et ·· t • ı t!a care bulmımatt lannıııddıgı İl<· tus Kan ~e cesar gos enp I · • böl.. ·· d · · 
göatenne<lil!i baklanda. bir hüküm rinde olduğu ış uhmalul. ~es .. esküı?,"' 

erehiJ kti dalıaiyi bir surette ını ımur n 
v ece r. kdaca1< t•dbirler lı•kkmdaki tetkik· 

c Bundan b&Jlı:a hükümet bütün itte iştirok eyliyecelı:tir. itte bunclaa 
gayre~~ en il~ tafta bulunan dl- dol"yi lıiikiimet Cenevre~ .toplanan 
ğer bir •f'I yanı harp borçlan mese-- ihzari lmmiıvoron ""'""'"'ne faal 
leaİ~n umumi sure~te ~al v~ tesYİ- bir tUtttle yardım edecektir. 
yesme huretmek myetindedir. • Hüki\met, umumi ve miitterdc 

Borrlar ınukavd•leri!' .b:t~ik mevküne ko:ı-
maınntt1 temımru ıstev~ck. maarif .. 

c Amsibnuı bacünkü Iİyaai va- te iılabat yapacak, sab k mubari!)lı>
ziyeti çok büyük bir ihtiyatla hare- ri ve hamlen zarar görenleri himaYe 
ket etmek lüzum göıtennekteclir. edecek, daha enclce medi•e ,,enı. 

• Hülnimet lıahran esrııumcla M. miı af kanun layiha...,nın ve taııarru 
Heniot V-.ington bülı:iimetiyle lt>- fun hinıav,.ıine ait proieleria ı..ıı... 
muı munffalı:i.,etle muhafaza et· !ünü m~d;oten iati.,ecclı:tir. 
miıtir. 1 « Malik bulunduklan ıevet mem-

e Vafİnatotı biilı:ümetinin meveut 1 balarmı islebnek için IRzımgelen 
mü,lı:ülleri -d- kalılınnaia çalq maıınfla..; ve in~ab ,apmalı: turetly 
mak için oarfettiii ehemmiyetli &- ı le ana vatanm kunetlenmeıioe biz
mddırdeoıı ılolııyi Amerikaya ~ m~ı ye lttirak etmelerini mü teml&
bir §Ükran hiHi du)'Uyoruz. Hiikıi- kelerden iıtiyec.eğİz. 

metlerin birlıirierine olaıı borçl1nn· 1 . a· ·-· t ..n,tennenlzi tizden -'- .. dl"t .&-ı...... . ~ ıze J .. -
~~ "'?tev . ı :""• "'!m -;- umaım lıtiyormı. Fiil ,,. lıarelcP.tlerimizin 
ıktioadı vaayetin etki baline ıreı- n•ticeleriM .,öre t.aMamrzda bir bü
ııi nalı:bıi l!llWmdaa - tiriildeyip küm verecelulnlz. • 
ıretırdiii kıırdatalıkl- nihayet ,,. 
nıeeı. umumi lıir bal ou.-eti hazırta.. Fransa tasarruf ga11ıgor 
malı: karan kat'iıi ile müzakenl
denm edecefia. 

c Ayni zamanda Franaanın miiıte 
rek emellere müateait b&Jlarla iDii'· 

b•ıt bulundufu bükiimetlerle - bir 
aalaJma daireııinde, diğer devletlere 
kartı biç bir gizi; maluat citmelni
zin, komtamuz lngilizlerin - daha. 
pek yakınlarda •tibr eserlerini sör
düğiimiiz - müesıir dottluğunclaa 
kuvvet alarak eski bir hanın ve ya• 
kın batıralann bize b&Jladığı mem
ld.~tlerle aramada çıkabilecek h• 

P AR1S, 22 A.A. - Remıi ıraııe 
te, yann 1932 harp bütçesinde 
me•cut olan 90 milynn mavaf kar 
tılıfmm ilca edilmİl olduğunu mü 
beJ'Y'İn bir lı:a..........,.. neıredec:ak 
tir. 

Kanun harp bütçesi biueıini 69 
milyon olarak tnpit ederek bütün 
nezaret ye dairekre tasam.ıf yap. 
mak mecburiyetini tahmil etmit
tir. Fakat harbiye nezareti, fazla 
taaamıElar yapmrf ve yekllnu 90 
milyona baliğ olmuıtur. 

Roosevelt'in 
Planı başka 

Maamafih Hooverle 
muhabered 

devam ediyor 
LONORA, 22. A. A. - Vaôiııg

tondan gelen l>alıerl- - M. 
Roo......ıt, borçlar h•lıtcmdtı M. 
Y """' ve M. Banıcla tauıfadw ,,.. 
rilmit olan projeleri tetkik etıı4:le
dir. 

Loadrada eflüon umtmıiye, bundan 
M . R....-lt'in be ilıi ınali,.dnia 

petc mükemm .. turette atına olduk. 
lan Anupa menafiini ....ı mikyuta 
heoaba katınağa karar Yennİt olduğu 
neticesini çıkarmaktadır. 

Diğer taraftan M. Rootevelt"m 
lıorçlar haklnnda kendi idareti ama 
nın,la t..lbik edilecelı: tah•i t.ir pla. 
nı olduğunu ııöylem.it lıulunduğn 
rivayet edilmddeclir. 

---··--
Şakiler imha 
Edilmiş 

Çinde galiba bir 
katliam daha oldu 

LOl\iORA, 22. A. A. - Çia ""8-
retinin bir tebliği, evelce cenubi 
Çinde faaliyette bulunan ve miktar
ları oldukça fazla olRn komünist ,,. 
haydut çetelerinin 4 aylık bir müca
deleden soma iınba edilmit olduğu
nu bildirm<'ktedir. 

Keyfiy.,t Clıiımır Kai Shek tarafın 
dan bükiimete '·erilen mufaıoal ra
porlarla "3bittir. 

Geçen Haziran nihayetinde pddet 
le başlaıruş olnn mücadde, maruf ko 
ııWniıt takilerinin idareti altında 
miikemmel surette tensik edilmit o
hn kuvvetlerin tamamen imha edil
mesi il~ lıitııma ermqtir. 

Chinng Kai Shek, vMi mikyasta 
yeni bir a ı keri hıırekt>t icrası zaru. 
r ct;nin hi.sıl olm1yacağınr bildirmit
tir. 

Cenup eyaletlerindelı:i YUi nnnta
kalardR ıulnin ve i.siyit temin "' bu 
mmt<küar hük~11 mü~ koat
rolii ,.,ltma vazedilmittir. 

ılonrnal de Genr1111'tn 
bir makaleat 

CENEVRE, 22. A. A. - Jcıurml 
de GeneTe, 19 lar komiteiinln lc..at 
ve lef<'bbüoatmı tiddetle tenkit e
den bir makale aet• <buittir. Ba P· 
zete diyor ki: 

SoYy..tlerin Çia - ,_ --· 
de tel.iflbeyin için yapılacak teı elılı ÜI 

lere ittiralı:e Rutyaıım daftt eclilm.
tinden babııolunnıaai SoYyetle..te Çi
nin azta,ma.aı nfllİces.İni ftl'mİf " 
lıu turetle Çin er. büyük düpnanlen 
nın koli"" era11na atılmqtrr. 

Bira 
içebilecekler 

Eğer Hoover veto 
hakkı kullanmazsa 

VASHINGTON, 22. A. A. - Mü 
meniller meclisi, yüzde 3,2 mikta
nnıla lriiulü ihlİ•a edeıa bi......._ i
maline ,,. oatılmasma nılloat ,,_ 
kanun !iyibumı 1415 ıreya ......... Z30 
ny ile kabul etmiıtir. 

Afal! meclisi ele be proiefi tutik 
eylediği takdirde M. Hoover'ia .,.,_ 
to hakkını iıtimal ebMoi muhtemel· 
dir. 

Bıı w:lomın müeuir olmaması için 
kongrenin iki ıülüt ekseriyet topla.. 
maııma da p~k ihtimal ,,.,..ilmiyor. 

-

__ _..,llAKil'. J. 
Türk-Yunan dostlu
ğunıın bir tezahürü 

Yunanistanda, Anadolu harbin 
de esir düşenlerin roman şek.. 
lindeki yazılan neşredilmiyor 

AnNA, 22. A. A. - Atina Ajansı bildiriyorı 
Bazı gazetel• 1921-1922 Aıııulolot htrbı esnasında esir diiıenlerin an

latı:ıld.rmı roman tddinde ,..amata batlaınalan üzerine lıaridye nazırı M. 
Ralliı bu cazeteleria müdürlerini çaiawalı: bu gibi ııep-İyıtrıa Türkiye ile 
Yaaurırisbm .........- ..,.,..c:at ••wiııi doetlıak fikirleriyle kabili telif olma
dtiını anlatmqtrr. 

M. Ralliıin lıu izalıab üzerine hükümetiu siyasetine taraftar olan lıa 
gazetelerden birisi tefrikayi artılı: ne,retmiyeceğini ilan etrnittir. o:ğer ilı:i 
muhalif gazete de bu neıriyata nihayet •• JC 1 tiı . 

Askeri Şura toplanı.qor 
ANKARA, 22 (Telefon) - Askeri tiira azaları bu sabah 

geldiler. Şura bugünlerde içtimalarına baflayacaktır. 

ihraç edilecek biralardan inhi
sar resmi alınmayacak 

ANKARA, 22 (Tew-la) - Yabancı memleketlere gönde
rilecek biralardan tcilo batına bir lruruı inhisar resminin alınma.
muma heyeti vekilece karar YeritmittiT. 

Cenup hududunda bir hafta 
içinde 58 kaçakçı yakalandı 
ANKARA, 22. A. A. - Cenap buduclumuzda birinci lı:inunun iiçünci 

haf1a11 için de miisademeli ye miioademesiz 25 kaçak vak'as; olmuı ve bu 
vak'alarda - biri ölü biri yaralr - olmalı: üzere gümrük muhafaza kıt' alan 
tanafmdan 68 kaçakçı yakalaıımıfbr. 

Kaçoıkçtlardaa 600 lı:iloclaa fala teker biB kiloya yalan gıı:z. 260 kilo 
yiinlü ,,. ipelı:tj kumat ve oair cümriik eşyasiyle 72 hayvan elde ..dilmİftİT. 

Kagseride şiddetli soğuklar 
KA YSERI, 22. A. A. - BiT miiddettenberi havalar açd< f?itliği içia 

ıiddetli ııoiııklar baş göıtermiıtir. Diin cece 1Cğuk 11fınn ahında 14 Ü 

bulmuştur. 

KA YSERI. 22. A. A. - Karaclenize aeli.mlar levbaamı taşıyan ilk tren 
dün gece lıalkm ÇOtkun tenhiiratr ve J1lfBtm Ciimburiyet a \.,.zeleri arasm
da Menin"clea Kayaeri'ye geldi. Karadeniza Kayıericlen de aeltunle.r &i>. 
tür ... Ieri ......,.da .,Prlaadı. 

Şehit Kubilay ihtifali 
IZMIR, 22 (Milliyet) Yarın (bugün) Menemencle şehit 

Kubilay nuıııM bir ihtifal yapılacaktır. 

lzmirde muallimlerle hususi 
muhasebe arasında ihtilaf 

lZMlR, 22 (Milliyet) - Bura ilk mektep muallimlerile 
hususi muhasebe arasında çifte tedrisat ve ücret yüzünden çı
k&n ihtilaf Şurayı Devlet tarafından hususi muhasebe lehine 
lıallıeıa'ilmitlir. 

Su itleri için 
ANKARA, 22 (Telafunla) -
M. Kaatelrıo,nun mutabaHra 

müdür olarak Su itinde Belediye 
tarafmdan istihdamı muh~l
dir. 

M. Kaatelno Nafia V elı:iletile 
prketin devir muameleai haklı:an
da temaalarda bulunmaktadır. 

Ziraar enstitüleri 
binalari 

ANKARA. 22 (Telefnela) -
Zirtıat Enatitülerinden münak•.._ 
ya koıaulan binalar 350 bin liralık 
ketif t.edeline mmukahil 100 bla 
liraya yakm tenzilatla "" 248 bin 
liraya Abdürralımaa Nacl Be1 ah 
deainde kalmqtrr. 

Tekaüde 
Sevkedilen er 

ANKARA, 22 (Telefonla) -
fıunir Jandarma lutaaından Yiiz
batı EnYer Adnan ve Trabzon Jaa 
darına krtaıından Nuri Beyler teki 
üde ıevlıredilmiflerdir. 

Ja.ndanna Umum Kumandanh 
ir Acili mütaYirliğinde çalışan 
lademli Yüzb8't Sım Bey Askeri 
H&lı:im tmıfına nakledilmqtir. ,, 
Gümüş para 
ANKARA, 22 (Telefonla) -

Cümiif para çıkanlması haldunde 
ki liyiba ikmal edilmİ!tir. Layiha 
bugünlerde Heyeti Vekileye tevdi 
edilecektir. 

( Haftalık Siyasi İcmal J fark kalmamıttır. 
••• 

F ransanm Amerika borcunu 
tediye edip etmİyeceği MııD daki
kaya kadar maliim deii)di Hafta 
içiade efkir bir kaç defa detit
ti. Hükümet bazı tartlar altın
da tediyeyi karara alıııqtı. Herriot 
nilkUmetin tediye lefıind'eki nolı:tai 
nazarını parli.maılvda irat ettiii 
güzel bir nutukla izah etti. En-ell 
Framanm imzasına sadık lcalma-
11 lizımdL Saniyen Fransa ln
giltere ile her.Der yürümek mec
buriyetinde idi. Nud ki lnciltere 
bu meselede Fransa ile beraber 
yürüyordu. lngiltere için Ameri· 
kaclan daha iyi tartlar temin et· 
mek mümkün iken aırf teallllüdün 
muhafazası için İngiltere hüku
meti Fratı:aadan aynlmamıştr. 
Fransanm siyasi tecridi demek o
lacak bir kararı vermemelerini 
Herriot yaJyararak talep etti. 

langıcından •nlatılmıttL Esuen 
daha evvel maliye ~ hariciye en
cümenleri hükiimetin kararı a1ey
hinde bir rapor hıızırlamıı
lar. borçlarm tediye edilmemesini 
tavsiye etmiılerdi. Bütün gece de
vam eden bir müzakereden son• 
ra aııbahm saat bet buçuğunda a
raya müracaat edildi. Herriot bü
kiimeti 402 reye brJı 187 rey ile 
ekalliyette kaldı. Bwıwı üzerine 
hükiimet istifa etti. Amerikaya 

tirilemiyor. 
lnıriltereyi medı. Ye Fransayı 

&em yollu s6zler söyendikten son
ra bir kaç gün enrel. Reisicüm
bur Hoover Amerika meclisine 
borçlar hakkındaki noktai nazan
nı bildirdi. Bu noktai nazar yeni 
değildir: Hocwer borçlar ile si· 
lih1arı azaltma •e c:lıan iktua· 
diyatmm ibyuı etrafmda alm•cak 
tedbirler arasında bir miinu&
bet görmektedir. Bumm içia bir 
lmmiayon tefkilini teklif etmek
tedir. Bu komisyonun buı aza
lan teslihatı ualtma lıııınferanaı· 
nm da haları olacağı ıribi, cihan 
ildısadiyatmı ihya için alınacak 
tedbirleri müzakere edealt olan 
konferamm da murahlıulan ola
caklardır. 

toplamak. Amerika Cümhur reisi . 
bunlan o kadar biribirine bağlı ad
dediyor iki heyeti mecmuasını ay
ni murahhaslar müzakere etsinler 
diyor. ıs Kanunuevvel bir fırtın. gibi 

geldi geçti. Amerikaya olllll borçla 
nn tediyesi meselesi Avrupa d'evlet 
!erini ikiye ayırdı: lngiltere. İtal
ya, Çekoslovakya ve Finlandiya 
borçlannı tediye ettiler. Franaa, 
Belçika ve Lehistan tediye etmedi 
ler. Binaenaleyh Lauaaıme tamirat: 
kcnferansından soma borçlar me
selesinde beraber hareket edilme.i 
hakkında lngi'.tere ile Frama ara.
undaki itilaf bozulmut elemektir. 
15 Kinunuevvelde beraber )'iirü• 
yemediler. 

Ancak bütün borçlu de'l'letler 
fu noktada birle,iywlar: ıs ka
nunuevvel taksiti sonuncu tediy&o 
dir. Haziran taksitinin vadesi gel· 
meden evvel her halde Am&o 
rika ile anlaşmak lizımdır. ıs ka-
nunuevvel kıiti i i e eden 

Amerikaya bunu bildirmişlerdir. 
Borçlar meselesinin akıbeti ne 

olursa olsun, her halde 15 kanu
nuevvel 1932 tarihi daima ehena. 
miyetli bir gün olarak batırla:na· 
caktır. Kapitalist sistemin bat· 
lıca istinatgiblarmdan biri "im
zaı2UI" kutsiyeti" tabi • e ifade edi
len mali taabbü.data karfı sadakat 
mefhumu idi. fmzanm kutaiyetini 
miinekat• etmek kapitalist &lemi 
için küfürdü. Allahm mevcudi. 
yeti inkir edilir emma. imzanın 

lrubiyeti baklanda tüphe caiz 
değildir. Kmnüuist Rusya bu yüz

den aforoz edilmitti. Şimdi "kut· 
siyetin"en hararetli mürevYici olan 
Fransa, IS kanunuevvelde ayni 
ıünahı keodisi de işlemiş bulunu

or. Hi olmazsa artık bu nokta- Parlimentonun hükUmete mu-

olan borç ta ıs klmuwen-elde t• 
di:re edilmedi. 

Franau: pu!imentosumm bu 
karan Amerikada bir heyecan u
yandırdı. Ameribldann bu ka
ran beklemedikleri anlatılıyor. Fa 
kat heyecan uzun sürmedi. Fran
aaya karşı bazı mukabeleibilmi
aillerden bahsedildi. Bununla bera
ber henüz verilmit bir karar yok:. 
tur. Garbi Avrupa memleketlerin· 
de bu nevi hareketler o kadar 
hesaba katdmamıtlır ki, vi.ki ol-

Hoover'"m hedefi fU olduğu 
lllllatılıyıor: T esliblWtm ualblması, 
beynelmilel bol'Çlar, cihan iktı· 
aadiyatı meselelerini biribirine 
bağlamak ve bunlan hep bera-

Amerika Cümhur reisleri ta· 
rafından ileri· sürülen teklifler. 
1ı111eU olmasa da daima ehemmi
yetle telikki edilir. Hoaver'in tek
lifi ne derece amelidir burası ma· 
liiın değil Fakat zaafı fUradadır 
ki, HooVoer iki ay sonra iktida· 
n terkediyor. Onun yerine geçe
c:e1ı: olan Roosevelt te ayni fı· 
kirde olmadığını ifade etmiştir. 
Bu vaziyette eğer Hoover, yeni 
Cümhur reisinin bu ifadesine rağ· 
men bir komisyon letkil etse da· 
hi, bu komisyon kanır verinceye 
kadar hükumet ve meclis değite
ceğinden bu kararın bir laymeti 
olamaz. Hoover'in gid'er ayak Roo
ıevelt' e rağmen böyle bir teşefr 
büste bulumna11 aykın olur. 

Rooseyelt'e gelince; yeni Rei-



Türkiye içinde 
Ekonomi 

'Türkische Pos , yanlış 
rakamlarla oynuyor 

• 
Guya Türkiye, lsviçreden son. 

ra en pahalı memleketmiş! 
Şehrimizde >Jmanca inli~ e

den " Türkiache Poıt" gazeteaı ge
çc.n nüahalarından birinde garip 
bir yazı nefretti. Son zamanlarda 
Almanyada hayat pahalılığının 
artma11 sebebile oradaki tebaamı 
tın Türk konaoloabaneıine müra· 
caatla muavenet talebinde bulun
duklarım yazdıktan aonra, aon ay
larda Almanyadaki Endeks ra• 
ltamlarım teıbit ve tetkik etmek
te ye bundan kendine göre bazı 
neticeler çıkarmaktadır. 

" T ürkiache Post ,. un vardığı 
neticeler tunlardır: Evvel&, Al· 
manya Türldyeden ucuzdur. Son
ra Türkiye lıviçreden aonra dün· 
Yamn en pahalı memleketidir. 

Bütün bunlara cevap vermeden 
evvel söylemek laznndır ki, "Tür· 
kiach~ Poat" gazetesi bu t etkikin· 
de temamile yanlıt bir yola düt
nıU.tür. Çünkü aldığı rakamlar 
Ticaret odaıımn geçimne endeksi 
Din altın paraya ııöre olan kıamın
dadır. Halbuki bugün Türkiyede 
rayiç akçanm evrakı nakliye oldu 
iunun ve bunun da altına naza
ra.n tam tekilde iatabilize edilme
ınif bulunduğunun göz önünde 
tutulması laznndır. Endeksteki he 
aaplar da bu cihet daima göz Ö
nünde tutularak yapılmıştır. • 

''Türkiache Poat" un nereden 
11.ldılı maliim olmayan rakamlan• 
nm da yanlı§ olduğu görülmekte
dir. Elde mevcut istatistikler bu 
neticeyi Yermektedir. "Türkiache 
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Poıt" 1932 ıeneai eyliihinde Al
manyarun hayat pahalığı derece
sini 1913-1914 = 100 e nazaran 
114,9 olarak göstermektedir. Hal 
buki Alman istatistiklerine naza
ran, 119,5 ve en doğru addetmek 
Yaziyetindo bulunduğumuz Cemi
yeti Akvam iıtatiatiklerine naza
ran da 119,5 tur, 

1914 seneai birinci mafına naza 
ran Türldyenin 1932 eyliilünde 
hayat pahalrlığı dereceai - Cemi 
yeti Akvam istatiatiklerinin de 
doğru olarak aynen kabul ettiği 
Ticaret Odası iıtatistiklerine naza 
ran - evrakı nakliye Üzerinden 
1132 ve altın paraya göre 122.5 
tur. Doğru bir tekil olmamakla 
beraber altın para esası üzerinden 
bir mukayeae yaparsak, bizde 914 
de nazaran hayat pahalılı&ı dere
cesinin 122.5 olduğuna nazaran 
Cemiyeti Akvflm iıtatiıtiklerine 
göre Belçika 184, Danimarka 156, 
Mısır 128. Finlandva 132, Yuna• 
ni&tan 124,4, lrlan•:a 153, lıalya 
124, Norveç 149, Holanda 141 ve 
lıviçre 136 olarak bize nazaran 
daha pahalıdır. 

Su hale ııöre Türkiyenin paha· 
lılık noktai nazarından dünyanm 
ikinci memleketi olduğu nereden 
çıkıyor? 

Susam isteniyor 
YugoslAvyat!An bir müeaae.., 

müıtacel kaydile ve bir Yugoslav 
limanına teslim şartile külliyetli 
milttarda ausam alacağını Ticaret 
boraaama bildirmiıtir. 

Cemal ve Vehbi B. 
ler Atinaya gittiler 

Yunaniıtanla memleketimiz a• 
rasrnda cereyan etmekte ol~.n iktı
sadi müzakera'a hükiimetimiz na 
mma iştirake memur edilen ihra
cat ofisi müdürii Cemal ve Tica· 
ret Odası umumi kab'bi Vehbi B. 
)er dün Tevere vapurile Pireye 
hareket etmişlerdir. 

Cemal ve Vehbi Beyler bugün 
Atinada bu' - nacaklar ve Atina 
aefirimiz Enis Beyin riyaseti al
tında y1\rm müzakerata dev11:m o
lunacaktır. Murahhaılar yeni ta
limah hamil bulunmaktadırlar. 

Muhtarlar 
Seçildiler 

Bu münasebetle bazı 
yerlerde davullarla 
tezahürat yapıldı 

Dün akıam ıehrimizin bütün 
mahallatında muhtar intihabatı· 
na başlanmıştır. intihabata bugün 
ve bu akşam da devam edilecek
tir. Bu gece lı er tarafta İntihabat 
neticel~nmiş olacaktır. 

1'-anun mucibince, yeni muhtar 
ve ihtiyar heyetleri her tarafta 1 
k .. nunusaniden itibaren vazifeye 
bnşlıyacaklarcır. 

C. H. F. ocakların"' aeçtikleri 
namzetler taıvip edilmiştir. Her 
Y~r~e bu namzetlerin seçildikleri 
gorulmektedir. 

Muhtar İntihabatı münasebeti· 
le, dün intihap yapılan ç"rtı. pa· 
zar ve nuoh,.llelerde davul çıkan
)arak halk tarafından tezahürat
ta bulunuhnuştur. 
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Türkiyeyi neler yazılıyor? 

Yol ve lağım 
Parası 

Tahakkukatı ikmal 
edilen yerler

den para istenecek 
Son seneler zarfında ,ehrimiz

de müceddeden yapılan lağım 
ve kaldırımlar masarifinin kıs· 
men oralardaki emlak sahiplerin
den alındığı maliimdur. Belediye 
muhasebesi, yeni Belediye vergi 
ve resimleri kanunundan aonra 
yapılmıı olan yeni kaldırnn ve 
l&ğımlann infaaı için giden ma.a-
raflan peyderpey tahakkuk ettir
mektedir. 

Tahsilat için bu tahakkukatın 
neticesi heklenmiyecektir. Bele
diye, kanunusaniden itibaren, ıa
hakkukatı ikmal edilen mıntaka
lardaki alakadar emlak sahiple
rini birer ihbarname ile, bu hu
sustaki horçlanru mukasaatan te
diyeye davete hazırlanmaktadır. 
Bu ıuretle, tahakkukatı bittikçe 
diğer mmtakalarda da tebligat 
yapılacaktır. 

Henüz her mıntakaya ait ta
hakkukat yapılamadığından, be
lediyenin bu suretle yapacağı to.h 
ailat yekiinu maliim değildir. 

Bir tarafında bina 
bulunan yollar 

Malum olduğu üzere, yeni ya
pılmıt olan kaldınm ve lainnla· 
nn bir kmm masarifi İnf&İyeıi, 
o yol ve lağnnm geçtiği ııokakla
nn il<i tarafındaki bina sahiple
rinden alınacaktır. Bazı yerlerde, 
sokakların yalnız bir tarafında bi 
na, diğer tarafında mesela deniz 
bulunmaktadır. Belediye, böyle 
yerlerdeki bina sahiplerinden, 
kartılannda da bina varm~ gi
bi, yalnız hisselerine dütecek pa· 
rayı tahail edecektir. 

Terkosun devri 
Ankarada bulunan Vali ve Be 

lediye reisi Muhiddin B. in önü
müzdeki hafta içinde avdet ede
bileceği anlatılmı§tır. 

Belediye reis muavini Hamit 
Bey Terkoı meselesile bizzat Mu· 
hiddin Beyin Ankarada mefgul 
olduğunu. Terko•un belediyeye 
devri geçikeceğine dair çıkan ri
vayetlerin ne dereceye kadar 
doğru olduğundan haberdar ol
madığını söylemiştir. 

Belediye mehafilinde, bu riva• 
yetlere asılsız nazarile bakılmak
ta ve Terkoı'un ay başından ev
vel hükiimetçe mübayaasına ait 
formalitelerin bitirilerek, kanunu· 
ıanide belediyeye devrine intizar 
edilmektedir. 

Belediye, firketin mevcut kad· 
rosunu ıimdilik aynen muhafaza 
etmek kararındadır. 

Göztepe ve Erenköy 
elektriği 

Erenköy ve Göztepeye elektn1c 
cereyanı verilmeıi ancak yaza 
doğru ltabil olabileceği anl~ıl
mııtır. Oralarda tesisat için para 
verenlerden istiyenlere, elektrik 
~irketince, paralan iade edilmek
tedir. 

Şehir ikraz sand ğı 
Belediyenin Küçük Şefkat San· 

dığ'ı muamelitının tevsii ve .enna 
ye~inin tezyidi auretile bir JP,hir 
ikraz •andı~ halini alması diifü
nülınektedir. 

Belediyeden Noel 
ağacı istediler 

Bazı l'Cltcbilcr Noel ağıocı t..danlci 
için Belediyenin tavassutunu rica et
mitlerae de, ağaç keoilmeai menedil-

Mahkemelerde 

Çobanı dumdum kur
şunuyla mı vurmuşlar 

Ylllgette 

Tahrir 
İşleri 

ı "Ege,, ye haciz 
Koyduran 

Beyazıt mıntakası 
bitirilmek üzre .• 

Davacı vekili kurşunun nerede 
bulunduğunun tahkikini istedi 

Müsakkafat tahriri itleri haylı 
ilerlemiştir. Beyazıt mmtakaıında 
meıgul olan 13 numaralı tahrir 
komisyonu, elinde bulunan 680 
parça İften bef yüzünü bitirmİf· 
tir. Silivrinin Celaliye köyünde ço

ban Mustafayı öldürmekten maz
nun Nuhçe ile Huaeynin muhake· 
melerine dün devam edilmif, bir· 
çok fahit dinlenilıniıtir. 
Şahitlerden bir mübatir tayanı 

dikkat ifadelerde bulunmuf ve 
ıv.tuatafanın bir badem ağacı kır
dığı için kasten öldürüldüğünü 
söylemiştir. 

Şahitler dinledildikten aonra, 
davacı vekili Nuri Bey ayağa kalk 
mıt ve: 

- Doktor raporu ile sabittir ki 
çoban Mustafa dUnı dum kurtunu 
ile öldürülmüştür. Beynelmilel 
La Heyi konferanamda ( 1) kul
lanılma11 menedilen bu kurtunu 
maznunlar nerede bulmuılardır, 
bu cihetin tahkikini isterim, de
miıtir. 

Muhakeme bu cihetin tahkiki 
ve gelmiyen bazı tahitlerin celbi 
için baıka güne kalmııtır. 

Zeyrek cinayeti 
davasına başlandı 

Zeyrekte baldızımn oğlu Liitfi 
Efendiyi öldürtmekten suçlu kaba 
sakal zade Mehmet Ali Efendiyle 
Liitfi Efendiyi öldürmekten ıuçlu 
Cemal ve Bedri Efendilerin mu
hakemelerine dün ağırceza mah· 
kemeıinde batlanmıştır. 

Mahkemede suçluların hepai 
cürümlerini inkar etmitl,.rdir. Da 
vacı olan Mehmet Ali ıLndinin 
baldızı eniştesinin her akşam rakı 
içtiğini, eve sarhoş geldiğini, bu 
yüzden Lı'.itfi Efendinin oğluna 
muğber olarak öldürttüğünü iddia 
etıni•lerdir. Şahitlerden hepsi cİ· 
nayeİi görmediklerin ve Mehmet 
Ali Efendinin öldürttüğüne dair 
maliimatlan bulumnadıfım söyle
mişlerdir. 

Y aln12 ~ahitlerden dııvacınm 
dftmadı ve öidür"len Lı'.itfi Efen· 
dinin eni,teai polia Ziya Efendi cİ· 

... ·-··-···-········-------··-
eliği için bu zevabn anuau iı'af ecli
lememiıtir. 

1500 yeni lamba 
Belediye ile Elektrik Şirketi a

rasmda yapılan itilafname mucİ· 
bince, tirket, ıehrin muhtelif 
semtlerinde aokaklara (500) yeni 
lamba koyacaktı. Yapılan tetki
kat neticesinde, 500 lambanın ıeh 
rin tenvirat ihtiyacını aıgari nis
bette dahi karşılıyamıyacağı anlatıl· 
<lığından Belediye yeni bir iıilifla bu 
500 lambanın 1500 e iblağına karar 
vermittir. Bu 1500 yeni lambamn 
konulacağı aokaklann teabitine 
çalışılmaktadır. 

Yeni bir kalem 
açılmıyacak 

lş ariyanlara it bulmak İçin Be
lediye müstahdemin tubeıinde ye• 
ni bir kalem tesis edilınek üze· 
re yeni bütçeye ta hıiaat konula· 
cağı bir akşam refikimiz tarafın· 
dan yazılmıştır. · 

Belediye reis muavini Hamit B. 
henüz bütçe hazırlıima bile baş· 
lanmış olmadığını ve böyle bir ka· 
rar da verilmediğini söylemittir. 

Kadıköy itfaiyesi 
Kadıköy itfaiye grupunda da 

bir tahrip müfrezesi te§kil edil
miştir. 

Yeni alman itfaiye makineleri 
kabulü katiıini mÜtE<ıkıp gruplara 
taksim edilecektir. 

nayeti görmemekle beraber kayın 
biraderinin eniıtesi Mehmet Ali 
Efendi tarafından öldürtüldüğüne 
kani bulunduğunu söylemiıtir. 

Mahkeme bazı ıahitlerin celbi 
için 9 ıubata kalmıştır. 

Ankara caddesinde
ki otomobil kazası 

Ankara caddesindeki otomobil 
faciasmm mea'ulü addedilerek 
muhakeme altına alman Emin 
Vafi Beyin muhakemesine dün 
Ağırceza mahkemesinde devam 
edilmi,tir • 

Dünkü muhakemede gene ehli 
hibre dinlenilmİf, bu dinlenit ea
nasmda iddia makamı ile müda· 
faa vekil• Sadi Rıza Bey arasında 
tiddetli münakaıalar olmuıtur. 

Neticede iddia makamını itııal 
eden Kaşif Bey Emin Vafi Beyin 
kazadan mes'ul olduğunu iddia 
etmiş ve ceza kanununun 455 inci 
maddesinin aon fıkrası mucibince 
ceza veriJmeaini iatemittir. 

Sadi Rıza Beyin müdafaası da 
münaka,ah olmut. saat 10,30 da 
ba~hyan muhakeme saat 13,30 a 
kadar devam etmi~tir. Sadi Bey 
neticede beraet istemi~tir. Muha· 
keme ı. arar tefhimi için 5 kanunu 
saniye kalmıftır. 

Kaybolan kamarot 
Dumlupınar vapuru hadiae•İ· 

nin muhakemeıine dün Ağırceza 
mahkemesinde devam edilmiıtir. 

Malüm oldufu üzere, bu vapur 
Karadenizden gelirken kamarot• 
)ardan Feyzi Efendi ortadan kay· 
bolmuş, komanyacı Süleyman E
fendi isminde biriai de Feyziyi de
nize attıiı iddiasıyla tevkif edil
mitti. 

Geçen celaede mahkemeye Ka· 
oımpa,ada 12 numaralı hanede 
kamarot Rıza imzasıyla bir mek· 
tup gelmit ve bu mektubu yazan 
Rıza Efendinin tahit 11fatıyla cel· 
bi tekrrür etmişti. Fakat dünkü 

Mali aene nihayetine kadar it· 
)erin bitirilmesi mukarrerdir. 

933 mali senesinde yeni teabit 
edilen vergi alınacaktır. Tahrir 
komiayonlanna halk namına ta. 
yin edilen azadan bazılan itleri· 
ne muntazaman gelmediklerinden 
bunlann yerine batkalannm ta· 
yini vilayete bildirilmiftİr. 

Vergi tahsilatı iyi 
latanbulun vergi tahsilah, bu 

sene geçen seneden daha iyidir. 
Memurlar verginin bakayaya kal· 
maması için ftt.hıilata çok ehem· 
miyet vermektedirler. Bu aene 
vergiden dolayı haciz muamelesi 
de az olmuştur. 

Defterdarlık 
Te,kilatı 

latanbul maliye itleri bir def. 
terdarlık ile malmüdürlükleri ta
rafından idare edilmektedir. 

Bu usulün bazı mahzurlan gö 
rüldüğü ve ıslahı cihetleri defter
darlıktan Maliye Vekaletine bil· 
dirilmittir. 

Defterdar ıubeleri 
gezdi 

Defterdar Mustafa Bey dün 
maliye tubelerini teftiş etmİ§tir. 

Nüfus Umumt 
Müdürü 

Nüfus umumi müdürü Ali Ca· 
)ip Bey bu hafta içinde tehrimize 
gelecektir. lakin idaresi de Nü
fus umumi müdüriyetine bağlı ol· 
duğundan Ali Galip Beyin bura
da iakan işlerile de metgul olaca· 
ğı söylenmektedir. 

Mehmet Raufun 
Ölümünün 
Yıldönümü 

"Eylül~ muharriri Mehmet Rauf, 
geçen sene tam bugün öldü. Meh

muhakemede bu adreste Rıza İı· 1 --~-~ met Ranf, Edebi· 
yatı cedide üde
başı içinde en 
mumtaz bir aah
aiyetti. Onun pek 
erken ufo: ü ede
biyat' alemimiz· 
de ve he;>imizin 
İçinde derin ve 
doldurulmaz bir 
botluk bırakmıı
tır. Onu geçen 
aene toprağa tev• 
di eden bizler, bir 
ıcne aonra aan ki 
buııün. imit gibi 

minde kimae bulunmadığı ımlatıl· 1 
ımı tevıii tahkikata da lüzum gö. 
ri.ilmcmittir. 

Muhakeme iddianın serdi için 
ayın 28 inci viinüne bırakılmııtır. 

Terkos aleyhinde 
bir dava kazanıldı 
Genç. Mü-

nim Mnıtafa B. tarafından Terkoa 
Şirketi aleyhine, au vermediği bal 
de abonelerinden tam abone be
deli tahsil etme•inden dolayı açı· 
lan dava neticelenmi,tir. Mahke
me kar,.rma göre. tirketin hafta· 
)arca abonelerini susuz bıraktığı 
ve fazla para tahsil ettiği sabit ol· 
muş, haksız olarak aldığı parala
rm iadesine ve maaa.rifi muhake
menin tediyesine mahkiim olmu;ı-
t ·r .. 

Esnaf Bankası 
• • 

nızamnamesı 

Esnaf Bankası aermayeıinin 
tezyidi ve tamam.ile esnafJ.n kre
di ihtiyacını temine çalı,maaı için 
nizamnamenin tadili dilfünülmek 
tedir. 

"" .yıu .uznü, ayni matemi 
•"Ç eksilmemit bir halde duyuyoruz. 
Ve bu boşluk ve hu acıyı ebediyete 
kadar da hiaaetmcğe mahkiımuz. 

Mehmet Rauf, romanlarında çok 
hisli bir şairdi. Ona Eylül muharriri 
demek öteki eserlerinin değerinden 
bir şey eksiltmek demek değildir. 

Eylül muharriri onun dudaklan
mizda en çek yer etmiş bir ismidir. 
Bila İstisna hepai ııü zel, hepsi Eylül, 
ayannda olan eserlerini türk edebi
yat kütüphanesine hediye ederek 
gö7!erini kapayan Mehmet Raufun 
hatirasini taziz edcrk~n onu kayb~ 
den ge-nçliği, ailesini ve bütün onu 
ve edebiyatını ıev~n karilerimW 
tekrar tekrar taziye ederiz. 

Seyrisef ain bir bu
çuk milyon istiyor 
Seyriıefainin Ege vapuruna Pire 

de iki defa Hiriatomoa Uıninde 
ldarei mahauaadan alacaI.;ı biri· 
nin tqebbüaile haciz konulmuş· 
tu. Fakat yapılan teıcbbüaler ü
zerine bu hactzler fekkolunnıut
tur. 

Fakat Hiriatomos boş durma• 
mıı1 mahkeme reisinin fekki ha· 
ciz karan. aleyhinde mahkemeye 
müracaat etmiştir. Diğer taraftan 
Seyrisefain de, eski ticareti bahri· 
ye mahk~me.sinin ilimı altına yan 
1ı,hkla konulan tasdik işaretinin 
tashihi ve bir devlet mÜeueRaİ 
olan Seyriaefain vapurlarına iki 
defa hakaız olarak ve •uiniyetle 
haciz kodurtarak gemiyi iki defa 
yolundan alıkoyan lliristomos a· 
leyhine (1.500.000) drahmilik bir 
tazminat davaaı açmıştır. Bu işi 
takip için avukat Emin Ali Bey 
Pireye gitınit, bir kaç gün kaldık· 
tan sonra dönmüştür. Seyriaefai
nin bu davasını Pirede temyİ7 a· 
vukatlarmdan M. Andonyadia ile 
istinaf avukatlanndan M. Vulvo
liı takip edeceklerdir. 

lnhlaarlarda 

Finlandiya 
Türkleri 

Türk tütün ve siga· 
raları istiyorlar 

Türk tütün Ye sigaralarını Fin
landiya' da sattırmak için bir teşeı.. 
büs vaki olmuştur. Şimdiye kadar 
Hamburgta işlenen tütünlerinüz,ora
da ecnebi tütünlerile hnştınldıktftn 
aonra bazı, Rum, Ermeni ve Yahu
diler tarafından Finlandiyaya ihraç 
edilmekte, bunlar da Finlandiya'da 
Türk tütünü diye satılmakta idi. Bu 
nu nazan dikkate alan Finlandiya 
Türklerinden bazılan, bir mektupla 
inhisar idaresine müracaat ederttk 
Türkiyeden doğrudan doğraya Fin 
landiyaya yaprak tütün ihracım trk· 
lif etmişlerdir. Finlandiya'da mıunul 
a;garadan ağır gÜmrü k resmi alın .. 
makta olduğundan mütet<'bbisler, 
yıılnı:z yaprak tütün İatemitler~ir.la 
hisar idaresi hu teklifi yapan Finlan 
cliyalı Türklerle muhabereye gint· 
miı, buradan nümune olarak bir mik 
tar yaprak tütün gönd<'t'IDi,tir. ~ .... 
raitte anlatıldığı takdirde bir muka
vele aktedilecektir. 

Türk-Yunan 
Mahkemesinde 

Muhtelit Türk • Yunan Hakem 
Mahkemesi, dün toplanmış ve 10 
davamn aleni mürafaası yapılmıt
tır. 

Bu daYalardan biri, Yunan teba 
ll3mdan Bazil Sikotaş isminde bi
ri tarafından hükı'.imetimiz alcy. 
hine açılmıştır. Müddei, vaktilc 
eski O!manlı Hiik\ınıcti zamanm• 
da, Balıkeair'de Uluçam denilen 
ormanın İşletme imtiyazını a tdığı 
nı, harbi umumi dolayısile işlete
mediği bu ormana bilahare hükii· 
metçe vuiyet edildiğini idd' :ı ve 
60 bin Türk lirası znrar vezİyan 
taltp etmektedir. Bu dava, müra
faası yapılmış ve karara kalnuı· 
tır. 

Dün mürafaalnn yapılan di ;:;.er 
9 dava, gayri meni ıl bir t:ı! ım 
emlikin iaJesine aitti, Bu dava 1 r 
da t lebe.Jilen para vekı'.inu 170 
bin Türk lirası tutmaktadır. Ma h· 
keme, bunlar için muhtelif karar 
lar vcnni~tir. 

Türk • Yunan Mahkem~ıi, a· 
yın 29 uncu günü de tephnac•k 
ve ol'Ün de 15 davanın mürafaaaı 
yapılacaktır. 

da müspet bir söz söylemiş değil
dır. İntihabat mücadelesinden be
ri bir takım müphem çarelerden 
bahseolyor. Fakat henüz müsbet 
hir teklif ileri sürecek vaziyete 
gelmemittir. Binaena.leyh borçla· 
rın ne olacağı ancak yeni Cüm
h r resi Rooscvelt martm dördün. 
cü günü Uctidara geçtikten son
ra belli olacaktır. 

* * * Fransızlara gelince; Boncour 
h kümeli beyannamesini bugün. 
(dünkü perşembe) okuyacaktır. 
Ancak Herr~t hükumetini iskata 
ka<:ar g:iden bir meclis Boncour 
ilcti ·:ıra geçt 'J:ten sonra borçlar 
iı inı:!elci noktai nazarını de~iştire
cck değiluir. Bancour da bu şart
ın b ü l<umcti ka h'.ll etmiş bu!unu
Y r . Yeni [' !:'nccur hiikumeti. Her
riot hükmctin-'ıt:n fnr'.csızaır. Yeni 
nazır ve mi' t ~arlard:ın yirmi ka
darı eski hükWnete dahildiler. 

değilci:r. B!r defa olan oldu. Fil
hakika Fransızlar yaptıktan işin 
ciddiyetini sonradan anlamağa baş 
lamışlardır. En cic:cli gazeteleri, 
işin bu raddeye gelmesinden mü
teessir göriiT.üyorlar. Fransanm 
iflas· ilan ettiği takdir ecliliym-. 
Hem de işin ayıp tarafı, tediye
ye kab'liyeti olc!uğu halde 
Frunsa iflas etmittir. Binaenaleyh 
bu iflas lekesi baki kaldıkça F ran
ıızlar rahat etmiyeceklerdir. Bu
nunla beraber yeni hükümet hter
se bunu bir müddet tehir edebi
lir. 

Fırka 1926 s>enesinde olduğu gibi 
yeni bir imtihan geçiriyor. Ve mu
vaffak clamazsa. belki de 1926 da· 
ki mali iliktatörlük tekrar avdet e
ciecektir. 

• • • 
Alına:nyada Von Schleicber 

hükümeti çok iyi karşılandı. Yeni 
Baıvekil beyannamesini radyo ile 
bütün millete ve dünyaya hitap ede 
rek okuciu. Başvekillerin beyan
namelerini mecliste okumaları te
amül iken Von Schleicher'in bu 
hareketi taamülden bir ayrılıştır. 
Fakat her halde halkın takdir ede
ceği bir aynlıştır. Alman Başve
kilinin beyannamesi lstabuldaın 
da işitilcii. 

etmiştir. Almanya silahlamnak is
temiyor. Fakat müsavat İstiyor. 
Silahlarda müsavat, emniyette mü 
aavat .•• Zaten beşler -konferansı· 
11m da kabul etliği prensip bu db
ğil mi idi? Demek Von Schleicher 
esaslarda beşler konferansınm ka. 
rarlann<lan aynlmaycr. Bakalım 
tatbikatında nasıl a11latacaklar. 

Yeni Ba~vekil, Von Papen za
manında alman bir çok §İddet ted
birlerini terketmi~tir. F evkali.de 
mahkemeleri kaldırmış ve affı u
mumi ilan etmiştir Fırkalarla mü• 
nasebeti yolundadır. Yalnız Hit
ler fırkasile münasebeti mun•a· 
zam değilcıir. Von Schleicher'in 
bir zayıf noktası budur. Ancak 
Hitlerhtlel' de hüküm,.te karşı ta
kip ed'lccck siyasette ikiye ay
nlmışludır. Biri hül<:funetle bera
ber yur'...mek taraftan ola~ Stras
ser, diğeri d

0

e Hitler... Şimdilik 
Hitler tanıftarlan gıılip görünü-

yeti ile Batvekilin esasen anlat
mağa bile teşebbüs edemiyeceği 
komünistler istisna edilecek olur· 
ı;a, meclist>e diğer fırkalarla mü· 
naselıatı İyidir. Ancak §Unu d'a ha
tırlamak :azımdır ki Hitleriıtler
le komünistler meclisin ekseriyeti
ni te;kil ediyorlar. 

• • • 
İngiliz - lran petrol tirketi· 

nin imtiyazı rres~leai yüzünden 
çıkan ihtilaf Milletler cemiyetine 
aksetti. İngiltere lran hükümetine 
ultimatoma benzeyen bir nota tev
di ederek, ilga hakkındaki karar 
geri alınmadığı takdirde işi La 
Haye mahkemesinin ~akemliğine 
havale edeceğini bildil'Il)İ~ti. İran 
hükümeti ihtiliifm La Haye'e 
gic: miyeceğini söyleyerek lngi te
re tarafından tehdit edildiğini ile
ri sürdü. Ve Milletler cemiyetine 
'Şikayet edeceğimi bildirdi. fngil· 
tere hükumeti daha evvel davra-

cele olmu~tur ki İran, mf"sele ge
çen pazartesi Millet'er cemiyetin· 
de müzakere ediliiiği zaman Ce
nevreye mümessil gönderememi•ti. 
Binaenaleyh <lava pas'kalya tatille
rinden sonraya kalmıştır. 

Her iki hükümeti:n de arada 
bir anlaşmaya varmak için çalı~
caklan zannediliyor. Esasen ihti· 
laf zannedildiği kular derin de
ğildir. lran imtiyazı ilga etmekle 
beraber, yeni ve lrana daha elverit
li ıartlarla bir imtiyaz vermeğc 
•ıazır olduğunu bildiriyor. Yan\ 
lran petrollerini claha pahalı sat· 
mak istiyor. İngiliz er de bumı 
takdir etmeğe başlamışlardır. 
Harpten evvel yapılan bütün mu
kaveleler zam!l.'ll!l göre değiştiril· 
miştir. 1901 a~e.:imı'c yapıl n bir 
petrol mukavelesinin de deı>.iş İ· 
rilmesi tabii görülmd'dir. Ymi 
mukaveleye meseli. lngiliz şİr· 
;lretlerinin Irak hüldimetile aktd· 

Fakat hükumetm tehir edemi~ 
yecegı me:1ele bütçenin tevzini 
meselesidir ki, eski hükfunet için 
de en mühim teh'ike bu idi. Ye
ni Fransız hükfunetitin bundan 
sonra en çok meşg•ıl olacağı me
sele bu olacaktır. Ve mukadde
ratı da bu meseleyi halle<li;> ebne.. 
mesine bağlı kalacaktır. Sosya-

Von Schleicher hırl<kmda bes
lenen en büyük enaişe AJmanya
nın c!erhal sil?.:tılanmasma taraftar 
olduğu ha~kmdaki i·anaat idt 
Ve başveka1ete geçmezden evvel
ki bazı sözleri böyle bir kana~tin 

leri mukaveie esas olarak alma· 
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Geçinme Dünyası 
Genç Oıman, naaılaa, ııazeteci- j zeteci tabirile titirip heyecanlı bir 

!iğe heves etmiıti. Girdiği gaze· tekle aokamaz mıyım diye dütiin· 
lede de kendisine polis muhbirliği dü. Hakikaten yılbaşında bir zi
ni vennitlerdi. latanbul gazete· yafet aofra11 hiç te fena bir teY 
leri koca şehrin bütün zabıta vak'· değildi. 
alarmı, poliı müdiriyetinde iıtih- Matbaaya geldi ve yazmağa 
barat büroau denilen yerden ahr- baıladı: 
Jar. Bütün merkezlerin müdiri.. . • .. 
yete gönderdiği raporlar, ayni za· Saldırma ıle d11ello 
manda gazetelere de bildirilmek Beyoğlunda, Hacıkaamı soka. 
üzere bu büroya tevdi edilir. ğında dün mühim bir hadiae ol· 

Fakat Genç Osman açıkgöz bir muıtur. iki arkadat bir elma soy· 
çocuktu. Bu bürodan gazetelere mak yÜzünden evvela münakata 
verilen zabıta vak'alarının kifa· ile ba9hyan büyük bir kavgaya 
yetaizliğini çarçabuk hisaeti. giri9mişlf'r ve her ikiıi de hamil ol· 
Herhangi bir hadiseyi telleyip pul dukları saldırmalarla .... " 
!ayıp yazmak için, reami üsluba Altında düelloyu tarif eden o· 
girmif on, onbeter satırlık rapor· tuz satır kadar daha yazı .. polisin 
!ardan bir teY çıkaramıyacağını meseleyi ehemmiyetle tahkik et· 
anlamıştı. tii{i ve saire .... 

Gazeteye yeni girdiği için, ay- Genç Osman yazısmı bitirdik-

· 23.KA.NUNUEVVEL 19:tc. 
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Bugünldi program 

RADYO 
\!11 .................................. ~~ 

17-17.45: Müıerref Hanun. 
17.45-_lSı Gramofon. 
18-19: Kemal Niyazi Be:r ve 

arkadaılan. 
19--20: Orkeıtra. 
20: Erteli günün radyo prog· 

ramı ve saat ayan. 
20-20.30: Belkia Hanım. 
20.30-21.30: Hanımlar aaz 

heyeti. 
21.30-22.30: Orkestra, ajanı 

borsa, saat ayarı. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 16.35: Gra

mofon. 18.05: Orkeıtra. 19.05: 
Vilna'dan: Kilise muıikiıi. (org 
ile). 20.05: Muhtelif. 21.20: Yu
goalavyalı eserlerden senfonik 
konaer. 24.055: Caz. 

VIY ANA 517 m. 

R 1 C HAR TA U B E R 1 in 

A k ti k b ·r emsalsiz filmi 
vu a ' yapa 1 ır B 1 R A Ş K N A G M E S 1 ' ni 

mi, yapamaz mı? ı B u e ün M A J t K 'te 

lzmirden bildiriliyor: Ku,adaıın· görünüz ve emsalsiz bir gün yaşayınız. 
da erkek kıyafetine girerek ve yolu- tlaveten : Radio dünya havadisleri. 

nu bekliyerek ni§Anlmnın üvey ha- Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

bası Kodu Riza Efendiyi öldiinnekle 1 il••••••-::::::~~;::::---;~~~~:-~:::: 
maznun Müşerref Hanımın muha- , B U g Ü n 
kemeaine dün Ağırcezada nakzen de • • 1 

ı 'ş Ve lşçJ• Harikulade bir film görmek vam edilmittir. Müşerref Hanımın i 
ilk muhakemesinde beraetine karar ._ _____________ _. istcyenler 

verilmiıti, fakat temyiz mahkemeai ELHAMRA ve MELEK 
b kar baz be 1 d k Milliyet bu aütunda İf ile İffİ sinemaların~ ko•arak 

u an 1 se P er en na zet- istiyenlere taııasnıt ediyor. it ' 
mitti. Nakzen cereyan eden mu- ile İfçİ istiyenler bir mektup- •İnemacdık dünyasının en par. 
hakeme son ıafhada bulunmaktadır. la fı büromuza müracaat et- lak iki yıldızı 

Müterref Hanım, henüz yinni ya- melidirler. GRET A GARBO 
şındadır. Oç ıene evel tevkif edilmit. j

11 
• 

onbes ay hapiı yatını, ve beraet ... y ısteyenler 
derek hapisaneden çıkmıftı. Açık 

kt b. 1 • · ba L • * Beyoğlu Aynah çeşme zeren so-ren e ır man o gıymış. şına wr 

ve 

RAMON NOVARRO 
tarafından yaratılan 

MATA-HARI 
ga ve alaturka mütedil Ücretle aile· şaheaerler şaheserini görecek. 

Gelen evrak ııeri verilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku
ru;tur. Gazete ve matbaaya ait 
işler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz il&nlarm me
ı' !iyetini kabul etmez 

ni zamanda, patronlarının da gö.. ten sonra, içinden bir ümide dü, .. 

1 

züne girmek lazungeldiğini takdir tü: 
ediyordu. Gençti, zeki idi. Ona - Belki de beş lira, olmazsa 

17.40: Taganni konseri. - Mü· 
sahabeler. 21.20: Yasa Prihoda 
(oskestra konseri). 22.35: (Gra· 
mofon) Hilton takmunın plakla
rı. 23.05: Bar musikiai. 

BUDAPEŞTE 550 m. 

şarpa örtmüttü. 1 kağı No 21 piyanist Melek. Alafran-

Son celsede: ı · d · · h · ere pıyano ersı verıyorum ta rıren 
- Sabık Adliye Vekili Kutada'lı .. d'I · · 1 

Mah E B "daf bi muracaat e ı mcsı rıca o unur. mut sat ey mu aamı z-

terdir, Bugün matineler: 
Elhamra'da saat: 
. 12.30 • 2.30 . 4.30 - 6.30 

Melek'te saat : 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eşilköy rasat merkezinden 

aldığımız malumata nazaran 
bugün hava açık devam ede
cektir 

22-12-932 tarihinde hava taz
yiki 771 milimetre. hararet en 
fazla 11. en az S santiflı'rattır. 

IFm:LEKN 
Çam meselesi 

Belediye ııkı aıkı emir vermiş, 
Noel ağacı için çam keıilmiyecek 
imit.Çamlar namına Belediyemize 
arzı ıükran ederiz. Ukin ben ol· 
aam bırakırdım. Çamlan batka· 
ları kessin de devrilme tehlikeıi 
kalmasın diye! 

Çifte posportlu 
kalemler 

Matbuatta, müataar iıimle yazı 
yazmak, hele son aenelerde çok 
taammüm etti. Bu iaimler içinde 
Oyleleri var ki sahibinin aııl iamin 
den fazla tanınır. Benimki, Top· 
lu iğneninki gibi. Ben bunlardan 
bah:5etmek iatemiyonmı. Bazı mu
harrirler, artiatler .. ,ı iıimlerini 
herhangi bir ıebeple ihmal eder 
kendilerine yazı veya aan.'at haya 
tında bir iıim takar, onunla de
vam ederler. Miıale lüzum cör
mem, d ü..,ünüraeniz ıiz de bir ıü
rı.i bulursunuz. Li.kin diier bir kı .. 
sım var ki iki hatta üç iıim kulla
nıyor. Eğer bu muhtelif iıimler 
muhtelif aahalara mahauı olaa, 
ona da bir şey demiyeceğim, am
ma öyle değil. Bugün yazdıiı ya
zıyı beğenmiyor, altına kendi im
zasını abyor, ertesi gün yazdığını 
beğenmiyor, yahut kendi imzası· 
nı atmak ta mahzur görüyor, tu
tup ınüstaar İmza atıyor. Ben bu~ 
nu doğru bulmıyorum. Ben mu
harririn, okuyucularınca tanın
mıt yalnız bir İmzası ve bir aeci
ycsi olmaaını, yazdığı her satmn 
meı'uliyetini mertçe kabul etme
sini iatiyorum. Böyle iki hüviyetli 
kalemleri pek muteber görmüyo
rum. 

Nakil vasıtaları 
pahalıdır 

lstanbul Ticaret Odasının net· 
rettiği hayat pahalılığı mukayeae 
cevellerini tetkik etmeden, fÖyle 

"Milliyet,, in romanı: 14 

SEN 

cüz'i maafı haricinde, İyi yazılmış üç lira verirler, dedi. 
ve kariin lezzetle okuyacağı beye- Yazıyı istihbarat 4efine verdi. 
canlı vakalar bulup ııetirirae, ay- Ayni zamanda da aifahen bazı i
nca mükafat verileceği de vade- zahatta bulundu. lıtihbarat tefi, 
dilmi~ti. Genç Osman paçaları ıı· katlarını iğerek, bir iki saniye dü .. 
vadı. şünceye vardı,derhal tahrir müdü 

Fakat akei gibi kalıba girer, ti· rünün odaaına gitti. Tekrar gele-
şirebilecek bir hadiae de olmuyor- rek dedi ki: · 
du. intihar vak'aaı olursa, kanun _ Bu hadiae mühim .. fakat 
mucibince yazamıyacağı için, at.. sahneyi gayet zayıf taavir etmişsi
dınt bile etmiyordu. Fakat §Öyle niz. Mademki ıiz de orada idiniz. 
gönül macerasından doğan bir Cİ· Şunu biraz daha ballandırarak 
nayet olsa, Şerlok Holmeae gölge· 
de bırakacak bir gayretle tahki
kat peşine dütecek, aütun aütun l 
yazılar yazacaktı. 

Fakat akailik bu ya 1 Gönül 
maceraıından doğan bir cinayet 
te olmuyordu. 

Zabıta vak'alannın kurulduğu, 
ortalıiın ıütliman olduğu bir gün 
Genç Osman Beyoğlunda Hacı 
Kaaım sokağından geçiyordu. O 
sırada birkaç satıra aığacak alela· 
de bir vak' aya şahit oldu: Ali oğ
lu Veli iaminde biri elindeki elma 
soyduğu çakıyı kazara arkadaşı 
Ahmet oğlu Mehmedin ayağına 
düşürmüştü. Bundan da Mehme
din ayağında zararsız bir yara bi. 
ati olmuttu. Mehmet le bu hafif 
kazaya karşı gülerek, en yakın ec· 
zaneye gitmiı, ayağını aardınp e. 
ve dönmüıtü. 

Genç Oaman bu vak'adan oka· 
dar gurur duymamakla beraber, 
ne de olsa vak'adır, diye yazmak 
için gazeteye gitmeğe hazırlaru· 
yordu. Bir defa da evine uğradı. 
Kansına dedi ki: 

- Yahu, ne cinayet var, ne ka 
aa soygunculuğu ... bari §Öyle bü
yücek bir yangın olsaydı, o da 
yok! 

Aile bütçeaini daima gözönün
de bulunduran kansı da, cinayet, 
ıoygunculuk veyahut yangın olma 
dıfına kederlendi: 

- Ah, ketke bir ıeyler olsa· 
dı, dedi, allandırır, pullandırır, ya 
zar, mükafat alırdın. Şu yılbatın· 
da da ete doata, akrabaya bir zi
yafet verirdik. Hani be9 lira ko· 
parsan, o da yetişirdi. 

Genç Oaman gazeteye gider· 
ken, gözü ile ııördüğü vak'ayı, ga· 

yazınız. 

Genç Osman müsveddeyi aldı. 
Bu •efer yeni baştan yazmağa baş 
ladı: 

Kanlı bir arbede 
"Dün akf&Dl Beyoğlunda Hacı 

kasnn sokağında çok kanlı bir ar· 
bede oldu. Polisin takibinden ka
çan korkunç birtakmı üşcra elle· 
rinde aaldırma ve tabancalar oldu 
ğu halde .• " 

Altında kanlı arbedeyi tasvir 
eden yüz, yÜz otuz aabr daha 
yazı. . iki hasmı kar§ı kartıya 
gelmit, birinin batında Ahmet oğ· 
lu Mehmet, ötekinin batında Ali 
oğlu Veli var. Nihayet Ahmet oğ· 
lu Mehmet bacağından ağır ıuret
te yaralanarak haataneye kaldırıl-
mıı .. 

Genç Osman düşündü: 
- Eğer bu sefer de beş lirayı 

koparmadıksa, yuh bize! .. 
Bu sefer tekrar ikinci yazıyı 

götürdü: 
- Günün P.n mühim hi.diae•İ 

budur, dedi. Zabıta vak'aıı .•. 
Bu defa tahrir müdürü günün 

en mühim zabıta vak'aıını dik~ 
katle okudu. Genç Oamanı çağır 
dı: 

- Çocuğum, dedi, sen daha 
gazeteciliğe yeni girdin. Bukadar 
mühim xabıta vak'aaınr böyle &u· 
dan mı yazarlar? Şunu biraz daha 
koyulaştır, kariin botuna gidecek 
bir tarza sok! 

Genç Osman üçüncü defa vak' 
anın tasvirini yazmağa oturdu. Fa 
kat naaıl? 

Kan glJvdeyi glJtlirecehli 
Artık bu aerlavha altında ne· 

]er yazdığını tasavvur ederainiz. 
- Hacıkaaım sokağında iki katil çe

bakkal, kaaap, çarşı fiatlerine ba- teai biribirine girmişler, hemen 
kınca anlanz ki hayat ucuzla- yetiten kuvvetli bir polia müfre· • 
mııtır. Ucuzlamıyan yeğane teY zeaile de boy ölçütmeğe kalkmış· 
imtiyazlı tirketlerin aldıkları pa· lar .. korkudan mağazaların ke
ralarla nakil ücretleridir. Size mi- penkleri inmiş. İki taraftan birçok 
sal olarak taksileri gösterebilirim. yaralılar var. Nihayet poliı yeni 
Bugün artık taksimetre ile araba gelen kuvvetlerin yardımı ile ka
tutan kimae kalmadı, herkea pa· tilleri dağıtmıt. Bunlardan bir ka
zarlıkla biniyor ve tabii, saabn çını da yakalamış. Kaçanlar da 
yazdıgından daha az veriyor. Ben nerdeyae yakalanacaklar .. Arbede 
toförlerin yerinde olaam, taksi Üc· meydanında birçok tabanca ve bı
retlerini indirtirim. Böylece müşte çak ele geçirilmiştir.·Ve saire, ve-
ri adedi artmıt olur. saire .. 

FELEK Genç Oaman bunu yazdıktan 

18.35: Macar halk ıarkıları. -
Müsahabeler. 22.05: Orkestra 
konaeri (opera ve marşlar). 23.50 
Cazband. 

MONIH 532 m. 
20.25 : ltalyan mandolin-Gi

tar musikiıi. 21.25: Noel şarkıla
rı. 21.50: Temsil, müsahabe. 

ZORIH 459 ıiı. 
20.50: Benı'den: "KRAL ÇO

CUKLARI" iımindedeki üç per· 
delik opera temsili. 

ROMA 441 m. 

21.50: Salon muıikiıi (Bcche
rini, Rameau, Schubert, Scarlati 
ve daha bazı bestekarlardan). 
Mütealaben: Gramofon (Senfo
nik plaklar). 

BÜKREŞ 394 m. 

13.05: Gramofon. 14.05: Ke
za. 18.05:Radyo orkeıtraaı. 19.30 
Keza. 20.45: Gramofon. 21.05: 
Viyolonael konseri, 21.50: Piya
no konseri. 22.20: Keman konae-
ri. 

BRESLAU 325 m. 

17.05: Hafif muıiki. 20.50: 
Gramofon. 21.05: AMERIKA'dan 
naklen: "Amerikada nelerden 
babaolunuyor." isimli konferana. 
21.20: Kiliseden: Çocuk Noel :ıar
kıları; müaahabeler. 23.35: Mag· 
deburg'dan: Neş'eli muaiki. 

TEŞEKKÜR 
llyas Bey zade Recep Remzi 

Beyin vefatı dotayisile cenazeye İş· 
tirak ve taziyeye gelenlerle telgraf 
ve mektupla tanye edenlere ayrı ay· 
rı iadei ziyaret ve cevap venneğe im
kan ve teessürümüz mani olduğun
dan gazeteni<rin tavaıautunu rica e
deriz. 
Oğlu 

Fazıl 

Eniştesi 

Hamdi 

sonra alnının terini •İldi; 

Ablası 

Kadriye 

- Of, dedi. ekmek parası ka
zanmak ta ne zor teymif •. 

Ertesi gün Ahmet oğlu Meh
met ile Ali oğlu Veli gazeteyi O· 

kudukları zaman, bittabi bu vak' 
anın kahramanı olduklarını anlı

yamadılar. 

- Dün biz de bu sokakta idik. 
ama, bereket versin ki katiller bo 
ğuşurken orada değildik. Ne olur 
ne olmaz be birader, başımıza be
la gelebilirdi, dediler. 

Genç Osman bet lirayı aldı. 
Şimdi yılbaş,ıno. naııl bir sofra ya
pacaklarını düşünüyorlar. 

zat deruhte edecektir. Kendiıine ri
ca etmiştim, kabul etti. Muhakeme
nin yakın bir zamana bırakılmaıını 
rica ederim. 

Dedi. Reia Ali Riza Bey: 
- Mahmut Eaat Bey baroda mu

kayyet değildir. Adliye Vekaletin
de bulunmuştur, fakat avukatlık e
debilmek için İki sene hakimlik et· 
mek, ondan sonra baroda kayıtlı bu
lunmak şarttır. 

Dedi. Maznun birşey ıöylemedi, 
vekili avukat Ömer Fuat Bey kalktı 
ve dedi ki: 

- Sabık Adliye Vekili Mahmut 
Esat Bey, l>elki lzmir baroıunda 
mukayyet değildir. Fakat herhangi 
bir baroda mukayyet olabilir. Ben
deniz de kendiaile görütmüttüm. 
Müekkilemin müdafaasını bizzat ya 
pacağını bana da vadettiler. 

Mahkeme heyeti müzakereden 
sonra evvela avukat Ömer Fuat 
Beyin müdafaaıının 
karar verdi. 

dinJenmeıine 

Ömer Fuat Bey, müekkilinin mÜ· 
dafaaaını yaptı, birkaç tahidin ifa
delerinin garez, tezvir ve taıniden 
ibaret olduğunu söyledi, kanlı ce· 
ket, ,.hitlerden Meryem'in ifadeai ve 
bulunamamaaı, bedel Hamit'in ifa
deıi hakkında izahat verdi, müddei
umumi Beyin; Müterref Hanımın 

idam cezasile tecziyesini istemesine 
temnı ederek hissi hareket ettiğini 

ve delaili maneviyeye ietinat eyledi
ğini söyledi. Bu söz üzerine müd
deiumumi muavini Kemal Bey kalk 
tı, iddia makamını işgal etmekte ol
duğunu ve cemiyetin hukukunu mü~ 
dafaa ile muvazzaf bulunduğunu, 

histen tecerrüt ettiğini söyledi. A
vukat Omer Fuat Bey: 

- Gençtirler. dedi. Bunun üzeri
ne riyaset makamı, avukat Ömer 
Fuat Beye: 

- Sözünüzü geri alınız. 
Diye ihtarda bulundu. Ömer Fuat 

Bey de: 
- iddia hiuidir, manevi deliile 

iıtinat ediyor denilebilir efendim. 
Cevabında bulundu. 

Ömer Fuat Bey; müekkilinin bir 
kadın olmaaı basebile de böyle bir 
cinayeti itliyemiyeceğini ve maaum 
olduğunu, eskiıi gibi beraetine ka
rar veri1mesini istemittir. 

Bundan sonra sabık Adliye Ve
kili Mahmut Esat Beyin avukat O· 

!arak mahkemeye kabul edilip edile
miyeceği meselesi müzakl're edilmiş 
ve bunun hakkında bir karaı veril
mek üzere muhakeme 27 Kanunu 
evvel salı gününe bırakılmıttır. 

Davetler 

ikramiye almJyan 
malullere 

Harp malUlleri cemiyeti umumi ,. 
merkezinden: 

1 - 930 senesinde tütün ikramiye i 
si almayan harp malülleri ve 9ehit ye 
timlerinin; 

2 - E razi almadıklarını henüz 
merkezi umumimize bi.Idinnemit o
lan 5 ve 6 ıncı dereceden malul ef. 
racim; 

3 - Sipariş müddeti bitmek üze
re olduğundan henüz rozet defteri. 
ne kaydedilmemit olan arkadatlan
mızın derhal katibi umumiliğe mü
rac..'\at etmeleri rica olunur. 

Baro toplandı 
Baro heyeti umumiye&i dün içti· . 

ma etınittir. içtimada baronun yeni 
ıene varidat bütçeai tetkik ve ta.tik 
edilmi,tir. 

Tek, tük kızamık 
var 

İRTiHAL 
Tavas kazası naibi esbakı met-hum 

Hacı Tahir Efendi halilesi ve lıtan· 
bul Liman Şirketi Meclisi idare a· 
zasından Saffet ve l&tanbul 118.nat 
Oda11 Müdürü Fazıl Zeki Beylerin 
valideleri salihatı nisvandan Veaile 
Hanım evvelki alqam aaat dörtte 
Heybeliada'daki hanelerinde İrtihali 
daribeka eylemittir. Cenazeai dün 
Heyheliada'da hanesinden kaldırıla
rak Heybeliada kabristanına defne
dilıni,ıir. Mevla rahmet eyleain. 

12.45 - 2.45 . 4.45 • 6.45 
Elhamra'da saat 10,45 te 

Melek'te il de tenzilatlı fiatla 
matine. 

----·------
KİKİ 
İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Tem-;illeri 

Bn aktam aaat 

21,30 d• 

(ÜÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekrem 

Retit Bey. 

Beateleyen Cemal Reşit Bey. 
Umı,ma 

3 perde 27 tablo. 
Umumun arzusu üzerine bir haf

ta daha temdit edilmittir. 
Otuz yedinci temsil 

1336 

• 
Etem izzet 

Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Göz yaşları!. 
Bütün kitapçılarda 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğleden 

sonra saat (2,30 dan 5e; kadar la-. 

tanbulda Divanyolunda 11tl r.uına· 

ralı buausi dairesinde dahili haıta-

lıklan ıı.1uayene ve tedavi eder. Te

lefon: lıtanbul 223S8. (1586) 

BEN 
nız benim icin ya,ayacak olan bir 
defter aldım. Bu deftere, yeni ha
yatımın yeni safhalarını ve hisle
rini kaydedeceğim. 

rak: 
- Leyli.cığım, bu elbise seni 

bü&bütün değittirdi. Çocukluktan 
çıktın, birden bire güzel bir ka· 
dm oluverdin. 

Yemekten sonra gelen misafir· 
!erin sözleri büsbütün mübalağalı 
idi. Hele Oğuz Bey, bir ara, Bedi 
Muammere yaklatarak: 

Elbiseler, iltifatlar. güzel yuva, 

hepsi iyi, hot fakat bunlar madal· 
yonun yüzü!. 

ve 
susadığım isimsiz bir şey var .. o İ· 
simsiz şey bir gü.n karşımda can· 
lanmıyacak mı? 

Muazzez Tahsin 
ağladım. 

Bu kantık hislerimi sana anlat
mak İstiyorum Güzin .. geleceksin 
değil n.i? Mutlak geleceksin ... beni 
bu müşkül günlerimde sen de kal
bi.nelen atmıyacaksın değil mi? Se
ni ne günü bekliyeyim? 

Son iki ay pek patırtılı v~ karı
şık geçti. Büyükada ;1,. Beyoğlu a· 
rasında muallakta kaldım gibi bir 
şey. 

Teyzeciğim hergün vapura bine· 
mt<diği için, bütün düğün yorgun
lukları, Güzinle bana yüklendi. 

Koşarak boynuna sarıldım.: 
- Sizin için her zaman küçü • 

cük Lelayım teyzem!.. 
Aııl büyük tesir, Nejadm üze. 

rinde oldu: 

- Şu nefis genç kıza bak azi
zim .. tabiat bir şedövr yaratmıt de
ğil mi? Bak ~u gözlere .. bak fU vü
cuda .• bak tU her hali ve tavrı a
henktar kadına!. • 

Talihli Neat! .. diye uzun bir nu 
tuk ıöyler gibi atetlendiğini görün 
ce. içimde, tatlı bir su içmİ!İm gibi, 

Yarın aktam yalnız olmıyaca· 
ğım ... ortamı benimle paylaşacak 
birisi olacak. Bu düşünce il.e kal
bim çarpıyor, bundan korkuyorum. 
Nejadın, birdenbire, benim en huıu 
si hayatıma karışması beni korku
tuyor. 

Ya mes'ut olmazsam Güzin? Ya 
Nejat hayatımı dolduramazsa? Ya 
her zaman için bu şüpheli ve kor· 
kulu hisler bana hakim olursa? O 
zaman ben ne yapacağım? Nerele
re kaçacağım?. 

Görüyorsun ya kardesim, Leyla 
pek buhranlı ve fena saatler yaşı· 
yor. Eğer teyzesi olmasa, bu yer
lerde durmadan kaÇacaktı. 

Cidden söyliyorum Güzin, ley· 
zem olmasa buı·adan kaçacaktım. 
Nereye mi? Ne bileyim ben? Bura
dan batka bir yere ... 

Fakai teyzem. zavallı müşfik 
teyzeciğim, nekadar tatlı vP. cana· 
yakın görsen! Daha bu sabah, ya
naklarımı öperek, saçlarımı okşıya 
rak, Bedi Muammere: 

LEYLANIN DEFTERİ 
Büyükada ... yağmurlu bir ııiın 

Arkadaşlarımdan hemen hepsi
nin. hayatlarını günü gününe yaz·· 
dıklan birer defteri var. Benim 
hayatımın her gunu biribirine 
okadar bem:iyor ki, şimdiye kadar 
bunları yazmak ihtiyacını hiuet
memiştim. Gelin oluyorum.. yeni 
bir bayat batlıyor. itte bu yeni ha
yatımı yazmağa, kendi kendime 
yaşamağa karar verdim. 

O, yalnız Maçkadaki apartmanı 
döşetmekle uğraştı. 

Gelin olmak pek zor bir teymiş 
meğer. Hazırlıklar bitip tükenme 
bilmiyor. 

Fakat bundan canım aıkıldı der
sem büyük bir yalan söylemiş olu
rum. Öyle güzel elbiseler, şık ça
maşırlar yaptım ki küçük gündelik 
entarilerimi şimdiden yadırgamıya 
batladım. Bu yeni elbiseler ·içinde 
büsbütün başka bir Leyi& oluver
dim. 

"Batka" derken kendi kendime 
gülüyorum. Çünkü "güzel" deme
mek için kalemimi zor tutuyorum. 

- Bu gece nefia hir tabloya 
benziyorsun Leli. ... başınırı. gözleri 
nin parlaklığı, vücudünün her hat
tı ile müstesna bir tablo. 

Nejadın bu sözlerine kıı.lbim Ü· 

mit ve helecanla çarptı. · 
. Bedi Muammer, sofranın üze

rinden aldığı bir biçağr. çok acayip 
bir şeymiş gibi dikkatle muayene 
ediyordu. Birdenbire, ilk defa ola
rak, içimde onu söyletmek için gü 
.nahkar bir arzu uyandı: 

- Bedi Muammer, elbisemi be>
ğenmedin mi? Tabii ,en Pariste 
çok daha güzellerini gördüğün için 
bizim zavallı tuvaletlerimiz seni a
lakadar etmiyor. dedim. 

ince bir zevk duydum. . 
O geceden sonra, giydiğim her 

elbise, ıetrafımcla samimi iltifatlar 
yarattı ve buna cidden memnun ol· 
dum. Bu, bende kadınlığa doğru 
ilk aclım oluyor sanırmı. Çünkü 
§İmdiye kadar kendi hususiyetime 
ait. yabancı kimıelerin fikirleri, 
bende ürkek bir titizlik uyandırır
dı • 

••• 
Maçkadaki apartımanımız da 

pek cici bir yuva oluyor. Bugün 
orasını gidip bir görelim, dedim. 
Her tarafını pek beğenelim. Hele 
yatak odam, beyaz bir inci ... 

Müstakbel odamın her bucağı
nı araştn·ırken içimde gene bu ga· 
rip korku ve halecan · vardı. 

Karyolanın ayak ucundaki ter-
liklerimin yanında bir çift erkek 
terliği .. dolaptaki çamaşırlarımın 
yanında bir erkek pijaması görmek 
bende İsyanla karışık bir huysuz
luk yaptı. Bu eıyaya bir tek iıim 
verdim: "Nejat!" •.. 

Bu terlikler Nejat, bu pijama, 
bu yüzhavluıu, bu dit fırçası. hep 
Nejadın gölgeleri gibi odayı dol
durmu,lardı. Batını• ne tarafa çe
virsem Nejadı görüyorum sandım 
ve birden bana bir gariplik çöktü. 
Keneli yatağanın ayak ucuna ka· 
pandım ve ağlamağa başladım: 

Gözyaşlarım arasında Allaha 
yalvardım: 

- Benim büyük Allahım! Hiç 
tanımadığım bir yolda, bana ya· 
hancı olan bir adamla beraber yü
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- Leyla artık benim lazım olu
yor. haberin var mı? iki ay sonra 
onu telli µullu bir gelin göreceğiz. 

Diyordu. Bunu söylerken , :sesi-

Geçen cuma, Adadan ayrılaca
ğımız için, oradaki ahbaplarımıza 
bir davet yapmıştık. Çok nefis bir 
siyah elbise giydim. 

Bu yeni kıyafetim evdekiJ.ere bi
le bir sürpriz oldu. 

Elindeki biçağı sükunetle yeri
ne koydu ve başını kaldırdı. Onun 
gözleri kar!ısında, bir mektepli 
gibi kızardını, O, ders verir gibi, 
ahenksiz bir sesle: 

- Çok daha güzellerini gör-

Bugüne kadar, sevinç ve kede· 
rimi Güzine söylüyordum. Şimdi 
aramıza bir duvar çekiliyor. Evli 
bir kadın olacağım. Hislerimin her 
noktasını, en aamimi arkadaşım 

Yatak odam •• artık buraya "o
dam" diyemiyeceğime pek müte
essirim, Bu sevgili yuvada yalnız 

başıma yaşamak isterdim; fakat o
rasını bir başkasile paylaşmak icap 

• 



MlLL1YET CUMA NUEVVEL 

Bu haftanın en güzel filmleri 
Opera'da 

Transatlantik 
Edmond Looe, Lols Moran, 

Greta Nlssen 
Opera sineması bu hafta bu filmi 

gösteriyor. Mevzuu ıudur: 
Zarif, kibar bir hırsız ve ıer- ı 

ıüzettçu olan Monti Grir "Trans• 
atlantik" vapurunda babumııı re 
fakatinde seyahat etmekte bulu
na n genç ve gÜzel Jüdi Kanner'le 
tanı§ır. 

Yolcular araaında ehemmiyetli 
bir banka direktörü Grahamla 
zevcesi ve direktörün metreıi dan
söz Sigrid Karlen de bulunmakta
dır. Monti evvelce Siırrid Karlen' 
le tanışmı;tır. Kadının çevirdiği 
fırıld ağ ı anlıyarak Madam Graha 
ma karı• ani bir muhabbet his ve 
oi1a koe1t.5ını Sigridin gülgiin pen
çesinden kurtarmak hususunda 
yardım eder. Dansöz intikam al
mağa yemin etmittir. Vapur gaze
teıi tarafından netrolunan bir tel
siz Graham Bankaıımn ifliı et .. 
tiğini bildirir. Bu haber, bütün 
serveti Graham Bankaıına mevdu 
olan Kramer'i kendinden geçirtir. 
Gidip Graham"ı bulur ve tehdit e
der. 

Graham onu bir kamarot vaaı
taslle k ovar ve zavallı adam bü
tün gün aklını oynatınıt gibi gÜ
vert~de dolaşır. Akşama doğru 
babasının bu garip hareketinin se
bebini anlamağa muvaffak olamı
yan Jüdi endiıesini Monti'ye aç
ınağa karar verir. Bititik k"!"a
rada bir silah patlar. Mont• ve 
Jüdi ko§&rlar. Bankeri ağır ıuret· 
te yaralı, yanında bir rovelver .. ve 
Krameri şaşırmış bir halde ayakta 
ona bakar vaziyette görürler. 

Krameri mücrim zanneden 
Monti hemen Jüdi ile babasını o
radan' uzakla9tırır ve kabinede bu 

· · 'G h ' 1unan e§yanın vazıyetını ra ~ 
ın intiharmı zannettirecek 9ekılde 
deği9tirir. Fakat, Sigrid onu gö
rür. Dansözün beyanatı üzerine 
Monti Grir ve Kramer tevkif edi
lirler. Cinayet sebebi &tikt.r bir 
surette görünmektedir: Filhakika 
bankere ait 3.000.000 dolar yokol 
mu9tur. Monti, meşhur bir hınız 
ve araları iyi olmıyan Handsom 
isminde bir yolcuda n tüphe et
mektedir. Muhafız!armın dalgın· 
1ıklarından iıtifade ile ııvıfArak 
ffflndsom'un kabinesine girer ve 
haydudun hempalanndan birini 
hakikati itirafa m,.,cbur ederek 
Grahamm hakiki katilini takip e
der ve müthiş bir mücadeleden 
aonra ça1·n.an parayı meydana çı
karmıya muvaffak olur. 

iyi olmıya yüztutmuf olan ban
ker, zevcesile barııır. Madam Gra 
ham, Kramerin parasını verir. Ve 
Transatlantik nihayet Sutampton' 
a vasıl olduğu vakit biribirinden 
teesaüfle aynlan Monti Ye Jüdi· 
d <>n maadıı herke'ı bahtiyardır. 

G oryada 

Güneş 
Prensi 
Llan Haid, Vlllg Forst 
Glorya Hffayalin ıonu" filminin 

artistleri tarafından çevrilen bu ye
ni filmi göateriyor. 

Methur Robert Stolz'un çekici 
muıikisi, tuhaf sahneleri lle bu 
filmde her şey seyircilerin hoıuna 
gidecek bir kü! halinde toplanmıt
tır. 

Liane Haid'i bu neteli ve güzel 
rolde görmek ona hayran olmak 
için yeti~ir. Willy Forıt, ~et;1i 
artistin oyununa çok guzel hır 
tarzda mul..abele etmektedir. 

Artistik'te 

Bekarlığa 
Veda 
Martha Eggert, f tta VDst, 
Roll Yon Geth, Ernst 

Verebea 
Artiıtik'te bu hafta bö:rle hini ~' 

film var. Mevzuuna gelince : 
Genç Rudi Möbiüa, Berlin ban

kalanndan birinin mirasına ko
nar. Fakat, mira• olarak kalan 
banka iflas halindedir. Rudunin 
babaamm müşaviri Fenning, Ru· 
diyi zengin zannettikleri konaoloa 
V eidlingin kız ile evlendirmek ve 
bu ıuretle vaziyeti kurtarmak fik· 
rindedir. Bunun için Viyanaya ıri· 
derler. Rudi ilk akf&DI, son bir de 
fa olarak gezmek ve eğlenmek 
uter. o akf&ID verilecek operet 
temıili için 2 bilet alır. Telefon et 
tiği bütün eıki a9inalarmdan bota 
çıkar ve biletin birini talihini tec
rübe makaadile sokağa atar. Bu 
bileti genç sanım bir kız bulmu§
tur. Bu kız Rudinin çok hoıuna 
gider. Ve temsilden sonra ona bir 
likte bir eğlenti teklif eder. Şiddet 
li bir ~ağmur yağmakta olduğun-

" BeklJrlığa veda ,, filminden bir ş11.hnt1 ---1-----.... 
Haftanın 
Filmleri 
Melek ve Elhamra: Mata 
Harı 

kararlaıtınlır. Berline kızın baba
sının otobüaü ile ııiderler. Firari
leri ele geçirirler. lı anlatılır ve 
evlenmelerine muvafakat ederler. 
Şukadar ki yalnız aık inaanı bea
lemez. Bunun için bir pastahane 
açarlar, az zamanda bütün Ber
linlileri celbederler. Şimdi pasta• 
hane Pirzinaerin otobüıünün mÜf 
teri tatımağa yetiıemediği dereco-Opera: Tranaatlantlk 

Artistik: BeklJrlıiJa oeda 
Majik: Bir a1;k nağme&i 
Glorga: Güneş prensi 
Asri: Kafesçiler 
Alemdar: Bir m 111 e ı 
uyanıyor 

1 de işlemektedir. 

Milli: Kaduı güzel olun 
ca .. Malek harbe gidiyor 

loaun kızı Lüıidir. Rudi, lokanta
nın önüne gelince aarıım refikaai .. 
le inip içeri ııirer. Dıtanda vakit 
geçirmek için ötekiler araba ile 
mütemadiyen ayni yerin etrafında 
devrettikleri eınada lokantadaki -
ler arasında a9k, aeri hatvelerle i
leriler. Rudi erteıi gün evlenece
iinden müteessirdir. Yanındaki 
kıza ertesi günden itibaren ilele· 
bet kapanmanın çok fena bir ıe:r 
olduğunu söyler. Kız bunun mi.
naalDI anlama ve onu ci.ni zanne· 1 
dip korkarak kaçar. ı 

Ertesi gÜn, bittabi Rudi ile Lüsi 
aruında meraıimi takdim ifaaı za 
ittir. Zahiren bir feY belli etmez
ler, fakat yalnız kalınca biribirine 

Dita Parlo 
İstanbula 
Geliyor 

Dlta Parlo 
kalplerini dökerler. Rudi ona Dita Parlo Pariaten geçerken 
Güstl'ü ikna etmeyi, Lüsi de Rudi- kendiıile konutan gazetecilere 
nin kaybettiği kızı bulmayı vadet- §unları aöylemiıtir: 
mitlerdir. - New • Yorktan geliyorum. 

Rudi gidip Güıtl'ü bulur ve .,. Orada iki sene kaldım. Tiyatrmla 
na U'11ıl hareket edeceği hakkında çahıtım. Maaınafih Warner'ler 
ders verir. Lüsi de ilanlarla kızı a- hesabına üç ve müstakil bir tirket 
rar. Nihayet kız bulunur. O, aey· hesabına da ayrı bir film çevir
yahları Viyana etrafında dolatb- dim. Pariste sekiz gÜn kalacağım. 
ran otobüs müteahhidinin kızıdır. Onda .. sonra biraz istirahl\t etruck 
Her .ı<;rdü de Berline kaçmağa ka üzere Yunaniıtana, Mısıra ve 
rar verirler... Türkiyeye gideceğim. Ayni za-

Bu müddet zarfında Fenning, ı manda yazlık ta iatiyorwn. Uzun 
Veidlinger'de para kalmadığını zamandanbeıi yapmak utediğim bir 
hhkik eder ve firarilerin takibi , taaavvurum var. Belki bu ıeyahatt• 

sonra tahakkuk ech>r. Daha aonra 
ya Berlinde, yahut Franaada film 
çevirmek niyetindeyim. Amerika 
yı ıevmiyorum. Fakat New - York 
ba§ka.. 

- Nasıl sinemaya airmi9tiniz?? 
- Berlinde tahsilimi bitirdikten 

aonra, bir müddet tereddüt içinde 
kaldım. Sonra danaa bqlamağa ka
rar verdim. O sırada Ufa bir artist 
mektebi açtı. Kaydolundum. Kurlar
da on iki delikanlı ile on iki genç 
kız vardt. Kurlar altı ay d.,,,am etti. 
Sonunda beni angaje ettiler. Fakat 
ozamandanberi bütün bu arkadafla
rım kayboldu. Hiç birinin ismini i
ıitmedim. Y almz bir tanesi Brigitte 
Helm'ln kocaaıdır: Erick Pommer .. 

Ben gene sinemaya devam etınek 
iıtiyorum . Fakat dünyanın servetini 
verseler, herhanıi birjolü kabul et 
miyeceğim. 6 

Henry Garat 
Henry Garat'yi kim tanımaz? 

Son zamanlann birçok ten filmle
rinde hep onu, bu yirmi dokuz ya
tındaki delikanlıyı gördük, Der 
ki: 

- Ben bu İfe tarla ııöyliyerek 
batladım. Seaıiz Pııema zamanın· 
da müzikhollerde ,öyle böyle ge
çiniyordum. Mulen - Ruj'de Miı
tinguett'le birlikte o:rnuyorduk. 
Kendisi benimle çok alt.kadardı. 
Her zaman: 

- Memnun muıun? diye so
rardı~ 

Ben de çok memnun olduğumu 
söylerdim. Fakat hakikatte öyle 
değildi. Çünkü benim aklım fik
rim hep ainemadaydı. Birçok ar
kadatlanm: "aen ıinemaya cir· 
melisin!" der, dururlardı. 

Bir gün, bir rejisör bir parça 
danaetmeıini ve ıarkı aöylemeıi
ni bilen bir genç anyormu,. Beni 
buldu ve "Cennet yolu" filminde 
rol verdi. Vazifem daiına neıeli 
olmak, herhangi bir fınatta dan
setmekti. Lilian Harvey'in kula· 
ğına da içimi çekerek tatlı valı 

iÇki 
Düşmanları 

- ··-
Bir gazete çıkarma
ğa karar verdiler 

Yetil Hil&I Cemiyeti merkez 
heyeti Dr. Maıhar Ounan Beyin 
riyaseti altında toplanmııtır .. Ki.
tibi umumi Fabrettin K~rim Bey 
kongre mukarreratı mucibince ya• 
pılan işler hakkında izahat ver· 
mit ve bu kıt zarfında içki dü1-
n1anlıfı mesaisini arttırmak üzere 
teknik ve propaganda komiayon· 
ları ayrılınııtır. Teknik komiayo
nuna Atıf B., Hüseyin Bey, Safiye 
Hüaeyin H. Nebahat Hamit H. 
Salih Keram Bey, Bahaettin B., 
Hadi B. propaganda büroauna 
Türkan H., Zatı Bey, Cevat Zekai 
B., CelB.J Feyyaz B., Kudsi B. ler 
seçilmi9tir. Memleketimizde mey
va sarfiyatının çoğaltılı..uı için 
bu komiıyonlar tetkikatta buluna
caktır. 

Y e9il Hilt.l azalarınm ziyarette 
ve bayrıunlarda kahve yerine ü
züm kullanılması tamim edilecek· 
tir. 

Dünyarun her yerinde yıl batın 
da fazla içki kullanılır, o zamana 
isabet eden gÜnlerde doğan ço
cuklar sar'alı ve sinirli olarak 
dünyaya gelmektedir bu hakika· 
tın gazetelerle halka bildirilmeai 
kararlastırılmıttır. Önümüzdeki 
aydan itibaren muhtelif mektep· 
!erde ve klüplerde içki aleyhinde 
konferanslara batlanacaktır. 1 
ki.nunusaniden itibaren içki düı
maru gazete namı altında halk 
hıfzıaıhhasından bahseden aylık 
bir gazete çıkacaktır. Bu gazete
de Memleketin tanmınıt hekimle
ri halk sağlığı ve içki dütmanlığı
na ait yazılar yazacakhr. 

Tefecilerle 
Mücadele 

ANKARA, 22. - Ankara viliye
ti halkı tefecilerin elinden kurtar
mak için tedbirler almıttır. Defter. 
dıırlıP, , polis müdürlüiüne tebliğat 
yapılarak Emlak Bankaımdan bat· 
ka bir yerden maaı cüzdanı kırclml
maınasıru bildirmittir. Sarraf Avni 
efendi isminde biri ihtikar yapmak 
ıuçile mahkemeye verilmittir. 

Telefon Şirketi 
ile ihtilaf 

ANKARA, 22. - Telefon ıirketi 
ile maliye vekaleti arasındaki nok
tai nazar ihtilafı ıurayi devlet mali
ye dairesinde tetkik edilmiıtir. Ma
liye daireli noktai nazarmı kararlq
tırdıktan sonra evrik daavi daire
sine verilecektir. ---
Madenciler içtimaı 

Türkiye madenciler birliğin
den: Ayın yirmi altıncı pazarte· 
ai günü saat 1 1 de umumi içtima 
aktedilecektir. içtimada Ankara
ya giden heyetin takip ettiği it
ler hakkında izahat verilecek ve ye
ni idare heyeti intihap olunacak· 
tır, ali.kadarlann gelmesi temen
ni olunur~ 

havalan söyliyecektim. Bukadar 
hot ve tatlı bir it için aynca para 
da vereceklerdi. Tasavvur edeni
niz ki, bu iti bütün kalbimle ba-
4""1'ağa çalı9tım. Filin bitti, göa
terildi. Binlerce seyircinin bu film 
de hQflarına gittim. Artık ismim 
duyu)muıtu. O zamandan itiba
ren ,.hop gitmek" ve romanılar 
söylemek san'atim oldu. 

"Cürmü meşhut" ta Blancbe 
Montil'in batka bir filmde Meg 
Lemonnier'nin ben ancak şarkı 
söylemekle kalplerini fethettim. 
Artık hayatımı bir orkestranın 
nağmeleri içinde şarkı söylemek 
ve dansetınekle geçiriyorum. 
"Prenıea, emir1eriniz" ve 'Cennet 
yolu,, filmlerinde Lilian Har't'&y'le 
beraberdim. Daima üniforma ta
fl)'Ordum. Her sahnede de rüt. 
bem artıyordu. Okadar ki en niba
:ret ceneral oldum. 

- Bu kadar terakk; de ancak 
ıinemada olu1". 

- Zannederim .. yalnız okadar 
mı ya? Arkaaından bir film daha 
çevirdik: "Kongre eğleniyor." bu 
filmde ben koskoca Ruayanın im 
peratoru ve üstelik te qık olmu§
tum. Kime? Biliyorsunuz, Lilian 
Harvey'e. 

Beraber filin çevirmeğe ba§la
dığuruz gÜndenberi biribirimize 
nekadar doıt olduğumuzu aöyle
miye lüzum yok. Berline geldiğim 
zaman ve koca11 Willy Fritsch ba 
na unuhılmaz arkadaşlık göster
diler. 

- Batka projeleriniz var mı? 
- Oh, biliyorıunuz ki proje 

yapmam .. EYVeli sinemada proje 
de yapılmaz. Çünkü tahakkuk et. 
mez. Yahut ta tahakkuku tesadüf 
lere bağlıdır. 

"Kız ve oğlan" filmini de bi
tirdikten sonra, Viyaı\ada bir film 
cevirmek Üzere müzakerede idim. 
Kaldı, bu sefer Paramount anıaje 
etti. "Ne güzel adam" filmini çe
virdim. Bu filmde çok eğlendik. 
Meg l.emonnier vardı, Dranem 
vardı. Şimdi Paramount hesabına 
film çevirmeğe devam ediyorum. 
"Trende bir küçük hanım" filmi
ni bitirdik. Şimdi Berline gidiyo. 

v "i bir n a.imanım 

Beşiktaş Sergisi Kapanıyor 

Mallarını teıhir edenlere bugün takdir
nameler tevzi edilecek 

Betikta§ta imal edilen ve orada yetiftirilen yerli mallar fırkanın 
kaza merkezinde açtığı sergide teşhir edllmit ve pek ziyade rağbet 
kazanınııtır. Sergi bugÜn kapanacağı için, bu münascbelle meraaim 
yapılacak ve mallanru te9hir edenlere Cümhuriyet Halk Fırkası ls
tanbul idare heyeti reisi Cevdet Kerim B. tarafından tqkilt.t rüesa 
ve erk.iru hazır olduklan halde takdirnameler tevzi olunacaktır. Be
tiktqlılarm sergiye ıösterdikleri alaka "e rağbet memnuniyetle ya-



' 
Bir adam 
Anasını 
•• 
Oldürdü 

Kardeıini öldüre
cekti, kurşun 

-anasına isabet etti 
Bayındmn Kudret mahal!• 

sinde Seli.Dildi Salih oğlu Veli 
ile kardqi Mahmut zeytinlikte 
biribirlerile kavgaya tutuımuılar. 
iki kardeı arasında ilk önce ağız 
dala,ı teklinde devam eden bu 
kavga gittikçe azmııı. büyümüı 
ve Veli tabancasmı çıkararak 
kardeıini tehdide bile ba1lamı1-
tır. 

Çocuklannın bin'biri ile boğaz 
boğaza geldiğini gören anneleri 
Cemile Hanım bu kardet kavgalı 
nen fena ve kanlı bir netice ver
mesinden ürkmüt, derhal anlaık 
hissi ile evlitlannm ortasma atıl• 
m1f: 

Biri kifi 
Gelmedi 

ikinci bir vapura 
daha bindirdi 

EYVelki gece limanda iki Ya• 
pur müaademeai olmuıtur. Yalnız 
garibi ıu ki bu iki müsademeye de 
aebep ayni vapurdur. 

ltalyan bandıralı Papanada 
vapuru evvelki gece Akdenize git• 
mek üzere ıamandıradan hareket 
ederken, evveli önündeki ııaman· 
dıradaki Alman bandıralı Avala 
vapuruna bindirmi§tir. Buradan 
aynlırken bu defa da Mısır ban· 
dıralı Fezara vapuruna ya•lamıt
tır. 

Bu müsademelerden fazla ha· 
sar olmaınııtır. 

Çiğnenen çocuklar 
Akaarayda Yekta Ef. aokağm. 

da 1 numaralı hanede oturan S 
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Milli hükômet bütçe
lerine ait borçlar 

Kanun Meclisin dünkü içtima. 
ında kabul edilmiştir 

ANKARA,22. A. A. - B. M. Mec etmiyenlerin alacaklarııun ıukutuna 
liai bugün reia vekiü Refet Beyin ri- dair olan kanun layihası müzakere 
yasetinde toplanmqtır. olunmuıtur. Müzakeresi ikmal edi

Aç1k bulunan mebusluklara seçi· lerek kabul edilen bu kanuna göre: 
len Kiznrı Pqa ••Jzmir" ile Behçet Hl27 mali ıenesi nihayetine kadar 
(Urfa) Ruıeni (Samsun) Beylerin miUi hük\ımet borçlanna müteallik 
mazbataları kabul olunmut ve tah- borclar hakkındaki 2 haziran 1929 
lifleri yapılmtftır. t•rih ve 1513 numaralı kanuna tabi 

1932 

Talebe e·rliği 
Kongresi 

Dün de ikinci celse 
aktedildi 

Milli Türk talebe birliği kon· 
greainin ikinci celsesi de dün ıaat 
J 5 te birlik binaaında Haaan Hu· 
luai Beyin riyaseti altında yapıl· 
mıttır. 

Geçen celsede kabul edilen al· 
b maddeden aonra, diinkü içtima• 
da yedinci ve sekizinci maddeler 
müzakere edilmit •e nizamname· 
yi hazırlayan komisyonun fede· 
raayon esasma müstenit ıekli itti· 
fakla kabul edilmiştir. Bu yeni 
tekle göre bütün Darülfünun ve 
yüksek tahıil gençliğinin talebe 
birliğine doğrudan doğruya aza 
olmaları temin edilmittir. 

Kongrenin üçüncü celaeıinin 
pazartesi günü Beyoğlu Halk fır. 
kasında devamına karar verildik· 
ten aonra celseye nihayet verilmiş 
tir. 

TİCARET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine röre tescil edilmiŞ olan 

ecnebi tirktelerinden "Hofer - Şrants-Klayton - Şütlevorl - Hofherr -
Schrantz - Clayton • Shuttleworth Anonim Şirketi" bu kere müracaatla 
Şirketin Türkiye mümessilliğine miiıtereken İmza koymak ve tirket na
mına yapacakları işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava 
eden, edilen ve üçüncü ıalııs ııfatlarile hazır bulunmak üzre M. Deniı Ka
tona ile Hakla Muhlis Beyi tayin eylediğini bildirmiş ve lilzımgehn veı '.. 
kayı vermiıtir. Keyfiyet kanuni hükümlere muvı.fık görülmüt olmak , 
ilin olunur. 

1 İ•t. Mr. K UIJ'landanlıi?ı Sabnalm '\ kom . · ·" :J 
rişeceklerin belli vaktinde ko· 
misyonda hazır bulunmaları. 

(378) (6734) 
2135 

.... 4 

- Ne yapıyorsunuz! Yoksa yaılannda Talil Tevckkülhama· 
biıibirinizi yiyecek kadar gozu• 1 mı caddesinden geçerken toför 
niiz karardı mı, utanmıyor muau· Hasan Efendinin idaresindeki 
nuz? diyerek ikisini de ayınnağa kamyonun altmda kalarak aol ha· 

Belediye reiılerinin memurin mu- olup bu kanun neşrinden evvel ba
bakemat kanununun 4 üncü madde- zine aleyhine fUrayı devlet, muhtelit 
sinde yazılı - 9uebat iclarei kaza hakem mahkemeşine veya adli mah
rüesayi memurini - meyanına da- kemelere ve bu tarihten evvel doğ 
bil bulunduklan ve bu itibaıla kaza rudan doi:ruya maliye vekiletine ve 
ve nahiye belediye reisleri hakkında ya mahallin en biiyiik memurlannın 
verilecek lüzum veya men'i muhake- m.:ıff'~kine reüraCAat elmİf olanlarda 
me kararlarında viliıyet idare heyet- aaıi has tal: klar ıebebiyle öldürülmü9 
lcrinin ıelihiyettar olduklanııa d..ir hayvanlnrm bedellerinden olan ınat
dalıi!iye ve adliye encümenleri maz. hıpların isüfa için hükümete mÜra· 
batalan müzakere edilmif ve netice- caat ~tmiş h ·lananlann müracaatla
de meselenin tefsirine mahal olma- n hüküm ve karara raptedilmiş olup 
dığından encümene iadeıine dair tak olma......,lıınna hakı!maksızm makbul 
rir kabul olunmuftur. addedilir. Bu müracaatlar 1513 nu

Millet meclisinin 1932 ıene>i ey- m<ıralı kanunun 2 inci maddeıiyle 
lül ve birinci teşrin aylar hesaplan- buna müzeyyel 26 mart 1931 tarih 

Fransada 
Feyezanlar 

Dikim evi ihtiyacı için 

800 metre çuha p~zarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 
25-12-932 pazar günü saat 

11 de Tophanede Me rkez K. 

Sabnalma komisyonunda icra 

kılınacaktır. lstck'ilerin ıart· 
nama ve nümuncsini görmek 

için sabah saat 9 dan 10 na 

kadar her gün ve pazarlığa 

girişecekler için de belli va· 

kitte komisyonda hazır bu

lunmaları. 

(381) (6766) 
• * • 

Maltepe Piyade Atış Mekte 
bi ihtiyacı için 9 kalem kı~lık 
sebze açık münakasa şurr.tile 
alınacaktır. Münakasası 7-1· 
933 Cumartesi günü saat 10,30 
da Tophanede M erkez K. Satın 
alma komisyonunda ;cra kılma 
caktır. İsteklilerin şartnamesi· 
ni görmek için sabah saat 9 dan 
ona kadar hergün ve münakasa 
ya girişeceklerin b-.ılli vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları • 

(363) (66'.?S) 
1937 

aavaşmııtır. cağmdan yaralanmıftır. 
Fakat iki kardeıten en fazla 

gözü karann.ıı olan Veli, annesi· 
nin bu müdahalesine kulak bile 
·wetınemif, batti daba ileri ıi· 
cfcrek tabancaamı kardeti Mehme 
din üzerine boıaltmııtır. Fakat 
Salibin kardeti için attığı kurtun 
!ardan biri ciğeparelerinin aıaaı• 
na giren Cemile Hanıma rastla• 
mıı ve kadıncağız evlat kurşunu 
ile ölü bir halde yere aerilmiıtir. 
Ana katili Sdih derhal yakalan· 
nuıtır. 

n:ı ait meclis heıapları tetkik encü- ve 1783 numaralı kanunun ikinci Merkez kumandanlığına mer 

Köy mektepleri 
EMET, 14 - Maarif Vekllle

tinin, köy mekteplerinin istikbal
deki Taziyeti hakkında, gönderdi
ii tamimin tatbikine, vilayetimiz· 
de gelecek aene baılanacaktır. O
nun için timdiden hazırlık yapıl· 
maktadır. 

Hazırlıklara nazaran kazamız• 
da bet mmtaka mektebi açılacak· 
tır. 

Kanaını sopa ile 
öldürdü 

Balyadan yazılıyorı Orhanlar 
nahiyeainin Çırpılar köyünde Ali 
oğlu Mehmet isminde biri kafa. 
sma bir odun YUnnak suretile 
kana Aytc:vi öldünniit, bir bu· 
çuk yatında çocuğunun da ölümü 
ne aebebiyet vermiştir. 

Katil Mehmet tutularak Bal· 
yaya getirilmqtir. 

Geliboluda bolluk 
ve elektrik 

Geliboludan yazılıyorı Hava· 
lar müsait gittiğinden bu aene çift 
çiler fevkalade iyi çalıtmıılardır. 
Bütün köylüler memnudur. Ve bu 
~ne ekinlerin pek fazla bereket· 
li olacağı hakkındaki kanaat u· 
mumidir. iki seneden beri muattal 
duran ve yevmiye (200) çuval 
un çıkannıya kabiliyetli f,.brika 
hükümet tarafından (21) bin 
liraya sablmıştır. F .. brikayı Geli· 
btılululardan Şevki Bey almı~ ve 
ıo si•tem m:\kinelerle tcchiz et• 
miye ba,lamıatır. Şevki Bey bu 
fa.bn'lu•dan istifade ederek bir de 
elektrik •aııtrali y11pacak ve GeJi. 
boluyu tenvir edecektir. 

metli ir şamdan 
&ıramandıın b'ldiriliyor: Caferi. 

y t kö "Ü camisinde pek eski ve çok 
k ::;metli bir •am<'an ""'lunmuştur. 
C: rundan bronz-' •r V<' çok loymtdi na 
kı1I ri ihtivn ctm kteıi:r, ayni ş< k'l
d" k1vmetli blr lı lı clA bulunmuştur. 
H r • i r·~r y•lrnea Konya müzesi
~ naklcc!ilccclrtir. 

·va ta evlenenler 

meni mazbatası okunarak tasvip e- maddesi bükümelerine göre muame Birçok yerlerde but Selimiye fınnı için 200.000 Parmağı koptu dilmiştir. lee-; tabi tutulur. Ancak tediye usul kilo un kapalı zarf auretile sa· 
Beyazıtta Süruri mahallesinde . Van vil~y'.'_ti Muradiye kazası ka- leri:'e '!"'lel gelmemek ü~re maliye sular çekiliyor hn alınacaktır. Miinakasası 

Rüstempaıa medreaeıinde oturan 1 nıkevan koyunden muhtar Abo nam vr k,letınce mM'kezde teşkil olunan 25-12 932 .. .. lS 
H k r . k' k k ; diğer Abdullah oğlu Ahmetin ölüm ""k komisyonlar tarafından ilama PARIS, 22. A. A. - Fransanm • pazar gunu saat 
~yı e ın! ~a ıneye ap~ıra~a I ceza"na çuptınlmasına ait mazha- ı bağiı ala~aklar tasfiye için tetkike cenubunda ve l>ilhassa Garonne bav- te Tophanede merkez kuman· 

80 parm
1 

agı opmuf •e le avı a • ta kabul olunmuıtur. ı tabi tutulamaz. · zasında 8 gündenberi devam eden 1 danlığı aatmalma komiıyonun• 
tına a mıştır. ı • . 1 d . kıl k T !' 1 . tlilli hükümete nlt borçla Bundan aonra mukaveleleri 1933- ı feyezanlann ~ıddetı nzalmı~tır. a ıcra maca tır. a ıp enn 

T d ı k . . . . r l 34 senelerine tamil olmak üzere ye- Bu feyezanlar, 1930 clakıler kadar eartnamesini görmek için sa. 
af O U Ovanın Seyrısefaın ıdarc .. 1932 senesi ey· . niden 250 bin liraya kadar teahJ.ü- felôketengiz olmamakla beraber b- h t 9 d k d b 

l d 
ı · ı b"t · d 12 b' ı· lık .. cla b 1 k "h' h b L! 1 a saa an ona a ar er a bn a u u çcaın e ın ıra muna- lla u unr:ıak huıusunda sıhhiye çc mu ım asarata oe e ... yet ver- .. .. k • • k • 
kale icraıına .. dair bütçe encümeni ve maliye ,..,kaletlerine mezuniyet miıtir. g~n ve muna as~sma. ıştıra 1· 

Ça 
k d ku Al' t ırazhatası muzokere ve kabul edil- vCPn k'!'!Un"n birinci müzakeresi 1 P""'J>ignan yakınında Tet nehri ü- çın de ıartnameuveçhıle hazırlı 

evvelki gÜn Aksarayda Adem E· . en .~nra., rru ı u umet utç e- yapılarak kabul edilmiş ve cumarte- 1 zerinde ır öprü yıkı mJfbr. en- yaca an le ı me h:p arını rıı apı a yucu 1 us a 1 dikt ·ır b"k" b" el ki b' k 1 N-L ki kl"f k 1 

f d
. • . d b. k ka aı nne mutralluı lx>rçlann kayrtlanna 1 si günü l<'rlcmrak üzere içtimaa ni· re düşen iki fahıt kurtanlmııtır. ihale gününün muayyen vak· 

en ının garajın a ır uyu z ve muayyen müddet· 'nd .. t h ·ı · • PERPINYAN 22. A A. Şarki ken kuyudan çıkardığı taş!an bir ıçı • muracaa avet vcrı mıştir. . ! ' • - • tinden evvel komisyon riyas&-
kovaya doldurmuı ve kovayı di· Pylrent be~l•d:~'!11d·~~_t~ndanimdi~k' su- tine vermeleri. (313) (6375) . z b•t A k Tf' e ı ın 1g1ne gore,' ı su ğer ameleler yukarıdan çekmege a ı n arada un altında kalan erazi 50.000 hektarlık 1452 
batlamlflaıdı~. . . bir aahayi vani vilayetin sathi nıeaa· "' * "' 

Bu aırada ıp kopmut Ye ıçı tat Yurdu Pı·yasası hasının sekizde birini İfgal etmekte Merkez kumandanlığına 
dolu kova Ali ustanın üzerine dir. merbut müessesat ihtiyacı için 
düşmüştür. Ali usta batından ve (Ba<ı birinci sahifede) (B b' . Feyezan baılıyalıdanberi alman 460000 kilo un kapalı zarf SU· 
muhtelif yerlerinden ağır ıurette ~ aşı ırınci sahifede) muhafaza tedbirlerine rağmen mad-
yaralanarak hastahaneye kaldın) nın en büyük ve parlak lalli on- iirmenin elincle kalmııtır. di zar~r ve ha!<ar 1931 seneaindekin retile satın alınacaktır. Müna 
mıştır. ların ba:ında Büyük Gazinin ve Köprüköyü değirmeni Ankaradan den daha çoktur. kasası 25-12-932 pazar gunu 

Büyük Gaziye niyabeten bizzat maada yerlere de un ıevkettiğinden saat 14.30 da Tophanede mer-

B• h k J d bulunmanızdır. buraya gönderdiği un miktarı pek ku 1 ır ırsız ya a an l Cümburiyet orduları bu-''-'·u- .. ~d' B . Bolı"vya - Paraguay kez mandan ığı satınalma 
gwaua. cuz ı Jr. u vazıyet karırıında yeni k d 

Zabıta uzun zamandanberi An· inkişaf ve kemalini onun teref değirmenin piyasada bakim bir rol omisyonun a İcra kılınacak· 
don nam diğer çingene Hüseyin veren ve ihya eden yÜk>ek hiına· oynamaya teşebbüs ettiği kolayhkla harbi tır. Taliplern şartnamesini gör 
iaminde bir ad:ım bakkmda tahki ye•İne Ye sizin kuvvetli idarenize tebarüz edebilir. Yeni değİnnen han SANTIAGO, 22. A. A. _ BoliY· mek İçin sabah saat 9 dan ona 
kat yapmakta ve bu adamı ara· borçludur. gİ ICl"mllye ile vücuda gelmiıtir? ya jenerallerinden Aıorio tarafmdan kadar her gün ve münakasa
makta idi. Bu adam lıtanbulun Büyük Gaziyi baılarmda tnt· Filvaki. · ıiıket hiuedarlan malüm ise ' bildirildiğine göre Bolivya hllr<'ket sına i•tirak için de !artname-

mak mazhnriyeti Cümhuriyet or- d d 1 b · h her ·· ı 1 

' 

maruf bıruzlarmdandır. Kendisi dulan için ebedi kalacak ve onlaı e pıy~sa "şayi o an '!" a .e g?" ordu'':'• ~olivar kaleciğin.i iıtirdat 1 si veçhile hazırlıyacaklan tek 
birçok yerleri aoymuf ve izini kay daima vatan sevgiıini temsil busu :r:.;!~7~: =~ ~::.J;!':•~:ı~ ı::vlemıştir. lif mektuplannı ihale günü
betmeğe muvaffak olmuştur. ıunda Türk neıillerine rehberlik bir manzara arzed;rken, Belediye Deh•etli bir zelzele nün muayyen vaktinden evvel 

Zabıta uzun tahkikat neticesin· edecek ve Türk tarihine ıeref ve- ·· · · d' ._., • · d k Y k · • • 1 
de Andonun gizlendiği yerleri tea receklerdir. e~~umenı~ın. un~ .•çtrmam •8 en- ROMA, 22. A. A. - Florence ra· .omısyon rıyasetme verme e-
bit etmİ• ve lı\rauuda başlamı1· Arkadaşlanma tebşir ederiın; diaıne vaki b_ir teklifı çok yennde °" ıathanesi, son derece ıiddetli bir n. (314) (6376) 1453 
tır. Evvelki gece Andan Hasköyde Ulu Gazimiz Zabit Yurdu .. un ba- lar~k. ve ıehlr h.aJktnı korumak ga- zelzele kaydetmiştir. Hareketi arzm ,. • • 

bir evi aoyarken yal-anlanmıştır. mi reisliğini ve B. M. Meclisi Rei· yesı.ıle redd~t ~~nmaaı ~rtada merkezi 9.500 kilometre uzakta ve Merkez Kumaındanlığma mer 
si ile Baıvekil Paşalar Hazeratı tetki_k~ değ~ ~ır hidıse oldugu ka. prktadır. 

Mesele 
Tazelendi 

• 
1
. naatinı vennııtır. but müeneaat ihtiyacı için nıs-

;t~~~j1b~~::;,:;;; Reıs ıği. Rntdedllen teklif nedir? Casusluk davam fı ağır nııfı hafif olmak üzere 

Bu, hepimiz için mazhariyettir. Alt kadar Vekalet ve dairelerin me artıyor 2800 kilo benzm pazarlıkla alı-
Vazife haricinde dahi ordu men· murlanndan mütef<kkil narh ko- nacaktır. Pazarlığı 24-12-932 
ıuplannı daimi alikalarım ordu- misyonu francelaya ve ekmeğe yir. BERLIN, 22. A. A. - Birkaç ay cumartesi günü saat 11 de Top 

kk. • ü]" • dil · I " '-- dan beri, casuıluk davalannm art-nun tera ı ve tekam une ait mı para zam e meaı u:rumuna ,.... hanede Merkez Kumandanlığı 
konferanslara, derılere, sporlara, rar vermİf ve bu kannnı Belediye makta olduğu göriilmekt~dir. 1 k . d 

"" • · D" "k' d b'tmi" altı lık satına ma omısyonun a icra 

R 
• Al" 8 •f mütalea ve müzakerelere cezp ve encümeninin tasvibıne arzebniıti un • ı ava ı ş, ay a· kı asim 1 Vazı e- E d · kl"f b d "' h" t hk. · t' ·ı · lmacaktır. latekl'ılen'n ı·zahat • raptetm•k için burada çalııırken ncüınenin re dettiği te ı u ur. ,.ır ızme ma umıye \ ven ınış ve 

sine iade edilirse büyÜk t eflerimizin ilhamlarından Ekmeğe un fiyatlan üzerinden bir kadın iki sene hapse mabküm ol- almak için sabah saat 9 dan o-
·- iq:ıtlarmdan daima istifade ede- narh konmaktadır. Her on bet gün-

1 

muıtur. na kadar her gün ve pazarlığa 
Rasim Ali B. in Tip Fekülteaine c~i!iz. Filvaki, Y~rdun ~öreceği. te bir. ekmt nar1f, te~lik f=· J •ıı J giriteceklerin belli vaktinde ko 

ia<!eai hakkındaki Devlet Şurasi ka· hızlnetler ve Vftzıfel.~re. gore tec~ı en pıyasa an u!' ıyal rı a ı . • ngı z ran misyonda hazır buhmmaları. 
h 

.. D ··ır- 1 • zat ve tertibatı henuz ıkmal edıJ. tadır. Narh komısyonu bu sefer fiat .. ( 3 ) ( ) 
ran en uz aru ununa ge memıı- . . B 1 1 L al k B 1 d" • ta · tt' • · · 57 6<;70 
tir. K.arann tebliğinde ne suretle ha· mb.~lmı~kmtır. 1 un ar, z.amd~nl a,kte.te... aafır ~nbil' ede 'bl'.~": yın ~ ıgı ~- Jhtı•ıaA fı 2023 

. . .. •. r. 1 u e ı a ve tev~ı e ı ece tır. ti ın e ınncı nevı un ıçın 
reket edıleccfi Darulfunun meban· B " k - h ı· 1 d A k yeni deg"irmenden 600 ikinci • • • r d _,_,. 1 ki ber be k fi ugun u a ıy e e n ara· • 
ın .e ;.~• ;u~~:"n. Mecl::a r.D.ey 1 mızda mİ•afir erkan, ümera ve t nevi un için 525, Köp- (Başı birirci sahifede) 
~•n • .. 'P .. 

1 
n ~.'tesı V kS; e .'.van ı zahitnnm ve daimi ikamet edip • rü köydeki değirmenden un cfümiyerek Milletler meclisine 

go~şu ~ırı ve e ete mura- ~ ev tutmakta r.:ıüşküHit c;ektihleri ' getiren tüccardan da birinci ııe-

Merkez Kumar.danlığma mer 
but müessesat ihtiyacı için 43 
kilo Vakum, 21 kilo Gıres yağı 

Merkez Kurn 1ndanlığına 
merbut müessesat ihtiyacı için 
13 kalem kışlık $ezbe kapalı 
zarf auretile alınacaktır. Müna 
kasası 7·1-933 Cumartesi günil 
saat 14 te Tophanede Merkez 
Kumandanlığı Satınalma Ko
misyonunda icra kılınaCl\ktır. 
isteklilerin şartnamesini gör
mek için sabah saat 9 dan o!ta 
kadar her gün ve münakasuya 
girişeceklerin belli vaktinde ko 
misycıtıda hazır bulunmaları. 

(364) (6637) 
1938 

* * * 
Kuleli Lisesi ihtiyacı ıçın 

45 kalem laboratuvar malzeme 
si aleni müııakasa suretile satın 
almacakhr. Münal:aaası 31·12-
932 Cumartesi günü saat 14 te 
Tophanede Merkez Kumandan 
lığı Satınalma Komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin 
tartnameaini görmek için sa• 
bah saat 9 dan ona kadar her 
ııün ve u:ünakasaya ittirak için 
de muayyen vaktinde komis
yonda hazır bulunmaları. 

(339)(6503) 
1674 

&rom ura\ 
.. Kno\\• 

1comprimelerini bugOn 
. . edenler yarın, 
ıstımal b'r nimet 
en \<ıymetdar ı 

olan s\nir\erin 
rnuvaıenes\ 

mazhar 
bahtiyarlığına 
olurlar. . 

\ cdı\• 
b\l\ı.\,,,ya •"" J'l. 

Brotn 11~'; bıl\Un 1artflll 'bif ' ·a· 
,, '1ıt .,. " 

"' . lbl•hrandır • 
ıerıatt ın . \ havl 1İİP" 
\O •C 2<ıı ııı oınp.-\.tf'f)' tc Ur ~ıtııır • 
\ırrde" ır c u1'ıc\"rdtrt~'l. 

!"'8t cdileceın ~!aşılmaktadır. .. Bu . görülen küçük rütbede zabitan vi un için 550, ikinci nevi un için de intikal etmesini d,. meml'mıi· 
ı~de ~nra~nın .b lhnssa Tıp Fakült!"" arkadaı!arnnızm tem!z bir yerde 4SS kuru' fiat almı, ve bunun Üze- yetle telf.kki ediliyor.Çünkü La 
aı mudernslen~~:"' _bazıL=nı hiç oturab11n1eleri, toplanabilmeleri rine fiyatlann vaaatiıini hesapla ek- Haye mahkemesi yalnız huku
m~un ~tmedigı ao~l~te ve gibi mühim ihtiyaçl ııra t •kabul et· meğe kilo başında ş irmİ para zam ki noktadan karar verecekti. 
Rnsun Alı ~· n:eselesıne yemden bat mekte ve aynca konforo.n:hm, auretile • km•ğin sekiz buçu~a çıka- Halbuki mecli., ara bulmak 
lamış nazarile bak:lmaktaıhr. sporlan, ve mütalea ve kütüpha- nlınasını Belediye encümenıne tek- . • • b" k · t • d k 

ve 1132 kilo gaz yağı pazarlık- ':"'llllll~Dlllm:Bl!::ıım-=~cr:""':: 
la satın alınacaktır. Pazarlığı Diplomalı B·r Profesö 

fmar müdürlü 
neleriyle, nezih bir lokanta ve lif •imiştir. ' ıçın,__~. omrsyhon a~n e ece 
gazbosu ile bir içtimai müessese Encümen İ•e on bq gün evvelki ve KUDltsyon akkanıyet nok· 
yoluna girmektedir. fiatlara nazaran piyaıa.1 yine ayni taamı Üa nazan itibara alacak· 

H 

24-12-932 cumartesi günü saat Asri ve be tl ii dans ile jim· 
11 de Tophanede Me kez Ku- nast.k ders: ıi , ·er ekt • 
mandanlığı Nttınalma komiayo dir. 475, lstikliı ca<ldcsi 
nunda icra kılınacaktır. istekli- Botter H an 
!erin izahat almak için sabah 

Sivastan hilciriliyor: Şehrimizde 
b'r ı ne zamnda 180 çift evlenmiş- ANKARA, 22 (Telefonla) -
t ir. f.vle11mderin en ziyade kış "'"" ~ imar Müdürlüğiine lktısat Vekil· 
ı; nine tesadüf ctm kte ve haftada Jet i ııah·k mutalıaasm M. Gru 

Zabit yurdumuzu tRnzim ve ter fiatta nn olduğunu görettk b:>yle tır. lranm bu noktada kuvvet· 
tip hmuounda büyük gııyn :lcr:ni bi: yi;kloli~e ıebep ~e mana olma.. li ol<luğu kabul edilmektedİT. 
rördüğüm tertip heyeti namına Ôgı:>a .~rnr vermııtır. Bundan baş· j Bazı gazet~ler 1 ran hükU· 
Nih~t Paşa Ha.zrat!er.ine samimi kd:t ':.':,';'.'mi lf'D fradn~lad yafrapılan alnlar meitnin Irak hükfunetini kıı· 
tebrılt ve takdırlerımı arzeder ve a ,,....n 1 aşma ıgm an nca anın k nd - d • • 'J • 

saat 9 daY! ona kadar her gün (Bah; ed e 2 i c i ev.) 

ve pazarlıifa girişeceklerin belli 
vakitte komi.yonda hazır bu· 
lunmalan. (368) (6671) 

lstanbul ikinci icra memur!· ;; n ... 
dan: Emniyet Sandıfma Mehpare 

Hannnın taıafından rehnedilip bo"' 
cun ademi teıviyeıinden binaen hac

zen paraya çevrilmesi takarrür e<len 
bir çift Roza küpenin birinci açık art 
tırmaaı 29-12-932 tarihine müsatlif 
per,embe günü saat on dörtten itiba 

ren sandal bedeıteninde icra edile
ceğinden talip olanlann 932-4725 

dosya numarasını IW.milen ına.ı.,allin· 

de hazır bulunacak m<mura müra
caatlan lüzumu itan olunur. 

3-4 düğün olmnktadu un t yini mukarrerdir. 
cümlenizi bu giizel odu evinde da kilo.su'.'a yirmi para zammı kabul ~ • ıgın an ımt1~.azı .. ı ga ett~ 2024 

K';ç .. k haberler 
muhabbet ve bünnelle aelamla· ebnem.ıştir. ğmı yazıyorlar. Çunku Irak hu • • • 

Emniyet müfettişliği rmı." D".h~ •o;ıra bağ<lal'. fiatlanncla d~ kfunetiııfo İngiliz ,irketile İm· Askeri Tıbbiye ve Baytar 
Te~nru&anı sonuna nısbetle tereffü uladığı mukavele lngi)iz-lnn mektepleri ihtiyacı için 770 a· 
clefril tenezzül mü .. hede edilmiştir. tirkcti mukavelesine nazaran det ket- mendil pazarl-''-'a sa· • Silivri müô .e:umumi ve

k" i Tevfik Hüsnü Bey dün 
gör ülen lüzum üzerine vekalet 
mrine alınmııtır. 

"' Salı ak~ı Ayni zade Ha. 
san Tahsin Bey Cümhuriyet 
Ha.il< fırkası Binbirdirek oca· 
ğmda tasaruf, kooperatifler ve 
iç\~ınai muavenet haklurda mü 
hiın bir koııferam vermiştir. 

"' Tapu ve icadutro inüfet· 
tişlcrino'cn Em 'n Bey birinci sı 
01·f müfcUi1l'k maa~ile ikinci 

~ f mufett' şliğ_ terfi edilmiş· 

ANKARA, 22 (Telefonln) -
Sabık Kaymakamlardan l•mail 
Hakkı B. Emniyet Müfottifliğine 
tayin edilmi§tir• ----
Rus sinema muhar

riri fzmirde 
lZMIR, 22. (Milliyet) - Raa si

nema muharrir M. Zarhi, Re§8t Nu
ri B. le beraber bugün Balikeairda 
ıehsimize gelmiştir. 

Tıp Talebe Cemiyeti 
idare heyeti 

Fevzi P~. Hz. nln nntkıı 
30 Tqrinisanide 72.34 olan yumu- • - uu 

Müşür Fevzi Paıa Hazretleri fU tak buğd,.y, bu aym onbetinde 69.92 çok karlıdır. tın almac:aktır. Pazarlığı 24-
aö:tleri •Öylemişlerdir: ye dütmüftiir. Her halde mnumt kanaat 12/932 cumarteai günü saat 

Başta Büyiik Gazimiz olmak ü- J t I nza lnıri'iz - lran petrol şirneti 14.30 da Tophanede Merkez 
zere Cümhuriyct bülı.ümetimizin, ş n çg ihtilafının bir uzlaşma ile neti· Kumandanlığı Satrnalma Ko-
ord .. lanna aımağanı olan buyur· Yeni değirmenin Ankara piyasa- ' celeneceği merkezindedir. misyonunda icra kılmac:akbr. 
dun yapılmaımtlo.n dolayı bütün •~a h~lk al~hine .oynamak istedi- ı lran hükumetinin bu mese- lıtel<lilerin ıartname ve nümu· 
arkadaşlarım namına derin teşek· f~~~:~~';,~.:"ü:e:'~ra:;; lı;~ halletmek

1 
için intihap~ ~- neai.n; ıörmek için aabah saat 

kürlerimi arzederim. Bu ite başla. saya un veren değirmenlerden Sai- 1 tıgı zamanın ~na ço!<. musaıt 9 dan ona kadar her ıün ve pa" 1 --------------
mıt olan Abdulhalik Beyfendiye me Kadm köprüsündeki değirmen- ı ol<luğu kaydedidmektedır. zarlıifa giriıeceklerin belli vak· lıtanbul ikinci icra memo::-luj\u"" 
ve muvaffakiyetle lıitirea Zekai le, Mamaktaki diier bir değirmen l!!!!!!!l!_!!!! ___ l!!!!!!Zl!!ll!!!!9!!m- tinde komisyonda hazır buhm· dan: Emniyet Sandıima Naci Bey 
Beyfendiye ve emeği geçen bütün "tamir için" namı altmcla kapanmıf ~ak tedbiri alınmııtır. malan (372) (6701) tarafından rebnedilip borcıın ademi , 
arkadaılarıma aynca teşekkür • nya kapııttınlmıştır. Bunların ta- Bundan ba•ka Belediye ilk teclhir- 2072 tesviyesine binaen lıaaen paraya 
derim. mir vesilesile Hememeleri un piya. )eri meyanmda, dun< k narhma buğ. • • • 

saoını yeni değirmenin hekimiyetine clay f12tmm esas tutulmllsı için m~v çevrilmesi tnkarriir eden bir pL'\tin 
K ra, deniı ve hava ordulan· k · b ı F- .__ Beled" Harp Akııdemisi efradı ihtiya k ı tı b.i al•-ter elmiş n unuyor. ....at I· zuatm ~- (qtirilmesi lüzumu hak· o aaa ve r u" saat mııak5ste-tir. mızm 1·-etli zabitleri için bura· · t 't h -'-eti' bö ı b. •- , lk · y ı.•• cı İçin 1800 kilo kesme makar· ta u 'daresi ev. Trp talebe cemiyeti evvelki ~,... yenın o on er ar"" Ye .r a•n<a tiaat <wetine de müra- kin birinci aÇ!k arttırması 29-12-

1 • 
0

_ l k aının hakiki bir n~'e kaynağı ve hi k:miyctin Ankaralılar aleyhine te-
1 

catta bulunmuıtur. na pazarlıkla ıılınacaktır. Pa-
n :oey St" • gür. ru içtimaı neti~İnde ye- • d elli • • • ! k 24/ 2 '93 • 932 tarihine mü d!f pcr em lfÜ• aynı zamna a bir Ş<"rcf ve bilgi c IUle mcvdnn vcnneınıştir. Bn verdiğim tafail~t, memleketi- za.r ı 1 , 2 cumartesı gü 

• i v r a crnu r· ni idare heyetine Hasan Hulu· yuv1111 olmasını dilerim. Hatta mallım bir acbeııten dolayi mV.Je buğday de~erine satılmaz, nü saat 10 dn Tophanede Mer nü saat on dörtten itibaren Sıınd:ıl 
ul kayıt kale- si, Mehmet Fenızan, Şükrü Bu açılmada lütfen bizi ıeref. hir müdcltttenbcri k~palı bulunan k ;y!ü cnı<,;oinin hakkını bulmaıken; kez K. satmalma komisyonun. Bedesteninde icra edileceğinden ta-

ıı, da htanb· 1 Kaya. Necdet, Osman Nuri, lendircn Baıvekil Paıa Hıızrctleri Hacı Çaput'un df~İnaeni de Ileledi- bazı rr.•1tavassıt'ann köylü ve ıehirli da icra kılınacaktır. Taliplerin lip olanlann 9324400 dosya numa· 
memurlarm?.= 'a"'n"""'"'B""""a"'ht"'iyar Cavit, Ekrem, R.ıı"ı.ii:·J.ıııc..mı;!ı.'.'.111...ıı.ı:kıı.dıı.llııı.111ı:ı&.ı'll.a.~...ı~Y:.;•;.:.n:;:!n....:t:a..,'"":;';.:".,::":til:;e:....:d.:;ü;.:n.&<l:.:.;....:;it;;.ibare=.::;n_,· _;•:ır:.:t::;m::,:ıl~a:n:..naa:=:":.z:engı::.:!:.'.·n::.,:o:;lmak::.::::.;Y'.,;o:;lu::,n:::u::_ıl.sıw.ıı.a.m.e..ııte...ııi':iı' aıııww'Di.' _.ıal"iır..l.ııaııım..laiYlııil.cııa..ııııııliı&l:'li.'ua.Jıııı:ı.ıı:Jb!!:~ .... 



Sarıyer Malmüdürlüğünden: 
Mahallesi: Y eııiklly 

Sokağı Tahrir Kapı Takdir olu lbbaruame Mlikellefin 
No. " No. 11 nan varidat No.111 iami 

Bota~ 327 5 baae 96 lira 18·80 Nikoli oğlu Dimitr! 
Sıvacı 328 6 .. 96 ,, 18-81 Hiriato kızı Eııni 
Boğaliçi 642 28 kulube 72 ,. 21-101 Pandelioğlu Manol 
ç. deresi 459 7 haııe 108 ,. 20-20 Tenaıüp hanım 
Boğaıiçi 623 9 " 165 ,. 21-82 Rifat bey 
Boğaziçı 639 25 .. 110 ,. 21-98 Riza ., 
Boğaziçi 638 24 klliba 48 .. 21-97 Faik " 
8oğa1İçi 615 1 oda 60 ,. 21-74 Kevorlı: ,. 
Boğaziçi 640 26 hana 135 ., 21-99 Necmettin B. 
Boğaziçi 644 30 ahır 120 ., 21-103 Petro B. 
Boğaziçi 619 S hane 72 ., 21-78 Seher hanım 
Boğaziçi 267 4 baraka 60 ,. 18·17 Nikoli 
Boğaziçi 634 29 huıe 135 ,. 21-102 Melek bamm 
Boğaziçi 631 17 ahır 36 ,. 21-90 Yani 
Boğaliçl 633 19 oda 150 ,. 21-92 Fitnet H· 
Boğaziçi 622 8 k6fk 460 ,, 21-81 Nikali 
Boğaziçi 625 11 ahır 480 ,. 21-M Mustafa Hliseyin 

Ba aene ıım-i bina tahrir ve tehmin kom'ayonu tara· 
hndan takdir edilip ııalıiplerinin ikametklh adrealeri mechal 
bulunan emllkia aleJmllfredat numaralarila yazola11a11 Yari· 
dalı gayrisafiye miktarlan yukarıya yaıılmlfbr. Emllki mez· 
kllre aahiplerinin tarihi illndan itiba.-en müddeti kanuniyesi 
.zarfında meD[Up olduldan maliye tubeaine mliracaat etme· 
dikleri takdirde mukadder Yaridatın kespı kat'iyet ettirile-
cftf ilinen tebliğ oluııW'. (6759) 

1 Devlet Demiry!>lları ıdaresi Hanları 1 
İdaremiz iç• pazarlıkla satııı alınacak olan (Sb) kalem 

atq tuğlaaı, bal mumu, çelik, alit ve edevat, pirinç tel, per
çinçivisi, parafin, yellı:en bezi, banyo eşyaaı, borab, elektrikli 
matkap, filte, battaniye yatak Ye yorgan çarşafı, bezir yağı 
hastane levazımatı ve saire gibi muhtelifülcina malzemenin 
pazarlığı 26-12-932 tarihine mllaadif pazartesi gfuıil ma~a
zada icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkürde aaat 9dan 
11e kadar isbatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu 
b1ptaki malzemenin müfredat liatesi mağaza dahiiinC:e asıl
mq olup aümune getirilmesi icap edeıı malzeme için paıar
ı~k günO nlimunelerinin teraber getirilmesi, nümunesiı teklif-
lerin lrabul edilmiyeceği ilin olunur. (6762) 

l arede teraknm eden müııtamel çembers'z saç variller 
bilmüzayede satılacaktır. Talip olanların 29-12-932 tarihine 
mündif perşembe günü saat 10 da teminat akçelerile Hay
darpaşa mağazasında iabab vücut etmeleri ilin olunur. (6761) -
Ankara M.M. V. Satınalma 

• 

Komisyonundan: 

MiLLİYET 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker F abrikalan 
TÜRK ANONiM ŞİRKETİNDEN: 

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

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 
Çuvalda küp, kil su 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: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: lstanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

1 3~9 

lHTlRA lLAN I 
1 ~vkaf müdiriyeti ilanlar 

7 

Yelkenci ve Sadık Za 
MÜTTEHİT VAPURLARI 

26 kinunue"vel 932 pazartesi gününden ifbaren Ktta· 
deniz hattına vapurlarımız her hafta fıtanbul'dan 

Pazartesi Ye perşembe 
günleri hareket edecektirler. 

~ 
1 

SEYRISEF AIN 
Yeni Müdiriyet idaresinde 

Mulıııu -ıaı O.lata ][öpıl 
Yeni :.ıtı B. 2J61 . .. A . Sirk'« • lllllltırda.nadt .... ı. s 740. 

KAPRiS MAVNA TAMiRi 
İdare mamalarından ye· 

Lokanta Ye blrahaaeai di tanesi tamir ettiri ec!!.. · 
Zengin mezelerle taze bira tir. ihale 26-12-932 saat 

Müntahap meşrubat 16,30. Otpoıito % 15 dir. 
AIAminüt nefis yemekler • 

24 Bi-iııci kanun cumar-kaaunuz ve itinalı hizmet. 
Bir ziyaret en müşkülpe- lesi aabahında'l it haren 

sentlari iknaa klfidir. Köprüden Kadıköyüne 8, 10 
da hareket eden sefer 8,0S 

~: !:~~~!~.~~. I 
de ve Kadı;. öyünden Köp· 
rliye 8,40 en hareket eden 
sefer de 8,SOca kalkacak-

1340 1 tır. 2059 

- -
24 Birinci kinı.n cumartesi akşamı 

jehza~ebaşında MiLLET tiyatrosunda 

Naşit Bey Gecesi 
Fevkalldelik!er gecesi - Zengin program 

(Samurkaş Çiftli~i) 
Şarkılı komedi 4 perde 

TEVFİK - ' 
OTOMOBİL VE MA
KiNİST MEKTEBİ 

W"Taksim'de Cumhuriyet 
abidesi karşısında No. 4 

61 mcı yeni den de .... esi 2 inci 
ğıwn iptidatmda bafltyacak
br, Mektebin tedris müddeti 3 
ay ücreti yaptırılan dinksiyon 
talimleri aclediae P., 25, 40, 
50 liradır. Talebeye husuıi p
,..j~da nrilea tamirtilik 
denlerile beraber haftada dört 
ders gösterilmekte, direlWyon 
talimlerine .,.., ameliyata çok e
hemmiyet verilmektedir. (Be-

Aakert Lise Ye Orta Mekteplerde •fağıda gösterilen ders
lerin mualliınlikleri a~. Verilecek ücretler hizalarma yazıl
mııtır. Tedria için re.mi aalihiyeti haiz olan ve batka yerlerde 
alakalan olmlJEl muallimlet"den arzu edenlerin 10 gün zarfında 
istida ve fotoğafmı muudak fişlmle Ankarada Askeri Liseler 

" Ham m11den, h-ut Te emsa
li taafi,..;n;n ıslahı ~ hakkında ia
tilıaal olunan 21 Mayiı 1927 tarih 
n S33 numaralı ihtira berab bu de. 
fa mevkii fiile kon...ı. üzre abere 
dMTilferat veya icar edileceğinden 

talip olanlann Galata'cla Çinili Rılı
bm Hanında Robert Ferri1e miira· 
eaatlan ilin olunnr. 

Alemdağı vakıf ormanlanıun büyük Elmalı civarında 120 lecliycden ehliyetname almak 

metro mik'ap keresteliğe aalih gayri mamUl kestane e,çan ıııii- iıtiyen ıoforler, imtihan suallerini "' ŞOFOR IMI'IHANI ki 
zayedeye vazolunmll§tur. 11-1-933 tarihine müudif çarşamba tabını mektebimizden tedarik edebilirler.) Tafsilat için pro~arn Müfettitliiine müracaat. (1059) (6706) 

Mektebin iımiı Muallimliiin neviı Ocreti: be iıteyiniz . Müracaat aaatı.i 15 • 18 araıında. günü saat on §le ihalei kat'iyesi icra kıhııacaimdan taliplerin 
Kuleli Lisesi Fizik muallimliği 98 Lira 
Buraa Fizik muallimliii 108 Lira 

htanbul eTkaf müdiriyetinde orman ve arazi kalemine milraca. ---~~-~~:._T!_!el~e!_fon~.:_: ~4::;.2~5~0~8~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Bursa Kimya muallimliii 108 Lira 
Bursa Tabiat muallimliği 108 Lira 
Konya Aa. O. Mp. İngilizce muallimliği 108 Lira 
Erzincan Aı. O, Mp. Almanca muallimliği 108 Lira 
Erzincan Aı. O. Mp. Türkçe mualliınliii 108 Lira 

latanbul üçüncü icra memurluiun
dan: Temamma 7500 lira kıymet 
takdir olunan Pendikte iıtaaJ'OD cİ· 
,.·-n<la Karakol •okafmda BoylCI 

lbnicli lıötkü -- manaf 265-6 2077 

r
----------------;;;;;;;;;;;;;;;..;;;~;,..- ı ..., ... ıa1ı 00.tı~e ve teftrriiat hir 

3 " " k J rd "JA 1 bap hanenin temamı açsk arttırmaJ'& 
UDCU 0 0 U 1 ttDlan 'llBZOlunmuftUr, 5-1-933 tarihinde 

'---------------------~ tartnamesi divanban"'Te talik ediJ&. ç .t.ılca Mst. Mv. ne ait zar gunu aaat 11 <.euır. :;,art rek 25-l-933 tarihine müaadif çar-
ıo.ıldak tam'r ettirilecek Ye namesini g6rmek üzere her 
"< f&lllba ıüııü ıaat ondörtten on alb· 
bazı noksan malzemesi satın glln ve münakasaya ittirak .,. lıadv latanbul 3 cü icra memur-

atları ilan olunur. (6687) 
206.1 

Türk Gemi Sahiplerine 
lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Deniz Ticareti kanunu mucib'nc:ı Tük gemiler:niu teııcili 
llzımdır. Bunun için kat'i olarak Şubat 933 gayesine kadar 
mühlet yerilmiştir. Bu mOddet sarfında eemllerini teac:il et
lirmiyenler ve tasdikname almıyanlar haklarında kanunun 
1476 ncı maddesi tatbik olunauğı gibi (11045) No. h Tescil 
nizamnamesinin 6 mcı maddeııi mucibince de bu gemilerın 
aeyrlileferiee müsaade edJmiyeceği ilan olunur. (6715) 

alınecaktır. Paıarlıkla ihalesi için o gün ve vaktinden ev- laiunda birinci açık arttırma ıareti-
25.12-932 pazar günn saat Yel komisyona mürac:aatlan. ı. aatdacaıktır. Arttırmaya iştirik Sarıyer MalmÜdÜrlÜğünden: 
14 tedir. Taliplerin ketifna- (5031) (6770) içi. .,ü&de yedi baçuk temiruıt .lıçe-
mesiııi giinnek lizere her gün • • • al alaur. Mii.tu , h• """'Sİ Wediya Mahalleıi... Uiukhıily 

h• ı ... : k · · Çahfca u.t. MY. A;11 ih- •alaf icıınoi _,.·teri•• aittir. Halda Sakağı Tahrir Kapt Takdir olu l:areame ve pazar ııa "lura ıçın o ma - -. , Mftk ellcfia 
fımi .ı..u den ı k tiyacı olan pazarlıkta bnln- n T- aicilleri ile aalait.......,... i- No. No.cinııi nan varidat No. 11 

ırtın Ye Va& n ene o- patttdi ıh ·!dıler ile .._, eliıb- M;-"- C.461 4 hane 48 lira 29-86 Yorni 
misyona müracaatları. •an 60 ton levamarİD k&nii- halda •• , • • ~a-

21 
•· 

(5026) (6768) rllne talip çıkaıadığıadan, darlanan irtiflılı: < - ·~ 46 gazino 120 ,. 24-19 Ahnıet Halim B. 
• • • ilaale.ı tehır' le 25-12-932 11,30 bu haldernu Ye huıusile ı.ı." - MuYakkatatıı 79 62hane 120 ,. 24.89 Kerime H. 

aarife dair iddialannı illa e.rilıİa- 2 3. cü muhabere alayı için yapılacakbr. Talip'erin prt- den itiı-. )'irmi sün içimde .....ala Ynnuı ağa 607 O ., 60 ,, 31-30 Andronolri H. 
S0,00() kilo odan pazarlıkla aameaini g6rmek üzere her müpiteleri ile-bilclirmaleri "-•· Seyyah 257 2 ,. 120 ., 50-72 Katine H. 
satın alınacaktır. ihalesi 25- ıiiıı .,. münakasaya iftiralı: Aksi halde haklan T .... ııi-P i ile Keretane 586 29 ,, 18) .. Ş1-1o Armeganyan 
12-932 paıar glnO ııaat 10da lçüa o gen ve vaktinden ev- salıit olmıyımlar •tıt 1 • " ' pay- 06n0m 5t5 21 ,. 6{) " 30-90 Avantiya 
yapılacaktır. Taliplerin prl· vel komia,ona milracaatları. la,_amdan hariç lıalaW. A'"hf • Yunus aia 603 13 ,, 36{) ,. 31-26 Maryah 
nameaini prmek üzere her 1ann 1424 • alı icra '" Ra lıa- Bu sene umuıııl biııa tahrir ya tıbmin komisyona tara-

-•- • • • •-- ili - _.dJ • shHw· ..lln ve mlbıakuaya İftira& Vll. K. O. muL-L.- ~-L-ru fından takdir edilip aab'plerinin ikametgih aclrealeri mcehal 
IS~ 1~ uwu na taYfikj htreket etmeleri 1;;-
içİ'ı o glin ve vaktinden evvd için 111ulıebere malzemen aatm bulunan em!ikin alelmüfredat nıımaralariyle vaı:olonaıı vari-

.... daha fazla malümat almak İlte-kom:syona müracaatları. alınacak ve motör akıamı ta- dalı [l)'ri 1&fiye miktarlan yukarıya yaı:ılımftır. Em!Akl 
' '1--'· 1 yenlerin 32-2557 n.....,. ile m l (5030) (6769) mir ettın .,.,_tir. halesi 2Sf -ıkGre ıahip~erinin tarilıi iliııduı itibaren mllddeti lra-• • • 32 p yetimize müracaatı... ilU ol..-. 

12/9 azar ııünii saat 14,30 nuniyesi zarfında mensup olduklan Ma'iye tubesine mtıra-
K. O. ve 1. F. kıt'a ve mü

esseseleri için (60,096) ki o 
patates açık münakasaya ko· 
nulmuştur. lhalesi 14-1-933 
cumart~ıi günü aut 14tedir. 
Taliplerin prtnamesini t6r
mek üzere her gün ve mü
nakaaaya iftirak için o gün 
ve vaktinden evvel kamisyo
na müracaatları. 

(5032) (6771) 

K. O. 

da yapılacaktır. Taliplerin lia- ------------- d ki 
lesini görmek üzere her gün ZAYi - 1776 sicil ıuımerolu ....... eıat ebne i eri takdirde mukadder varidJhn kesbi kat'i1et 
ve pazarlığa ittirak için 0 gün edalı: ehliyetnamemi zayettim. Yeni- ettirileceği ilinea tebliğ olımW'. 
"" nktinden ene! komiıyona 
müracataleri. (5027) (6741) 

2139 

• • • 
Kolordu ye 1. F, ihtiyacı için 

Oıram yeya Filips vıe yahut 
Set markalı 3300 adet ampul 
pazarlıkla aatm alınacaktır. 1-
haleai 25/12/932 Pazar günü 
saat 15 tedir. Taliplerin şart
namesini görmek üzere hergün 
ve pazarlığa iştirak için o gün 
ve vaktinden evvel komisyona 
müracaatları. (5028) (6742) 

2140 

Iİ alacağundan eakiıinin hülani 

yoktur. U- oğlu Muıtafa. 

lıtanbul aekizinci icra memurln

iundan ı Bir borçtan clolayi -· • 
n bu kerre paraya çeYrilmesine ka 
rar verilen konsol, kanape, karyola, 
kütüpane ve aairenin 26-12-932 pa

zartesi ır6nü aut 9 elan 12 ~ lıa
dar açık artırma ile Şitlide Haci 
Manıur ıokağmda 10 No. lu hanede 

Mblactğından alakadarl.. ,._a 
mazkiirde mahallinde bulunacak nte• 

Deniz Levazım Sabna!ma 
Komisyonundan: 

20 Ton benzin: Kapalı zarfla münakasa11: 7 Kiru-ıuni 
933 cumartesi günü aaat 11 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan 20 ton benzin ka
palı zarf uınılile münakasaya kcnuldutwıdan tartnameaini ırör
mek iıteyenlerin her gün ve vermeğe talip olacakların da müna
kasa ıün ve uatinde 111unkkat teminat makbuzlarile birlikte 
Ku•mpııada Deniz LevUUD Satmalma "-ia:ro ... mı müraca
atleri. 

Sarıyer Malmüdürlüğünden: 
Mahal:esi: latinye 

Sokağı Tahrir Kapı Takdir olu lhbarnama Mükell firı 
No.aı No. cinsi nan varidat No. ıı İ3mi 

D"iiı-• 273 S9 hana 25 lirl S0-3 Maksut efendi 
Cadde 134 170 ,. 48 ., 23·58 Zeliha V. S. H. 
Tacikler 3~ 10 ,. 60 " 22·50 Artin Agop 
Cadde 65 105 .. 240 ,, 22-79 Ali Nuri B. 
Taikler 33 1 ,. 156 ., 22-44 Sofi Papazyan 
Devirmen 275 63 ., 25 ,. 30-5 Ayte hanım 

Bu aene wnuaıt bina tahrir ve tahmin komi•yonu tara· 
fındu takdir edilip ııalıipleriaia ikametr'bı edresleri mec· 
hul bulu!llUl emllkin alelmnfredat numaralarile vazolunan 
varidab pyri afiye mikbrlan yukarıya yazılm<fhr. Em:aki 
mezkOre ahiplerinba tarihi illndan itibaren müddeti kenu
niyesi zarfında -aaap olcluklan -!iye tubeaüıe müracaat 
etmeclikleri takdirde -:cadder nridabu ke1pi kat'iyet 
ettirileceği illnen tebliğ olunur, (67 57) 

N OV OT N İ'de• 
Gayet zengin bir ıurette ıüalen.mİ§ ve ziyalan

dınlmq Noel ağacı etrahnda 

NOEL REVEYONU 
Yeni tene reveyona için büyük hazırbklar 

Program -Tombola -- Sürprizler - Kotİyonlar 
Her ak.sam: Yeni aene tombolaaı için meccanen 

biletler tevzi edilmektedir. 
2152 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Sabnalma komisyonundan: 

Niimuneai. veçhile iki bin !>ef yllz liralık kar gözlüğü der
hal teslim prtile 25-12-932 pazar günü saat on dörlten on 
l:qe kadar pazarlıkla satm alınacaktır. Talip1erin me:ı:kür 
güıı6n mueyyen ıaatlannda komisyona mllracaatlarL (6760) 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her sabah blr kaşe 

NEOKALMİNA 
ıldığını7.da 

VflcudUnlize grlpe klr$1 en kuvvetU sil!ht vermiş olursunuz. 
ve KALBi KATIYYENYOtı'1:\% • 6 ve12 k•ce' ik k11ı11\an i<te\fniz. 2.11 



...... --... .a .L.. "" 
1932 aenesinin eııı ıon ihtiraı Profe&ör Dr. Meçenkof'uu m!ltekimil formülü ollUJ 

iL IN'dir Ecne i memlel<etlere 
giden tüccar ve 

aeyyahlara 
Dünyanın her tarafında kemali itimatla kullanılır, ~auta ~oınnıer~i lr Gençliği, Fr engi ve belaoğuklağu afetinden koruyucu yegllue devadır. 

Vatandaş; kıymeti hiç mesabesin-le olan Profilaksin, hayatın, i ;tikl:aLn. vatanın için 

KIYMET İ MİLYONA DEGER 
lTALYANA 
Sermayeü 700,000,000 

(ihtiyat akçeai: 

680.000,000 Liret) 

Travellerı ( Seyy!lhin çekkri) 
satar 

Yılb • ı ge ıy r, 
''lpekiş,,, birçok 

hediyelik şya 

Liret, frank, lrıgiliz Erası vey. 
'olan frank olarak sahlan hu çd 
""r sayesinde nereye gitseniz pa 

anızı kernaH emniyetle taıır v 
er zaman isterseniz dünyanı 

er tarafında, şehirde, otellerde 
apurlarc!a trenlerde bu çekler 

'n küçük tediyat için nakit ma 
:aınında kolaylıkla İstimal ede 
,iJirıiniz. Travellers çekleri ha 
::ki sahibinden baıka kimseni 

"cu ll:mamayacağı bir ıekilde ter 
i., vo ih tas edilmi~tir. 

Ne dayalmut.ne sörülınütı 
"Bu it te lpelat'indirl" 
5ankl splrLı öriilmit 
"Boa .... lııekit'ladirl" 

hazırladı 

YENİ 
-Mı~~ 
DE! LUXE! 

Tıraı bıçağını 

tecrübe e :liniz.. 
İngilterede ~ 
il!lal edi m'ş 
Yeoi model 

139'1 

HaldrJma. dıılMm ııe..n
Knp Mizam'• prüncıe 
Mmtçtan, tiir .... m.,. 
.... it .. lııekit'iDllirl" 

Ne hulyalı Mbahlıldarı 
ı,.ı., aüzellik ft lııılıar 
s-ıa kucaJdatıyorlar_ 

"Ba İl t• lııeJrit'indirl" 

!!im _ _. Az z·manda 411-• 

usta Dokumac. 
yetiımek istey~n 

TORK GENÇLERİ 
Balıt'taki • 

1964 

Sene başı geliyor 
•• 

< ı 

1 
1 

•• 

En iyi hediyeleri hazırladı 

Kravat, mendil, eıarp, elbiselik, 
gömleklik ve 

pljamalık kumaılar - HarikaUide güzelı 

• Sun'i ipek Çiçekler 

l.labitan ve memurine müjde: 

Portatif sandalyeler 
Yılhquıa kadar rekllm fiab 

360 kuruşa 
Yalnız mağazamızda satılmaktadır. 

latanbul Rizapaıa yokuşunda 66 No. 

Asri Mobilya Meşheri 
2116 

KAPPS 
Aln.an kitapçı, Almuı kitaplan en 
ucuz satar, Beyoğlu, lıtikt"al cadde-

si 390, l ıveç ıefareli kartıamcla. 
1747 

Pftton'an iiç,dört metreü ı 
Cici bir çay elbiııeai, 
Net'elerin bazinw. Süreyya Paşa 
"Bu it te lpelat'indlrl" Menıucat fabrikasına mü

racaat etsinler, 

HAYDEN 
1848 - 1932 

85 ıenelik m e vcud iyete mılik müeaaeıedir • 
~ö~r~tini kaza,,mı1 ve: büy~ c babııla r•nı zla 1 abaları ·ızın 
i1ı ttyacatını tem n etmı ııı l:.u.unan HA YDEN müesseses : 
satbğı mallarının mükemmel cinsini tak ı::ıi r etmesini 
bilen muhterem İstanl: ul halkına daha uzuo müddet 
müfit olmak ümidindedir. 

HA YDEN Müesseaeıi müdiriyeti, herkes1n istifade 
edebilmesi em ~lile ve teessüs.inün 85 inci sanei dev-
riyesi münaaebetile 

FIATLARINI nılihim bir 
surette 

• 

karar Termiotir. Her Takit böy:e müsteına fırsstlara 
tesadüf edilmediği cihetle. 

Hepiniz istifadeve kosunuz 
• 14.ti 

DİKKAT~ 
Makbule geçecek bir hediye mi anyonunuz? 
Maftazamızm nadide Ye hediyelik çeıitlerini görmekte 

iıtical ediniz. Siıara ~baka ye kutuları, o kel ve kap· 
lama masa takvimleri, envaı çeıit mürekkepli ka'emler, 
yazı takımlan, kalem takımlan vesaire ... 

23 ıenedenberi mnntazaman neşrelmekte olduğum 

YENi MUHTIRA ve ZAFER MUHTIRASI nm 
mevcudu azalDllfbr. Cil:lin:O nefaseti, maldmatınııı faz
lalıftı daima emaaline faikiyeti muhafaza etmektedir, 
16 çeşit olarak yapıldığından zevkinize glSre kolayca 
intihap edebilirsiniz. Herkese lazım olan muhtıra defter
lerimiz aynı zamında en büyük ve aizi daima habrlat-
mağa vesile olacak l:ir hed"ye. ir. ı 

Bloka ve ticarethanelerde milıtamel 933 YENi Ti
CARET MUHTIRA (Ajanca) lanm:z 4 çeşit olarak her 
yerde satılmaktadır, Yeni muhtıra Ye ticari muhbra 
deft,r'.erimizin taklitlerinden ıakınmu, 
Anka-a c"ndeıi Afitap mıı;;.az~•ı No. 111 MeJ.met Sa"ık 

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

Taliinizi deneyiniz .. 
Acele ediniz .. 

,p 

Tel funl<en, Radyo Mevsiminin en yeni "e 
en Mükemmel bir modelini Taktim ediyor: 

TELEFUNKEN 650 WK 
RADYO GRAMOFON 

Hassasiyet, kuvvet ve azami tefrik kudretine 

malik super heterodin sisteminde bir radyo 

ahizesile, Musikiy i aynen iadedeki sedakatfıe 

temayüz eden elektrikli Gramofon, Şık ve zarif 

bir Möbilya içerisine vazedilmiştir. 

EN MÜŞKÜLPESENTLERI BiLE TAM MANASILE 
TA TMIN EDECEK YEGANE MUs!KI ALETiDiR. 

TElE_FU 

rır ı ıss ı" 

- -
80UllLA 811lADEllLEll ve ~ •• aATIB •AGASALAlll 

AH! AMAN! · (ABUK,! SANCI GE(Tiı 
····ARKAM 1 BiR ALKOK YAKISI 

SU:i kıvnıod.Jraa bt:ı bdckn ap.Clkj ..., aanoyı oıç:iA 
defi " u.alc cımamdJ > .Maamah 9D1ı ..a.tı Alkok y.ın..a. 
sU:ıo lçııt emıo •• m~ t.r tedbln tafldı.r Saoo tt• • 
ru ıclmedea b&me.a ba yakıyı •&nTU mahalle tat~ 
~ A•dcttAI mco'ctaıtt olurRDu. Da.ama nm.Udıl bu 

ttya ikJ Al.kok yalr• buhuıdu.nlD1U.. VıilcDd~D bcr bao&ı 
btr M 0 0 110

• kallJ ha.ar ve cnwa bu tedbardlr. Bir dUOoc 
01.çtaa daha m6eulrduicr SU ıtlnule muıul o!urlreo o 
41 kıu:ııdl n..nlc.a.ma &Ortı Her cu&Dedc buloaur Fakat 
A1kolı: &sawıJ ba~ tntıınu. Ta.ltl.ıOerındco aa1nnma. 

TOrklY• UD'lamt A«••talart ı 

G. & A. BAKER Ltd 
llTAMIUL ,.... .............. ...... ı.HH5ffJ ~ ~·ıtı:•·ı.1a~iı 

SANCIYI ZALE EDER 
F7 

• 

Kumbara, bütün bir istikbal'di 

at ve 
yalnız n z 
detll ... 

t rr 

riyat il 
••• Birku bara 

b rlk rmek ra 
enlllr ... 

Türkiye iş Bankası 

-

.1 o 

1834 

llacar bir lladam 
Jimnastik ile Aır! ve bedii ıhns 
dersleri vermektedir. Sıraservl 

147 No: Hilmi Bey aparamını 

2 lnd kat 4111-

IGayrimübadiller cemiyetinden 
Cemi)'dimiz alb ayhk lronsresini Kinunusaninin onbeıinci Pazar ırü

nü "'8l 14 te lstanbal Hıılkmnde akdedeceğinden Mukayyet 112&nın tq. 

rifleri mercudUJ'. 

MlLLlYET MATBAASI 


