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PERŞEMBE Sahip ve BllflDuharriri 

29 KANUNUEVVEL 1932 
7 inci ıene No. 2474 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Afyon işi 
Afyon kaçakçılığı 

Afyon iti, Türkiye aleyhinde J 
senelerdenberi bir tariz mev
zuudur. Bu yüzden aleyhimiz
rle yapılan propagandaların fe
na tesirlerini birçok memleket
lerde, muhitlerde hisaediyoruz. 
Öyle ki afyon meselesi, bizim 
için sıhhi Vf> içtimai bir mesele 
olmaktan çıkmış. esaslı bir si
yasi ve iktısadi mahiyet almıt
tır. Hakikatte Türkiyenin sami 
mi vaziyeti ne kaçakçılığı tah
rik, ne de inaanlara zarar ver
mek cihetini müsamahadır. Yal 
nız kazanç gibi idi bir sebep do 
layııile, daha mühim sebepler 
dolayısile de mqru olmıyan 
yollara npmak yeni Tündye
nin tiarı değildir. 

Bugünün mevzuu olan afyon 
itini iki cepheden mütaleaya 
mechuruz: 

1 - istihsal cephesi, 

2 - Satrf ve ihraç cephesi. 

lıtihaal miktarı; herhalde 
ihtiyaçla, satıt imkinile müte
nasip olmalrdır. Harice satamı
yacağımız miktarda afyon is
tihsal edersek, ihraç edemediği 
miz kısmını clahilde sürmek, da 
hile yutturmak yoluna gidilir. 
Bu itibarla afyon ziraatinin tah 
didi bir zaruret oluyor. Bu tah
didin şekli nasıl olmalıdır? Bu
nu burada ~imcıiden tesbit et
mek. mütkül olur. Fakat şura
sı muhakkak ki, bugün afyon 
ekilen her sahanın kabiliyeti, 
ayni derecede değildirler. Mun 
ha11ran afyon ekilen yel'lel· ol
duğu gibi afyondan vazgeçile
rek batka mahsul yetittirmeğe 
müsait yerler de varılır. Hüku
met, bunu esaslı ve adilane bir 
tetkik ve tevzi sayesin<le temin 
edebilir. 

Fırka ve hükmetçe afyon me 
:.elesi hakkında teabit edilen 
program, hem ıiyaai, hem de ik 
tıaadi ihtiyaçlarımıza uygun
dur. Reiıicümhur Hazretleri
nin riyaaetlerinde toplanan ic
ra Vekilleri Heyetinde kabul 
edilen bu eaaslar; Fırka grupun 
da iki gün müzakereden sonra 
tasvip edilmittir. Gazinin bu 
meseledeki yüksek alakası; dün 
yaya anlatmağa kafidir ki, ye
ni Türkiye afyon kaçakçılığına 
tenezzül etmez. Kaçakçılığa 
mini olmak, Afyon ziraat ve 
ticaretini murakabe altında bu 
lundurmaktan çekinmez. Bil
hassa bu mes...ıe etrafında bey
nelmilel taahhütlerden, teşriki 
mesaiden hiçbir sebeple geri
lcalmaz. 

Cümhuriyet Hükiimetinin bu 
kararı nazari aahada ka1acak 
değildir. lstanbulda evvelce ka 
patılan frıbrikaların bir daha a
c:ılmamMı takarrür etmiştir. 
"Düny;mın tıbbi ve fenni ihtiya 
cı için beynelmilel müıterek 
ve menfaııt kasdinden iri bir 
fııbrik.uıın kuıulma•ı, uyuşturu 
cu maddelP.rin fenalıkJarının ö
nüne geçinek için en müessir 
bir çaredir. Bunıt imkin bulu
nacağı zamana kadar Türkiye, 
tıbbi ve fenni ihtiyaçlara mah
sus imalatı devlet inhisarı ida
resinde ve dahilde bir fabrika 
ile temin edecektir." 

Hülo1met ve fırkaca takarrür 
eden esaslardan em mühimmi, 
ham afyon bı.rici ticareti itinin 
ticari bir birlik merkezine haan 
hakkındnki karardır. Hemen 
ifade edelim ki, bu ticari bi!"Jik 
tamamen bir devlet müessesesi 
olacak, bu itle uğratan tacirle
re inhisar gibi verilecek değil
dir. Aşağı yukarı bir milyon li
ra sermaye ile teşekkül edecek 
olan bu birlik doğrudan doğru
ya devletin malı olacak, kir ve 
menfaat mülihazaaile değil, işi 
tanzim ve idare noktai nazarın
dan ha .. eket edecektir. 

Türl,iyede ve Türkiye namı
na afyon kaçakçılığı yapanlar 
arasında hakikiTürkler yoktur. 
Kazanç fikrile Türkiyenin ismi 
ni kirletenlerı> karşı müsamaha 
lı bulunmakh adalP.t yoktur. 
Bu aibaı la kaçakçılığın bundan 
böyle en sıkı ve tiddetli takiba
ta ıY"aruz bırakılması; hükllıne 
tin esaslı lıir kararıdır. Herhal
de hükumetin ve i'ırka·nın prog
ramında (la i,aret eclildiği gibi 

Istanbul'un Terkosta Kurtul us Günü: Pazar. 
- . . ' .. . ~ . ,. .-,, 

Mısır 
1 Tenkitler 
Haksızdır 

1 

Terkosun Bulgu c•l'f1t11ndald su deposu 

T erkostan Kurtuluş! 
Satınalma mukavelesi. 
Ankarada imzalandı 

Pazar sabahı idare Belediyeye 
geçiyor, geni şekil ne olacak? 

Kadrolarda değişiklik olmıya. 
cak, hissedarların vaziyeti 

Şirket müdürlüğünü Belediye namı
na ifaya devam edecek olan 

M. Kasfelno 

Terkos ,irketinin hükümete ve 
belediyeye devri muameleai tama 
men ikmal edilmiştir. hilafname 
evvelki gün Ankarada hükiimet, 
belediye ve ıirket mümeuilleri ta
rafından imza edilmittir. Terkoa 
fİrlı:etİ 1 kanunuaani 1933 pazar 
gününden İb°baren belediyeye geç 
mİf bulunac:akbr. Terkoa İti için 
Aıılı:araya gitmit olan vali ve be
lediye reiai Muhittin, belediye fen 
itleri müdürü Ziya beyler bu sa
bah latanbula döneceklerdir. Be
lediye ikbsat müdürü Asım Bey 
bazı itleri takip için daha birkaç 
gün Ankarada kalacaktır. Beledi 
ye reis muavini Nuri Bey dün bir 
muharririmize Terkoa meael~ıi i~ 
çin fU izahatı vermittir: 

- Yeni aenebaımdan itibaren 
Terkoa ıirketİ belediyeye geçmit 
bulunacakbr. Bu huauataki bütün 
muamele ikmal edilmiı ve itilaf-

( Devamı 6 ncı sahifede) 

Otomobillerin vergi 
şekli değişiyor 

Yeni layiha meclise veriliyor 

Belediye rüsumu ve kazanç 
vergilerinde esas ne olacak? 
Şoförler cemiyeti otomobiller 

den alınmakta olan verğinin 
tenzili ve bu verginin büsbütün 
bBtka esaslar üzerinden alınma 
sı için hükUmet nezdinde bir te
tebltüate bulunmuıtur. Şimdi, 
otomobillerden alınmakta olan 
vergiler beygir kuvveti üzerin
den bel'ap edilmektedir. Yani 
beygir kuvveti fazla olan otomo 
biller fazla vergi vermektedir. 

r ,, 
J 

• 

Halbuki beygir kuvveti faz. 
la olan otomobiller eski sistem 
olduğu gibi bu nevi otomobiller 
de yıpranmıftır. Yeni sistem
tomobillerde benr1:İn sarfiyatı 
az ve eski sistemlerde çokt'uT. 
Bu sebeple eski ıiatemler az 
çalı9ıp az kazandıkları halde, 
sık sik tamire muhtaç oldukta,. 
rından masrafları da fazladır. 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

ı.rı:J~~ 
Gazi Hazretlerinin Ankaraya ilk geldikleri 

yıldlin/Jmiinii le,\ 'it inli balarından .. 
günün 

Hükômetinin 
Cevabı 

Wesele dostane biı 
surette kapandı 
ANKARA 28 (A.A.) -

Öğrendiğimize göre Mısır 
Hariciye Nezareti cevabi no 
tasını bugün Türkiyenin 
Kahire maslahatgüzarına 
tevdi. etmiştir. 

Ankara mahafiliode iki 
hükumet arasında nota tea
tisine mevzu olJ\n itin iki 
memleket münasebatının 
iatilzam ettiği veçbile dos
tane kapandığı kanaati mah 
sus olmakta v,. bundan Ka
hire maslahatgüzarlığının 
telgrafla bildirilmiş olaca
~· cevabın Mısır notası hü
lisasının iyi telakki edildiği 
anlaşılmaktadır. iki kardeş 
memleket münasebetlerinde 
ansızın beliren bulutların bıı 
suretle tammaile dağılma
,ında iki taraf effcirı u
mumiyelerinin çok mem
nun olacağı hissolunmakta
dır. 

Hariciye endimenl 
topla111qor 

ANKARA, 28 (Telefon
la) - Hariciye encümeni 
yann saat 15,5 ta içtimaa 
davet olunmuştur. Harici
ye vekilinin encümencle iza
hat vt'rmesi muhtemeldir. 
Bu meyanda Mısırla hadis 
olan son vaziyetin vıı gelen 
cevabi notanın tatmin edici 
mahiyetinden bah5etmesi 
muhtemeldir. F.nc:ümen~e 
müterakim işler de intaç edi 
ll'cektir. 

Ufukta 
Harp 
Gözükmüyor 

Yunan ordusunda 
• 

genıt 

tenkihat yapıldı 
ATINA, 24. - Yunan bükümeti, 

bütçed6 mevcut •ltı yüz milyon kü
sur drahmilik açı
jı kapamak için 
nuhtelif tasarruf 
edbirleri meyarun
fa ordu kadrosu-
1un azaltılmaırnı 

düşünmüştür. Bu 
aıavvur ortaya çık 
tığı zaman kabine 
nernleketin mü
fafaasıru zafa uğ
:ataceğı ithamile, 
nuhaliflerin ve bil
haua M. Venize
losun tiddetli hü
cumlarına uğramış 

Cenera1 Kondilis br. Bunun üzerine 
hükiimet ordu kad 

roauncla tenkihat icraoı kabil olup 
olmadığı meselesinin tetkikini aake
ri ıuraya havale etmiıtir. 
Aıkeri ıura, prensip itibarile or

du kadrosunun indirilmesini mu\ra
fık gönnedi, fakat uzun seneler için 
ufukta harp tehlikesi görmüyoı ise, 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Bulgar 
Kabinesi 

M. Muıanof çekildi. 
M. Malinof 

Başvekil oldu 

Dün reialer komiteai 
toplandı ve 

kararım tespit etti 

Çekleri alaıak ıcın muay
yen bir milhlet veriliyor 

Muhtelif mübadele koıniayo 
nu Reialer komitesi dün toplan 
mıı ve lstanbulc:laki Rum etah
lilerin mallarına mukabil 150 
bin İngiliz liraamdan yapılmıt 
olan tevziat meselesini tetkik 

j 

M. Holştad 

1 
etınipir. Komisyonun Teknik 

. bijrosunca yapılmış olan tetki
. ' neticesinde istihkak sahip

' !erine yüzde l 5 nisbetinde tev-
1 ziat yapılmıştır. istihkak sahip 
!erinin naır.larına doldurulan 

ı (Devamı 6 ncı sahifede) 

Bursa 
Güzeli de 
Bugün seçiligor 

Bega:zıt camisi avlusunda acılan 11erll mallar sergisi 

Bugün ramazanın biri 
Hangi camilerde mukabele 
okunup vaız verilecek? 

Camilerin 
mukabele 

hepsinde ezan ve 
türkçe okunuyor 

Bugün Ramazanın birinci gii. 1 okunacak camilerden batlıcaları 
nü dür. Ramazan için yapılat> bü. şunlardır: Fatih, Beyazıt, Ayuof
tün hazırhklar ikmal edilmiştir, ya, Yeraltı, Beşiktat Sinanpafa, 
ve bu hazırlığın en mütebarız hu- Dolmabahçe, Atikalii Hırkaiterif, 
susiyeti ezan ve mukabelelerin Arap camii, Damat brahim Pf., 
her camide türkçe okunacak ol- Mercan, Selçuk, Türkali, Sulta
masıdır. nabmet, Eyüp, Kılıçalipaf&, Sul· 

ilk teravih namazı dün gece tan Selim, Üsküdar cedit Valde, 
şehrin büyük camilerinde kalaba- Ortaköy Mecidiye, Şehzade, He
lık bir cemaat tarafından eda e- kimoğlualipaşa, Nuruosmaniye 
dilmi,tir. Müftülükçe türkçe va- camileri. 
ız verıneğe mezun olan denii..m Evkaf idareıi bu sene Mahya 
Ef. lerin bir listeai Evkaf müdür- kurulacak camileri tayin etmittir. 
lüğüne verilmiştir. Bunlar, • batlıcalarr Y enicami, 

Vaız verilecek n mukabele (Devamı 6 ncı sahifede) 

Gürü tülübir içtima ve 
bir tahsisatın lağvı 

Borsa laboratuvarsız mı kalıyor 

Bir iddiaya göre evet •• Fakat 
tahsisat gene kaldırıldı 

Ticaret odası meclisi dün hara
retli bir içtima yapDU§ ve Oda büt
çesile Ticaret boraası bütçesi lastik 
edilmiştir. 

Kara Mustafa zade Ahmet Beyin 
1 riyaseti altında yapılan bu içtima

da evveli. Oda büteçai tetkik edilmit 
tir. Oda bütçesi 1933 senesi için 
166.000 lira gelir ve gider olarak mü 
tevazin bir şekilde tertip edilmiıti. 
Oda kadrosunda hiç bir değitiklik 
yapılmam.ı!tı. Yalnız geçen ıene mu 
vakkaten ücretle kabul edilen rapor
törlerden Galip Bahtiyar Bey kad-

İzmir güzeli Neriman H. 
lzmirde tertip edilen güzel

lik müsabakasında tüccardan 
Numan Beyin kızı Neriman H. 
mm birinci geldiğini tzm;r mu
habirimiz bildirmiş ve dünkü 
nüshamızda tafsilatı ;1,. yazmış 
tık. Bugiön ,ı,. Neriman Hanı
mın resmini basıyoruz. 

ikinciliği Hüseyin Hüsnü 
Paşanın kızı Yıldız, kaymakam 
Suphi Beyin kızı Fikret Hanım 
da üçüncülüğü kazanmışlardır. 

Gü:r.e'.ler 9erefine bu gece İz
mir palasta bir balo verilecek
tir. 

Bursada g/Jzeller bugiln 
secili yor 

Buraada tertip edilen güzel
lik müsabakası da b~ün saat 
17.30 ela Bursa Belediye daire· 
t>İ salonunda yapılacaktır. 

roya dahil edilmişti. Yeni sene büt
çesinde beynelmilel Şikago sergisi
ne iıtirak için de 2000 lira, Milli sa
nayi birliğinin her ıene büyük bir 
muvaffakiyetle devam ettirdiği Ga
lata ... ray yerli mallar aer&iıi için 
200(l lira ayrılmış ve Ziraat aergisi
ne de 100 lira tahsiı edilmişti. 

Bundan aonra Ticaret boru.ıı ye
ni sent" bütçesinin müzakeresine ge 
çildi. Borsa bütçesi de 69750 lira 

Nurettin MUnşi Bey 
olarak mütavazin bir şekilde tertip 
edilmitti. Borsa kadrosunda da de· 
kitildik yoktu. Yalnız, Bona bat 
kimyakeri Nureddin MüD§i Beyin 
senelerdenberi almakta oldnğıı tah-

( Devamı 6 ncı sahifede) 

Seyahat notları 

TİCARET 
Büyük Türk edibi arkadO§ım 

Yuml Ziya, '(Cumhuriyet) teki 
•Ülununda, bana tahsu elliği kı· 
•a bir fllheserde •eyahatimin cin
sini anlalmıflı: Muhakkak bir ö
lümden beni kurtarm1f olan do•t
larun 11e yük.ek kıymetli dok· 

Ahnıet Haşlnı 

dan ııiriyorum zannettim. Bu kll
niğin, Fennin manaaını ter• anla
mq birtakım dar kafalı, '"11ksia 
ile anlayıısı.z adamlann kurduğu 
bir yer olmadığı belli idi. 

--- YAKINDA--... tor/arım lh•an Rilat ile Fazıl Şe-
SOFYA, 28. A. A. - Baıvekil I ' refeddin Beylerin lensibile, l.tan-

M. Muşanoff kabinenin istifa11nı bulda teda11isi kısmen yapılan 
K~ala vermiştir. Kral iatifayı kabul M k d 

1 
böbreklerim ile yüreğim hakkın-

ederek yeni hükumetin tqekkülüne a e onya da Fikrini almak üzere (Frank-
kaclar muvakkaten bakmalarını eski j furt) a, dünyanın en yük•ek mü-
nazırlardan iatemiştir. Kral isti§Btt- Nizamettin Nazif tehassu profesör (Volhard) ı 
!erine batlamıı, Sobranya reisi M. • görmeğc gelmi,ıim. 
Malinofu çağırmıştır. Zaman zamaıı yakın de- Gayet usta bahçwanların ma-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!! ' SOFY A, 28. A. A. - Başvekil M. vlrle rin tarı h i nl hatırla- \ kıularile düzeltilmi• büyük bir 
karreralı tatbik etmek suretile 1 acil ve medeni bir vazifeyi Mouchanof~, . kabinenin istifasını tan bıigiih aşk ııe daiis- bahçede ( Franklurt) belediye 
hükumet, büvük Türk milletine ifa etmiş olacaktır. Krala vermıştır. hastane•i içinde ayrı bir bina teş· 

· istifa kabul edilmiıtir. Kral istişa .~ıla romanı kil eden Volhard'ın kliniğine git· 

Altmıf yafına rağmen henü:ı: 
yemyeıil bir çınar tazeliğile du. 
ran ve hoatanenin. merdivenlerini 
bir kedi aiir' alile çıkan güzel 
kumral sakallı, nefeli ue ıaka
cı proleaör (Valhard), mümta .. 
aautanları: yükıek edebiyat o
kuyucusu, aan' at dNtu ile musiki 
tiryakiai doktor Luirmann; İn· 
sanlığı, arkadaılığı, 11elakörlığı 
emsaun genç doktor ( Lauer ), bu 
güzel binanın hayalı ue kuuuet 
kaynaklan idi. 

(Volhard) ın kliniji yalnız 
böbrek 11e yürek hastalıkları
nın teda11i.; ~ridir. Ve kalın bii

( Devamı 6 ncı sa hilede) 
ve ailesinden bulundug"umuz bü Siirt Meb'usu · .ı • • relennt ba't&amış. Sobranya reisi M. tijim .zaman, bir müze veya bir 

· u kabul etmi tir. ü~el san'at alıadaniai lıapısın~ 



Tarihi tefrika: SS 1 HARİCİ HABERLER ... 

- ~ -93 felaketleri 
• 

ve lgnatief 
Şeyhislam Efendi rüyasını 

anlatıyor! 

Bombalar 
Atılıyor 

ispanyada yeniden 
tahriklt başladı 

Almanya da 
Mücadele 

Bismark re jimfne mi 
avdet edilecek? 

Kanada ile 
İtilaflaı 

Almanya anlattı, 
Ruayada anlatıyor 

Eskişehirde şeker 
rikası kuru uyor 

b-

B.\RCELONE, 28. A. A. - Mo- BERLIN, 28. A. A. - Havaa a- OTTAVA, 28. A.A. - Kanada 
bilye mağazalanncla yeniden iki jansı muhabirinden: Başvekili parla· ve Almanya, muvakkat ve mütelaı-

- ,'J2 rullah Efendi sozune devam bomba patlamı,tır. . . . . mento arzu eder etmez onunla. miı1'· bil bir ticaret itilifnameai akdetmi, 
. Bu suıkastlarm tahnpkirlık ıçıa cadeleye ıririımeğe karar ,,.......,, o • !erdir . 

Şeker ihtiyacımız üç fabrika 
ile temin olunacaktır 

• 'tülf'ynıan Paşa i• başında eth: .. .. .. 1 yapılmıı olduğu anla,ılıyor. Zira,son duğu söylenmektedir. Kanada. Almanyaya en ziyade 
Bu gecenin e.rteai günü cuma - Ben pek az ruya gorurum. zamanlarda bulunan muhtelif bom- ilk celse açılır açılmaz parlamen- mazhan müsaade millet muameleai 

"d' ("'} Abd'"(• • O .... '·" Gördüğüm rüya da pek aklımda 1 balaırn hepsi de mobilye mağaza ye toya komünistler ve sosyalistler ta- yapacak, Almanya da Kanadanm 
ı ı . u azız, ., ........ y ca- .. ,, ,_ . 1 h' d ._~ 

.. d 1• 1 • ı ka~maz, Zaten ruyaya da o ka· fabrikalarında bulunmuıtur Mobil- rahndan hımumet a ey ın e taıuır· birçok ihracat maddelerine ve biJ. 
mıın e ıor. se am ıgım yapıyol' . ı · · 8 bal da be ı t d' l kt h · ı · h ·· .. . dal' ehemmıyet vermem. Fakat Y.e ı;;·natı ~· es.' ı<e. ~ n - er ev ı o una<." ır. . assa patatea, ıt enmış ta ta, aut 
du. Suleyman Paşa da Harbrye b .. d"" ... .. k rı gre' halındedır. Bırçok kimaeler, O zaman va7.ıys . Hıtlcr fırkası- mah•ulatı, istakoz ve sardalya kon· 
tıılebesinin ba,ında Padi,ahı ıe u ~eceHgolr u.gumd ~yda .. -~·e te;kil edilmittir. Bu meyanda muh- run harelcetine bağlı olacaktır ve •ervelerine hafif reoimler koyacak-
ı· 1 d ganp... e e roya a gor ugum . . . . . Hitlerc·ıer hük,jmet aleyhinde rey 
~m ıyor u. zatın hemen ertesi günü aynen ~elıf suıka tlara ~ıtırak etmı• oldu- ' 'erdikleri takdirde hükümet hemen tıı· . 
Selamlıktan dönerken Süley· h. b if" l gu zannlllunan bır r bano<eu vard1r. ı h" f "h , _ . · d k Rus p•lrolları·ıe nıu··bad•le 

b >.• ·b· zu uru ve urayı teşr ı... şte ·~ . , .. 1r e~J .. tt.ararnameıı tanzım e ece c:ı ~ 
mıın Paşa, Darı 'ura •tı<atı ı bu _., . 'tt'f k" ed Dıger tevkifat, daha zıyade ınuf-ı ve Hi:ıd nburg"ta 8 ay içinde Ü<Ün-
s · Ef d" ·ı b l t B t rası nevacnrı ı ı a ıy en. · 1 • h 1 b" h ._ . · ' aıt en ı ı e u tq u. u za • D d" Ş h" • L •• I . rı. .,.ın ınu teme ır are.etıne ma cü <'eh olaro k hu k•bil bir kararna-
asker hizmetin e o ma a ra .. • k nı o ma ır.<> •a ı e ıttı az e ı mış " iır.zaln .ıış o!acaktu·. 

ANKARA, 28 (Telefonla) -
Eskiıehirde kurulacak 9eker fabri 
kaımın eaaıları tamamen 1'.ararlaı 
Dllftır. Bu maksatla 3 milyon lira 
ıermayeli bir şirket teeS8Üa etmit· 
tir. Bu ~irkette iş, Ziraat, Sanaayi 
ve Maadin bankalarınlft &ennaye ... 
ıi vardır. Fabrika makineleri si· 
parit olunmuttur. 933 sene•i son· 
lanna doğru fabrika kurulmuş ve 
teke~ istihaaline başlanmıt oluna· 
c"ktır. Simdiden E•ki~ehirde zira· 

at teşkilitını yapmak, çİ.ı.tçiJerie 
mukaveleler akdetm~k Üzere bir 
heyet Eaki~ehire gitmiştir. Tahmi
ne göre b•.1 üçüncü şeker fa r;kaır 
ile İstihsal <:dilecek şeker mikJan 
memleket ihti.yacın•n en 1\7 yıiı:de 
sekıenini temin etmif o!?.c-,.ktır. 
Son zamanlarda memlP1<ette fC• 
ker istih1i.ki mikdaı-ı a7.aldr.Tı için 
belki d~ '>u üç fabrika azar:.i r:tn
dımanh çalı~tıkl~rı t.>lcdirdc bü
tün ihtiy '' kapi:\y3hi1ec.els. tir. 

d 1 ki be e t ey ıslamsn .,u soz en · 1 k k d"l · ·h d'l · ı 
ber Şeyhlılam Hayrullah Efen SuleymaD Pa,anın da mera ını ı ihlıyat tedbirleri mahiyetindedir. O zaman hükümetin yeniden inti· 
dinin müdavimlerindendi. Sü- uynadırdı. Zabıta, ',..tiyetle tahkikata devam habat yapıp yapmayaca(ı. tamamen 

1 P d 1 d -''-' t - İnayet buyrup rüyanızı etmekte.tir. diktatörlük uaullerine müracaat edip 
eyman •ta me rese er .,..ı a h"k· b D d' G bo ba d 1 da . •• ı. d ··ıd· Fakat 

1 b 
. · b"" d ı aye uyuraaoız... e ı. ece, m t"pO arını aley na et•ıuyec:egı ma um egı ır. 

e eye nyazıye ve ta ııye ers- A 1 t . G • be ç .karmak ıcin tahorriyatta bulun· şu ras muh .. kk~lctır ki M . Yon S!ay 
!eri verilmesini isterdi. Bunun R- . na t~~~· u.ya n, muıtur. : her Hitleıcilerin mÜ•amahaaını

0 

te-

OTTA VA, 28. A. A. - Vinnipeg 
' irketinin 7 milyon dol~r kıymetin
de Kanada hayvana.tının Sovyet 
petrolleı ile mübadele taaavvurunda 
bulundugu söylenmektedir. -----
M. Boncour'a 
İtimat 

Bütçe encümeni kazanç verQ':si 
layihasını yeniden tetkik edec k 

. . _ .ı.. l . .._ _ I Ş avzaı mu ..... arayı zıya ret ar . le • d b 
ıçın meurese enn DAff o an ey... • ... • • --• ---- ı mıne çaltşacııg ı muhaka ı-.e e u 

h. 1• I .. - k · ted'ğ' · zuaıle Yenbug ıahılıne çıkını· cihet' t~min edeceg"i mP<kııktüı· 
ıs am a goruşme ıs ı mı 1 Med' . ki 8 } e ( 1 ' ...., · · 

S "t Ef d' .. 1 · t• şım. ıne cıvarma ya aşmı eyne mı e J Bazı hükiımet g~zeteleri, ll· •mark 
aı en ıye soy emıt ı. L•ki ,L . f"k . b' ·· · ı ı ··ı·ı 1 S · Ef d" flDl. a n zmn•me, ı rrme ır re•nn tn ·"' avc t t zamanJnın ~u u e -

aıt en ı: ı· hayret gelmiş Müteh yyir ser yardım j miş dduf u k .ı~aatindedir. Bu rejim 
- Dün Efendi Hazretlerile ıem bir kena.rda oturmu;um. cc mes' 1 cl•n yal'."z bP vekildir,di 

görüttüm. Bugün öğleden son- G. h b' L-'kl ıi~r r.a:z ırlar onun ıcra m"1nurları 
1 ki 1 uya zu urab gay ıye ue er· b · ded' 

ra yalılanncla bu unaca ar. . . . . . . • • m• •a eaın ır 
H d' . t . b' likt 'd mışım gıbı .. lkn bu ıatıgrak a· Birli<7e 2 7 devlet 5uı·uı da kayde şayandır ki, baş· r ay 1 

il ersenız ır e gı e- leminde iken bir .... duydum: ~ vek;ı yeni ihdas edilmit olan iki ~n 
ım. • "Burada r.e dunıyoraun! Kalk dahildir cünıcne bizzat riyaset etm •ktedrr. 
0.~dı. aana Fahrı Embiya efendimizin CENEVRE, 28. A . A. - ltalya 81• e?c~.'."enler şun.lardır: . . _ 
Suleyman Pa•a o gece Ser· ' R · tahh 1 · luızlııre karşı mucadde ve dahılı 

"$ • avzaı mu ara arını ztya- i.yanınd•n M. Chiraoto'nun ileri . · J _ • 

askerle görüştüğü it içi.o en de- • · " di k b" sunnüt olduiu beyn~lmilel bir yar- "tcmar encumcnlen. 
ğerli 'ey, fetva olduğunu, onu ret etltrey~. yere •r zat dım birliği ihda"na wüteahik bir J>e ()f~dıla:ıcl krııı•;ı z iirii 
d Ş h

. 1• • . . b' yanmıa geldı. Yakamdan tuta- ,__ 1 - . BE L' N 28 A A y · Al a ey ıs &mın verecegını ı· k b . ,kald d M k . mu .... ve enaıne, cun merıyet m~v- • , . . . - enı • 
1• _ı· "'--- 1 ·· .. ek ra enı ' ır 1• er adı ne· küne ııirmi•tir. 1 z- hlı kruvazörü Ocut•chland lr<:I, V1K1n a goru~ Canına L. • •. - .1•· z· ' man ' • 

1 oevıye gotur<ıu. ıyaretten &on Bu birlik milleti ..-cemiyetine da önünıiizcldt i ilkbaharda servİ•c ııire-
minnetti, , ra önii.me ~tü. Medin..,nin i- hil olan veya olmayan devlet!~rd~n I cek ve e•ki Emden kruvazörü kadro 

Dedpı'e, ~::tiler. j çinde, dışındaki bütün emakini nıiırekkep bır feder~•yon olup feLi- haı'ci ~dilee< k~'.. .. . . . 
u • mukaddeaeyi <!e ziyaret ettir(i. !.etlere uğram19 olan ahaliye yardnn ı Y :nı kruva,orun •uv.arm bahrıye 

Sait Efendi, yalıda agalan B • tt d d • ki makaadile "· eynclmilel bir te•anüt lrnlagaların<lan Von Fı•htd olacak-
d 

u zıyare en uy ugum zev .. . . . . 
t nır f, ı • d • 1.0 h • h • J. _, vucud . ı get rılmesı <: asma mu•teml· !o• 

H _,. h L_ . • Ef • vıc anı ve şevıu ru anı "n c-e f Mumaileyh harp esnasında U 65 
- ay .. ı. aıx-r verın en- d D ı·ı· 1 · ır. 

d. H I . runum a. e ı ım o an zat ıse. Halihaw·da hu biıliğe 27 devlet taht~bahnnin kumacdaru idi. bu 
ı azret erıne. · t b p H ti · "d"' . . · h. ı L • b" r f ' 
D 

. ı· s · ·ı 1$ e u aşa azre erı 1 ı. dahıldır. ta le nır ızzat tay.a•• tam muan 
emesı yetere<ı. u eyman • H il h Ef d" d . b" ·-·- _ lıaı·p nihay•tİnde Pola limanında ba 

Patanın adını bile söylemedi. kıaylrku .
8

• d en 
1 'k ens~·ı ır 150 • b tırılmı~tır. 

H il h Ef d. od d 1 ~aş n r ıçın e, te ·rar u ey gemı ağ·lı -· 
ayru a en ı, asın a p c:·· d " B • 

bir erkan minderi üzeı·inde otu- man adş~ya ,on u , onu uzun u duruyor o 1 vya 
d zun suz u: 

ruyorSu:t Ef d" b d I ·ı ı - Vallııhi siz idiniz. Bıyık· HAMBURC. 78. A A . - Volff p 
- aı en t en e ene I y A ·ı . ·d· · 1 aı'ansından: Elbc nehn" mun'3bı 3 araguay 

b. b"t ı · 1 arı... üzü... ym e 117. ı ınız. 
ır za ı ge mıt er gunden beri o dc•ecede k..,if bir 
O • h · Diye şafkın şatkın söylendi si< altmda blmıştır ki 150 gem.i de 

eyBınce, emlen~ Sait Efendi il,. Süleyma 1 Pa ' mir alm;ığa ~>ecbur olmuıtur. Harp bütün şidde-
- uyursun ar. d h 1 · · H I 
Dedi. Sait Efendi i{., Süley- '~.Y• a ayret ge m~~t~. e_e Bir bestekar öldü! t•'e dkvam ediyor 

p · · . il Sul~man Pata. ken< ısı Şeyhıs 
man 8.fa ıçerıye ~ır ~r. liiiiclıı.n memleketin kurtuluşu . Nı\CHEN ?.8. A. A. - Volff a - l!UF."IOS AIR~~ · ?,8. . ~: -

Hııyrullah Efendı, Sa•t Efen • . Abd··ı· . • t htt • d" .1 1 ıansından; llilba•sa dini bestelerile ı Parar kuvvctlcnnın 6 hafta aureo 
d . . ka . . . ıçın u azızın a an ın ın 'ki k. 1 d • "dd ı· b' ·· del t" · de ının ar sr sıra ıçenye 1ııren • . ... . .. .. marııf mtJaı sanat u arın an anıa şı et ı 11· muca e . ne ıccsın 
zabitin yüzüne bakınca elektrik ~~1 fetvnsmı 15~.emegı duşu- Hubert Pfeiffer, 41 ya~mda o!dugu · SMvedra , San;aclay, Muı·gu~ ve 

ANKARA. 28 (Telefonla) - Bazı müracaat ,., d '),. '.Jer 
üzerine bütçe encümeni kazanç vergisi layihuında yenicl ~n tet· 

_.... . ..,_. -

Franııız kab inesine 
524 

kikat yapmağa karar vermiştir. Devlet memurlarında 1 alı 1acak 
kaz,.nç vergisinin tele bir nisbet dahilinde alınması Anka adaki 
memurlar için de projeye hususi bazı hükümler l·onu'ma11 me-. 
5elP.ai üzerinde1<i tekikat ta henüz ikmal edilmiş değildir. Bu hu-

rey susta vekaletltordtn bazı mütalea istenmiştir. 

ile itimat edildi l / 
PARls, ıs. A. A _ Mcb'u•an fa ga ile mali mii.zakeraf 

mecli•i,.dün saat 15 t~. Ka~unu~ 1 ANKARA. 28 (Telefonla) - Evvele" bil<1irdiğim veçhile 
3yına aıt muvakkat butçenın muza· 1 1 ·ı ı· .. k ·· 1 -' - ·· · fh · · • · • • . • • 

1
• M •• ta ya ı e ma ı muza ere wn gun erce musaıt sa aya gırmıtttr. 

kereaıne gırışmıştır. Mec ıs, · ma- M d" I 1 1 ·· k · k d · I • · ·· · ed"I . ·ı M 0 1 11 ,. h · b ıute ı sart ara muza erenın ya ın a n c tıce enecegı um.t ı -
""'" ı e . c esa e ın f'ZJne ono- . · 
lan ıniht..nnı müt ck bilen ?. ve 4 j mc!..tedır. 
milyar olarak tesb"t eden tadil teklif 1 IA [ kl h kk d b • f f • 
!erini 190 reye k~rşı 400 ve 235 re ıvıezar l ar a ın a tr e sır 
ye karşı 349 rey ile rec!detmi~tir. ı ANXARA, 28 (Telefonla) - Mezarlıklar nizamnamesinin 

Hitk
1 
üı~~tt, bob~olatr ~iktabrını 5 kmtail clörcünc ü madc1esinin ikinci fıkrasını DP.vl<'t Şurası heyeti umu· 

yar o ara,. es ıt e mıt ve u no • . . k"Jd f · · · "B 1 d" k · d 
üzerinde iki defa itimat mesrle.:.ini mıy tıs ı '"'U şe ı ete sır etmıştır: e e tye anunıtnun ne~rın en 
;1..,; •Ünnü•tür. evve l üze;-erinı' eki kabirler nakledilerek tapuya rapte<1'lmiş olan 

Nihayet .;,eclis 53 reye karşı 524 r.ı ,zarlık arsaları m eza lıklar nizamnamesinin dördüncü madde
rey ııe 5292 mil~on miktarındak, r.ınin ikinci fıkrasından hariçtir." Tefsir fıkrasının bu şeki'de t~ 
Ki\nunusani avıra ait muuHat krı b tine Maliye ~e Nafia c!airesi reisi Ali Rıza, deavi dairesi S:\ffel, 
diler pl'Oj•ıinin heyeti mecmu• .. " Mülkiye daires! reisi Mithat, azadan Asım. Süreyya, Edip Ke
kabul etmi~tir. Bu proje, 5 milyot mal, Nusret heyler muhalif rey vermişlel'<lir. 
hazlne bonosu ihracıntl ruh~at ver 
mektedir. 

--------·-- - -
AYusturya 
istikrazı 

Fransızlar 100 mil
yon şiling veriyorlar 

lzmir güzelinin rakibi 
IZMlR, 28 (Milliyet) - Şehı-imizde yapılan güzellik mü

sabakasında üçüncü gelen Fikret H. latanbu'.a gil'ecek VP orada 
ınüoabakaya girerek birnici gelen Neriman Hanımla tekrar kar
şıla~acaktır. 

Gandhi'nin 
Açlık grevi 

Borçlar ve 
Amerika 1 • 'b· • k lkt 

1 

nurken, onun da ruyasmda ken halde vefat , tmi~tir ! oıssant i•tıhl'1'mlarını tcrketmı,ter 
enmıt gı ı ayaga a ı: d" • . "b k b" k 1 . · r. 

B Be f d . ısını mu are · ır t avu;ı: gı- ff d d k ""· PARIS 28 A A Mebuaan 
- uyurunuz, ye en ı... b' .. .. l 1 · · U U U geçen yo Bolivyalılar Gran Chaco cephesi- . . ' · · · .. · -: . Pl'NA. 28. A. A. - Gandhi, ikin-

v il h . . p ._ ı gormuş o masını, ya nız ıyı , • mcclısı ınalıye encumenı 6 muhalif . k. b' . d •t"b t kr 
a a ı sızaınız... eK garıp. L" t düf .J •• 1 .d t Pı\RIS ~0 A A p 1 •• : nin Pilcomavo mınt>k••ında galip • cı anunun mn en ı ı aren e ar 

VASHINGTON. 28. A. A - M. 
Stimwm, gazetecilere beyanatta bu
lunarak Amerika hük\ımetinin mü · 
zakerata girjJmeden e"vet Fransa 
nın 15 Kanunuevel taksitini tediyt 
ctme'5İ huıusunda İırar edeceğini &h 
sas etmi~tir. 

P k . t vır eaa uegı • a e a mane- , '"'· . . - eru • çuı, l . 1 d' ve 4 müstenkif reye kartı 12 rey İ· . b 1 k . 
f' g np... vf b. . ib. .. .. d Hava• ıı"anu muhabirine Peru kı•-- ge mıı"' ır. 1 1· F A j oruca ve ;ıçlık grevıne aş ama Dt· 

D d
. B . k L I-'-

5
_ ıı· teyıt g 1 goruyor u. • . ~ 1 e ma ıye nazırının ransanın vua- t' d d' 

e ı. u acayıp auu uen u .... . . ı tının BrP.zdya hududun:.ı geçmiş ol- ı . D • 'k 100 ·ı ·ı· ye ın c ır. 
levınan Pa•a da. Sait Efenc!i de Ege_r ':anınd~ S~ıt Efendı ol , duğuna dair ol'n hab,,,.Jere ehem- AJmanya ıle .ue çıka t~~a iı~ı razını~ mı yon '' m- Bununla beraber Candhinin zade 

' ht 1 k s 1 p gına t . kınb<ultmesı~e. mu~aad eden nan mertebesinde bulunan mecusi1er 
adeta alıklasm .. lardt. Sait E- masa ı •ma ı u eyman •· miyet atfedilmesi ta:ı:ım geldiğini be d bir had'se proı•yı a etmııtır. ~ 
fendi: · .- bemen bu fırsattan istifa~e Y·'n etmıstir. arasın a . . .. . . ar .. ında ve meşhur Guravayoor ma 

d d • f kt b'' 1 1 d BERLlN 28 A.A. -- \t:ıvas A- H"-tıcıyc 'ncumenı M Boncour 1"' bed1 ci. arında. vaprlacak i..raya müra lnsull iade 
Edilecek m "? 

Ef d' k" iıb" k . e er t. a a oy e ace "' av· M-fl' b k • d . d .' E 'd- Saı"nt N" le M Cot encümen mazbata ınu- ' ı· . . . . d bu -- en tm, m at 1 •• erı- ranmak ihtiyatsız! k 1 ',t u ıs an er ıa e Jllml:t an. upen •o • l<I)· : • • , . • • cftat ··me ıye .. netıce•ın e çareye 
ye nazırı Süleyman Pasa be.n- z k" t ı~'- t· ı' 0 ahcı. •• '· edı' ! ....,. 

1
• yo•· las ki!iıeıi erki~·?~."'" ve :'iman 1 h~rr.ırını ~vu•t. ry~ ıstık~azının. t~- müracaat etmek istediği söylenmek-

d ... ... e ası ve a AKA ı e Jl')P,Ş Ua o- a.&ıa.: rah:p1er.ind n Gı)ll.!; ın Bel ık.adan mınıne ll'Ulealhk hır proıe tanzınu- tedh·, 

e~~;~ arkadatını tanıttı. Şey- lan mekı\tibi a~keriye nazırı, ATINA, 27.- Alina istinaf ınah- cokarılma11 Almanyada büyük bir 'le memur etmiıtir. Bu araya müracaat ameliyesinden ı 
h . 1• Ef d" k hemen ba.ka bir tevil buldu: k .,.;i, mubtclio Amerika bankerle- infi"l t vlit etmi~tir. maksat ·•D,kunulamazlaı" mufına 

ts am en 1 ~aş ın taşkın, rı.nden lnıul!un ı"adesı" ı"rı"n Am-n"lca Almanyl\d. bu tedbir, Belçika .k d h' f 1 ' b b d kaL 1 

CH1KAGO, 28 A.A. - lllunoia 
hükünıeti müddeiumumi!İ M. 
Courtnev, Yunanistan'ın Samuel 
lnsull'ii iadcdc-n imtina clnıesi u
zerinP bu karan istinaf etmelerİnıİ 
Atinadaki Amerikan mlimeagİlle· 
rind~n iatiyeccrini söylumictir. 

Y 1 1 "? V il h (D ' ~ Çı•n!ilerin 1 İ notası a ' 0 ~". ann u =' ." e .''u iı - a. Öy em~. a a i •İz· .. evamı var) hüküm<ti tarafından vıoki olan tale- israfından irtikap edilmiş vahim 1 ıne elnmı ralletmekten ıbarettır. 
iniz ... Buyurun, efendim, bu- - - - ' - bi tetkik ed.rek bnnk.,..in meml-'e- b;r ha "add.,dilmektedir. C"NEVRE 28 A A ç· h-· kıl .,. . r. , · · · - ın ~- Gandhi'nin ıerbe•t bıra ması nıe 

yutun. Tashih tine iad.- edilemiy•ceğinc karar ver- Germ~nia, diyor ki: yeti Mill.,tler cemiyeti katibi umu· 1 . h ki d . d k 
Diye yer gösterdi. O d mittir. Bu tedbirin ittihazı anındaki ah . se ""~• er zanıan n en zıya e uv-

tur u- 1 U val ve 1.eraitin Al'l'lanya ile Bel.. milifrin~ iki rctmi veJJika röndermıt ' vetle mevzuu bah•olmaktadır 
11\r STANB L, 28 ,\.A. - .v:aaı-if ş k t • , tir 

M. Courtçey, bu hu:.uaetaki te
şebbü~lıerirıe, lİvn·:, la•·.i Vf' vaAıta.
larla mÜ7akPr~~ irı 'ffi<'S;ni \Va
shjngt">n hü!,.Umcti1'den tarep et
m,,k merburiı•et n<l' kal~cak da 
o1M. devam edec~tiini 1Ö7.lerin• 
ilive etmistir. 

' y kil" R · G ı · c f d' · ar amıra 1 cil<a ansmdaki miinaaebatın aer· · M f'h l"h' tta hf"ll M ı· b" h .. , . e ı eşıt a ıp eye en ının "' Bunlardan birisi Çin hükiime~inin :ı~nıa ı sa a ıye r ma ı er, 

H
ec ışell ıhr Eafyredt ÇO«mu•· nutuklarının fu cümle•İndeki: konferansı ginliğini inleye bir mini te,kil 

1
ft 1 k "t .. 'ı.a t" bu Luıusta son derecede ihtiyatlı 

tü. aynı a ,..n i. 1 etm~k•• olduiru gönilüyor. " ar omı esının rar •ure ı pro- b' ı· k il kt d 
"Ruhları sırtlanlaşatak bUtün - · · I · ır ısa.n u anma a rr. 

- Siz'ı !<artıla-'·en •ataladı· BUOAPEŞTE 28 A A l · <'rliner Boeraen Zeitnnıı, M. JCsi Üz'!nne yapmlf o duğu tadı! tek rK :s memleketi etilecek mezRı-hk hail. • .. · · - Y• ..... +-
ğımı mazur görün, dedi, gece ne •okmak yolun" tutaıu biı· ha· maliımuat al.n bir menbadan bildi- Bmoueville hükiimetinin Al~an· lifidir. Diğeri, Japon heyetinin 28 
bir rüya gör<!ünı .le... nedandan, akrep ı:-ibi asıl :ı:ehtini rildiiine göre Parıte tioplanac:ak ya al.,yhind.-ki ıiyueti ile 8 !""kael teıriniaani 1932 tarihli muhtırası j. Tayyareci L-e-fev-

k • . ·ıı • Ş l . k nf "d k "" Lii.ge'deki ruhani reislerın fa- le Japon murahhasının bu ayın 6 ve '' f • Sait Efer di ile Süleyman Pa uyruguna, yanı ,.n son mı etone ar , tamıratı o eranoına gı ece ativctini orot .. •to etmektedir,. re ın se erı 
~a. binbirlerine baktılar. Hay- vermiı bir saltanattan ... lllı. ol~n ve hariciye nazırı M. Puby'n.in Oeubch" Allegenneine Zeitunc 8 inde fevkalade mecli•teki beyana• 

"Müıneuil" kelimetİ yanlt,.iık- riyaıeti altındA bulunan W:-.car he~ Almilnya hüküm,..tinin bu meae)e tı hakkında Çinlilerin dermeyan et .. 
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.SAfGON, 28 A. A. - Tayyareci 
Lefe•re, .. aı 18,10 da karaya in-

Da ~ah borçlar 
ANKARA, 28 (Telefonla) 

Dalgalı borçlar kanununun IOll 

tadili.tına ait hükümlerin talbilu 
için Adliye vd.il~ti bir talimatname 
hazırlamaktadır. .-clcvvtl 1293 (26 Mayıı 18?6) olunur. nacaktır. 1 rap etmektedir. lemckt~ir. 

( İktısadi ve Mali Hafta ) 
Geçen haftaki icmaümizde Türk 

paraımı konunaya müteallik 8 mama· 
ralı kararnameyi mevzuu bahaeWU., 
ve, lstanbu.I Kambiyo mürakabe ko· 
miayoı1u, bu kararnamenin 5 nci mad 

deaüı.i, miııa Ye medlulüne cayri mu· 
.. afık bir surette tefsir ettiği için, it 
hayatımıZlll bundan müteeaair olaca· 
tını .Oylemqtilı:. 

Zikrolunan madd-ia biriaci fık· 
rasmdaki -auiyet, esham Ye tah· 
vilita delil, sarahaten iıaret edildiği 
uzere. sırf ticaret efY•SI- raci olmak 
lizon geldiii hakkındaki kanaatimizi 
oır defa daha tekrardan -ra bu 
ıaemnujyette rarar edildiii takdirde 
ounun piyaaamrza ne ııibi zararları 

dokunabileceğiııi tetkik etmek iıteriz. 
E•ham ve tahvilat ihracınna, ve on· 

lana yerine diğer eaham ve tahvilat 
ithalinin birçok aeb~pleri olabilir: 

1 - Hamilleri nazarında itibar ve 
kıymetleri •Üpheli cörünen bazı kıy

metleri daha sağlam addolunanlarla 

il - Ecnebi kqıtlan, meoela Mı1tr 
Kredi F oıuıyelerini, elden çıkarıp on· 
lann yerin-e Onifiye, Rumeh, ve bil-. 
h ısa Anadolu Şimendifer kağıtları 
cibi milli kıymetler ikame etmek; 

111 - ifade ettiği dovizi mütezelzil 
olan veya her cün bir az daha diqen 
ecnebi kİlğıtfarını (Yunan, Romen. 
hattia hali hıızırda lngiliz eabamı bi
le) .. ilam dövizli veya altın eaasma 
müstenit e•ham ile mübadele ebnek; 

iV - Az faiz cetiren bir kağıdı da
ha yüksek faiz ıretirenle değiftirmek; 
meseli yüzde üç faiz cetiren Mmr 
Kredi Fonaiyelerine mukabil yüzde 12 
cetiren Anadolu oblicaayonlan ol
aakı 

V - Bu miibadele muamelelerin· 
den Bonaeıların, Bankerlerin ve Ban· 
kalann iatifade etmeleri (kurtaj ve 
komiayon auretile), 

Bunlar eıhaaıa temin ettiği faideler 
dir; fİmdi de memleketin umumi eko
nomüi noktai nazarından meaeleyi mu 1 

1- Mübadele muamelelerinden 
gaye, dl\iına iyi kiğıtları memlekete 
ithal etmek olduiundan milli aervet 
tezayüt eder; 

il - Yapılan muamele ve tezayüt 
eden .servet niıbet.inde verginin de 

matrahı çoğalmı' bulunur; 
ili - Posta ve telgraf idaresi muha 

bere ve münakalelerin çokluğu d .. re· 
ceıinde fazla haNliıt cılde eder; 

iV - T akaı ve mübadeleler yüzün· 
den memleket haricine hiç döviz çıka· 
rılmadıiı lçin, umumi tediye muvaze
nemiz haleldar olmaz; 

V - Fai>:leri laciçre frangı olarak 
tediye edilen Anadolu Şimendifer ki· 
iıtlanrun - ki bet altı aydan beri bü
yük bir raibete mazhardırlar - mem 
leketimize ithali teshil edilmek sure• 
tae, kupon bedellerinin, yani kambi
yonun da, memlekette kalması ve bin
netice Merkez Bankamızın altın iato
kunun çoğalması temin edilmq olur. 

l,ıe umumi surette varidi hatır o
lan mülahazat bunlardan ibarettir. 

Murakabe komisyonunun noktai 
nazarı bi.lida tadat olunan menafi ve 
fevaidi .,ltüst edecek mahiyette oldu-

cundan, meoeleyi ehemmiyetle Maliye 
Yek.iletinin nazarı dikkatine arzede· 

riz. 
1 • * * 

Cümhuriyet Merkez Bankaaının 

22-12-932 tarihli biliçoau bir evvel· 
ki hafta bilinçc>wna nazaran a,ai•· 
daki rarklan ıröotennektedir. 

Tedavüldeki banknotlar kanunu· 
nun 6 ıncı maddesi mucibince yeniden 
vukubulan 60.000 liralık bir amorti•· 
man netlceoinde l 63.523.000 liraya 
inm.İşlir. Bu paranın 8.688.000 liraaı 

karfılıiı yüzde yüz altm olmak üzere, 
ve bi.- Türk lirası 925 kuruş heaabile, 
bidayette banka tarafından ihraç olu· 
nup bundan evvelki billnçolardan 
devren celmektedir. 

Paai.f kımunda vadeaiz tevdiat 
786.952 lira tezayüt ederek 11.705. 
S20 liraya; diiTiz mMduİı.h da keza 
132.541 lira zamla 1,215,872 liraya 
baliğ olmu,tur. 

Aktif kısmında kaaa ve muhabirler 
ne:ı:dindeki mevcut 29.987. 706 liradır. 
Bunun 9.614 390 liraaı banknot, müte· 
haki 20.373.316 liruı da 14.609 kilo 
haliı altından ibarettir. Altın mevcu-

miştir. 

du geçen haftadan beri 173 kilo art· 
mıttır. 

Altına tahvili kabil dövizler429.300 
lira bir farkla 350,942 liraya inmit
tir. Buna mukabil iakonto edilen sene• 
dat miktarı 388,612 lira tezayütle 
a.2112. ta liraya çıkmıttır. 

"' "' . 
E•ham ve tahvilAt 
latanbul Menkul kıymetler ve kam· 

biyo Boraaoında haftanın ilk cünleri 
pek sönük geçti. Zaten aene nihaye
tine tekarrüp dolayısile iflerin azal
muı bekleniliyordu. Ancak hemen a
ni denilecek bir tarzda Anadolu Jd. 
fıtlanna n bilhuaa aıümeaail senet
lerine ahcı çıkmaaı yüzünden bu ki. 
iıtlar Üzerine hararetli muameleler 
oldu ve fiatleri ele büyük hamlelerle 
ileriledL 

Son teabit edilen fiatler 'fU.nlardrr: 
Akaiyon 21S,50 Lira 
Obligaayon 1 ve il 40,60 " 
Obligaıyon 111 40 " 
Mümeaail senet 42,95 ,, 
Onifiye gev~ktir. Parafe edilen 

itilafname üzerine daha ziyade bir te· 

reffü beklenirken adeta haddüt,.are 
•İni bıdmu~ gibi hareket.iz beldiycM'. 
Birçok kiınıeler "A la hauıae0 po~i.. 

yonlannı tasfiye ehoi!lerdir. Dün a.ı.. 
,am kapanıt fiati 58 1/4 idi. 

Rumeliler de 5,50 lirada kaldı. 
lotikrazı dahili muameleoiz 95 k• 

nıftu~. 

it Bankalan 10,15 lira; miieaaİI hU
aeleri 115 lira; Osmanlı Bankaoı hi .... 
aeleri de nominal 42 lira ediyor . 

Tram.,ay 50,SO; Bomonti %3,70; Te 
lefon 15; ittihat Oejinnencilik 24,251 
Şartı: Deiirmeacilik 1,95; Reji 4,25; 
Şirketi Hayriye 16; Aalaa Çimenle 
1,60 ı T erima 32,26 liradır. 

Mısır Kredi Fonaiyelerinin fiati ber 
.....dıi atidir: 

1886 tertibi 155 Lira 
1903 " 87,SO ,, 
1911 .. 85 •. 
Gayrimübadil bonolan 35 kuruıttı 

geçen haftadan beri bir buçuk puan 
tterilemitlerdir. 

Türk altını 922 de geçen haftaki 
fiatini muhafaza etmektedir. 

K.H. 
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ı M~liye Vekileti ikinci tertip bOno çıkaracak mı?1 -t ... pan 
Ekonomi 

Japon mallarına karşı 
takas tatbik ediliyor 

Takasa bu ay sonuna kadar 
devam edilmesi emri geldi 

iktisat Vekaletinden Ticaret mü- ye mal olan büyük apartnnanlar,fi
dürlüğüne mühim bir emir celmiş- atlarmclan yanyanya kaybetmişler
tir .Bu emirde Japon emtia11 da da- dir. Burada bizim paramrzla 25 lira
bil olmak Ü7.ere takas muamelatına ya lngiliz kumaşından mükemmel 
ancak bu ay •onuna kadar kemafıa- ' bir ko•tüm yaptınnak mümkündür. 
sabık devam edilmesi bildirilmekte- ! Et Türkiyeden ithal edildiği halde 
dir. . 1 okkası 25-30. kuruıtur. Buna rağ-
Gumı-üklerde f,,,kleyen malların ıt , men alış verış çok durgundur. Son. 

halini ve bir kıwn ihrac eşyamlZln 1 zamanlard~ burada amele grevlen 
harice çıkmasını temin ;tmesi itiba- sıklaştığı için bu mesele ile meuul 
nlc bu <mir iktisadi mehafilde bü- olmak üzere içtimai muavenet nazı
yük bir memnuniyet ve ayni zaman n M Kocamaniı buraya gelmiştir, 
da haraket husul.ı getirmi,tir. 

B'r ınüddcttenberi Japonya ve bi
ze p?.zar olmayan memleketler eşya
sı taknsa tabi tutulmıyor ve üze.rinde 
m •rundo yapılmıyordu. Bu sebep
len yolda bulunan mallar gümrükte 
birikmişti. Bu itibarla yeni karar bü 
vük bir sevinç uyandırmıttrr. 

Japonyada zengin 
altın madenleri 

TOKIO, 28. A. A. - Yeso ada
ımda 5 milyar yen kıymetinde tak
dir olunan altun madenlerinin keşfi 
haberi büyük bir heyecan uyandır-
mıstır. 

Hisse 
Senetleri 

- -+-· --

Malmüdürlüklerl va
sıtasile dağıtılıyor 

Defterdarlıktan maa, alanla
rın Cümhuriyet Merkez Bankaaı
na ait hiase senetlerinin ıreldiğini 
yazmıttık. 

Hisse aenetleri malmüdürlük
leri vaoıtaaı ile sahiplerine verile
cektir. 

iskan suiistimali 

Mahkemelerde 

Dumlupınar vapuru 
hadisesi yeni safhada 

Bir hakim de şahit sıfatile 
mahkemeye çağırılıyor 

Dumlupınar vapurunda çalış
makta iken vapurun Karadeniz
den avdeti eanaımda e!ırarengiz 
bir surette kaybolan kamarot iskan ıuiiıtimaline ait Devlet Feyzi Efendinin gaybubetine ait 

Şurasından iade edilen evrak üze- muhakemeye dün Ağırceza mah
rine daha bazı kimselerin ifade-

kemeıinde devam edilmiştir. 

muhakemenin §ahit gene gelmedi 
ği için taliki lazım gelmit. bunun 
üzerine Nail Bey tahliye tıılebin
de bulunrau~hır. Heyeti hakime 
müzakereden sonra tahliye tale
bini reddetmiş ve Bekir Sami Efen 
dinin müzekkereyle celbine karar 
vermi~tir. !erinin almmaııı lazım 11elmekte- Geçen muhakemede dava müd-

dir. "f d 1 • dei umumi muavini Kaşif Beyin 
Bunlann yakında ı a e en a- .dd" d 1 · • • ı·k 

1 k b d k ı ıaıını ser e mesı ıçın ta ı e-
ınaca ve un an sonra evra d'l · t' 

Müdafaa ıahitleri 
getb·ilecek Devlet Şiırasına gönderilecektir. ' ı om·~' küı. .. 1 d K' · f B ı hk" un ce ae e aşı ey a ı 

Çekirge mücadelesi 
Vilayetimiz mülhakatınm ba

zı yerlerine yaz mevsiminde çe· 
kirge çıkmaktadır. Bu sene bura• 
!arda eıaıh mücadele yapılacak
hr. Ziraat Müdüriyeti bu yerleri 
teıbit etmektedir. 

katın tevaii talebinde bulunmuş, Ağualoaun yirminci günü Mar
vak'aya ilk evvel vazıyet eden 1 puçcularda Salih Efendi hanında 
nöbetçi müddeiumumi&İ Nuarat bir yangm olmuş, yanyana iki o
Beyin bu işte derin tahkikat yap- da yanmıştır. Bu odalardan birisi 
hğınr, mütaleaıının ve kanaatinin Leon Bahar Efendi İsminde birillıİ 
mahkemeyi tenvir edeceğini söy- nin 25,000 liraya sigortalı manifa 
Jemif, Nuarat Beyin ıahit ııfatıy- tura dcpo~u, diğeri de Elyazaz E· 
Ja dinlenmesini iatemiştir. fendi İıminde birisinin 1000 liraya 

Tiftik ihracatımız . . 
ıçın 

Bu madenleri nisbeten ucuz bir Ziraat bankası 
fi.atJa aabn ala~ parlimentonun nu- b" d 

Davacı vekili de müddei umu sigortalı terzi dükkanıdır. iddiaya 
milik makamının bu talebine işti- nazaran yangm terzi dükkinın .. 
rak etmi~tir. Fakat müdafaa ve· dan ve ütüdPn çıkmış, iki odanın 
killeri bu talebin akoini ,iddetle orta., bi~ t".h~a bölme il<; aynl
müdafaa etmifler ve iddia maka- mış oldugu ıçıı~ jlle• ma.nıf atura 
mınrn talebinin rP-d~ini iatemiıler- depo,una da aırayet etmışl.ır. Le .. 
dir. Heyeti hakime uzun bir mü- 1 on Bahar ve Elyazar Efendıler bu 

Tıitik tacırleri odadan,tiftik ihraca 
lımızın sdamdi ieiu lktısat vekale
tinden bazı temen~yatta bulunulma 

-ı istemiılerdir. Bu müracaatta son 
kararnaırenin yalnız hokiki satııla
rn hasredildiğini, halbuki ileride sa
trlmak üzere gönderilen tiftiklcri
mizin bundan istifade edememesinin 
bir .tarar olduğunu öne 1-Ürerek bun 
larm da bu haktan i tifadeleri için 
ıeşebbüsatta bulunulmasını iıtemek
tedirler. 

fuzlu azaıından M. Abukichi Miki- yeni IDa a 
dir. 1 vale departıınanr dabilinde di- Bir müdcfettenberi Dördün-
ğer bir altın madeni keşfedilmiş ol- .. y laf b d G 1 t d ki 
duğu haberi üzerine oraya da hücum ! C'1;I • a an an a ~ a a ye 
batlanmıttır. Bu madenin takriben m bınasma ta~ınan Zıraat Ban 
3 milya• yen kıymetinde altunu mub kasının nakli hitam bulmuştur. 
tevi olduğu söylerunektedir. Ziraat Bankası bugün yerleşme 

Fransa'da buğday 
meselesi 

PARIS, 28. A. A. - Mebusan 

dolayısile kapalı kalacak ve cu· 
martesi günü yeni binada mua
melata ba,lanacaktır. 

Esnaf cemiyetleri 
meclisi, g~ce ccls.esinde buğday pi

P orta ka J ihracatı bu yasasının müdaraasma müıeaııik ka 
Esnaf cemiyetlerind= on be

şi Dördüncü Vakıf handa ihzar 
edilen yeni daireye taşmmağa 
başlamışlardır. Sene batından 
itibaren bu cemiyetlerin işleri 
müşterek bürodan idare etlile
cektir, 

d d ...._ ? I nun 11\yihosını kabul ctmİ§tİr. 
sene e Ur;çUD mu Bu proje, maliy~ nazırına 1932 

kereden aonra Nust"at Beyin cel yangını kastan çıkarmaktan maz bine ekseriyetle karar vermiş, mu nun ol!"ra_k a - ı.rcez~. mahkemesi
hakeme başka güne bırakılmı,- no verılmı~lerclır. Dun ba,lanılan 
h muhak<'mede ehli vukuf dinlenil-

r. mittir. Ehli vukufa nazaran yan· 

On yedi arkadaşın 
muhakemesi 

Bakırköy Malmüdürlüğünde 
MalUlr!azilerin 10 &eneliklcri tevzi 
edilirken 118 bin lirayı zimmetle
rine geçirmekten auçlu Bakırköy 
Mahnüdürü Nail Beyle 17 arkada 
tının muhakemelerine dün Ağırce
z·a mahk.eruesinde devam edilmiş .. 
tir. Bel<ir SaMİ Efendi imıinde bir 
,..hidin celbi için kalınll' olan bu 

gın bir odadnn diğer odaya sira
yet etmi, değildir. Alet ayni za
manda iki odadan da çıkmıı, ve 
bu suretle iki oda da kolayca yan 
mı tır. Fakat gerek ınaznunlar, 
gerek müdafaa vekilleri bu kımaa 
tin yanlı' tahaıısül etti~ini iddia 
~tmi,ler, yangının na1'ıl çıktığını 
görenler olclu ·unu söyliycrek bun 
!arın müdafaa şahidi sıfatiyle cel· 
bini istemi•lerdfr. Muhakeme bun 
lımn müdaflla ,ahidi sıfatiy!e cel 
bi irin b"'şka Üne bırakılmıştır • 

lfaarlft~ 

Mekteplerin 
Tatili 

Cumartesi akşamı 
tatil batlıyor 

Cwnartesi akş,amından itibaren 
şehrimizdeki bütün mektepler ae
nebaşı tatiline batlıyacaklardır. 
Galatasaray lisesi izcileri de 
bu sabah saat onda bu tatilden iı
tifade ederek Atinaya gidecekler
dir. 

imtihanlar 
Lise ve orta mekteplerde birin 

ci tahriri yoklamalar bitmiştir. 
Talebeye imtihan karneleri tevzi 
edilmittir. 

... Tasarruf mitingi 
bugün 

Milli Türk Talebe hırliğinin ter 
tip ettiği yerli mallar ve taaarruf 
mitingi bugün saat 15 te Darülfü 
nun konferana salonunda yapıla
cal.tır. Miting için bütün hazırlık 
lar ikmal edilmiştir, 

_ _.._ 

Fabrikatörler 
Toplanıyor --
Bugünkü içtimaın 

neticeleri ali 
meclise bildirilecek 

Bugün İstanbul fabrikatör-
leri Ticaret odasında bir içti-
maa davet ed;lmitlerdir. 

Bu içtimada AH İktısat mec 
lisinden sorulan müesses sana
yiin inkişafı vr yeniden sanayi 
tesisi etrafında sanayicilerin fi
kirleri alınacaktır. 

Bugün tesbit erlilecek müta
lealar bir raporla derhal Ali ik
tısat meclisine bildirilecektir. 

• Vatandaı Türkçe 
yaz! 

Bilmem dikkat ettiniz mi? 
Anadolu Ajanın bültenleri 

timdi makine ile çalışan arzu
ha.!ci mektuplarına benziyor. 

Dün bir ajans telgrafı gazete
lere şöyle tebliğ edilmişti: 

··soFY A 27 - İntikam d<vre&ı 
bir fırka Protegerof taraftarlarıadan 
Stakarilef'in Mihael taraftarlanndan 
ve Dimitrivef tarafından rovelve 
kurşunu ile öldürülmesi ile ba~lamı 
tır.'' 

Bu fransızcadan türkçeye 
çevrilmiştir. Fakat manasını an 
lamak için bu tercümeyi de ter
cüme etmektecı başka çare yok· 
tur. 

Matbuatla yanyana yürüyen 
yarı resmi bir dairenin gazete
lere böyle tercümeler vermesi 
insanı hayrete düşürüyor. 

Mütercimin vazifesi ana tel
graft11ki karı,ık ibareyi sökup 
çözmek, manasına vuzuh ver
mektir. 

Büyük harpte Nebi zade 
Hamdi, Muharrem Feyzi B.ler 
le Milli Ajansta çalıııyorduk. 
Gece yarısı gelen haı-ptelgrafla 
rmı haritaya tatbik ederek ter
cüme eder, bazı mühim no'kta
lar için bültenin altır.a ilaveler 
yapardık. Tahrir müdürü Nebi 
zade Hamdi Bey acele eMen 
çıkmış yazıların sebkü raptına 
bakardı. İyi hatırlıyorum, o z -
man Milli Ajansın telgrafları 
tahrir müdürleri tarafından yal 
nız birer serlavha konularak 
mürettiphaneye gönderilirdi. 

Bunun için alliime olm ı;a 
lüzum yok, üslubu sağlam bir 
tahrir müdürü bulm k kifi. A 
nadolu Ajansının ayni günkü 
telgraflarının birinde şöyle bır 
ibare daha gözüme ilişti: 

Bu sene portakal fiatlcri gene ge
çen eneler kadar, belki daha fazla 
ocu7.du1·. En evi cinı portakallar bi
le pernkende ola k çifti be, kuruta 
sMd.,..akı,,dır. Portakal tacirleri 
fİailerin bu sukutundan müteessir 
olmaktadırlar. Portakal uzun müd
det beklctı1mcdcn ihracı lazım g.,. 
leı. bir madde olduğundan derhal 
s..-ıtır imk~nları ar,1nmaktadır. 

ıenesindcki buğday rekoltesi müs
tahıillcrine para verilmesini te-ıha i 
çin bir <ene müddetle ziraat krediıi 
mihi •andığına 300 milyon frank a
vans 'erilmesine muvaffnkat etmek 
mezuniyetini vermektedir. 

Fazla olarak. ziraat nezaretinin pe 
,in para ile mübayatta bulunabihne
ıi için mezkür nezaretin emrine 
20.000.000.000 verilecektir 

Bu serve en ni i 
fade edem·yoruz? 

• 
ı- ekaleti i inci 

"İngiltereye taze para gel
mediği söylenmiş" 

Pek kübik bir tercüme. P11ra 
ne turfanda ağaç çileğidir ne 
de fırından yeni çıkmıt puf bö-

Buğdayın müda
faası için 

PARIS, ?8. A. A. - Meb'usan 
meclisi, ece cel•esİnde buğday pi
yua&mı,, müdafaas ıiçin 300 milyon 
k"'di kobul etmi~tir. 

Yunanistanda iktı
sadi vaziyet 

SELANIK, 27. - Yunaniıtan'cla 
iktisadi vaziyetle birlikte bayat u
cuzluğ'u miilenaıip bir "Urette git
ınrktediı.. Para me11eleainin umumi 
~k:Ide halli itin bir .istikraz akdet
nMk lliıumu üz~rinde ı~r;u- edilmek 
tedh Halihftzır ucuzluk "On derece
dedir [ vvelce milyonlarca. drahmi-
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Almanya'da iktısadt 
kararlar 

1 karacak l reği •• Binaenaleyh taze o amaz. 
O halde (taze para) -dan m k
sat ne olsa gerek! 

.O•. 
BERLIN, 28. A. A. - Volff a

jansı bildiriyor: 
Rcisicümhur Hindenbourg tarafın 

dan neşretlilen bir emirnamede Al
manyada vetittirilen hayvanlardan 
istihsal edilen iç yağları sarfiyatını 
kolaylaştırmak için margarin imala
t•nn 5ade yağ katılma.sının mecburi 
olduğunu ilan huıu"'1nda mezuniyet 
verilmiştir. 

Mütehassıs raporu neşredildi Bugün bir içtima gapılaca'll 
Eskilerin kitabet ve İ14a de

C.ikleri yazı yanm aaırc!an beri 

kabuğundan, ta,ından ayıklana 
ayıklana bir dizi inci lıafine gel
di. Son dil inkılabı da tü rkçe· 

nin elyafını saran leke!eri te
mizlemek için cephe aldı. bt;-

• ••••••• ••••••• 
Balıkçılığın inkişafına, hariçte İhtilaf zail olmuş değildir. 15 
sürümüne ait tedbirler nelerdir kanunusanide kongre var yoruz ki bu dil, imbikten süzü

len damlalar gibi temiz ve her· 
rak olsun. Yine bu emirnamede Almanyada 

yetişen ot ve saman sarfiyatını teş
vik ve teohil için mısır buğdayı in
hi~rının diğer zahirlere, pirince ve 
piı·inç fireıi de teşmili husuıunda 
hükumete mezuniyet ita edilmiştir. 

Lankaşayir pamuk 
•• 

sanayıı 

MANÇESTER, 'B. A A. - Lan
kaşayir pamuk sanayii crbabmdan 
heı· ddrumacıya en fazla miktarda 
tez"İlh tunini hakkında yapılan iti
ıar". bugün patronlarla i§çİlerin mü
m:ıe.illeri arasında imza edilmiştir. 

Bu yeni uıul. gelecek hafta ıneri
Yet n1evkiine girecektir. 

Bu itilafın akli için giri,ilen müza 
kere ~ >enedcnberi devlim etmekte 
idi. __ ............... ---

Şehir rehberi 
Şehir rehberi hazırlıklan bitmiş 

tir. Haritalıır da ikmal edilmiıtir. 
Belediye !•bir rehberini güzel bir 
tekilde tabettirmek için bir miina 
kua açacaktır. 

Zeynep Ki.mil 
hastane•i 

Balıkçılık Enıtitüsü, mütehaa- lerle dip balıkçılığı bizde olamaz. Cayrimübadiller Cemiyeti ida· 
11a doktor Siınpoon tarafından ya- Onu h'.itfen Akdenize bıralumlar. re heyeti, hariçten davet edilen 
zılrruş, ufak kıt'ada on dört ıahi· Bir f)alık meroklu1111n 30 kadar gayrimübadilin de işti-
fe tutan birinci raporunu neıret- slJzlerl rakile, bugün saat 12 de fevkal~-
mittir. Bu raporda, Türkiyede ba- ı Balık avına ve balıkçılıia he- de bir içtima yapacak ve gayrı
lı~çıhk, Türkiyede balıkçılık tet- men bütün gençliğini hasretmit mübadillere ait muhtelif işleri gö-
kıkatı, balıkların muhafazasr 1 bir zat ta demiştir ki: rüşecektir. 
(~ütsülemek, yağ, tuzl~a), i~in- "- Türkiye'nin bnhk serveti- Gayrimübadiller, ikinci tertip 
cı derecede mahıul, _mu.ze ve kun.. nin eaaaını geçici balık avcılığı bono tevzi edilain mi, edilmeain 
yah~e, yapılan ':"e iler~~e ya~ı!a- tetkil eder. Geçici bal~kçılığın e- mi, meaelesinde ikiye ayrılmıt bu- : 
cak ıtler, Akdenızde ıungercılık, ıaılı dertleri vardır. Hımaye ban- lunuyorlar. 
mali yardım, dalgıç makineleri, k 1 tayfa yok 1 Ellerinde bono kalınıyan bir kı-a an, sermaye, ıuz u- . ..b d"ll .. d 
elbitle ve hortum ve sünger avcılı- ğu, konserve ve tuzlayıcılığın sım ~a>:rımu da bı .

1
er, km~~aye e-. 

ğı nizamlarile ihsaai bazı maliJ... semerelerini satacak nıahreçler lere ııtıra~ ~ . e ı me ~çın, yeru 
mat mevcuttur. Raporda iki mü~ t d "k" A verilen ... · bono tev7ıını ıatemektedırler. e arı ı, vnıpaya ag ıp- • b "I b" k · 
biın esastan bahsediliyor: rı 1 . 1 3-4 yunu b 1 • Buna muka ı ır ısım gayn· 

1 - Gecici balık, ı ' erı p!"rda ar~ rt lamıy ı a h!f mübadiller de, elde mevcut bulu-
• . b 11 1 - nbınl kşeml in enh"lul ud . b anbaa ·ıı uan b"ır bu«uk milyon liralık bo· 2 - Dıp a ı t::çı ıgı. a 1 çı 1 ı, aa 1 e.r c om a ı e ., . d . · 

Ancak' geçici balıkçılıktan 5-10 h 1 ·ıı· ı ı:··ı1 d nolar u.rfedılme en yem tevzıat ma vo an mı ı serve ' o er e 1 d h . d 
oatırla bahsed"n rapor, dip balık havyar için nok•an te§kilat yüzün yapılınuı, b~n.? an •. a. ~I :ı;•Y~ " 
Çıhg" mı tetkik ettig" ini söylerken d h d 1 k varık k f 1 kıymetten du•ureccgını ı erı sur-en e er o an amı _ e a ... . · · ·d d b 
geçici balıklardan da nasıl istifa- 1 • 1 • h li bu d ti mcktedırler . Heyetı ı are e u 

nl k d ~r' bçırol zcul ugunı-~- ·,'ı edererG~- kanaatta olmakla beraber, Ma-de olunacağını a atma ta ır. rın aı ıca annı ~· • O• . • • d ld k" b 1 
Balıkrılar Cf'lniyell Rt'lsl nül isterdi ki muhterem misafiri- lıye V~1kal~tı rı:r, ~ ' . 0~0 ar 

ne diyor? miz Dr. Simpson'un rapDru. bun- sarf~• me en bı hcılt.,rhp _ono 
1 d t etmı. 1 'll~un Kara- tevzu mevzuu n "o amayacagını 

Rapor, daha ziyade dip balık- ara a emaı · · .1 . · · 
h · k denizde hamsiden gübre yapmaoı- bı dırmıt!ı~. . . ... dıg" ına e emmıyet verme te ve B ıı n ıt fade eden 

Y b·ı· 1 1 t nbuldll palam t u vazıye e ' ı · • b 1 ki d çok m ı ıyor ar~ s a u - .. .. b d geçıcı a ı ann zamanın a lar dPnize dökülüvnı·. Bunun ça- mahdut bır zumre varaa, unu a 
çıkmakla beraber me!ızuliyeti do- reıi bulunamaz midi? Elimizde Ü· ellerindeki. bon?ları, bazı sarraf: 
layr•ile fiatlerin düımesi balıkçı- züm, incir, elma, ıeftalı ve buna lar vau_!aaıle _pıyaaaya çıkar~." .. fı-
lann zararına göaterilmektedir. benzer mebzul meyve varken bun atlan yiikseltmce aata?. "!'e dutun~ • 

p"' rapor üzerine, Balıkçılar ce- lardan i"tifadeyi düsünmf'!z ve ce tel<rar. al .. ara~ apekula.ayon Y..,. 
m '.İ Reisi Ahmet B. le görüt- b d il t kil tmek muz gibi nadir meyveler İçin aer- pa'! gayrımu a ' er e~ e • 
tül. Ahmet B. dedi ki: ler inıasmı tavaiye edersek nasıl tedırler. Sarraflar, bu ı§te aadeoe 
"- Henüz raporu okumu• de.. J ? ' mütevaa.sıt roJünü ifa etmektedir .. ~ O Ut",,_ 

ğilim. Yalnız dip balıkçılığının e- Dip balıkçılığın bin "!'ütkülah ler. . . 
hemmiyetine temu edildiğini ~İt· Yardır -.naye ..,e tetkikat iater Eldekı bonoların oarfedılmeme-

Zeynep Kamil hastahaneıinin tim. Avrupada travler uaulile dip iyi ha;a bekler. 30--40 k 11laçhk' ıinin bir sebebi de, . arka~ında 
havagazı su ve kalörifer teıisatı balıkçılıiı yapılıyor. Bu, bizde ka- balıklar küçük bir muhalefeti ha- Maliyece nakden teıvıye edılece
münaka.:..ı bugün 11500 liraya bili tatbik değildir. Vaktile Abdul 'fa ile 70 millik meıafed,,n Jıtan- ği yazılı olmasından ileri gelmek 
yapılacaktır. Tesisat ikmal edil- hamit deninde travlerle balık a· Jıula naklolunurken hn:ı:ulur, ko- t~,. bir loaım bono ~ahipl~ri. bede
dikten sonra hastahane küşat edi vına bazı ftalyanlar · teşebbüa et• kar, hiç birıey olmasa karnı pat- lmı nakden alm.ak uzere ın~ızarda 
lecektir. miıı, fakat mahzurlan anlatılarak Jar. Halbuki bofazımız, bir altın bulunmayı ter~ih e~ekt~~ırler. 
••••••••••••••• l bu usul menedilmişti. Buırün dahi oluk gibi balıkla dolu ak, yor. ~stanb~ldak~ emlak mu:ı:a!ede-

bu memnuiyet bakidir. Şimdi ba- Bundan i&tifade daha ki.rlı olmaz len de agır gıtmekte, ıatılıga çı
lıkcı gemiainde travler var. Trav- mı? kanlan 110 parça e~kten be
lerin altmda zincir vardır; bu Bir dalyan oalıilıi d• demiştir nüz 38 i satılmıt bulunmaktadır. 
"incirler, balı1<larla beraber devi· ki: Bütün lıu Taziyetler, 15 kanu
zin dibindeki balık tohumlannr "- Bunlardan ziıı:acle, bahkla· nuoanide yapılacak kongrede ha

Mes'ut bir 
Nişanlanma 
"Yazı arkada§larımızdan ve j da tarayıp götürüyor. Marmara- rımıza mahre• bulmıy" çalışılma- raretli münakata Te müzakerele-

Dil cemiyeti azasından lbrahim da bu usulü tatbik etmek, k11a za lıdır. 6 kuru.; uılrumruyu verme- ri mucip olacaktır. 
Necmi Beyin kızı Zerrin Necmi 1 manda balık neslini tüketmek o· ğe razıyız; fakat Yunanlılar, ida- ikinci tertip bonolann timdi
Harumla Tıp fııkülteıi fiziyoloji 1 lur Karadenizde dip balıkçrlığı re etmiyor, diye dav<.lİ,,..ize icabet den tevziini bonolann kıymetini 
ınüderris mua vinlifine •eçilmiı o- namına kalkan balığı var. Mar- etmediler. düıüreceği mülahazaoile doğru 

1 
lan Dr Mahmut Sadi Beyin nişan 1 marada I.ava balığı, levrek, bar• Ciftini 40 paray<ı ,·enliğimiıı: bulıruyanlardan ve geçen aeıwı 
mcra~1mi Ankarada icra edilmiş- ı bunva dip balığıdır .. Fakat biz palamutun Romanyada v.ünn-ük Girit'e ıriden takdiri kıymet heye• 
tir Yeni çiftlere sa,.detler !emen- bunları dip nğlarile tutarız. Gır· r"•mi 65 kunı~t•.ır. RaporJa, ba- tind• gayrimübadiller marahba11 
ni. kc ndilPrini ve arluı.daıonız Nee gırlar, 30 kulaç sutla ?z <"ok dibi lıklarımıza ın.~hreç oldui;ur•dan olarak bulunınu, olan Cirit gayri-

mübadillerinden diş tabibi Ali 
Azmi B. bu zümrenin noktai na· 
zarlannı bize .ı;yle izah ebnİ§!İr: 
"- ikinci tertip bono çıkanl

maaı İçin gayrimübadillerin Ma
live Vekaleti nezdinde teşebbü
~tts bulunacakları f&yiaları Üze· 
rine bonolar, 24 saat içinde 38 
den 34 e kadar düşmüştür. Yeni
den bono tevzii, bir devlet işidir. 
Hiik\ımet tarafından birinci ter
tipte t~vzi edilen 6 ml1yon küıur 
liralık bonolardan iki milyon lira
ya yakın kısmı henüz sarfedil
memiştir. 

Birinci tertip bonoların karşı
lığı tamamen itfa edilmeden ikin 
ci tertip bono çıkarmak kabil ola
maz. Maliye Veki.leti de, evvelce 
yapılan müracaata bu cevabı ver
mil'tİr. 

. Şimdi. gayrimübadiller böyl 
istiyor, diye yeniden Veki.letten 
ayni ıeyi iıterneL. bonolann pİya
aa kıymetini dü•ürmekten ba~ka 
netice veremez. 

Bonoların ıarraflar eline geçti. 
ği iddi .. lan da varit değildir. Sar
raflar, bu işin komisyoncuaudur .. 
lar. lzmir'den, Merain•den •esair 
yerlerden Yunan emlaki müzaye

Memleketin kalem sahipleri 
ve hükumetin resmi kitabetini 
yapan erkanı bu cephe karş.sın 
da toplanmışlardır. 

Bu seferberlikte Anadolu A
jansı mütercimlerinin adeta va
zifeden kaçar gibi clavadan ay
rı yürümelerine müteessir ol
mamak kabil değil. 

Öyle zannederim ki bir hay
laz ilk mektep talebesinin tr.h
rir vazifesi Anadolu Ajansı bül 
tenlerinden daha az tashihe 
mühl11çlır. 

Burhan CAHIT 

······--···-· .. ······-················ ....... . 
Roman 

- - -. -

.falih Rıfkı Beyin 
yeni eseri 

delerine iltirak edenler, latanbul Güzide Türk 
sarrafları va11taaile bono mübaya- Devin yeni bir 
a etmektedirler. Yoksa, mevcut 
bonolar, gene 11ayrimübadillerin · 
elindedir. Y lllnız ıahtlarm bata
etle devam etmesi dolayısile bono 
lar da ıür',.tle istihlak edileme· 
mektcdir. Eldeki bonolann bir an 
evvel tamamen aarfedilebilmeıi 
İçin, müzayPdelerin her tarafla 

edibi F alib Rıfkı 
eri kitap halinde 
ıttrcdildi. Bu ki-
bın iımi: "Ro-

ı.1n'' dır. Evvelce 
Llliyct'te tefrika 
Jilen ve biiyük 
i. rağbeti• oku· 

tesrii t"min edilmelidir. Ancak bu "'n bu eııer hiç 
sayede eldeki bonolar da aarfedi- üphe yok ki kitarı 
lir ,,. ozaman ikinci tertip bono- ıalinck de en çok 
!arın ten:ii için teıebhüste bulu- kunan ve rağbet 
nulmaaı doğru olur. ulan eaerlcrden 

15 kanunwa.nide toplanacak .iı·İsi ol~caktn, E., 
konır;re, heyeti idarenin 6 aylık ı temiz bir tiirl.r< 
icraatını heyeti umumiyeye İzah Falih FıfL J • ile Y"" lan ve Üs· 
içindir. Bu kongrenin, bono me- lup itibftrile muhar 
aeleıile alakası yoktur." ririnin bütün yüksek me.Üyet ve ka-

........... biliyetlttini tezahür etti.ren bu es~r 

Hamdi Bey ~eldi 
Uzun müddetten beri Ankaracla 

bulunan LimaA Şirketi umumi mii 
dürü Hamdi Bey diia ~ehrirni:ı:e av 
det etmi?tir. 

ayni zamanda içtimai n.rlığımızın 
da ince ve derin bir tahlilidir. S.:zi,. 
lerindclô kudret. ~<1< •ındaki viik 
•~klik ve örüslerinJelci canlılık -.c 
ilcriliklc tanınan lı:udrrtli ~e ntcıin 
muharririn I~ t"~İl"tİ he.ııaxctle l•V· 
siyo t.det·ız 
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•srın umdeai «MlLLIYET• tir 

29 K. EVVEL 1932 
l darchane: Ankara caddesi, 

100 No. 
·relııraf adresi: lst. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
3;ıımuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Mü~ürlüiü 24319 

1 dare ve Matbaa 24.310 

-----------~ 
BONE ÜCRETLERi: 

~·ı rkiye için Hariç içic. 
l. K. L. K. 

3 aylığı 4- 8-
G .. 1 50 14 -

12 •• 1~ - 'l8 -

Cel('n C\·rak Jf'ri venlm~:ı -· 
Müddeti geçen nüth,.Jar 10 ku
' uıtuı·. (;aı;ete ve tn:ıtbaaya. ait 
i .fer için tl'!Üdiriyete n1üracaat 
ediliı-. Caztleıniz ilinların me· 
.iuliyetini ~abul ctmeı.. 

MJl.:I:.IYET PERŞ 

.r 
1 

ı '--
Yeni Nepiyat )1 

''Beledi 
Senelerce lstanbul belediyesi· 

nin yüksek imirliklerinde bulu· 
muş ve son numerotaj ameliyesini 
mu affakıyetle idare ederek "İs- ' 

1 l3llbulun vaftiz babası" Ünvanını 

ı 
alrnıf!. olan Osman Bey "Be1edi 
hilgil~r" namı altında 60 s~hife- I 
lik kıymetli bir eser neıı-rettı. Be · 
ledi bilgiler isminden de anlaşı-

1 

lacağı ve'i'hile belediyeye ait te
tebbü mahsulü ilmı bir eıerdir. 

Belediye nedir ? Belde ve bel-

i de sakinlerinin medeni ihtiyaçla-

\ 

rını temin eden bir müessese mi
dir? Yoksa hükumet icinde ufak 
mikyasta bir hükum~t midir? 

Bilgiler,, 
farkının neticeleri ve inu.nların 
tabii haklarını ilk defa ilan eden 
Fran1ıız Komiinünün doğurduğu 
bugünkü belediyelerin Garp 
memleketlerinde beş muhtelif 
tarzda idare edildiği anlatılmak· 
tadır. 

1 - Fran81z usulü: (Türkiye. 
Franaa, falya, İspanya, Belçika, 
Hollanda, Portekiz, Bulgari•tan, 
Yunanistan) hükUmrtleri. 

2 - M"rkezi Avrupa usulü: 
(Almanya, Avusturya, İsviçre, Çe 
ko•lovakya, Yugoslavya, Danimar 
ka, Polonya, lsveç ve Norveç) hü 
kfunet1eri. 

1 

içtimai varlığımızın esası beledi-
ye midir? Yoksa hükumet midir? 3 _ lngiliz unılü: (lngiltere) 

, Bu suallere halkımız değil, mü ; hükümeti. 
nevvelerimiz bile tamamile cevap 
verme'<te acizdirler. Belediye biz- 4 - Amerika u•ulü: (Birleş· 
de halledilmemiş bir muamma mit Amerika) hükümetle···i. 
gibidir. O•man Beyin kıymetli C• 5 - Muht .. lit usul: (Mısır ve 

1 
seri bu muammayı perde perde aç saire gibi) nim müatalik hükU.mel 
makla ve renkli bir film gibi o- ler tarafından tatbik edilen bu 

[ kuyucuların önüne koymaktadır. bet usulü idare en ince teferru-

-------------·• Kitabın birinci kıımı belediye atına kadar anlatılmatkadır. Os-
RAMAZAN: 1 ı tarihine ve dolayıtile hukuku idare man Beyin izahatından anlıyoruz 

imsak 

İftar 

S D nin ana ho.tlarile dünya belediye ki, biz umumi hatlar itibarile . . 
usullerine aittir. ilk köy tetek- memleketimizde Fransız usulünü 

5 39 İ külünden bugüne kadar beledi- tatbik ediyoruz. Bu usule göı" 

sızca olan bu daireler, 1284 te ka ı 
pandı. Bu daireler betinci usule 
göre idare ediliyordu. şehirle hiç 
bir alakası olmayan ecnebiler de 
şehrin idareıinde hem rey hem 
de aöz sahibi idiler. Sonra 1328 
seneıine kadar meml~ketimizde 
bir çok belediye kanunları ya
pıldı, kah tatbik olundu, kah tat
bik olunamadı. 1328 Osmanlı mec 
lisi meb'uaanınından çıkan bele
diye kanunile memleketimiz 
"1930" senesine kadar idare edil
di. ilkin belediye mecli•ine aza 
olabilmek için hükümete senevı 
"5000" kuruş vergi vermek 18.
zımdı. Sonraları bu vergi mikda
rı ""250" kuruşa kadar indirildi. 
"1930" a kadar böyle devam etti. 
Bu memleketimizin geçirdiği ikin~ 
ci devredir. "1930" da Bü)·ük 
Millet Meclisinin kabul etmi~ ol
duğu son belediye kanunumuz 
sınıf farkını ortadan kaldırmış is
ter fakir ister zengin bütün 
hemşerileri o şehrin idaresinde 
hem rey hem de söz sahibi ola
rak kabul etmi~tir. Osman Bey 
kitabının hu knmında son beledi
ye kanunumuzu tahlil etmekte ve 
ana hatlarını çizmektedir. Ayrıca 
köy kanununda belediye ve hu
susi idareler birliğinden kariye 
ve mahalle idarel.,rinden bahset
mektedir. 

SiNEMAL 

Bu akşam: GLORY A'd Büyük G-la Olarak 

Bir Millet 
Uvanı or . .. 

Pek tuhaf ve şa· 
yanı hayret Fran
sııı:ca sözlü film. 

Mümess"h: 

JOHN 
WEISSMULLER 
İlaveten: 
FOX JURNAL 

El.HAMRA SİNEMASINDA 
lVAN MOSJOUKiNE 

Mevsimin en biiyük filmlerinden biri olan 
' 

MEÇHUL ÇAVUŞ 
Harikalar filminde herkesi teshir etmektedir. 

Dili-er mümessilleri : JEAN ANJELO -
suzyvERNON 

Filme ilave: Dünya havadisleri gazetesi. 
16 48 yelcrin geçirdiği istihaleler tatlı memleketin her tarafı bir kanun-'l·-------------'I' bir üslüpJa heyecanlı bir roman la idare edilmektPdir. Yalnız ma

Kitabın üçüncü kısmı belediye· ı 
lerin hakkı kaza .. ndan, belediye 
kanununa İstinaden yapılmış İs· 
tanbul belediyesi talimatnamesİn· 
den, beledi t .. nb<h ve yasakların ı 

İstinat ettiği c~aalardan e~nafın ve 
memurların karfılıklı yapmağa mec
bur oldukları vazifelerden ve be
ledi cezalardan bahsetmektedir. 

Sinema, Anado
ludan yağan ta
lep telgraflarına 
rağmen fedakar
lıklarla filmini bir 
müddet daha gös
term eği temin etti. 
Ramazanda hatı-

MAKSİM BUGÜNKÜ HA VA ı gibi anlatılmaktadır. Bu kmm- halli ihtiyaçlarımızı temin ıçın 

1 
dan anlıyoruz ki bugünkü beledi- belediye kanunumuz- Amerika 
yeler esasını Yunan111arın "Site" daki umumun reyile reis intihabı Ye~ilköy a~keri rasat merke

zinden aldığımız malUmata gö-
• e, bugün hava az bulutlu ola
cak ve rüzgi.r 4imal İstikamet

lerinden hafif olarak devam e· 
decektir. 

i Romalıların "Münisip" ve nihayet müstesna- diğer usullerin he· 
Roma hük\ımetinin inhitatından men hepsinin bazı teferruatını al
doğan °Komün" ( 1) idarelerin- mıttır. Fakat eaas yine Fransız 
den almışlardır. Adriyatik sahille- usulüdür. 

"B.,ledi bilgiler" in belediye 
kanunumuzu tahlil eden faslın
dan anlıyoruz ki bizde belediye
lerin vazifeleri, genİf sal&hiyet~ 
!eri mahduttur. Bizde belediye
ler, İngiliz usulünde oJduğu gi- i 
bi fehrin ihtiyacını temin için lii· 
zum görürlerae halktan İstedildeıi 
mikdarda vergi alamazlar. Re
lediyelcrimi7. halktan "10" para 
alabilmek için Büyük Millet Mec 
lisindcn kanun '"rkarılmaaı li.zım ~ 

dır. Belediyelerin vezaifi mecbu- i 
ri ve ihtiyari olmak üzere iki kı- j 
sımdır. Varidatı çok olan bele
diyeler ihtiyari vazifelerd~n bir 
kısmını da yapmağa mecbur tu
tulmutlardrr. Ayni zamanda bele 
diyeler senevi varidatlarının yüz
de beşini ihtiyat akçesi olarak 
saklamağa ve bir belediye banka
sı tesisine mecburdurlar. Kitabın 
diğer bir faslında çok hazin bir 
iata.tistik var4ır. Amerikanın Nev 
york ~ehrinin senevi varidatı 650 
milyon dolar yani bir milyar üç 
yüz milyon Türk lirası olduğu 

halde Türkiyenin (461) belediye 
sinin mecmu aenevi varid-ıtı (22) 
milyon Türk liraaıdır. l,te Ameri· 
kanın bir §t!hri ile Türkiyenin bü
tün belediyelerinin varidatı ara
sındaki boıluk bu kadar korkunç 
tur. Bu rakamlar, acı da olaa bir 
hakikati ifade etmektedir. 

31 Kanunuevvel cumartesi akşamı 

Dün hava bzyiki 772 mili
metre, en fazla sıcakhk 9 en az 
2 derecedediı· 

rinde Venedik şehrinin adacık- Bu usul memleketimize en fa-
!\ Jarı üzerinde letckkül eden ilk ideli bir uaul müdür? Yoksa mem 
' Komünden Ankarada teşekkül e- leketimizde Fransız haraınrn ga-

YILBAŞ 

lf1:LE.LN 
, j den 50n Komüne kadar muhte- lebeai neticesi midir? Bu sualle+ 

lif memleketlerde zaman zaman rin cevabını Beledi bilgiler mu
letekkül ~den Komün idareleri ı fassatan vermetkedir. 
ve te~irleri, ev ve.ti. Ameri~an son- Kitabın ikinci kı!'mı T ürkiya bc
ra .. Fran.•ı~ ve .. nıhay~t T~r~. ~o- lediyelerine ve belediyenin vazife 
munlerının dogurdugu buyuk ıh- ve salahiyetlerine aittir. Bu kı· 
ti1i.11er ve onların mes'ut ne• sımdan anlıyoruz ki Türkiye be
ticeleri, sebepleri ile beraber. bi- lediyeleri üç devre geçirmi,tir: 

rası unutulmaz . . 
gecenızı 

ALEMDAR 

REVEYONU 
Büyük Varyete Programı 

Fasulye devri 
Etrafta bir faaulyo merakı , bir 

fasulye mesgalcsi peyda oldu. 
M<kıikadan tanesi yarım okka bir 
fasulye geleceğini lıtanbul Tica
ret odaaı haber aldı ve haber ver 
di. ltalyada çıkan bir faaulyenin 
dükkan vitrinlerinde göbek attığı
nı gazeteler yazdılar .. Bu faaulye
lerin içinde ya~ayan bir kurt fa. 
sulyeye ıı-öbek attrıyormuş ... Dük
k&n sahibi mütteri celbetmek için 

rer, birer sayılmakta ve muka
yese edilmektedir Hukuku ida
rel"İn belediyecllik cephesi olan bu 
kısımdan sonr-a belediyenin hüki'ı
mettP.n ayr1lmt'\SI izah edilmek 
tedir. Asırlarca göı:etilen sınıf 

1 - Osmanlı hükUmetinin te
~ekkülünden "1271" senesine ka
dar. 

2 - «1271» d<.>n "1930" a ka-
dar. 

3 - "1930" dan sonraki devre 
olmak Üz,.re Türkiye Belediyele-

Sinemasında 

Geçireceksiniz: 
Gündüz 2-4-6 
Gece 8,15-10 
Cumı 12 den itibaren .................... 

1 

Noel Ağacı 
Kotiyonlar 

Sürprizler 
Malüm amma tekrar edeyim: 
Bckta~inin biri biı· aıcak yaz ve 

Ramaza;, gününde tarla belledik
ten aon.-a gitmiş ağacın dibindeki 
testiyi alıp lak lak içmeye başla
mış. Oradan geçen köy imamı da 
dik dik bakarmıt. Bektaai bu aes
siz bakıJtaki m&n.:ıyı hemen anla
yıp işte o yukarıda yazdığım ceva 
bı vermİf. 

rini üçe ayırabiliriz: Birinci dev
re Kadılar devridir, Tanzimata 
kadar belediyelerimizi idare eden 
Kadılar merkezi Avrupa uau1ün
de olduğu gibi hem §ehrin en bü
yük idare &miri, h~m de en bü
yük h&kimi idi. Ayni z&Inanda 
belediyelerin yegane varidatı 
"vakıf" tı. Belediyenin gÖrecegı 
işlerin hPmen hemen hepıini :zen
gin hayır sahipleri görürlerdi. 
Köprü, çeşme, yol, medrese i
marethane ve bimarhane gibi u .. 
mumi jhtiyaçJarı temin eden mü
esseler halka yük olmadan hep 

Tütün ikramiyeleri · 
Beşikta, a ke•lik şubesinden: Ma 1 

liil zabit ve efı at ile şehit yetimle- j 
rinden q;\3 "ene)ti tütün ikramiye 
defteri tanzim ve makam aidine tak- l 
dim edileceğinden şube mıntıkasın- ı 
•la mukın' ve ınuk:ıyyet bu :niıil z.e
vahn 15 gün zaı·fında ,ubeey mü-

Lutfen sofralarınızı evelden 
temin ediniz. 

Telefon: 42633 
göbek atarken mostrada gÖ· 
bek atacak. Fena değil!.. Ba-
zı faaulyeler vardır ki; iç.inde kurt 
falan olmadığı İç.İn kendi göbek 
atmaz amma, yivenlere göbek at-
tırır ... 

Bir dijier nevi fasulye de yağ
sız piaiyormuş, o kadar yağlı imif .. 
Dünyada fasulye çetidinin, faıul
ye marifetinin böyle arttığını gör 
dükçe artık piyazın umumilettiği 
ne inanmak zaruretinde kal1yo
ru7 .. Acalta aldanıyor muyuz?. 

Dama şampiyonu 
Şahabettin Bf.ye 

racaatlarr. 1 

GÜNAHKAR 
KIZ 

M A J 1 K 
Sinemasında 

S O N 
TAYYARECİLER 
O kahramanlann yalnız harpte 
ölümden korkmamak mecburi
yetinde olduklarını zannetme
yin. Onlar zaten bütün hayat
larını iıtibkar etmit inııanlar. 

dır... Çünkü tayyarecidirler. 
Bu. asil ruhlu, ceıur, harpte 
atılgan, atkta feclakiır gençle
rin filmini muhakk•k görünüz. 

Ramazan! 
Miibarek her sene gelir ve ace

lesinden on gün evvel gelir ... Bu
yur~un, ba.ımızla beraber! Hoş 
geldi safn geldi. Likin Bektatinin: 

Mektubunuzu aldım. M. (Veni- hayır sahipleri tarafından vakıf 
zelos) un Galatasarayda okudu- auretile yaptırılmış ve bir memur 
ğu hakkında zatı alinizden batka ordusu beslenmeden idare edilmiş 
hiç kimse malumat beyan etmedi- tir. Türk belediyelerinin böyle 
ği icin ben bunda bir zuhul oldu- d 
- k ·ı 1 K ·ı · · vakıfla idare olun uğu zaman-
guna aı o mutlum. arı erımız- I d · b 1 K d • 
d b . · · d b · f.k · · t k · ar a reıs u unan a ının yega-en ırıaı e enım ı rımı a vı- ~ . 6 • 

ye ettiydi. Zatıaliniz bu defa bir ~e beledı vazıfetı bazı yıyecek ve . . . . l ıç~cei< ,eylere narh koymaktı. 
takım aaımler zıkredıyor ve bunla- . 'h 

· · 1 b" rkt 1766 d s it Bu narha rıayet etmeyen mu te-
rı_n sızkın eb. dır 1 ke d ki a u •· 1 kir esnafları Yeniçerilerle kol ge-

"- Ramazanı ~erif ıider gene nı me te ın e o u u arını yazı· . . .. 
~eliı, f~kir girlerscm hir daha gel yoraunuz. Zannederim ki; bu 2~" ihti~p agası falaka,,.a çeker 
mem" 1766 tarihi 1866 olacak. isimleri ~ı. _Tanzımattan sonra memleke-

Dediği gibi ... Afiyetle gihin gel geçen zatlardan bir ikisi de zatı hmı.zde batlıY..... ııarplıla,ma be
sin!. Biz de nice nice seneleı- afi- ilinizin iddiasını teyit eder de ledıye cepheaınde de ancak Kı
yetle gelip gittiğini. görelim.. ethur Giritli diplomatın Galata- rım muharebesinden sonra tesiri-

Garp memleketlerinde de bu 
böyledir. Memleketimizde müf
rit helediyeciliğile tanılan Osman 
Bey,bu kitabile milli kütüphanemize 
cidden kıymetli bir eser kazan· 
dırmıttrr. 

Ziya iLHAN 

(1) Fransııca (Commune) keli
mesini .dilimizt' yanlış olarak «Na
hiye» seklinde tercüme etmişlerdir. 
Halbuki Komün t~biri zapf bir hü
kümctin li>fzl hakimiyeti altmda 
müstakil h~lk i<l~r("sİ demektir. 

TEŞEKKÜR 

Malullere tebligat 
Harp malUlleri cemiyeti umumi 

merkezinden: 1 - Kendilerine tek

rar m••t bağlanacak olan on sene
liklerini almı4 hı.rp malulü arkadat
larunızın; 

2 _ Memuren çalı,tıklarından 1 
tahsisatı fevkaladeleri kesilmiş ma· 
liilgazilerin (Taırada bulunanlar 
derecclerile malfıliyet esas maaşları
nı ve tahıisatı fevkalidelerini, ter
fih zamlarını ve halen hanci idarede 

n•kada< :naat veya Ücretle çalıttık
larıoı tahriren bildirmelidirler); 

TRİST AN BERNARD'ın 
Şaheseri 

latanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedavi Temsilleri 
BugÜ.n suvare 

saat 21,30 da 

Kadın Er
kekleşince 

Yazan: Hüıe

yin Rahmi Bey 
Piyes 3 perde 

3 tablo 

Umuına 

Büyük babaların, Büyük anne· 

lerin Babalann, anaların, genç

lerin, çocukların göreceği film. 

Ramazana ait bir çok fıkralar :rav rultanisinde okuduğunu te· ni gösterebildi. 1271 de lstanbul
vardır: Bunların içinde hiç yazıl- yit eoderlerae hem bir hakikat mey J da ilk b~ledi!e. ko~İ~yon~ münis~
mamı• fıkra kalmadığı muhakkak dana çıkar, hem de hiz yanlıt zan · pal teşkıl edıldı, bır ıt gor~medı. 
tır. Benim bunlar içinde en hofU· nımızı tashih .. deriz efendim. Hür 1 1~74 t" .. Galata ':e . Beyo!'lun~a 
ma cideni itle bu yukarıya yazdı- metler bırer numune daıreaı te,kıl edıl-

Anamızın ölümü ttcısına iştirak ve 
bizleri teselli eden ve cenazeıinde 

hazıı- bulunan aıhibba ve eviddaya 
gazetenizle teşekküratımızın ibliğı

nı rica ederiz. 

3 -- Kayit müddeti bitmek Üzere 
olduğundan henüz rozet defterine i
simlerini yazdırrnamıt olan meslek
daılanmızın hemen katibi umumili
ğe te~rifleri rica olunur. 

2346 

ORTA 
MEKTEPTEN 

EM 1 L ve 
ARKADAŞLARI 

ğnn kısa fıkradır. 1 FELEK di. fakat bütün muamelatı Fran- Oğulları: Saffet ve f•zıl Zeki. 

da aamimi bir dostluk bulacaklar. bir ışık yanıyor. 
- Biribirimizi çok arıyacağız - Bu tlağlarda insan yaş hissi-

•
1.41 illiyet., in rtımanı: 20 

Pol.. bu yeni dostluğumuzun mem ni kaybediyor olmalı!.. SEN ve BE N baı olan hu dağlarda, çok temiz - Haydi yola .. güneş başımız 
hissimizi gömmiyeceğiz değil mi? üstüne geliyor! 

oluyor. Kendinizi sevgiye bıra· 
lunız, sizi ne kadar sevdiğimi 
göreceksiniz. Göreceksiniz ·birlik
te nasıl m.eı'ut olacağız. Hayır, 
şimdi cevap vermeymız ... Bir şey 
söylemeyiniz, bir kaç gün düşünü
nüz kararınızı veriniz. 

icat ec!erek geriye döndü. 
Alqam yemekten sonra, man: 

torna aannmı9, taraçada hayatım gı 
bi karanlık ıeceye bakıyordum. 
Yanıma geldi: 

- Y orpnluğunuz gecti mi? 
Sualimi iki sualle kartıladı: 

- Siz söyleyiniz, dalgınlığınız 
geçti mi? lıtanbuldaki teyzenizin 
oğlunu biraz daha az düşünmeğe 
gayret etseniz nuıl olur? 

- Siıı:i iyi bir arkadaı bilmesey
dim bu sualinize darılacaktım. 

- Hakikati söylediğim ıçın 
mi? 

Sert adımlarla uzaklaştı. 
Ne acayip çocuk .. v" "" mana

sız bir buluş . .. 
Bedi Muammeri c'ııha az clüşü

ntyim. Niçin? 

Lıibnan dağları... Allahın 
şon•ıuı Y•tilliği kartısında. 

Bu sabah Zahleye ıitmek için 
saf akla beraber yola çıktık. N ejat, 
iki İtalyan ve bir Amerikalı kadınla 
birlikte otomobille arkadan gele-

- Bir!birimize yazarız Leyla. Suı iyeli gencin sesi hepimizi 
Muazzez Tahsin Ve atlarımızı koşturuyoruz. tekrar canlandırdı ve atlara atla 

Suriyeli karı koca, Rus ceneralı ve Dörtnala kaçıyoruz. tlık. Şimdi ağır ağır dağdan aşağı 
ben, tlaha gececien hazırlanan atla- Arkamızda şimşek gibi keskin iniyorduk. , 
ı a bindik Hepimizde taze sabah bir ses. Pol, Rus Paşasile önden gider· 
ile beraber taze bir hayat vaı-clı. - Çıldırtlınız mı? Bu çetin ken, Suriyeli karı koca yavaş yavq 
Ku9lar kadar hafif atlara. içimizde dağlarda böyle koşulur mu? arkada kaldılar. 
bir kuş hafifliğile bindik. SesHe beraber Gi;stav'm endişe Güstav yanıma yaklaştı. Hiçbir 

Uzak dağlarda muallakta duran li gözlerim yanımızda görclük. mükad'demeye lüzum görmeden, 
ince bir sı• tabakaaı henüz etrafa Pol, şakrak ıesile: kelimeleri çekerek, cok içli bir ses· 
yayılmamıt·· ortalıkta pembe ve - Korkacak ne var kardeşim, le söyledi. 
mavi bir tül bulutu .. ağaçların ye- bizi ac"m; binici mi sandın yoksa? - Leyli Hanım .. söyliyeceğim 
şili henü:ı: daha koyu.. toprak he- Esasen İşte ilk durağımız gö· feyler için beni affetmenizi rica e-
nüz nem. :ündü. Çabuk kahvaltı eclelim, aç- ı:Jerim. Sizi seviyorum 

Birkaç defatlır bindiğim beyaz hktan bitkin hir haldeyiz. Benimle beraber gelir misiniz? 
kısrağı "Y" habibi!,, diye okşadım. Sabahı" taze gölgeleri yer yer - ! ! ! ? ? ?. 
Beni tanıdı, boynunu omuzuma serpilmiş bir ağaçlıkta soframızı - Yanlış anlamayınız, size o-
yaklaştırdı. tatlı gözlerini gözleri- kurduk v,. sıcak sütümüzü ictik. lan hürmetimden şüphe etmeyi· 
me kaldırdı .. aevimli bir sesle kiş- Sı,ıriyeli genç kadının ;,.rdiği niz .. Sizi zevcem olarak beraber 
nedi .. v,. yola düzüldük. tereyağlı ekmeği bir obur gibi yer- götürmek istiyorum. Böyle hay-

Dağlar yer yer hurmalık .. zey· ken, Ru• Paşası yanıma yaklaştı: .-etle yüzüme bakmayınız, deli de-
tınlik. Y ~il v .. aslan derisi rengin- - Kücük Mac!am, sız• gören ğilim.. Bilakis bugün kadar ak-
de, gözün görebiltliği kadar tepe- on b~ yatında bir mektepli sanı- hının tam manasile yerinde ol-
ler .. tepeler.. yor. Yüzünüz bir cocuk yüzii gibi duğu zaman pek azdır. 

• 
Bir ok gibi yanımdan ayrıldı 

ve alqama kadar benden uzakta 
ı..aklı; fakat gözlerinin ağırlığı üs 
tümden ayrılmadı. 

Bu adama nıçın hemen bayır! 
demet\im? Niçin onu tahkir ede
mecl" ·? Hatta .. Hatta .. niçin onu, 
biraz .ahti bir zevkle dinlemeclim? 

Bunu şimdi, bugünkü yorgun· 
luktan parça parça iken, kendi 
kendime acı bir itiraf olarak tek
rarlıyorum. 

Bunlar, hayatımda ilk defa itit
tiğim aşk kelimeleri idi! 

Lübnan dağları ... 
Omitaiıı: bir 11ece •• 

Nejadı razr ettim .. Bir ay daha 
buradayız. Bu CPnnetten ayrılır· 
sam bedbaht olacağımı hissediyo· 
rum. 

Pol'le yanyana atlarımızı sürü- berrak.. gözlerinizle dünyaya mey· Kocanızı sevmıyorsunuz, bu Lübnan dağları .. 
yor ve konu9uyoruz: dan okuyor gibisiniz. muhakkak.. Onun sizi sevdiği, Sevildiğini bilmek, insanı. gay-

- Ne iyi dost olduk değil mi Gülerek yüzüne baktım: aşkla sevdiği dP şüpheli •.. Kalbi- rituuri olarak, biraz koket yapı-
Leyla? Kim derdi ki dünyanın bi· - Bugün hepimizde kacak bir niz bosaa ve benden hoşlanıyor- yor. Genç Fransızın gözlerimin i-

ğım günc'en beri, çoktandır unut
tuğum bir zevki yeniden buldum. 

Yaşamak .. düşünmek vP hisset
mek, hatta iyi giyinmek. güzel 
görürunek zevki! 

Bu akşam, salona çok güzel bir 
tuvalet' e indim .. Biraz geçikmiş o
lacağız ki. herkesi sofrada bul· 
duk. 

N ejatla ben girince, bütün baş
lar bize çevrildi. Erkeklerin 
gözlerinde parlak bir kıvılcım ya
narken zavallı genç F rnasızın sol 
gun gözlerini görmemek icin ba
şımı çevirdim. Yanımda bu ak· 
şam, her zaman Paule'a kur yapan 
Rus cenerali vardı. Barc'ağımı hür 
metle doldurdu Vf>c kısık bir sesle: 

- Bu akşam sizde sihirli bir ka
dın hali var. Siu bakanın göz
leri kamaşıyor. dedi. 

Yemekten sonra, salonda son
radan umumileşen bir mübahase 
açıldı: 

Paule, yarun.ıaki ltalyan sey
yaha, pürüzsüz fransızcasile söy
lüyorciu: 

- Hayır Mösyö, bundan son
ra kadın, erkek bahsi ortadan kalk 
mıştır. Artık hayatını kazanan 
ve çalışan fertler v .. r. Bunlar 
İster, kadın, İsterse erkek olsun, 
J.endine ve mukadıleratına hakim
dirler. r~ ucundan gelen batka milletin i- mekte,!>~i cocuk hafifliği yar cene· sar.ız, hayatır.ızı böyle mahvet- çinde yaflldığını, samimi bir hür-

~-Ceklleı:ı:IL.Biz..JEı:ıuıaız..._ıılo.ı>llıı~ıı-..L..ki.Jwu.....Alllah.m..hu....ai:izeLd&.lll.ıı.rıllb-.l.-ı::al.-Siiziıuı:i:izlıeriııU.da...L....,>enı.nııoo.-.J...mıo.riniz:....ıı:üzel....J[jıncliiinize...Ya.zı.lı;..J.-.ıwtılle.JJ&na._.bailı olclu~unuanladı·~~~~ (Devamı var 
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Kardeş 
Kardeşe! 

'Akdeniz yıldızı:A aiye 
Cehalet bir kız kar- Aliiye gün geçtikçe umran ve 

deşin ölü~ inkişaf gösteren bir yer oluyor 
müne sebep oldu 
MALA TV A, - Arapkirin Kada- 1 

bala köyünde de bir cinayet olmuş
tuı·. Cinayetin sebebi cehalettir: Köy 
eş:afından avci Hasan oğlu Şahi~ \ 
km Zinebi köy delikanlılarından bı 
ri ne n:$.anlamq ve düğün hazırlık 1 

!arına başlamıştır. Fakat bu "'.'ada I 
kı;; Mustafa ismindeki karde~ıne: 
•• Ba.bama söyle. beni o adama ver
mesin. ben ba,ka biri~ile sevişiyo· 
ruır.. Beni onunla evlendirsİn'' de· 
mi~tir. Bu sözler kızın kardeşi Mus
taf~nın ıinirine dokunmuş, o d"' bı
ea~ını çektiği gibi kızın vücudunu 
cİd k deşik ederek öldürmüştür. 
Muotafa yakalanınış, ağır ceza mah
keemaine tevdi edilmiştir. 

Uşak muallimlerinin 
seyahati .4.kdem'zin yıldızı Aliilgedt'n bir manzara 

ALAIYE (Milliyet) - Akdeniz 
UŞAK, 28. A. ~·. - \!•a.k mual- kıyısının hakikaten bİı' yıldızı de 

lımlcri, yılbaşı tablınden ı•tıfa~e e- necek bir yeri olan Ali.iyeden hah 
ael'ek. vilayet dahilinde bir tet~k ""t •edeceğim. Evvelce elektrik tesi
yahatine çıkmışlardır. M1.1~1lımler ~atından viliyet ve köy yolların
}.,,.ütahya, Gediz , Simav ve dığer yer I dan sudan mahrum olan bu_ ka
leri gez~cekler~ir. Seyahat bir hafta zada

1 

bugün göze çarpan umran 
btlar •urecektır. faaliyeti cidden takdirlere seza

heyeti tertibiyeye Azak zade Şev 
ki Bey riyaset etmektedir. Ali.iye 
de laa .. up olduğunu iddia eden
ler hl·l iddialarının ne kadar batıl 
\e hahu olduğunda delil olan bu 
te~eıbbü.:sün memlekPte vereceği 
yenitikleri yakında görecekler ve 
iddialarından dolayı mahcup ola
caklardıt·. Diğer taraftan eski An
ta;ya meb'usu Hamdullah Emin 
Pafa Mahmut Seydi köyünde yağ 
cılığı ihya etmİf ve civardaki hü-

1 dayi nabit zeytinlikleri, bademle- ı 
ri kimilen aıılatmıf ve kendi pa
raaile çok ~Üzel bir mektep yap-

Zonguldakta Halk 1 

evi binası 

dw. Antalya valisi Zeynel Abidin 
Beyin himm,.tl,.rile Antalyaya ka 
dar bir tesviyei türabiye ameliye
ıi yapılarak asırlardan beri teker-

ZONGVLDAK, 28. A. A. _ Hü- lek yüzü görmiyen Antalya • Ali.-
f iye yolu üzerinde otomobil itleme 

klımet erkanı, Cümhuriyet halk . ı~- sine imkin verilmİ§tİr. Köy yolla j 
karı ve l-alkevi idare heyetlerını'! rı ise h~men hiç nazarı itibara alın 
»tirnkile yapılan bir içtimada yenı mayıp köy kanunu tatbik edilme-
halkevi binasının inşası için kararlar .1 mis dersem yalan değı .. 
vcı·jlmi,tir. . . 

H:tlkevi binası hükU.ınet konağı cı Bundan beş aene evvel Manı-
v&rıoda •aat kuleoinin bulunduğ 1 •ada yol seferberliği ilin edildiği 
µ~rkta yapılacaktır. Binanın infa•ı j vakit A!a,ehirde ka~~kaml.~kta 
n.ünakaıaya konmuştuı·. bulundugu zaman butun koyle-

ri yol ile bağlayan ve Dahiliye ve-
Urf ada oğuk kaletince takdir edil mit olan Ala

iye kaymakamı Sabri Bey burada
ki üç ayhk zamanı memuriyetin
dt' Alatehirde olduğu gibi bütün 
köy yollarını yapmağa batlamıt
iır. Eski Anta~ya. meb'uıu Ham
dullah P :ıta nın köyü olan Mah- ı 

URFA, _ Bu havalide kış şid- ı 
Jetfe hükmünll_, süıüyor. Termomet
'"' sıfırdan aşagı be~ buçuk derece-_ 
ye kadar indi. Fakat bir tüı-lü yağ
mur yakınıyor. Yain1ursuzJuktan _to ı 
humlarc!i\,"l bir kı~mı filiz vermem•'-
til·. 

Kışın -sert ve yağmursu:.ı geçmeıi 1 
)\ zündı,n bugday fiatleri yükselmiş
ydmiı kuı·uştan 120 kuruşa fırla-
J ·- ,ıır. 

Hırsızlar yakalandı 
KIRKLARELi, 26.- Zabıta bir 1 

m~ddettenberi bir hrıaız kumpanya· 
ıını takip ediyordu. Kumpanya men 
tiı. Buğdayın 18 okkalik bir ölçeği ı 
!>upları Kırklarelinin Kavaklı ve Ko 
yunbaba köylerinde duvar delerek 1 
birer dükkandan 1500 liralık eşya ve 
zahire çalmış, bir kahveden de cüpe 
gündüz bir gı-amofon atırmı,lardı. 

Çingenelerden mürekkep olan bu · 
kumpanya menıupları ele geçirilmiş 
tir. Tutulanlar Hasan, Mehmet Ali, 
lamail, lbralıim , dİffer lsmail i•
minde beş kişidirler 

Hayvan hastalıkla- ı 
rile mücadele 

IZMJR, 28.- Ziraat Vekaleti bu; 1 
la4ıcı ıubesi müdürü doktor Nakı 
Cevat Bey şehrimize gelmiştir. Naki 
Cevat Bey Edirne ve Burıa mınta- ' 
kalarında hayvan hutalıkları hak
kında bir müddett•nberi yapmakta 
olduğu tetkikatını bitirmiş ve tetki-
4.atıllk devam etmek Ü7.ere şehrimi
ze gelmiştir. 

Mahkemeye verildi 
BURSA - Vazifesi hutbe 

okumaktan' ibaret iken ae- 1 
çen hafta Ulu camide halka 
TUrkce ezanın caiz olmıyacağından J 

bahaile ukalalıkla bulunan hafız 
Tmik namındaki şahaın batı~d~n ı 
Mrığı çıkarılarak kendiıinin hatı.plık 
ten az! edilmi,ti. Ayrıca müddeı u
mumilik te bu •ahı hakkında kanuni 
takibata ba~lamış ve kendiaini mah
kemeye tevdi e:tınittir. 

Alaiyede altın 
madeni 

mut Seydi koyü yolu, Türktaş, Sü Alıiiyecte Hallıevinin lt'mt'l 
leymanlar, Dere köylerine olan atma nıerasimindt' 
yollar yapıldığı gibi diğer bütün ' 
köy yolla1·1 ile dört nahiyeainden tınnış ve ahiren bu köye yapılmak 
hic birine yol yok iken bugün bu ta olan köy &andığına SOO lira te
naİıiyclcr araaında muntazam yol bea·rü ~tmi~tir. Bundan batka şe
laı· yapılmağa başlanmıştır. Hüm... birde zevcc~inin namına izafeten 
malı bir faaliyet göze çarpıyor. ııiızel bir park vücude getirmit ve 
Merkez kazanın şenelerden beri t~kmil cml.ıl.kini kaza maarifine 
içilecek sudan mahrumiyetini na- vasiyet etmittir. Bu hamiyetli pa· 
zarı dikkate alan belediye mev- fAmızın son gÜnlerde yapılan Hal 
cut suların en iyisini oldukça mun kevi tesisatına bir mikdar muave
tazam borularla tehre getirmiş- neti nakdiye bulunduğunu haber 
tir. Bir kışmı henüz ikmal edilme alınmıt ve Aliiyelileri bu son ha .. 
diği için 933 sene•inde konulacak reketile bir kat daha memnun bı
tahıiaatla bu noksanlığın da ta- rakmt~t•r. 
mamile halledileceği şüphesizdir. 
Dağınık bir halde olan Ali.iyenin Spor iflt'ri 
tenvirini bir emri viki halinde gö- k Bııri\da spor faaliyeti de ço 
ren kaymakam Sabri Beyle bele- iyidir. 'teni te4kil edilen kulüp ma 
diyemiz on bet, yirmi senelik İm· zideki ataleti teli.fi için hararetli 
tiyazla bu iti müteahhitlere ver· bir ıurette ~alıtıyor. Dört beş yüz 
mek için t"şebbüaata giritmi4ler- lira sufıle •Ücude getirilen ıaha
dir. Çok mühim olan bu teaiaata dan matlU.p ıatifade temin edileme 
belediye, mümkün mertebe mua- mekte olduğundan askerlik şubesi 

1 venet edec"k vıo bittabi kolaylık· . reisi beyin himmeti ile yeniden hır 1 
lar gösterecektir. Elektrik tesir.a- St"'.ha vÜt.'.nde. getirilmiş ve f:ıaliye
tı olur olmaz Aliiye~in güzelliği 

1 

t~ başlanı•ın,ftır. Kulübün ayrıca 
f~zlalasa~~k. ve bu te~ı~ttan, b~z, mu!İki sube,; de gençler arasında l 
oınema gıbı ıtlerden ıstıfade edıle ·ı .. - 1 d 1 d . musıl\.ty-e ı~ves. e en ere ers ver 
cektir. Portakal, lnnon, muz mem ı kt d' 
lekeli olan bu kazada bu sene por 'I meAI~- ır. · d · h'I' · t k' 

il 1• ı k 1 · ftıyenın enız ıa ı ını a ı-
taka ar mat up o an re o teyı ver b c , d • 'tt'k ·ı ·ı · · M · en .;,a, ·~ - ogru gı ı çe ı erı e-
mıstır. uz ııe geçen seneye na.. .... 1 ... • "kb r . · d h · · b ld ·· S meb:.. e o mCtsrna ragmen ıstı a ını 
zaran a a 1.Y• ve m~ zu ur. u- J gOstere-n bir haritası yoktur. Son 
suzluğun teoır yaptıgı bu meyve- 1 d · t' d b ı d' 
ler uzun 5enelerden beri çok çe- zhamn? ar İc j; 1~~ fi'. en e ekıye 
. .. d 1 1 1 d I 1 eyetı gere u cı f!lı ve gere ya 1 

tın muc~ e e er e ,.. "!"ey ana ge • . pılmaıına karar verilen hal hak-
m-~t'?dır. Bunu trlafı edece~ çare 1 kında oldukça iyi ve eaaslı karar-
ler ı~ın çok çalıtıldı ve nıhayet l · t' 1 t'kb ı· · • . f k b ar ve1nıış ır. s ı a ı muayyen 
( Dım) na.mıle maru . ve .. asa .. a- bir şehrin belcrf.iyesi, muayyen İt· 
n~n sarkında ve tah~ınen uç dort l~r üzerinde daha çabuk muvaf
~ılom;tre ı_neıa~ed~k~ çayın. ~ehre fak olaca~ına göre bu kararın İt· 
••~le•.1 .tcrnın ".dı~~ıştır. Nafıa Ve- tihazında pek geç kalınmış oldu
kaletı ılk 1<roıesını yaptırtmış ve " h"'k bn k · d B le 

1 
guna u m~ e ıcap e er. e 

Anta y~ _mı~ta.1:tasında bulun~n au diye reİPİ I-lüsevin Beyin memle
ları':.1 bırıncılerı nıeyanına ıdhal t ket 'sleri.nde gösterdiği ali.ka ve 1 
e~mıst.ir: 933 s~nesi bük~sinde bu 1 isab;tli fikirlerile yakında Ali.İye 
cıhet. ıçın tahsısat vazfldılere-k su- I ümit edilmiyecek terakkiyata mnz 
yun ısale::i esbabına teveısiil olu.. har oll\cakhr M. 
nacalı:tır Vali Zeynel Abidin ve · 
m"b'us R~•ih Beylerin bu husuı· 
t3ki h;ınınet ve mesaileri muhitte 
derin bir intiba bır~kmı~tır. Hal Teftit yapılıyor 
km yıo:ran<' dileklerinden biri olan IZMIR, 28. - lakin dairesindeki 
bu su me~eleıinden dolayı halk tc.ınlik odasının vukubulan bir ihbar 
b'l~t~n başa sevinç içindedir. ) üzerine evvelki gün mülkiye müfet

ALA.iYE, - Kazamıza merbut 
"Gazi Paşa" nahivesinin Endİ!e 
lcöyünden Mehmet efendi i•minde 
biriıi deniz aahiline yakın olan tarla ı Hal kelli lt'şkilafı 
aında kuyu kazarken parlak bir ma- Halkevi teşkili.tının kazalara 

titi Befik Bey tarafından temhir o
lunduğunu bildinni~tik . 

Refik Bey evvelki ııün mühürle- 1 
difti odavı tlün tıekrar açmış ve tefti 
ıatına ~lamıttır. Memurlardan 
Mustafa ve Ahmet Bt0ylerden müfet 
tİf bey icap eden izahatı almakta 
ve defterleri yegan yegan tetkik ey
lemektedir. Tefti•in bir haftadan faz 
la süreceği zann~dilmektedir. 

den damarının ilk izlerine tetadüf et 1 te•nttl edilmediğinden reamen 
miştir. Bunun üzerine kuyuyu ka- Haikevi f"-o1.liyeti yapılmamakta j .. 
zan işçiler daha derinliğe inmiıler . . . . 
damaı·ın çok zengin ve sapıarı pırıl!· se df• ~uret ı hususıyede bu ıtlerı 
tılarla parladığını görmütlerdir. Bu Halkevinin açılmasına hazırlık o
k~~if .. ü.~erin~ köylüler de~hal. nahiye j larak yapı]rycr. Sine~a, ko~f~
mudurune gıderek h•dııeyı haber raııı ve alelumum içtnnalar ıçın 
venni4lerdir. Nahiye müdürü. ~~: Ali.iyede bir Halkevi yapılıyor
men ~d':n damarını.n keş~edıldıgı Gönd~rdiğim resim temel atma 
y~re gıtmıı ve beş kiloluk bir ~r~a meraıimiri göateriyor. Bu bina ilk 
alara~ kaza ~kezin<; gönd~mıt~· deta ~·larak parasız, pulsuz yalnız 
Bu numune ılk poıta i.le tahilıl edıl- halk ıçın halk tarafından seve se
nıck üzere Ankaraya ıevkedilmittir. ve yemlmaktadır. Cümhuriyet 
Nümune aynen altın rengini altın Halk Fırkneınrn kaza idare heye .. 
evsafını haiz bulunmaktadır. Tahlil ti bu iste çok faaliyet ve haHasi
neticeıine merakla intizar olunmak- yet göstermiftir. Binanın on beş 
tadır. gÜne kadar ikmal edileceği fÜP· 

lııen anlıyanların ifadesine bakıla hesizdir Yılbaşında bir balo veri
c.ık olur .. köylülerin bu keıifleri lecektir. Al5iyede ilk defa ve fır
ı>ek mühimdir ve buWnan nıaddenin kanu-z idarP. heyeti tarafından ve
al.t~n oln_ıa11 çok kuvvetli ihtimal da- ı·ilen bu baloya ıimdiden hazırlık 
luhndedır. !ar yapılmaktadır. Te,kil edilen 

-- --................. _ 
Kadın ha•tahklan 

l •tanbul Halkevi Reisliğinden: Do 
ğum ve kadın haatalıkları mütahas
suı Dr. Nadid~ H•nım H•lkevi ta- ı 
rafından gönderilecek fakir haıtala
rı l\uruosmaniye caddesinde 14 nu
maralı evdeki muayene haneıinde 
pazartesi çarşamba ııünleri saat 13 
ten 18 e kadar meccanen muayene 
ve t~davi edecektir. Ve•ika almak i
çin ldaı·c memurluğuna müracaat &

dilme•i Yazımdır. 

Lik 
Maçları 

e sporu da başla 
~~~~~~--~.;.;;...~~ 

e 1 

--
Galatasaray- fstan-l 

bu! Spor 
kar~alatıyor 

Fransada kar sporcuları bütün neş'e ve 
kudretlerile çalışıyorlar 

ile 
dır_ Diger stasyonlarda o kalın 1 
lıkta kar tabakası daha henüz 
mevcut olmadığından o civarın 

1 

siki meraklıları sabırsızlanmak 
tadırlar ve bir an evvel bol bol 
kar yağması. ı temenni etmekte 
dirler. 

Kışın şehirlerin pis karların 
dan başka manzara gönneyen
lerin bu aporun zevkini anlama
larına imkin yoktur_ 

Baştan başa beyaz bir halı ile 
örtülümüş bir yamaçtan kayan 
bir sporcu hiç şüphe yok ki dün 

! yanın Pn büyük hazzını duy- : 
1 maktadır_ 

Dercettiğimiz resimlere alıcı 
gözile bakılırsa bu iddiamızda 

\
' ranılmadığımtz meydana çıkar. 
. Gözünüzün alabildiği kadar ı 
geniş bir arazide tek bir siyah 
noktanın arkaund'.l çift iz bıra
kan.k yıldırım ıür'atile aJ&ğıya 

ı doğru ı.ıçmasını seyrf"tmekteki 
İnce tiiri, ancak bu spor ile ya

' kından alakadar olmus olanlar 
' anlayabilirler. · 

Sonra dünyanın "'o güzel 
manzaraları biç tüphe yok ki kı 
şın gözükebilir. Fecrin o efla
tuni ziyasını yiiksek vP. karla ör 
tülü dağlarda görmek Pn büyük 

1 zevklerden biridir. işte kış spor 
cnları hem bünye ve hem de 
zevk ihtiyaclarını bu suretle 
tatmin ec!iyorlar. Kızak ve siki 

Bu hafta lik maç! arına devam 
edilecektir. Haftalardan beri de· 
vam eden bu maçlar zaman za .. 
nlan hiç beklenilmiyen vcçI1eler 
aı·zetti. Bu cümleden olarak her 
oene finale kalan Galatasaray lik 
maclannın daha bidayetinde Bc
,ikı°aşa ve Süleymaniyeye yenild;. 
Bunun seheplel'İni günlük yazıla
ı·ımızda mufaaaal bir surette teş· 
rih etmiştik. Yarın Galatasaray 
takımı gene kuvvetli rakiplerin
den b!ril,. oynuyor. lıtanbubpor 
lik maçlarında iki beraberliği ol- 1 

masına r ... ğmen çok kuvvetli te
fekküllerimizden biridir. Bundan 
hatka sarı siyah formayı omuzla· 
rında taşıyacak olan gençler, genç 
ve zinde çocuklardır. lstanbuls
pot· oyuncularsnda bunlardan Üs- 1 
tün bir haafet daha vardır. O 
da vazifelerine lüzum olduğu ka· 
dar kıymet vermek keyfiyetidir. 
Bir lıtanbulsporlu oyuncu, oyuna 
girdiği zaman kendisine düşen va 
zifeyi müdriktir ve öylece oynar. 
Galataaaraya gelince; sarı kırmızı 
lılar iki mağlôbiyetlerine rağmen 
umuraanmıyacak ekiplerden de
ğildir. Onların da çok kıym.,tli o
yun oynadıkları nadirattan değil
dir. Herhalde yarınki maç mevıi
min Pn hararetli maçlarından biri 
olacaktır. Her iki takım da rakibi
ni yenebilmek için azamı şurette 
çalışacağı muhaklcaktır. Bu ve•ile 
ile de biz de güzel ve sıkı bir maı; 
daha ıeyretmek fıraatını bulaca
ğız. Kimin galip veya mağlüp olıı· 
cağını şimdiden kestirmek doğru 
olma7.. Sadece şunu söyliyebiliriz 
ki kim daha iyi oynarsa o günün 
galibi olacaktır_ 

yarı~lar fecir ile bnaber başlar. tam bir atalı•t içinde bulunuyo
Çünkü o :>aman karlar daha sı- , ruz_ 

Diğer ınaçlara gelince; Taksim 
stadyumunda Beykoz - Süleymani 
ve takımlaı·ının B ve A takımları 
kar~ılaşacaklardır. Bu iki takım 
da bu mevsime çok güzel başla
mışlardır. Bilha.sa Süleymaniye 
bu sene senelerden beri muvaffak 
olamadığı bir şeye muvaffak ol
muf ve Galataaarayı 2 • 1 ycnmİf 
tir. O :ıaman da yazdıjımız gibi 
bu galibiyet sırf Süleymanİy<' ta
kımıom tedrici bir surette gençleş 
tirilmesindendir. Yarın hu ~enç ta
kım l,ı:arşmnda kendisi gibi genç 
bir takım görecek ve oynayacak
tır. 5u hıtJde yarın oynanacak o
lan - Beykoz - Süleymaniye maçı 
veni genç iki takımın boy ölçÜf
mesi olacaktır. Bakalım neticede 
kim muzaffer olacak?. 

1 kışmış vaziyettedirler VP kay - Bu bir az da bulunduğumU7. 
mak keyfiyeti daha kolaylaşır. iklimin icabatı olmakla bnaber 

Kış sporları mevsimi açıldı. ı Zeval vakti kış sporcularının bir u· ela kendi tembelliğimiz
y er yer müsabaka hazırlıkla~ı ! e? .s~vme~ikl~ri za.manlardan den ileri gPlmektedir. 
göze çarpıyor. Kar sooruna aıt bırıdır. Çuoku kendı zevk vası- --· , 

Takaimde oynanacak olan ikin- İ 
ci küme maclarından en mühim
mi Kasımpaf~ ilr Eyüp arasında 
oynanacak olan oyundur. Geçen 
haftalarda Eyüp t;;.kımının kazan 
dığı haklı galebeler kendi kıyme
ti için bir miyar olabilir. Kaımt· 
pa5aya gelince, bu takım bu •ene 
ki lik maçlarına büyük bir ,anııaı>: 
!ıkla başladı. Ve mağlüp oldu. An 
cak bu hafta kendi muhitinde 
spor te•ekküllerini kendine ilhıık 
ederek li.civert beyazhlar mevsim 
ba~ındaki vaziyetlerine nazaran 
çok kuvvetli bir haldedirler. Ba
kalım bu maç ta ne olacak?. 

Kadıköyünde söylediğimiz gibi 
ilk maç lstanbulspor B takımı ile 
Galatasaray JJ takımı arasında 
oynanacaktır. Ondan sonra ikinci 
küme maçı olarak Topkapı - Hilal 
oynayacaktır. Öğleden evvel saat 
9 ve onda Vefa kücükleri ile Sü
leymaniye küçükleri oynayacak
lar ve bundan sonra da l.tanbul
spor küçükleri, Betiktaş lcüçülderi 
a ... çarpu~"\caklardır. 

- - ............ 1 

Canlanan 
Sporlar 

Voleybol ve Ba•
ketbol 

biıltenler F ransal'.ln her tarafın 1 taları olan kar kışın sık sık mey 
da ilan edildi_ J dana cıkan günetin hararetile 

Hiç şüphe yok ki Avrupada yumuşar ve kaymak 7.or olur. 
kış sporunun P:ı fazla revac bul Ne yazık ki biz Türkler - Kars 
duğu yer İsvicre ve Fı·ansadıı·_ mıntakasmdakiler müstesna -
Bu iki memleket bir:birine re- bu büyük zevkten ve eğlence
kabet ~erecesine bu sporla meş den mahrumuz batta daha ileri 
guldur. Dünynaın en tem;z ve giderek diyebiliriz ki Avrupada 
en sıhhi sporlarınc'an olduğuna sporcular kendilerini kıt aporla 
~üphe etmediğimiz kış sporları rına vakfederken biz burada 

·!'san aklına durgunluk verecek 1 
sahneler icat ediyor, 

Avrupa gazetelerinde okudu 
ğumuza nazaran Votges ve 
Massif central de karın ıihani 
10 santimetre<1İr. Halbuki Py
reneı'lerde daha şimdiden 40 
santimetre kar varını§. 

Kış sporile meşgul olan spor ı 
cular bundan c;ok memnundur
lar. 

Parislilerin en fazla müda
vim olduklan Heute - Savoie 
kış istasyonunda 20-30 santi
metre kar olduğundan ıikiciler 
orada çalışmağa başlaınıtlar-

Avrupalılar tarafından büyük 
bir rağbete mazhar olan voley
bol ve baaketbol oyunları bizde 
bir türlü tutunamıyordu. Mütead
dit defalar müsabakalar tertip e
dilmiıııse de biç biri ümit edilen ne 
ticeyi vermemisti. Bu oyunlar an
cak Pcnebilere münha.ır kalmıt 
ve YMCA dan dışarı pek nadiren 
çıkmıştı. Bu sene Galatasaray ku 
lübünün her sporda önayak oldu
ğu eibi bunda da bir canlılık göı
terdiğini memnuniyetle müşahede 
ettik. Mevsim başlangıcı olmak Ü· 
zere bir voleybol şampiyonası ter
tip ettiler. bu ş,an1piyona hi.1& bü 
yük bir intizam içinde devam et- tertip etmekte olduğu mektepliler 
mektedir- Bu seneki voleybol mın voleybol faınpiyonasr da pertembe 
taka heyeti de gene Galatasaray günleri yapılacaktır. Bu voleybol 
kulübünde bir turnuva tertip etti. oyunlarından sonra Galataıaray 
Bu turnuvaya da her cuma devam basketbol ve belki de lstanbul 
ediliyor. Turnuvadan sonra latan- ba•ketbol şampiyona11 başlıyacak
bul lik maçlanna batlanacaktır- tır. Görülüyor ki her sene o kadar 
lıtanbul lik voleybol maçları bir ehemmiyet nrilmiyen bu güzel 
az geç kalmakla beraber kış gün salon oyunları bizde de canlan 
!erinde Galatasaray salonlannda m~ya ba,lamıştır. Bu oyunlann 
bu sporu seyircilere sevdirmek ı gittikçe rağbet görmesi lıtanbul
noktai nazarından faydalı olacak- da bu sporun gittikçe ilerileyece· 
tır. Gene Galataıaray lisesinin ı "ine bir ali.mettir. 

1932 körel.
şampiyonası 

lıtanbul Mmtakuı Denizci 
lik Heyetinden: 1932 senesi lı
tanbul mıntakası kürek tampi
yonası hakkın<la tanzim edilen 
proııram karanlık haaebile ik
mal edilememi, ve talik edilen 
günd~ yanıa iştirak eden kulüp 
ler nizamnamenin tayin ettiği 
miktarda bulunmaması hasebi -
le 1932 kürek şampiyonasının 
icra edilmemiş .. ~ v" telakki o
lunmasına varar verildiği ala
kada.. kulüplere tebliğ olunur. 

Ba camaki maçları 
lıtanbul Futbol heyetinden: 30 

Ki.nunuevel. 932 cuma aünü yapıla 
cak resmi futbol maclnro: 

TAKSIM STADI 
Beykoz - Süleymaniye B. takım 

!arı saat 11,30, Hakem Emin Bey. 
Kaaunpa,a • Eyüp ikinci küme 

takımları saat 13,15 te, hakem E
min Bey. 

Beykoz-Süleynuıniye Birinci ta 
kım, aaat 15 te . hakem S- Selahat
tin Bey. 

FENERBAHÇE STADI 
latanbubpot" - Calataaaray B. ta

kımlaırı aa~t 11,30 da hakem N. Re
ıaı Bey. 

Topkapı-Hili.I ikinci küme saat 
13,15 te, hakem Kemal Rifat Bey. 

latanbulapor-Galataaaray birinci 
takun 15 te , hakem Nuri B. 

GENÇLER 
V_ K. Kapı Süleymaniye Geneler 

saat 9 da hak.,, Zeki Rw B. · 
1 atanbulapor - Beşiktat Gençler 

aaat 10 da , lıalı:em Kemal Rifat B. 

• 



Bir çobanı 
Dolandırdılar 

Fatih camii avlıaı 
içinde adamı 

na•ıl dolandırdılar? 
Ziyver isminde bir çoban, 

dün koyun sabn almak üzere, 
Fatihte. Çarıamba pazannda 
clolatırken bir adam yavatça ya 
nına sokularak: 

- A(iam, zahmet sana am· 
ma, §U saatine bir bakıver ••• de
miş. Safdil çoban uzun köstek· 
li saatine el atacağı sırada ihti· 
yar bir adam kucağında bir ke
çi ile, yanı başında peyda ol
muş: 

- Efendi, fU keçiyi alman 
mı? Heli bi gör .. günde tamam 
altı okka sut veriyi... Halis 
Maltız •.. 

Cobancagız. biri kendisinden 
sa;tı soran öteki keçisini gös
teren bu iki adama ne cevap ve
receğini bir türlü kestiremiye
rek şaşkın şafkın bakarken bir 
de ne görsün; boynunda ne ıa· 
ati var, n" kösteği ..• 

Çoban Ziyver, pazar yerinde 
kendisini c!clandıranları botye
re bir müddet aramıs, bulama· 
yınca polise müraca~t etmiştir. 
Çobanın tarif ettiği f!!kal üze
rine Nihat ve Talip isminde iki 
ldşi zabıtaca yakalanmıştır. 

Tahkikat ,•,.vam etmektedir. 

Eyipte bir kumar 
aleminin onu 

Eyipte evvelki gece kumar 
oynanırken ağır bir cerh vak'a
sı olmuttur. 

Eyipte Eskiyeni cadde inde 
kahveci Mahmudun kahvesin
d evvel~i ıt"'ı: Fazlı, Bahri, 
maruf yankesici asker namile 
maruf Murat, İzzet, Sait, me
z reı Arif anlaııı!dığına göre 
kumar şekli'lcle araların.r!a o
y n oynam ·a başlamııılar. Fa 
kat sebensiz bir kavganın çık· 
maıı <la geci1 memiş ve bu ara
da Arif sustalısmı cekerek Faz
lıyı •ol tarafından: kaburgaları 
üzerinden yaralamıştır. Arif bu 
marifeti yaptıktan •onra kaçma 
ğı ıla unutmamıştır. Lakin der
hal i~e vazıyet .. ~en Eyip zabı
ta ~• Arif; v,,. diğer firarileri az 
z!lrnanda valı.al!lmış•ır. 

Yaralı Fazlı Cerrahpaşa has
tanesine yatırılmıştır. 

Yakayı ele verdi 
Fuat İsminde biri Küçülma

zarda lim"n tiiı:can Rqit Be
yin hırsızlık maluadile evine 
girmi,se f1 bir şey çalmağa 
muvaffak olama?an yakayı ele 
vermiştir. 

Bir sabıkalı tutuldu 
Fatihte, Haydar caddesinden 

geçen devriye memurları yol 
üatilnde !Üpheli hir vaziyette 
dolasan sabıl<alı Kör Huan is
minde birini yakalamışlardır. 
Hasanın üzerinde bir tabanca 
ile bir bıcak ve 142 fişelr bulun
muştur. HıtMD bunları çaldı~ 
yeri haber vemı"'1llektedir. Tah 
kikata devam olunuyor. 

Bir akıl hastası tram 
vaydan düştü 

Halit ismim! 0 bir akıl hasta 
• Si. d;;n o~m"n Beyle Bomonti 

ara ır.da traırvaya ası~mak iste 
iniş VP muvazı"<nesini kaybede
r~k dü•mu tür. 

Bir kaçakçı 
Zabıta memurları yanılan ih

bar iöurine Fatihte, Hafızpa
şa caddesind~ki çorbacı Rece
bin dükkanında 37 defter siga
ra kağıdı ;1., 63 cakmak taşı 
Lulmu lar?.ır. Corbacı RecPP a
leyhinde takibat yapılmakta
dır. 

Bir ot minder 
tutaıta 

Sehremininde, Nevbahar ma
lıallesinde. Ferid"' H. ın evin
dtn c~ikkataızlık yüzünden yan
gın çıkmış "" bir ot minder yan 
dığı halde söndürülmüttür. 

iskambil oynarken 
Bcyvğlun Tozkoparanda gar-

•on lı..ahim, Masa i~mindelö nka
dasiln iılcımbil oyuarken aralarında 
ka~ga çıkmıf n Mu a lbrahimi 
dö'" U• -r. 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar Suriye 
Krallığı 

Terkostan kurtuluş! 
f Ba§ı birinci sahifede) 

name imzalanmııtır. Şirketin kad· 
roau ıimdilik aynen muhafaza edi 
lecek, ne bir memur çıkarılacak, 
ne de yeniden bir memur alınacak 
br. Şirketin bugünkü tesisatı lıtan 
bula fazla su vermeğe ki.fi değil
dir. Yeni teaiaat tebekeai için pr()oo 
jelerimizi ha:urladık. Bankada 
mevcut bu huıusa sarfedilmek üze 
re 800 bin lira. paramız vardır. ls
tanbula en kısa zamanda ihtiyaç 
nisbetinde u venneğe çalışaca• 
ğız." 

Terkoı naıııl haşladı? 

Terkoı Üç gün aonra belediye 
idareıine geçiyor. Dün tirketin bu 
günkü ve daha evvelki vaziyetleri 
hakkmda tetkikalla bulunduk. 
T erkos şirketi, şirket haline daha 
gelmeden evvel, Terkoa gölünden 
istifad imtiyaz> 1291 ıene•i Re
ceb:nin Sinci günü zamanm ~azİ· 
nünden .. Teşriffatii Hariciye atn• 
fetla Kimi! Bey ve mühendis Ter
no Beye" ibaan buyunılmuştur. 
Terkos gölünden istifade etmek 
ihsanını veren o vaktin padişahı 
Sultan Azizdir. Ki.mil Beyle Ter· 
no Bey gölden iatifade imtiyazını 
aldıktan aonra d~ünmü,ler ve bu 
auda!'l ".- r .,, .._re. kA Y..:o nılabilir. bu 
nun çarelerini aramıılardır. il' 
mıınlar bu ı~in çok mühim ve hay· 
li masrafa muhtaç bir meıele oldu 
ğunu anlayınca imtiyazı satmak 
İçin müşt.,ri aramı,lar. Fakat la
tanbulda bir göldeki su İmtiyazını 
aatın alacak hiç bir müıteri çık· 
mamı~.. eneler geçmit, nihayet 
bu iki :zat hatlarına aldıkları bu 
iıntiya:ıdan her ne f"kilde o!uraa 
olsun istifade etmekten baıka ça 
re kRlmadı<-ın ı anlamrılar ve 1298 
senesinde küçük bir ~irket kura
rak tcsi"at yapmı !. r ve borular 
dö•eterek ['Ölün auyt.nu §ehre ge· 
tirmeğe muv,.ffak olmu<lardır. 
Sirl:et ilk f, aliyete geçti•i zaman 
ht·nbula günde nn~ak yÜz metre 
ra~k'abı su '•erebiliyordu. 

1'erkosun 111eıır11h .~nyıldığı 
devirler 

Eın n o vakitki ihtiyaç tn bu 
kadardı. Yalnız bir nokta var, 
Terkosun 1 tanbul tarafına da su 
verme!iİne zamanın hocaları kat' .. 
iyyen razı olmamışlar ve: 

- Biz ti uzaklardan gelen Üstü 
açık, ne idigü belirsiz bir göl su
yunu, bir takım müstekreh boru
lardan geçirerek evimizin İçine so 
kax::..1ayız. Bu au kerahati tahrimi
ye ıl.- mekruhtur. Biz bu su ile 
abde•t alıp namaz kılarsak caiz 
olmaz. Bizim evlerimizde lruyula
nmı2 vardır. Suyu paktir. 

O zaman bu gülünç mütalea ve 
itiraz.lar karşısında l.tanbul cihe
tine Terkos ıuY'1nu geçirmek k1t.· 
bil olamam•• ve yalnız Beyoğlu
nun mahdut bir sahasında tebeke 
yapılarak bazı ikametgi.h ve mü
eıse~lere su verilmeğe başlan· 
mı~tn·. Aradan gene senel~r geç
mi• 1303 ıene&inde ,irketin faali
y.-tini ve ,ebekeıini tevai etmek 
mecburiv<-ti hasıl olmuıtur. 1303 
aeneıinde p dişah Abdülhamitti. 
Şirketin faaliyetini tevai ederken 
eıki müesaialer K8mil ve Temo 
beyler imtiyazı Zihni Pasa İsmin
de :1a.marun ticaret ve rt"'fia nazın 
olnn zat" devretmi,lerdir. 29 A
ğustos 1303 tarihinde airket yeni· 
d .. n te,..s~üs etmit.tir. Ve faaliyeti
ni tleni~,leterek 1305 aeneP.indc lı 
tanbul ~ih•tinde dP. çok mahdut 
bazı kt!ı~ıara su vermere muvaf 
fak olmu~tur. O vakitler fatanbu). 
da Şehremini Mazhar Pa'4 idi. 

ikinci Pide 
Şirketin o zamanki serm.ayeıi 

880 bin Osmanlı altını idi. Bu pa 
ra 20 milyon frank tutuyordu. 20 
mil}on frank beheri be;er yÜ;ı: 
franklık 40 bin bi .. e senedine tak 
sim edilmisti. 1305 sen inden şim 
diy<ı kadar §İı-ket bi cok tahavviılat 
geçinni•, ba~ı zaman az, bazı za 
nıan çok lstanbulun •u ihtiyacını 
temin cd,.r göriL"l.mü1tür. 

Partiı, 1/ırn fern11uıı 

Terkoa ~irketinin imtiyaz müd
deti en son 75 sene idi. Bu da 11 
Cemaziyele hrr 1299 ıenesintlen 
başlıyordu. Fakat imtiyaz ilk Ye
rildiği nkit 45 sene müddetle idi. 
75 seneye oonradan çıkanlmııtrr. 
1391 Terkos ırölünden İstifade e
dilmek müsaadesi Abdülazizden 
çıktığı vakit padi,ahın o zamanki 
fermanı tayanı dikkattir: Ferma
nın '"'n mühim tarafını aynen ne•
redlvonı.z! 

"Terkoa gölünden Beyoğlu ve 
C.lataya n Den&Adet sahili gar
loisile Bofaziçinin Rumeli cihetine 
au icra ve füruht etmek Üzere 45 
aene müdd.,tle imtiyaz itaaı husu• 
-.na müaaadei seniye:m irza.n kı

Bu ilk fermanda imtiyazı ala
nın nelere riayet etmesi •e neler 
yapması lazon geldiği de okun
maktadır. Fermana nazaran tir· 
ket ma&arifi daimeıi kendiaine a
it olmak Üzere 12 çeıme yapacak 
ve bu çe.meler tulüdan gnıpa ka· 
dar akacaktır. Yangınlara, haata 
hane, kışla ve mekteplere mecca· 
nen su verilecek ve bir sene zar
fında teeisata baılanarak bir şir
ket teıkil edilecekti. Fermanda 
su alınacak mahal yani Terkoa 
gölü şu ~ayanı dikkat ıekilde ta
rif edilm.,ktedir: 

"Bahri Siyah kurbünde vaki 
Karaburun nam mahalde bulunan 
Terkoı gölünden. bu göle munsap 
olan Kızılderenin ağzından bir· 
kilometre yukansına kadar olan 
kısım, ıu almağa mahsua olacak 
ve bunun ilerisine hiç bir zaman 
tecavüz o1unmıyacağı ••• " 

Bu ferman mucibince 'irket bir 
sene zarfında ameliyata mübaşe
ret etmek mecburiyetinde idi. Ve 
i~ ba,lamadığı takdirde şirketin 
Bankı Osmaniye verdiği 10910 in 
giliz lirası kıymetindeki eahamın 
zapt ve müsadereai me.şrut idi. 
Fakat o vakit zuhur eden Rua har 
bi dolay1&ile tirket İte baılayama
mış, müdd.,t bir fcnnanla bir sene 
daha temdit edilmisti. Bu ferma
nın tarihi Şevval 1291 dir. 

Şirketi satın alma llararı 
Bütün bunlardan aonra hüku

met Terkoa tirketini satın almağa 
knrar vermistir. Bu karar geçen ae 
ne verilmiştir. Sabn almağa karar 
verilmesinin ıebebi, •irketin Jıtan 
bulun ıu ihtiyacını tamamen te
min edememesidir. c .. ne ilk yapı
lan mukavele mucibince aatın al
ma karanndan bir aene aonra an
cak şirkete vıız'ıvet edilebilecek· 
ti. l,te bir ""ne müddet le geçtiği 
için, 1 !l33 aenesi baıında ıirketin 
belediyeye devri yapılmıştır. Mu· 
kavele r.1uc;bince ıirketi evvela 
hükıJmet d<>vralacaktı . Bu ilk mu 
amele yapılmış, ondan ıoonra bele 
diye hükümetten devralmııtır. Ter 
ko• !irlreti tam 46 aenedir faaliyet 
te bulunmaktadır. En son, yani bu 
gün l•tanbt· la ıründe verdiği au 
mik ""' 29 bin metrf! mik'ehıdır. 
Bu mikdar au, 1 tanbulun fcvkala 
de ahvalde deC-il, hergünl·ü ihti0 

yadanna bile teknbül edememek 
t .. dir. 

Kadro aynen kalıyor 
En nihayet Terkoa şirketini 

pazar gününden itibaren belediye 
ida"' etmeğe başlayacaktır. Şir
ket beledive tarafından kadroau 
aynen muhafaza edilmek ıureti1e 
idare olunacaktır. Kadrolarda biç 
bir tebeddülat yoktur. Bütün me
murlar eski maa,larını alacaklar, 
ancak belediyenin Ücretli memur
ları vaziyetinde çalışacaklardır. 
Şirketin bugün umumi müdürü bu 
lunan Mühendis M- Kastelno ge
nP Terko• idareainin ba~ında bulu 
nacak. bin lira maaşla belediye
nin memuru olarak çalışacaktır. 
Terkos müessesesi mülhllk bir 
bütçe ile doğrudan doğruya bele
diye malcamına merbut olacals:hr. 
idaresi Reji otonom denen muhaae 
be kuyudatından azade bir idarei 
mahsusa teklinde olacaktır. Ter
kos tirketinin esasen bütiin teşkil& 
tı, muha..,besi vardır. Belediye 
merkf"z muha~rbeai ile bir alika· 
aı olmıyacak, h,..r sene sonunda 
mülhalc bütr.e ile tıpkı, Kuaaiiaç. 
m•~b:UıMı Dariilbetlayi, Darülace
ze gibi latanbul umumi meclisine 
ııelecekt;r. Terkoı bir şirket oldu· 
i'undan bir çok hi•ae<larları var
dır. 

Nasıl satın 11/mdı? 

Bu hissedarlar her aene sonun
da gene kema fissa.bık temettüleri 
ni alacaklardır. Belediye tirkctin 
hisıe ~netlerini değil. bütün te..i
•alıru aatm almıflır. Satın alma 
bedeli airk.,te §u şekilde verilecek 
tir· Şirketin mukavele müddetinin 
bitmeıin~ daha 24 sene- vardı'!". Bu 
24 ~r-~nin f'n son bf"~ senesi naza 
n dikkate alınacaktır. Bu beş se· 
nenin az.aıni ve uşrari kir .. enele· 
ri hariç bıı akılacak ve kalan üç 
aenc!ik var;J,.,tın vaqtİsi alınarak 
gayri,afi varidatın yüzde besi her 
ıene şİTkete müb"vaa b._.d.,li ola
rak ödenecektir. Bu ı>ara heT sene 
aşa !fı yukarı 80 - 100 bin lira tu
tac a lctır. Belediye bu parayı 24 
~f"ne ı.irk,.t~ verecektir. Bu para 
hi11edarl"~" tevzi edilecek. 24 se
ne sonra Terko1'ila hiaaedarlRrın 
bir alaka.ı kalmamış olacaktır. 
BelediYe ilk taksit olarak YÜz bin 
lirayı henüz v"rmemiuir. 1933 """ 
nesi nihayetlerine doğru verecek
tir. 

r,11/ıat genlşlefllecek 

lmmaaı hakkında e&zimi ricali dev Terkoa tirketini ıatrn almaktan 
leli aliyemden Tepifatii Hariciya makaat, lstanbula bol bol su veT· 
iftiharülaJa ve elizam muhtarüle- mektir. Şirket bol su vennecliği için 
kabir v .. lefahim Kamil Bey damı dir.ki elinden tesisat satın alm
ülüb ile müh,..ndia "Terno" Bey ta mıahr- Belediyenin d~ündiiğ-ü 
rafmdan takdim kılınan layiha iİ· ilk 'l"Y ou ma,darmı çoğaltmaktır. 
zerine Şıirayi Devlet tanzimat da· Bunun için de h"r şeyden evvel te 
ires.inde cereyan eden .. ili.h .. " sİ•al gf'ni•letilecektir. Belediyenin 

Ferman bu tekilde devam edi- veni teoiut yapmalı. üzere aarfede 
yor .. Fermaıun altında fU tarih bileceijj bankada 800 bin lira pa
vardır: raıı hazır durmakt~dı!'. Yeni teai 

0 Seneti tiı'in.c ve mieteyni ve 1 at içir lizım gelen bütün proje-
elf" l<'r -hazırlannuthr. En kısa zaman 

Bu bir satırlık tarihin mi.nası sonunda y ni tesi ... t yapıl cak. Is 
()2 0) dor tanbula bol bol su veril~ktir. Ya 

Otomobillerin 
Vergi şekli 

(Başı birinci sahifede) 
Bu vaziyette eski sistem otomo 
bil sahipleri, diğerlerinden da
ha çok vergi vermekte oldukla
nndan bunları yavaş yavaş sa
tıp elden çıkarmakta ve yerle
rine yeni otomobiller almakta
dırlar. 

Şoförler cemiy~ti namına An 
karaya giÜen bir heyet bunu la 
zımgelen makamlara anlatarak 
bu mahzurun izalesi ve eski o
tomobillerin çalı§masının temi
ni icin bunlardan alınmakta o
lan -~erginin aza'ttlması lazım
geldiğini söylemişlerdir. Şoför 
ler cemiyeti hiikUmete iki tek
lifte bulunmuşlardır: Birincisi 
Belediye vergi ve resimleri ka
nununun otomobillere ait mad
desinin taclili, ikincisi .le ka
zanç vergisi kanununun tadi:i. 

Şoförler ce~.iyetinin tal~bine 
göre otomobillerden alınacak 
vergi üç esasa ayrılmalıdır: 

1 - Bir otomobil ilk piyasa
ya çıktığı zaman azami vergiye 
tabi olmalıdır, ararlan bir müd
det geçince vasati nisbette. es • 
kiyince ezgari nisbette vergiye 
tabi tutulmalıdır. Bu talepler 
esas itibarile kabul edilmi~ ve 
layiha halinde B. M. Meclisine 
arzı tekarrür etmiıtir. Dahilrye 
Vekaleti B ... 'ediye vergi VP. re
s:ınlerine dair yeni b;r layiha 
hazırlamakta olduğundan kanu 
nun otomobillere aöt maddeleri 
bu şekilcle ta~zim edilecektir. ·--·----
Tenkitler 
Haksızdır 

(Bası birinci :sahifede) 
çekler tevzi edilmiş ise de e-1-
yevm vaki olan teı.ligata rağ
men 500 çeltin sahibi müraca· 
atla çeklerini almamışlardır. 

Reisler komitesi dün mesele
yi tetkik etmiş vro neticeı:le ko
misyon muhasebe dairesinin 
çeklerini almalan için alakadar 
lara bir davetn me göndererek 
.muayyen bir müddet zarfında 
müracaat etmelerini tebliğe ka 
rar vermiştir. 

Tdcnik büro, dağılmıt oldu
ğundan bu mesele ile muvakkat 
bir zaman için muhasebe meş
gul olacaktır. Teknik büronun 
dağılması üzerine bu büronun 
; nuşaviri M. lst..,fanidiı'in de 
vazifesine nihayet verilmiştir. 

Bazı Rum gazeteleri bu me
seleden bahsederken Teknik bü 
ronun faaliyetini t,..nkit etmek
te iıe de bu neşriyat hakikate 
te-vafuk etmemektediı·. Büro bu 
ite ba,ladığı zaman alakadar
lardan tazminat talepnameleri 
almış ve bunlara müspet evra
kın gösterilmesi için verdiği 
mühleti birkaç defa temdit et
mişti. Nihayet vPrilen mühlet 
geçen martın 22 it>de bitmiştir. 
Bu işin Aeri bir şekilde bitiril
mesi de mukavele ahkimı ica
bından olduğundan n;hayet tev 
ziata hatl•nnak intac edilmiş • 
tir. Bu sebeple tc\mi!: bür(lmtn 
faaliyetinin daha vzur. mücdet 
devamına da imki\n görü'.eme
miştir. Teknik büroda. alaka
darlar tarafından talepname!e -
rin tevsik; için, g<:sterileıı müs 
pet evrak bitıırafane bir surette 
tetkik e<lilniği gibi Ta'!>U ve ka
dastro dairelerinden f!e ayrıca 
kavıt' ar c,..Jbedilm;stir. 

p1lan tahminle"' göre yeni yapı-1 
lauk teoisat ancak bir seneye ka- 1 
dnr ikmo.I edilerek İalemeğe baılı 
yacilkhı-. lrtanbullular daha bir 
sene aabrr ederek bugünkü ıularile 

Ufukta harp 
Gözükmüyor 

Seyahat notları 

TİCARET 

--
Abha• Hilmi Pata 

kral olacak mı? 
KAHiRE, 26. (Husasi) - Bura 

(Başı birinci sahifede) 
hükumetin bu tedbire miiracaat ede
bileceğini bildirdi. Bunun üzerine 
ordu kadrosunda tenkihatı kararlaş
tırılmıştır. Harbiye nazırı Ceneral 
Kondilisin gazetecilere vttdiği be
yanata göre !:ulh uzun aeneler için 
tehlikeye maruz değildir. Esasen se
ferberlik uoulü deği,tirildiği cihetle. 
ordu kadrosunda yapılacak tenkihat
tan memleketin müdafaa ve emniye .. 
ti tehlikeye düşemez. Bu itibarla 
merkezleri Y enitehir ve Kavala olan 
iki kolordu lağvedilmckte ve bu ko
lordulara mensup yedi piyade fır
kn .. , karargahları ayni yerlerde ol
mak tartile livaya indjrilmektcdir. 

(Başı birinci sahifede) ~a gelen haberlere öre .,.ı,,ı, Mt.,r 
tün o tık ue temi:s odaları yürek H!divi Abb:ıs Hil · 
acılarından oraya düfmÜf bir çok mı Pı. Surıye tab 
11enç ve güzel kadınlarla dolu 1 tına koyduğu nam
idi. Onun için kliniğin hafif hava- zetliğinden henüz 
sında iğrenç Kloroform veya a- vazgeçmiş değildir. 
siJ f:nik tebahhuratı yerine ha· Bunu birçok mev
fif pudra 11e mahrem lauanta ko- cut deliUer göateı-i. 
kularının uzak, hisli •eyyaleleri yor. Abbaa Hilm 
dolaşıyordu. Burada boflıca ilaç, Pş. bu yaz mevsi
(tuz) yememek ve hali tabiide en minde Avrupada 
çok tu;ı; ihtiva eden süt İçme· yaptığı bir seyahat 
mekten ibarettir. Zira tuz böb- te M1&ır Başvelôl' 
rek, yüreğin, damarın ve damar Sıtkı Pş. ile gö 
/azyikinin en büyük ve belki de ruşmüş, bilha.s 

-

Selanik ve Atina kolorduları ken
Jilcrine mensup beş piyade fırkl\si
le İpka edilecektir. 

Ordunun yeni teşkilôt nizamname
sine göre ordunun hazari kadrosu 
meıkezleri Selinik ve Atina olan iki 
kolordu ve karargahları Atina, Pat· 
raı, Lariı, Selanik. Kavalada bulu
nan beş piyade fırkaımdan ve bu
gün karargahl~rı, fırka karargahı 
olan tehirlerde olmak üzere on aü
varj Hvasından mürekkeptir. 

yegane düşmanr •ayılıyordu. Tec- Mısırı alakadar eden siya•ctle ıncş
rübel~re göre, yirmi dört saatte g~f ?lmarnaıu kendisinden ı·jca edil. 
uzviyete girecek bir gram tu.z bi- mı~~ır. . • . __ . 
le böı•le hastaların bütün •ıh· Soylendıgıne gorc, sabık Hıdn 
hat miivazeneveaini bozmaia ve Arap memleketleri aiyasetini ynkınw 
şiryan teveıtürünü birkaç derece dan talöp edebilmek malna.ı:ıe hu 
yükseltmeğe kifayet eder. Bura- susi bir büro tesis etmiş ve birçok 
da ha&talara Almanların keşfet· kimseler istihdamına başlamıştır 
tiİi ve alelôde tu%dan hemen hiç Bunlann İçinde Mısırlı eski gaze
faı·kı olnııyan (Cilrouin) isimli teciler ve nafiz siyaaet adamlan, 
b;r madde veriliyordu. Bir gün Suriyeli ve Lübnanlı maruf ıRlı•i
doktorlarımdan birine bu tuzun yeller de vardır 

Bundan başko. iki süvari ı;vası, 
bir süvari fırkasına tahvil edilecek
tir. Livafar, fırkalara tB.bi olacak ve 
kumandanlıklarınd:ı birer livn cene
ralı buluoacaktır. Fırka kumandan
lıklarına faal kadrova dahil ferikler, 
kolordu kumandanl,klarına da en ki 
demli ferikler ı:etirilecektir. 

BugÜt>kü alaylardan yedi piyade 
alayile 2-3 müstakil t~bur, üç umu
mi müfeltİ$1'k ve esliha müfetti.liği 
müstesna ohnRk üzere bütün müfet· 
ti~lildcr la~volunacak bunların va
zifeleri erki.nıharbiyeyf' ve harbiye 
ne;,aretinde mevcut dairelere VE"rile
cP.ktir. Bundan bay a odacı, hademe, 
emirber vesaire hizmetlerde kullanı
lan -efrat Adedi de azaltdac•ktır. 

Askerlik müddeti bir ıcneye indi
rilecektir. 

Bu tedbirler sayesinde senede 90 
ınilvoa rlrahmi ta!lllrruf ,,Junabile
cektiı·. Harbiye nazın, tedrihat yÜ· 
zünden arıkta kalPcak zabitanm baş· 
ka hizmetlere yerleştirileceğini aöy- 1 
lcm!stir. 

l~te Yunan ordu kadro•unda ya
pılması düşünülen tenkihat budur. 

Gürültülü 
Bir. 

beni nekcıdar memnun bıraktığın .. 
dan, söz ara!ında ve hiçbir 
fey dü~ünmiyerek bahsetmif· 
tim. Doktor. bir hastasının bu kıy 
ınet.siz menınuniyelini, büyük bir 
takdir nifaneai gibi hemen o gün 
telefonla fabrikaya bildirmitti. 
Bu ehemmiyet.siz. vak·a bana, Al
man ticarel z.ekcisının ve ayni uı
manda bu millete mahsus neza· 
ket ve mihmannüvazlığın kısa bir 
zamandn b;n b;r tecellisini gös
termeğe kafi !l'eldi. 

Bir sabah knhvaltıını yapar
ken bana mutantan bir zarf ge· 
tirdiler. Bu mektup (Citrol.'in) 
Fabrikası Miidiriyeti Umumi;yesin
d<'n geliyordu. Tuzları hakkında 
doktorııma göatermif olduğum, 
memnırnİ>·etten dt>layı ·bana hara
retle tf'Ş<'khür ediliyor ve fabrika
.vı gezmehliğim rica edilerr.k 
ikinct pÜn saat onda bir otomo
bilin kliniğin önünde emrime ci
made bulunacaii'ı bildiriliyordu. 
Ertesi gÜnÜ, denilrn saatta fık 
bir ara a: beni ı1e 1 astane arlıada
f•m Veda/ Fuat Beyi alarak şe· 
hir haricindeki (Chemiwerk) lab
rika.!ına götürdü. B;z.i a! ince bir 
nezaketle her taraf• bembevaz 
ve ~emitti kan krrnuzı modern bir 
b<'hleme •nlonuna aldılar. Daki
lıası altın· kadar kıym~tli olon 
mi·dürü umumi biz.i az. sonra ocla
stnda kabul ~tti~ Mrfdürü umumi 
(Mr. Ab amonn ) , fabrikada cO
ze çorpan güzellik ve temizlikten 

( B~ı birinci sahifede) aldı:(rmız intibadan hauatan mü-
6İsatın idare heyeti ilgasını istiyor· tehns•is göründü: 
du ki İ-tfe burada mecli"te münaka- "On sene evvel bir küçük o~ 
şa koptu. Nureddin Münti Bey dadan ibaret olan bu gördüifü
maaşı olan 188 liradan bıo•ka ıene- nüz koca fabrikayı yaparken 
lcrdcoberi fen tahsisatı Mrru altın- ~unu ispal etmek istedim: elin
da -'nC"İ 16?0 liralık bir tahıiaat de bir fert aleti tutan adamın her 
dn olmaktadır. Oda idare heyeti bu türlü güzellik hislerinden mah 
tahsit:atın iJga!.ını istiyordu. rum haba ve lena bir adanı 

Liihorafıll'ar kalkıyor mu? olma&r lazım gelmez; bir fabri-
kanın da siyah, kirli ve ınüte-

111< oöz alan Furtun zade Murat 1 affin bir yer olma•ı icap etmez. 
Be).· oldu ve ~edi ki· r Görüyorsunuz. ki söz.ümü tutmu-

- Bu tahaısatın kalkması bor.sa fUm. Memurlar ve amele bura· 
L'tboratuvarının kalkmatı demoktır. da neşeyle çalışıyorlar ve ak· 
Ben ~una şahsen mu:ırızıITL idare fam İflerı bitince bir mahpes
beyetı azasından Ganı Bey bundan ten çıkar gibi kara alrnlarile ken
bir şey anlamadığını •Öyledikten dilerini sokağa atmazlar/" 
conra: Hiç bir tiiccari kıymeti ol mı~ 

- Maa4 yerinde duruyor ya dedi yan bu iki vahi ziyaretçiye fabri
tah&İN.llD ka; kmaaından ne oluyor. kanın her tarafını uz.un uzun gez 
MünakaşP uzuyor, lehte, aleyte ıö.z dirdikten sonra onları en büyük 
alan çoğalıyordu. Bu işi hem borsa itinalarla yine olomobille gel. 
reisi. hem Oda idare heyetinden o- dikleri yere gönderdiler. A)nİ 
l:ı.ı> Hamdi Beyin halletmesi bekleni gün öğleden sonra fabrikadan 
yordu. Nitekim öyle oldu. En aon bir telefon f Mösyö Ablamann bi
söx 11lan Hamdi Bey borga l&bora- z.i akıam icin bir eğlence yerine 
tuvannın bir •endik mesaisinden davet ediyordu. Son dakikada 
babsettiktPn •Onra dedi ki : çıkan bir mani do/ayıaİle mÜdÜ· 

- !':fendim me.cle ve bu i' o rü umumiye, katibi Mösyö (Hacu) 
kadar mühim deiiildfr. itler borsa uekalet etti Brı aenç ve sevimli 
13boratuv1'rJnda çalıfan memurların adam davetlilerine kadın.sız bir 
sıayretilc yapılmaktadır. Bence 1620 bekar arupu çirkinliği vermemek 
liralık b\hrİ•atın lağvile i,lerde hiç- için genç nişanlmnı da bize kat-
bir d.ği,iklilı: olmft7.. mrftı. 

Bundan aonra me....Je reye konul- Böyl~ hiçten boşlayan bu mü-
d" -.c 2 rPyc k>r,ı tah.isatın lağvı na•ebet tedricen o şekil aldı ki, 
kabul •midi. artıl< hu-gün Mö";yö Ablamann 

o.ı~ .-e bor-sa bütçeleri taıtik i- srhhatimi ya bizzat ya te1elon
çin lktı•llt v .. ıdJet;ne göndorilecelı.- la soruynr ve her akşam Möayö 
tir. (Haas) bana hastanede gec ua-

~-- -·-- kitlere kadar arkadaslrk ediyor

Bugün rama. 
zanın biri 

du. Franklurt'tan ayrıldığım ge
ce. ~arda, sabahın besin.de beni 
u~uı·lamai:fa l!elen do.,tlcır arasın
da Möıvö (Haas) de duygulu bir 
çeh,-~ ile Juru.vordu. 

Bozöyük 
Yangını 

Fabrikanın yanma
sına sebep ne oldu? 

Bozüyük kereste fabrikasın
daki, makine dairesinin ve 1500 
• 2000 metre mikiibi kereatenin 
yanmasile neticelen müessif 
yangın hadisesi etrafında dün 
tehrimizdeki ıirket merkezine 
yeni malumat gelmemiştir. Bu
nunla berabeı-, bu merkezde, 
yangının makine dairesinin ça
tı kısmından ve kıvılcımdan zu
hur ettiği anlaşıldığı teyit edil
mektedir. 

600 bin liraya malolan bu 
kısmın Anadolu Sigorta Şirke
tine 2. "..} bin liraya sigortalı ol
duğu anlaşılmıştır. Fabrikanın 
sahibi Bozüyük meb'usu lbra
bim 8... le sigorta müınessi:leri 
yangından mütevellit :ı:arar 'Va
ziyetini mahallinde tetkik et
mişlerdir. İbrahim B. henüz Bo 
züyük'te bulunmaktadır. 

lbrahim B. le birlikte Paris
ten gelen bir Fransız sermaye
dar grupunun eksperi de Bozü
yük'e gitmiştir. 

Bu grup. fabrika için İkra· 
zatta bulunmak üze.-e Bozü
yük' e bu eksperini göndermiş
ti. Maalesef. yangın vukubul
muş, eksper ııon vaziyeti gör
mek üzere Bozüyük'e gitmiştir. 

Muğlada Fırka 
kongresi 

MUGLA, 28 (A.A.) C. 
H. Fırkası vilayet kongresi dün 
toplandı. Vilayet idare heyeti
nin iki senelik çalışma raporu 
okunarak kabul edildi. Gazi Hz. 
!eril<' lsmPt Pata Hazretlerine 
ve fırka umumi katipliğine ta
zim telgrafları çekildi. Sonra 
encümenler açıldı. Kongre ça· 
lışmasına devam ecliyor. 

franda Şahlığa ait 
mücevher satdmıyor 

PARIS, 28. A. A. - lran sela
rethaneai, lran f&hıaın mali müzaye 
ka dolayısile Şahlığa ait iki kıymetli 
mücevheri Londra veya Pmste sa
tılığa çıkaracağına dair olan haberi 
tekzip etmektedir. 

idareve m.,.cbur ola.oaklardıT. ( Baıjl birinci sahifede) 
Fakat pazar l(Ününden itibaren B<'yazıt, Sult:ınPhmet, Eyüp, Ü•· 

T .. rkosun belediyeye ı(eçmeai bü- htid:ır Yeni Va.ide, Fntih, Dolma· 
tün lıtanbulu aevindfriyor. Hiç b:ıhçe camil,,ridir. 

Bıı zeki dostluğun tahlilini 
karie bırakıyorum. 

M. Mussolini bir 
~yaletin 

ismini değiıtirdl 
ROMA, 28 (A.A.) M. 

olmaua bundan sonra günün gay Ez n bugünden itibaren büyük 
ri moavyen N.atleI"İnde mnafuk- camilerimizin h~pıinde tür-kce o
lar acılan ellere (k•ürmiyecelı, 1 kun!.caktır. 
a:ı: da olsa bir au akacaktır. MüeZ7inlerin, yaptıkları ..,. 

Belediye Pazar günü Terkoau tecriibeleri, rnl!vaffakiyetli neti
devralma~ı şerefine meraıinı yap- celer vermi,ti.r. 
mak için huırlanıyor. lstanbnllu- R.ıı.maz.,; münaaebetile Beya-
larm gözü aydm!.- zıt camii avlusunda açılacağını 

Vali geliyor ya:d•~.-·~ serg~ ~'! hazır!'."· 
ları dun akfam bıtm19tır. Sergıde 

ANKARA, 28 A.A. - Bir müd- yerli mallanndan birçok nümune
detı~ııbtti ıehrimizde bulunan ı._ l !er bulunmaktadır. Bu meyanda 
t.mhul vali•i ve Beledive reisi Mii-: bir kıaım oalıcılar burada pirinç, 
hitıjo Bey bl'giin lıtanbula avdet et- yag, sabun :ibi şeyler de getir-
nıitotir. mi .terdir. 

lstilıbaratımıza göre hükumeti- Siıı-ara :ı.~·ızlığı tespih gibi Ra-
mide lttanbul Terkos ,irk:eti a:~sm• ma..r.anda daha ziyade aranan u· 
da hezırlıfnan mukavele dün parafe f.,'k tefek s yler "tan dükkanla
c.Jilmiıtir. Terk.>a \irketi bir ilı.inci rın camekiinların:la dün itinalı 
l. ·ınundan iti"- bd~ye hesal11- ; blr temizlik göze çarı>makta idi. 
na iıliTect:ktir. Seluod .. ha;ı ın•ıhiti Ramazan 

Ahmet HAŞIM 

Orduda içme •uyu 
ORDU, 28 (A.A.) - Ordu 

ya 16 kilometre mesafeden ge
tirilmekte olan içme suyu için 
yapılmakta olan İnşaat bitmiş, 

sunın ~ehre dağıtı!ma tecrübe
lerine ba§lanmıttır. 

münasebetile bir p&l"Ç& canlanmıt 
tır. Kira.athane ve gazinolar, dün 
ak,am çok kalabalıkb. Halk. aa· 
hur davulu çıkıncaya kadar ayak 
ta i,."'ii~ Bu aeoe bazı aemtlerde 
karaııöz de oynatılmaktadır. Ha
valar müaail gittiği takdirde Ra· 
mazan gecelerinin oldukça keyif
lı geçf'Ce:ri tahmin edil.,bilir. 

Mussolini, Potenza valisine ıu 
telgrafı göndermittir: "Baaili
cata eyaletine bundan sonra Lu 
cania denecektir. Bu huıuıta, 
hususi b;r karar almağa lüzum 
yoktur. Bn eyaleti yeni iaimle 
anmak ile iktifa edilecektir. Bu 
suretle eıki Bauilicata İami u
nutturulmut olacaktır." 

ıs Temmuz tarihli 
CenP.vre 

protokolu ve ltalya 
CENEVRE, :>.8. A. A.. - lıalya 

harici:re nazın, milleti ... eani:reti lı:io 
tibi umumiliğine IS Temmuz tarihli 
Cenevre protokolunun ltalya tara
fından taadilöne müt ... nik ve.Riki 
,röndermi tir. 
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RADYO J 

Bugünkü program 
ISTANBUL 1200 m. 

18 den 18,45 kade.r Nebil oğlu 
lsmail Hakkı Bey. 

18,45 den 19,20 kadar orkeltra. 
19,20 den 19,45 kadar Franıızca 

der. (llerlemit olanlara). 

SIK SIK 
Pudralanmak 

Cilt için 
fenadır diyo 

Barut ve Mevaddı lnfilakiye 
inhisarları Umu~ Müdürlüğünden: 
idaremiz Küçük Yozgat fabrikaları için bir mubaaibe ihti

yaç v•rdtr. Zirde'ki şeraiti haiz olan taliplerin istida ile müraca
atları ve imtihana iştirak ebnek üzere 5 / 1/933 tarihine müsal.if 
Per,embe günü saat onda idarenin Galatada Bahtiyar hanındaki 
merkezinde isbatı vücut etmeleri. 

Ankara M.M. V. Satınalma 
Komisyonundan: 

Askeri Liıe ve Orta Mekteplerde a§agıda gösterilen ders
leı·in muallimlikleri açıktır. Verilecek ücretler hizalarına yazıl

mıthr. Tedris için resmi salahiyeti haiz olan vr başka yerlerc:e 
alakaları olmıyan muallimlerden ar:ı:u edenlerin 10 gün zarfında ı 
istida ve fotoğafını musadak fitlerile Ankarada Askeri L;seler 1 

MUSTAFA CEMA:t; 
Vapurları 

Zonguldak sür'at posta 

BURSA 
Vapun. 29 K. Enet PER 
ŞEMBE K.,.aköy rıhtunıa 
dan saat 17 de hareketle Ereği 
' Zonguldak iıkelelerin gide 
ede, ve cumarteıi gUnü l sta 

bula gelerek 1 k. ıani paza 

saat IS le Galata nhtımında 

doğru (İZMİR)eh~ 
reket edecektir. 

19 45 den 20 kadar Milli Türk 
Talebe birliği ıeiıi Doktor C&nbalat 
Bey tarafından Milli lktıaat ve lal· 
sarruf hakkında konferans. 

20 den 20,30 kadar Seniye haııım. 
20,30 den ?l Darülbedayi artistle 

ri ıarııfından temlİI . 
21 den 22 Tınburi Refik Bey ve 

arkadRsları . 
22 den 22,30 kadar Doktoc lbra

him Zati Bey tarafından içki aley
hinde bir konferans, ve Aianı, Bor
sa haberi. q,at ayarı. 

22.30 den 23,30 kadar Alaturb 
s~z (Rnmazan günlerine mahsus). 

VARŞOVA 1411 m. 
13. 15: Halk konseri. 16.30: 

Gramofon. 16 55: Keza. 18.05: 
Gramofon ( Beethoven). 19.05: 
Hafif musiki. 20 • Müaabaheler. 
21.05: Hafif muı;ki. 22.35: Piyea. 
23.20: Caz (gı·amofon ile).24.05: 
Kahvehane konseri. 

Bir çok kadın· 
lar; burunlan-

1 - Usulü muhasebeye vakıf ve bilfiil muhasebe itlerinde 
çalıtmıt bulunmak. 

2 - Yaşı 25 ten afatı ve 35 ten yukan olmamak. 
3 - Fransızcadan tiirkçeye ve türkçeden fransızcaya tercü

meye mı.tktedit- bulunmak. 
imtihan neticesinde muvaffak olanlardan İdarece tefrik ve 

tayin olunacak namzede bidayette yüz lira ücret verilecektir. Mü 
teakıp aylard. göatercceği faaliyet şayanı memnun;yet göriildü
ğü takdirde bu ücret yüz yirmi bet liraya iblağ olunacaktır. ls-

nm parlaldıcı kan ve matesi fabrikamızca temin olunacaktır. (6879) 
veya yüzlerinin 1 -------------------- --- •• -. 

ktrmızdığını i f ö K H kk 
zale maluod"le .. k .. k pudralanmak ksürenlere atran a ı 
lizım geldiğini zannederler. Fakat, I 
bunun, citt üzerinde ne derece icrayı ---------------------------

krem 
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tesir edebileceğini hiç bir vakit dü -

1 
!Ünmezler. 

Yeni ve dahiyane bir fikir sayesin-
r . J 111 • ı 

de hali hazırda her kadına bütün Maltepe As. Lisesi ihtiyacı 

1 

Hıırp Akademisi ihtiyacı i· 
gÜn için yalnız bir defa pudralanma- için 1125 adet yaıtık kılıfı, be- çin 300 k ilo sirk pazarlıkla sa-

BUOAPEŞTE 5SO m. .. kifayet etmelctedir. Kullanılan zi mekt~pten verilmek üzere tın ahn ca tır. Pazarlığı 1-1-
18.35 :. S~g~n musiki!i. 19.50; pudraya bir kahve kaşığı miktarında pazarlık ıuretile- imal ettirile- 933 pazaı· günü saat l 1 de Mer. 

Am3e5te Gbılrdlığı .. ~agannırf h~ydeb. krem köpüğü ilavesi halinde o dere- , cektir. Münakasa11 l / 1 / 933 pa K. satın a:ma 1 o misyonunda 
20. : o mar"' m ese enn en ku ı· ka '-al ._. .. ı "" .. 14 30 ..ı T h . -''I ' . T 1· 1 . 'Oje KONIGIN von SABA" isim-

1 
ce vve~ 1 vr yap•f 0 ~ ".: •ı gu-

1 

zar gumı saat , ca ?P :ı- ıcra euı ece~~·~· a to erın ev-
li opera temsili. Müteakıben ha- nqte, yagmurda veya ruzgarda ve nede Merkez Kumandanhgı sa- saf ve şeraı tını görınek üzere 
herler, Patrik caz takımı. lmtti en sıcak balo ulonlarınde. bi- tınalma komisyonunda icra kı- her gün •aat 9 an 10 a kadar 

ViYANA 517 m. le katiyen sabit kalır . ı· Iınacaktır. İsteklilerin şartna- 1 her gi!n ve p~?'l.rlığa i1tirak e-
18.10: Çak musikisi. 20.45: TOKALON pudr,'\lında ı me v~ nümunesini görmek için ı dece·· lerin dp muayyen günde 

Çift piyano ile caz. 21.401 Salon krem köpüğü. hanlandmlmıı en sabah nat 9 dan ona kadar bel- komisyonda bulunmaları. 
musikiıi .. 2.3:10: Gramofoft ile ak mükemmel pudra ile fenni bir ıu- li vaktinde komisyonda hazır (398) (6888) 
ıam muaıkm. rette karqhnlmıtbr. Bunun içindir bulunmaları. (6841) 1 * * * 

MILANO-TORINO-CENOVA 1 ki TOKALON pudra" ha- 2320 Merkez Kumancan•ı,ğına mer 
18.15: Gramofon 20.05: Kan- kiki krem kÖpiiklü yegine pudradır. • • • but müeaaesat hayvanatı için 

ıık koıuer. 20.35: Gramofon. Cilde ıtaYanı he.yret bir mukavvi gi. Merkez kumandanlığına mer 135 ton arpa pazarlığa 'kon-
21.35: Opera veya operet?. bi icrayı teÜr nesçi ikaz acler Sık but Selimiye fırını icin 200,000 : mu~tur. Pazarlığı 29-12-932 

Müfettişliğine müracaat. (1059) (6706) 
Mektebin iımi: Muallimliğin nevi: Ücreti: 
Kuleli Liıeai Fizik muallimliği 98 Lira ı 
Bursa Fizik muallimliği 108 Lira 1 

Bursa Kimya muallimliği 108 Lira 
Burıa Tabiat muallimliği 108 Lira 
Konya As. O. Mp. İngilizce muallimliği 108 Lira 
Erzincan As. O. Mp. Almanca muallimliği 108 Lira 
Erzincan As. O. Mp. Türkçe muallimliği 108 Lira 
___________________________ 2077 1 

Darülaceze Müdürlüğünden: · 
Darülicezcde 5 kanunusani 933 tarihinden itibaren hastalar 

için yevmiye elli ve acezenin haftanın muayyen günlerinde ayrıca 
yüz kiloya kadar yani takriben on bin kilo olmak üzere üç aylık / 
et ihtiyacı pazarlıkla alınacaktır. 31-12-932 cumartesi saat on 
dört l>uçukta iı:taç edilecek olan bu pa:ı:ı:ırlığa talip olanların 

yüzde yedi buçuk niıbetinde banka mektupları ve banka kefalet
!eri ve Türk borsasınca kabul edilmiş esham ve tahvilatı milliye 
ile müracaatları ve on dört buçu'·dan soma müracaat edenlerin 
işbu pazarlığa kabul edilmiyeceği ilan olunur. (6799) 

1 Tayyare Yılbaşı Piyangosu 
Büyük Mükafat 1,000,000 Liradır 
Büyük ikramiye 500,000 Liradır 
Keşide Yılbatı gecesi yapılacaktır. 

Galata Küciık rıhtım ban 
4 - S. Telefon: 4 091.1 

SEY . l~F.ı:-A iN 
M('rkı ac~nta: c,, ata " ~Q 

':ıetr B. 1342. Şu~ A c;. ı .
'«llht!.rdu~ ban 2 l" 

Muhasebe Şu >!~:n 'e {t. 
ira lkrcti maktua.ı m·· • 

bir meoı ur yet v r e' ' T 
lip o anbrın ,era "tı kavı 
ve ka u ü acbm k üze· 
mezkür ~ube Mu ..ır M ı 
vn.i ri 1:0 - · ,. ~ (', t - .. ,, 

•ı 

Naim Vapur İdaresi 
ADANA 

Vapuru 29 Kilnunue'\·\•el Per

Jenıbo g~niı saat 18 de Siı !:tci 
nhtnnmdan hareketle cognr 

Çanakkale l<mir,Kuı adası An· 
talya, Mersin \'e Payas içi 
yolcu ve eıyayi ticariye nlara 
azimet ve avdet ecle<:-ektir. 

PRAC 48? ?'· sık pudralandıkça olduğu ıibi meaa- kilo wıa verilen fiat pahalı gö- ı per§cmbe günü saat 15 te Top 
17.15: Mu11kı parçalan. 18.55.: matı katiyyen kapatmaz. Yarın sa- rüld'iiğümle pazarlığa lwnmu~ hanede Merkez kumandanlığı j 

~i::":!.';~Y!::3:~.~';n~~ d:~ 1 bah yu-zünüzu TOKALON pud tuı·. Pazarlığı 29-12-932 per- utına'.ma komis o. unda İcra 1 
parçalan. 23.20: Operet va valı· 1 rasile pudralaymtt. Va neticesini tembe günü ıaat 15 te T opha- kılınacaktır. lste1dilerin şartna , 

Taliinizi deneyiniz •• 
Taf•ilat için: Galata, Gümrük 

Wfuında Site Fr n""z H n 

No. 12 yazıhane.sİnt• muraaıat 

T~lefon: 4 1041. 

lar. görünüz.. nede Merkez K. sıttınalma ko- . ı , · me'c için sabah saat 
miıyonuoda icra kılınacaktır. 9 dan ona kadar, pazarlığa gi
lateklilerin şartname VP. nümu- rışecekl in belli vaktinde ico
.nesini görmek için sabah saat miıyonda hazır buiunmalıırı. 

ROMA 441 m. 

21.15: Gramofon.. 21.50: Ru
hi musiki. 22.401 "1-nın dofu
mu" isimli piyes 

BOKREŞ 395 m 
13.05: Gramofon. 14.05: Ke· 

za. 18.05: Karı.ık komer 19.301 
Konserin devamı. 20.45: Mou11-
aorgıky'nin e.aerlerinden "Boriı 
Gourounov'' operan. 

BRESLAU 325 m • 

Doktor 

IBRAHIM A. BESİM 9 dan on" kadar heı· gün ve pa- (397) (6887) 
Almanya'da tahıil ve mütead- zarlığa girişeceklein belli vak- " • • 
dit seneler haatanelerde çalıt- t" d k · ·· ti 

tıktan ..,...,. ın e omısyona muracaa a- Harbiye vo;: merbııtu mektep 

ı n. (394) (6869) ler ·hayvanatı ihtiyacı için 250 
stanbul - Osmanbey, 2363 ton kuru ot pazarlığa kıonmuş-

Apartımanı 1 numeroda. ıcı oğ u ı tıyat za ıt 
elet • · de F' t k tesi günü • at 14,30 da Topba (Pangaltı -tanesi arb1tnda) m e~ın mevcut ıa mar a 1 

Şafak sokak 70 Nur Haf * "ı ~h · b' tuı·. Pn:ı:arlığı 31-12-932 cumar 

t b ., t•·rü •- · · nede Merkez Kumanda.olıg" ı ııa · mu.,.....elıane açtım. o omo ı. mo o ... esımı pazar-
l 7.lS: Küçük k-r. Ul.35: 1 ki t · tt. ·ıecekt" p tmalma komiı)·onunda icra kı-

E.ki Alman noel ... rkılan. 19.05.· H--ın 9-11 n 2-S ...... ı a amır e tn tt. a-
r- -- .. - .,, 1 • 29 12 932 be lmacaktır. lıteklilerin ••rtna-Klasik muıiki. 20.40: Danı muıi- 1 ' zar ıgı - - peı'tem gü-

k. · 22 15 p· ------------- nii saat 11 de Tophanede Mer. meaini gönn,.J.: için sabah saat 
"' · · ' ıyeı - j fıtanbul ;kinci icra memurluğun- K. satıntlma komiıyonunda 9 elan 10 a kadar her gün ve pa 

dan: Mahcuz ..-e paraya çevrilmesi icra lnlınacaktır. İsteklilerin i- zarlığa giı·işeceklerin belli va-

1 I• (•ŞÇI• 1 mukarrer e .. eıyaaı 3-1-933 tarihin• z.ıhat almak için sabah saat do- kitte komisyonda azır bulun-Ve '-· d " el h ·· maları. (391) (6872) 1 müıadif salı gfinü Beyoğlu Bayram -.uı an ona Ka ar er gun Ye ._ _________ ..,. _ __. I pazarlığa giri!eceklerin belli •• ,,. .,. ,. 2366 

~ifiiyet bu ~iitunda İf.'"' İffİ ookak l8 No. lu hanede saat 9 dan kitte komisyonda hazır bulun-
ı•ti~e'!l~r': tauauıı~ edıyor. lı itibaren birincı açık artbnna sureli- maları. (393) (G870) Merkez kumandanlığına 
11e 1ff1 utıyenler bır mektup. 1 met but T opbane fıı ır.1 ihtiyacı 
la fı biiromu:ı:a müracaat et• le satılacağından taliplerin ayni gün 2364 için 460.000 kilo una verilen 
m~IU/irler. ' hail. d .. o·k· .* .h* . " f" t h l .. _,,IJ·· ,.,, .ı 

' 

ve •aatte ma ın e memuruna mu- t ım evı t tıyacı iı;in 800 ıa pa a ı gO<u u .,. un<ıen pa-

fş İsteyenler rac..atlan ilan olunur. metre çuha pazarlıkla satın alı- zarlığa V.onmuştu r . Pazaılığr 

1 
nacaktır. Pazarlığı 31-12-932 29-12-932 per~embe ıtiinü saat 1 

Oksijen lı.aynakçıaı, S- serviıi 1 
\'ar 15fı..200 kıırut yenrıiye ile bf- ' 
rada dahi it kabul eder. Adres: E
nipıult.:nda lılambey mahallPSi 
~ebmrt Alı Ağa Sokak 27 No. ha. 
n<de Mukim s~lih 

* * Jt. 

naı.ıil.,va a,ına ayni zamanda 
kalorifercilik ve tesviyecil.ik qlerint" 
ıına, bon let"vİae malik bir ıenç ~ 

aramaktRdır Adn>1: Kadıkoy Yelde 
ğirmen kahve sokak 17 No Namık 
Kemal B. 

Ortamektep mezunlarınd8n-. 1 
Tornacılık ve demirc:ilikle İf ~ · 
ruın. Şehir dahilinde. Az YeTDıiye 1 

ile çalııırım. Adresim: Ferikö,.Wnde, 
"~şa mahalleainde Okıneydanı cad
desinde No. J!\ Oaman oflu. Şüt.. 
rü. 

•*• 
Mükemmel Fraımzca , lnsilizca, 

Almanca ve biraz Tlirirte .ı.ldilotr· 
rafi bilen ve mulıaberab taınamile 
yapabilecek bir banan müsait ..,..Ut· 
le ltir İf anyor. Milliyet A. H. ruınu
zuna müracaat. 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman ŞükrO 

Birinci sınıf mOlıılıasaıa 

(Babıali) Ankara cadd .. ı ııı._ao 

1445 Jlll-- 1( a d ık ö y'de --.. 
Diş Tabibi 

ZEK.t HALiT 
Her gün Haıtalannı Alb yol 
ağzında.iri P&..ayenehanesind~ 

kabul ve tedavi eder. 

(1631) 

Dr. A. KUTiEL 
K.aıaköy Börtkç; fırını sırasında 34. 
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KlRALIK YERLER 
Haliçte Galata merkezüıe bir 
kaç metre mesafede ııahilde ve 
büyük vapurların yana,masına 
müsait rıbhmı havi beheri 650 
metro mu.ra'bbaı hacminde ve 
ayrıca arsalan bulunan tema~ 

men madeni ve birbirlerinden 
tefrik aclilmit yedişer metro ir
tifamda ilıi yer kiralıktır.Sahibi 
yeni bir 1an11t t.,..jı edeceli 
zat Yllfa ,irketle münaaebette 
bulanmak iıtiyor. "Y •" riimu
z.ile lıtanbul 176 numaralı 

pnıta kutusuna yazdmuı. 

(1333) 

latanbul S ol icra -..ıutun
dan: Şi9lide Bomnnti cadd...inde 
furun ıokagııub 1 Nu hanede mü
kim ikeo halea ikametaibı """Ghul 
Hatice Er..... hanıma. Nüzhet Bey
den Mu1taEa Etref Beye temlikeo 

ltir lata ilUn miicibinee bor-. 
olan iki )'Üz lira ile muanfı muhıı:ke 
meyi ye il"r.i)'eyİ ve r~ami tabülia 
tes"·iyrsi zımnında nA:ıunıza dolduru 
lan ödeme emri ikanıetpbınrzm 
mcçhuliyeıi baaebile tebliğ edilenıf>. 
mit ve zıabctKa yapılan tahkikat ne 
ticesincı..le ilcametgilı.ınızrn meçhul 
bulunduğu bildirilmİJ olmaauıa bi. 
naen ödeme emrinin bir ay müddet
le ilanen tebliğine karar verilmiıtir 
tarihi ilandan itiloann 25 ıünün mü
' "rundan itibaren itley,_,.k bq gÜa 
İçin de biı- itİrazn.ırz olduğu takdirde 
tifahen veya tahriren 931-4809 dos
ya numaruili icraya müracaatla 
ıer! elnMniz liZIDI .-elir abi takdir-. 
de ilan müddetinin ıniirünından ..,. 
ra t .. ıviyei deyin edilmediği surette 
ğıyahınızda cebri icraya devam ile 
llam infaz edileceği malüm olmak ve 
ödeme emrinin tebliği yerine kaim 
olm:tk Üzet·e ilrlne.n .:. ~bti~ \lH.onur. 

cumarteıi günü s .. t 11 de Top 10 da Tophanede Merkez ku
nanede Merke:ı: kum•nda'.llığı mandanlığı şatrnalma komisyo 
satınalma komisy.onunda icra nuncia icra kılınacaktır. İstekli
kılınacakhr. İsteklilerin nümu- !erin şartname ve nümunesini 

'. ne ve şartııamı-sini görmek için görmek için aab h 9 <ln.n ona 
sabah nat 9 dım ona kadar her kadar her gün ve- pe.zarlıtla gi-

1 eüıt VP paZllrfığa girİfecekferin rişecekferin befli Vaktinde lco
belli vakitte komisyonda hazır misyonda hazır bulunmalan 
bulunmal11rı. (392) (6871) (395) (6868) 

j 23_s_s ____ _.:;;:;:;===========2=35~2-: 

1 3 üncü kolordu ilanlan 1 
1 Konyadaki kıtaat hayvanatı 
için kapalı zarf uıuli!e münaka 
.. ya konulan 402,000 kilo arpa 
ya Terilen fiat pahalr görüldü -
ğiinden bir ay müddetle pazarlı 
ita konmuttur. Uıaleei 2-1-933 
e_azarteei günü •aat 15 tedir. 
Taliplerin '41rtnemesini ıör
me'lı: üzere her gün ve panrlıfa 
iıtirak için o gün Ye Yaktinden 
en-el Kooyadaki Kıonıiıyoııa 
müracaattan. (1070) (6883) 

" ~ . 
IC. O. ve birinci fırka krt'a ve 

müeS1esah ihtiyacı içinpazarlık 
la 14,880 kilo patatea satın alı
nacaktır. İhalesi 2-1-933 pazar 
tesi günü saat 14,30 dadır. Ta. 
!iplerin şartnamesini ırörmet'k ü 
zere lıer gün ve pazarlığa iftİ
rak için o gün VP vaktinden ev
vel komiıyona müracaatlan. 

(5047) (6885) ,. .. . 
K. O. krt'a ve müesseaeleri 

ihtiy•cı için 79600 'kilo ıammı 
pazarlıkla ntın alınaca'ktır. lha 
lesi 2-1-933 pazartesi günü sa
at 10 dadır. Taliplerin •artna 
mesini görmek üzere her gün 
Ye pazarlrğa iştiı·ak için o gün 
ve Yırktinden e vve! kom ia yana 
müracaatları. (5046) (6884) 

• • • 

lan 250000kilo buğday miinakı 
say• konulmuıtur. lba.leai 7-1· 
933 cumarteai ftllat 15 tedir. 
Şıtrtnamesini g6rmek üzere her 
ırün Ye münabsaya ittirak için 
o ıı:ün ve vaktiden evvel Ço
rumdaki Komiıyona müracut
ları. (1066) (6804) 

2275 
• .. 

7. K. O. Muhabere taburu i
çin ıatm alınacak ~an mubabe 
re ma!z-i Ye motllc- .lcsamı
nan tamiri için talip zuhur et
mediğinden ihalesi 1/1/933 pa 
zar günü saat 1 O tehir ediln:ıİ§
tir. Tal iplerin liıteaini ırörmelı: 
Üzere her rün ve pa-zarlrta i!tl 
rak için o (iin ve vaktinden ev
Yel komiayona müracaatlan. 

-

(5039) (6845) 
2323 

• Göz Hekimi 

PROFESÖR 

Df ESAT PAŞA 
• - BABIALİ • 
~NIOı.RA CADDESi N060 

----------~··~----~--·ı 

Acele ediniz •• 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Kariyesi 
Pen.dik 

Maltepe 

Galata 

Mevkii Cinsi 
K;lise arkası Arsa 

Köy civarı " 

Numarası Kıymeti muhammine 
300 
200 

BereKet Z Yük- Apartnnan 3 1517 ·9 28tsı 

sek Kaldırım mağazalar 

Pey. akçe ve bedeli ftıaleleri na1<den veya gayrimi.ih.di-1 bo
nosile ödenmek üzere yukarda evsafı yaulı gayri menküllerin 

19 / 1/ 933 perşembe günü saat 15 te şartnamesine tevfikan pazar 
tıkla satışları intaç olunacaktır. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçelerile bankamıza mü-
racaatları. Şartname bankamı:ı: 'kapısına asılmı~tır. (6827) 

-istanbul ithalat Gümriiğü 
Müd •· rlüğünden: 

237 

İstanbul l\!atbuat Ce
miyeti tarafından 

tertip edilen 
1933 

Ama a 
Yakında çıkıyor. 

Konya A <!iye H ııkuk Haki 
ğinden: Konya iıletmc mcmu 
rından Hafız Ahmet Efendi taraf 
dan latanbulda Düyunu umumi 
civarında Ruıtcmpa""' medr 
karft11nda (10) No. h.nede mı:k· 
Şevki Bey kerime..i Vedia Han 
aleyhine ikame olunan boşanma 
vaıının tayin oluııan mubak 
giinünde mczburenin ı.kamtt ... 

meçhul olmuma mebni ittihaz 
nan rnahk .me kararına tevfikan · 
nen tebliğat ifa edildiği halde y 

mi muayyende yine mahkeme 
gelmediğinden gıyabında 

lstanbul İthalat Gümrüğü dört numaralı ambarının deniz me icrrsına ve kendisine gıyap 
cihetinde ve nhtımı üzerinde bulunan 20 tonluk balltül olbaptaki rınm ili.n~n teblijine ve mu 

· "b" · • 8 k- · 933 "h' ·· d'f j menin 23-1-933 taribinc miısadif şartnamesı mucı ınce tamırı anunusanı tan ıne mu,;a ı . .. _ . 
P .. 14 d 1 kJ "b 1 · · kıl k T 1. zartesı gunu saat dokuzda taliki azar gunü saat e pazar ı a ı a esı ıcra maca tıı·. a ıp mah'--- k il - ld • 

1 
&a11ece arar ver mı C' ıt 

olanların yevmi mezkurde lstanbul İthalat Gümrüğündeki ko- dan mezbure Ve<li~ Hanımın y 

misyona müracaatleri. (6875) ve vıJı.ti mezkürda Konya asliye h 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Maltepe' de deniz kenannda mübadillerden rnetn1k 18 11uma 

ralı 307 zirra üç fevkani üç tahtani bir mutbab bir kuyuyu famil 
hane mu bahçe temliken satılmak üzere 23/12/932 tarihinden 
itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye çtkarılmıfltr. {balesi 

1211/933 Perşembe günil aut onda yapılacaktrr. Bedeli IH'!in.
dir. Talipler 'fo 7,5 depozitolari Kutal Malmüdürlüğiine mü-
racaatlan. (6874) 

kuk mahkeme•İne kelm•si lüzu 
•e bq gün zarfmcla itiraz eyi 
iİ ve mahkemeye ırelmediği takd 
ele hedema muhal< meye kabul ed 
miyeceği gıyap kAraı,nm tcbl" 
tnakamma kaim olmak Uzere il~n 
nur. 

lstanbul 4 ünciı icra memurl u 
dan: Bir alacağın temini içia ha 
zedilenk ba kerre de paraya 
mesine karar verilen iki adet 
yük orta baluı 1-1-33 tarihine t 

• düf eden pazar ııünü saat 10 dan 

75 adet Ankara tipi makas ıöbetinin kapalı .. n:ıa miinaka- "re kadar Calata Saray karJıım 
30 ı ,_, __ . k•- 1933 ~· ·· ·· 15 ld bin Roznuvar Barında açık arttırma. s 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

saaı ıunc;ı auun paza.-..... ı ıunu ıaat te are a- il 1 .ı~- Tal" ol--1-
ret e satı ac-UT. ıp ...... 

arnda yapılacaktır. ' mahalli .. de memuruna mU...<aa 
Fazla tafsilit Anlcara Ye Haydarpa~ Yeznelerinde beter li- ı 932-228 numaralı doıya ile il.in 

raya satdan ıartname!ercle yazılıdır. (6882) lunur. 

• 
Istanbul Ziraat Bankasından: 

Sıra Semti Maballui Sokak Ciıui Emllk Hisseiİ Hiss_ye gi)r 
No. No. muhammen kı 
92 Oıkttdar Sellııri SUlbdar babçni Haae l8 Tamamı 800 T. L 
93 Oaldld ... Selınanaia Atlama laf' Dllkkln n 48 .. 2500 

" tatil baoe 
94 ,. Y eoi mahalle Mango Hane 59 ., 900 ., 
95 ,, ., Yeııl mahalle Dlkkhı 16 ,, SOO •• 96 Kadıköy RK!:/'·m·'• Uzun Hafız Hene 196 ., 1000 
97 Kandilli Yenik.,. Hane S J/10 240 " 

" 98 ,. ., ,, Hane 4 1/3 375 
99 ,, .. .. Hane 18 3/10 180 

.. 
" 100 ,. ., Mektep Hane 33 3110 205 ,, 

ihale bedeli ,,. pe) akçeai aakten veya gayri ınllbadil bonoıile 6denmek üzere yu kar.d 
ya:ı:ılı gayrimenkuifer açık arlhrma ile .. tılacaktu. ihale 12-1-933 pertembe güoü saat o 
beştedir. Şartname Bankamız kapısına atılmıştır. isteyenlerin yüzC:e yedi buçuk pey akçel 
rile m•ir.ıcaatları. (67471 



Korhunç ve iğrenç felake~lerin siperi saikaı11 

PROFİLAKSİN'dir 
A•ri milletler, ordularını •ilahtan evvel PROFİLAKSİN ile techiz; etmitledlr. 
Ey genç, nefüne hakim olmadığın vahit behemehal yalnız PROFILAK~IN 
kuUan: Bund- daha kat'i seni Bel•oğukiuğu ve Frengi afetinden koruyacak 
hiç bir fey yoktur. Her eczanede bulunur. Fiatı 75 kuruştur. 651 Jstanbul poıta 

kutu•u Pdresinl' S kv u-luk pul gönderene gizli hast~lıklar kitabınc'a 1 meccanen 

• 

gönderilir. <lfl( 

Bir Elektrik Cıhazı 
Faydalı ve hoş bir hediyedir 

SA i E 
6 ili 12 ay vade ile 

Istanbul ve Trakya 
Şeker F abrikalan 

TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

2376 

A1pullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
lanndan kristal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak 
Üzere sablır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

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

sigorta ettirilir. 

Adres: İstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf 
Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi: Istanbul 

Şeker _ Telefon: 244 70. 79 

A·NADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncü Vakıf Hau f•tanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin( 011 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye 11 Bankası tarahndan tetkii olunmuıtur. İdare mecli•i ve 
müdürler heyeti ve memurları kamilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirket\dir. Türkiyenin her tarahnda (200) ii geçea 
acentalarmm bep•i TürktüU". Türkiyenin en mühim müe•se•elerinln ve 

bankalannın sigortalarım icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Naltliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi §eraitle }apar. Hasar vukuundı zararları sllr'ıt ve kolaylıkh öder. 

Telgrafı IMTiY AZ - Telefon: fst. 20531 
1337 -

Sahlık Köşk 
Yakacıkta - Ayazma çıkmazında 

etrafı duvarla mahdut maa bahçe 

bir bap hane satılıktır. Talip olanla
rın gerek gezmek ve görmek ger k
se fiatı hakkında gÔ»Ü mek Üzre Ga 
!atada Ömerabit hanında birinci kal· 
tn. 6 numerolu yazıhaneye müracaat 

~1eri lüzuınu i1itn olunur. 

Birinci Kolordu Satınalma 
Komisyonu Riyasetinden: 

AfyonClaki kıtutın ihtiyacı olan yüz doksan bin kilo ekmeğe 
kapalı zarfla münakasaya konulmu§tur. ihalesi 7/ 1 / 933 tarihin 
de komisyonumuzda icra edilecektir. Şartnamesini görmek isti
yenlerin hergün ve ihaleye i§tirak edeceklerin de vaktinde hazır 
bulunmalan. (6647} 

... ·'• ., ~ . . ' .. (~~ 
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HIPllllli 
lstan bu 1 ve Jzmir' de yeni 
satış mağazaları açıyor 

.(iı .7Rioci /<anun. ~~> 
C§mıırtesi 1 Pımır 

1 

Aı:lartesi 1 Salı 

2 3 
9 12 13 

8 19 20 
25 26" 27 

11 hifyüA- if'.eldi c·ı 
Fa 'brikasu:Ylt>. 

de IZMlR'de 

de SUL T AN.HAMAMl'ında 

açılıyor 

Z.109 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Mevkii ve mNıalleai No. Cinai Kimden metruk olduğu Muham-

men K. Lira 
Çubuklu c.addesi 26 Hane Yani veledi Hacı 400 

I Haralambotaan 
Patabahçe fe'iıerli 85-14 Arsa Hiristo veledi Panayottan 125 

Yukanda ciıns ve evaafı yazılı mübadil rumlardan metruk 
gayri menkul emval pe~İn bedelle mülkiyetleri satılmak üzere , 
19-12-932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye çıka ' 
nlmıthr. Yevmi ihale 8 kanunusani 933 pazar giioü saat on üç 
tedir. Taliplerin yevm ve saati mezkiirda yüzde yedi bnçuk Dİ's 

I betinde teminat akçelerile Beykoz Mal Müdürlüğüne müraca 1 

l 
.tları. (6683) ! 

2061 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

PHILIPS 

"830" 
Bir Tek Düğme be 
Bütün Avrupa Dinleniyor 

PHILIPS 830 A 
Süperendilktan• 

Za hitan ve memurine müjde: 

Portatif sandalyeler 
Yalbıtını kadar rekJAm fiıb 

360 kuruşa 
Y ılnız mağazamızda aatılmıktadır. 

İstanbul Rizapıfa yokuşunda 66 No. 

Asri Mobilya Meşheri 
2116 

En mükemmel ve en müntahap çeşitli 

BAK ER , 

Mağazala~ 
Halihazırda heryerden ucuz ve yalnız 

eyi mal satan müessesedir. 

Beyoğlunun en muhteşem 

OyuncakSergisi 
1649 

il ----· 

-

~· ..---------------------~ 
Kumbara, bütün bir istikbal'dir! 

-
.... Dr. IHSAN SAMI -~ 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve neleı darlığı boğ. 
m.aca ve kızamık öksürükleri için 

,ek tesirli iliçbr. Her eczane· 
~e ve ecza deoolarında bulunur. 

1 

1821 1 

lktısat ve tasarru · 
yalnız nazariyat ile 
değil ••• 

... liir kum ara alarak 
para biriktirmekle 
öğrenilir ••• 

Türkiye İş Bankası 

1834 

Satılık otomobil 

POTO 11- -lııııı.....ıııl Taksim Merkez C.raji 521 mo· 
-- - 1 deli bir Fiat otomobiJi 1 Kanunus;\-

ni Pazar günü müzayede ile satıla-

cakt1r. 

2330 

Ankara cadc~esi Cağaloğlu yokuşu No. 42 (1516) 
MILL}YET MATRAASI 


