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SALi 
18 TEŞRİNİEVVEL 1932 

7 inci sene No. 2403 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Batmubarriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yuı Müdürü 
ETEM lZZET 

Yunan 
Buhranı 

fevkalA ekomi .. • r r 
Yunanistanda yeni meclnin 

lçtiına gününe ancak bir hafta 
kaldığı halde son inıtibabat11F1• 
dofurduğu vuzuhıuzluk devam 
etınekte ve her gün de ziyacle
leıerek bir buhran halini aJ. 
llıaktadır. Bu vuzuhsuzluk İn· 
tilıabatta bliyiik fn4c:alardan 
lıiç birinin hilkiimet teşkil ede
tek bir ekseriyet tanin edeme
llıeainden doğmuıtu. Meclisin 
2So azasından 102 alni Venize
losun liberal fırkası, 96 sını 
ÇaJdarisin kral taraftarı halk 
lırkuı almı§, geri kalan mik
tar .Ya komünistler, Papanas
laıiu Kafandaris ve diğer ufak 
lefek fırkalar arasında taksim 
tdilmitti. 

Her iki fırka da yalnız kendi 
kuvvetine dayanarak hükumet 
l'lkiJ edemeyince; iki şıktan 
birinin takibi lazımdır: 

l - Venizelosun diğer cüm
hııriyet fırkalarile beraber bir
l'lerek kralcılara karşı bir cüm 
huriyet birliği. hükumeti teşkil 
tlıııesi. 

2 - Venizelos ve Çaldarisin 
birleşerek milli hükumet teşkil 
ttıneleri. 

Bu iki şıktan birinci yolun 
l;ı,kibi daha makul görünür. 
ile de Yunanistandaki fırka mü 
tadelelerini yakından takip e. 
ıltıııter, böyle bir koalisyonun 
"1iiınkün olmadığını takdir et
~ed'ırler. Çünkü Kafandarir. 
he Papanaatasiu fırkaları cüm-
lııiyetçi olmakla beraber Ve
~iıela.a karşı taarruzlarında 
~ıılcılardan daha ileri gitmiş· 
erdir. 

Milli bir hükumet teşkiline 
~:lince; intihabatmı bittiği gün 
:"'il beri V enizeloıun yapmak 
'~tedi.iii de budur. Fakat Çalda 
ıı. iktidarın yalnız kendi eline 
~alim edilmesinde ısrar etmek 
L· '"' V enizelos fırkasile hiç 
ııır kombinezonu kabul etme-
! ek~edir. Ça~d~~s~in maksadı: 
. ~kıl edeceğı hukllmete ademı 
' 1iınat reyi verildiği takdirde 
~~!isi dağrtarak intihabatı 
etıdj hükumeti altında yaptır
~tan ibarettir . V eııizelOs ta 
~ il bildiği içindir ki rejimi 
lıt buı ettiğine dair neşrettiği 
Ç Yannameye rağmen, iktidarı 
aldari•e bırakmak i&temiyor. 

h Fakat bu vaziyet ancak bir 
h aft, daha devam edebilir. Bir 
t\~tıı. sonra yeni meclis açıla
İ\' ve V e:nizelos bu meclisten 
ytl:ıııt alamayacaktır. O halde 
~ ~i~elos ne yapacak? istifa 
~ ~~ı takdirde reisicümhuru'll 
~' 1ne teşkili vazifesini Çalda· 
y 'e . tevdi etmesi lazımdır ki, 
Ilı tı\ı:ıelosun da şimdi kaçın
'r ıılı; istediği vaziyet te budur. 
~,İlli intihabat yapılırsa Veni
llı ~&un bu defa daha büyük bir 
lıı~!diibiyete maruz kalacağı te 
~,~edilmektedir. Ve Yunan 
hi ~1Yetini bilenler, memleketin 
lıa\ te yeniden bir umumi inti
~iıı·'t imtihanına giremeyece
~ik 1 teınir. etmektedirler. Filha 
I~ a efkann galeyan halinde bu 
~hdıı~u ve bütün ihtirasların 
Ilı~ a~dığı böyle bir zamanda u-
1"1~1 bir intihabat son derece 
~dkelidir. Yazık ki Ymıanis
)\ıı ıı. Y enizelos. aleyhine cere
liıı· 1'ıJıın aleyhıne cereyan ha· 
lııı~ alııııttır. V ~ Çaldaris tara
)~ n neşredil- beyanname
'4.R~~lrıen Y unanistanda rejim 
~alda.ııı_ bir temele dayanmıyor. 
l\ı;r 11l'ls, umumi bir intihabat 
der 'ceainde ekseriyet temin e
lar:e, bu muzafferiyetin kral 
liık] ftıırlannı nereye kadar sü· 
lil~Yebi!eceği şimdiden kesti
~~di ez. Ve kral taraftarlarının 
~İıı arıılıı.nnda hükümdarlık 
'dıllıııayyen bir namzetleri ol
li bj~ı. bir kısmmm Prens Yor 
d,~ t r kıaınmm da Prenıı An· 
ılııii llrııftan olduğu malôm ol· 
'ıı,~~ ~öre, Yunanistanm bu 
~~i ~ ıçınde nereye sürüklene-
lt. d~ kestirilemez. 

lıııı ~ ıaelerin mantıkı böyle e
~ oldr ~lubete doğru gidilmek. 
~'ııbe uguna delalet etmekle 
~'1ııd r • §unu da hatırlamak la 
~il : ki ı>olitika işlerinde da
't.tıii~ ''!h~ ~ranmaz. Ve şuna 

kı, ıntıhabatm doğurdu· 

, ~ • , • L ..: : ~· • • \'., • , • - .... - • 

M. Ponsot istasyonda Şiikrü Kaya Bey ı•e Fran.~ız sefiri tarafından karşılanırken 
• 

M. Ponsot dün geldi ve ismet Pş. 
ile uzun müddet görüştü •• 

Suriye fevkalade komiseri bugün Gazi 
Hazretleri tarafından kabul edilecek 

Fransızlarla emlak ve timendifer meseleleri üzerindeki itilaf
lar•n bir kaç güne kadar imzalanması muhtemeldir 

Şehrimize geleceğini ya:ı:dıiı
mız Franr.a'nın Suriye ve Lübnan 
fevkalade komiaeri M. Henri Pon 
aot refakatinde refikası, yaveri 
miralay Dodde bulunduğu halde, 
dünkü ekapreale Paria'ten tehrl
mize gelmi§tir. 

.... 

M. Ponaot, Sirkeci iataayonun• 
da Dahiliye vekili Ve" Hariciye ve
kaleti vekili Şükrü Kaya, Harici. 
ye milsteıarı Numan Rifat, Fran
sız sefiri Comte de Chambrun, ııe
f aret müateıan M. Barbier ataıe 
militeri miralay Sarran, Fransız 
konsoloau M. de Saint Juan, Fran 
sız kolonisi namına "Stıımbou1° 
refikimizin başmuharriri M. Pi· 
erre Le Goff, Vali Muhittin, Polla 
müdürü Fehmi B. ler tarafından 
karırlanmıf ve bir müfreze poliı 
tarafından aelamlanınıtbr. 

M. Ponsot ve refikaaı, miralay 
Dodde trenden inince önce aefir 
Comte de Chambrun'un elini sik
miıtir. Bilahare salona ı;eçilerek 

(Devamı 6 mcı sahifede) Fransız sefiri, ŞIJlırlJ Kaya Beyle gllrilşayor 

Dost Rus sporcuları 
Halkevi çayında •• 

Rus kafilesi şerefine dün Halk 
evinde bir çay verildi 

Rus futbolcuları Halkevlnde çay ziyafetinde .• 

Dün dost Ruı milletini tem. 
sil eden ıporcular toprakları
mızda ikinci günlerini geçirdi· 

ğu bu gayritabii vaziyetin, tabii 
görülen bir mantık silsilesi ta· 
kip ederek komşumuz için feci 
olacak bir neticeve varmasına· 

Jer. Misafirlerimiz ıehrimizde 
kaldıkları müddet zarfında ga

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Yunan milletinin aklı selimi ve 
Yunan devlet ad&mlannın di
rayeti mini olacaktır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Balkan 
Konferansı 

Murahhaslarımız 
bugün bir 

içtima yapacaklar 
Ayın 2;.? ainde Bükret'te Açıla

cak 3 üncü Balkan konferansına 
iıtirak edecek murahhaslarmıız, 
bugün Galataaa· __ .....,,,_ __ 
ray Liaeai aalo
nunda Haaan B. 
in (Trabzon) ri· 
yaaetinde umum 
bir içtima yapa· 
caklardır. Yarn 
da aon bir içtim• 
yapılacak konfe 
ranata takip edi-
lecek esaslara 
ait teferrüatıl" 
teabiti de bitirile· 
cektir. Heyeti
miz, pertembe Zeki Mes'ul 8. 
günü Köstence'ye hareket edecek 
tir. Murahhaslarımızı Köstence' .. 
ye ııötünnek Üzere Romnnya hü
kôm.etinin göndereceği vapur, ya
nn liınanımıza gelecektir. 

Yunan ve Arnavutluk murah
haılarının da Bükre§'e gitmek Ü· 
zere ıehrimize muvaıalatları bek
lenmektedir. 

Murahhasları davet 

ISTANBUL, 17 A. A. - Bal· 
kan Birliği Cemiyeti Umumi Ki
tiplifinden: Umumi bir İçtima ak
tedileceğinden üçüncü Balkan 
konferan.,na ittirak edecek muh. 
terem murahhaslann 19 Birinci 
tetrini çartamba günü r.aat 11 de 
cemiyet merkezini te,rifleri rica 
ol•ınur. 

Gazi Hz. 

ReislciJmhur Hz. di1n 
akşama doğru, refalıat

lerlnde mutat zevat bu
lunduğu halde Sakarga 
motiJrile adalara kadar 
bir deniz tenezzühi1 
yapmışlar ve saat 17 de 
Dolmabahçe saragın11 

avdet buyurmuşlardır. 

Hariciye 
Vekili geliyor 1 

Milletler meclisi 
içtimaı dün bitti 
CENEVRE, 17 (A.A.) -

'.Anadolu Ajansının muhabiri 
bildiriyor: Bütçe ve teşkilat 
meselesinin müzakeresinde te
sadüf edilen müşkülattan dola
yı milletler cemiyeti içtimaı, 
pazartesi günü bitecektir. Ha
riciye vekili Tevfik Rüştü Bey 
le Necmettin Sadık Bey cuma 
veya cumartesi sabahı İstanbul 
da bulunacaklardır. 

ismet Pş. nın avdeti 
lamel Pata Hazretleri ile 

birlikte şehrimize gelen Sıhhi
ye vekili Dr. Refik Bey Reiai. 
cümhur Hazretlerine ve Batve 
kil Paşa Hazretlerine arzr veda 
ederek dün aktamki trenle An· 
karaya avdet etmittir. Başve
kilin de bir iki güne kadar An. 
karaya avdetleri muhtP.meldir. 

Talebeye 
Sıcak yemek 

Hili.liahmer bu 
sene de 

yardım edecek 

Bu sene 3000 çocuğa 
yardım edilecek 

llkmektep talebeainden çok fa 
kir olanlara haftada biç olmazsa 
bir kaç gün sıcak yemek verilme
si için Hili.liahmer cemiyeti tetki
kat yapmaktadır. Talebeye bir 
an evvel yemek verilmeğe batlan
maaı için çalııılmaktadır. llkmek
tep talebeaine verilecek yemek i
çin belediye de bu sene 500 lira 
kadar bir muavenette bulunabile 
cektlr. Hilaliahmer geçen sene lı
tanbul ilk mektep talebesinden 2 
bin fakir çocuğa öğle yemeği ver
miıtir. Bu sene verilecek yemeğin 
zeytin ekmeğe inhisar ettlrilmiye
rek, sıcak yemek verilmesi ve 2 
bin adedin 3 bine çıkanlmaın için 
çalıtılmaktadır. 

Yeni italya 
Sefiri geldi 

Ve dün alqamld 
trenle 

Ankaraya gitti 
Baron Alolzl'den münhal ka· 

lan lıalya'nm Ankara büyük elçi
liğine tayin edilen M. Vincenzo 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

İçinden eşga çalınan gi1mrük antreposu .. 

Rıhtım şirketi 6 küsur 
milyon liralık 
• 

cezaya itiraz etti •• 
Muhtelit bir komisyon antre. 
polarda tetkikat yapacak •• 

Şirketin bu talebi kabul edilecek gibidir 
hırsızlık nasıl olabilir? 

Rıhtım şirketi ambar ve ant. 
repolarmda kaybolan. altı bu
çuk milyon liralık eşya mesele
ıi yeni bir safhaya girmittir. 
Rıhtım şirketi Gümrük idare 

sinin tebliğine bazı esaslı nok· 
talara itiraz ederek cevap ver. 
miştir. Rıhtım şirketi ambar 
ve antrepolarmda kaybolduğu 

gümrük tarafından iddia edilen 
eşya hakkında şirketin bir fik
re sahip almadığını beyan ede
rek bu işin bir defa da gümrük 
ve tirket memurları tarafından 
müştereken tetkikini talep et· 
mektedir. Rıhtım şirketi ety a. 
nm tetkil edilecek muhtelit he-

(Devamı 6 wcı sahifede) 

Türk tarihinin eksik 
kısmı tamamlanıyor 

Her zümre aldığı işi şubata 
kadar ikmal edecek 

Türk tarihi tetkik cemiyeti 
heyeti umumiyesi, ve Türk ta
rihinin ana hatları kitabının se 
kizinci medeniyet faslını yaza
cak zevat. dün saat 14 te Do}. 
mabahçe sarayında Yusuf Ak· 
çora Beyin riyasetinde saat 18 
e kadar devam eden bir içtima 

yapmıtlardır. Bu içtimada Afet 
Hanımefendi, Riyaseticümhur 
katibi Hikmet, Balıkesir meb'· 
usu İsmail Hakkı, tarih mual
limi Mükrimin Halil, Sivas me 
busu müde· · ~ Şemsettin. E s
kişehir .. .. busu Yusuf Ziya, 

(Dc.amı .r s ~i'ede) 

IJllllllllllllllBlllllllftltllKlllllllBımlUlllnllHUllllmHlllfüllll I ~ 

., Tarihi Tefrikamız = 
93 f elik eti ve lgn · 

tief'in hahrala 
= 

193 felllketinl çarlık Rusgasının İstanbul sefiri § 
/gnatlef'in hatıralarlle mezcederek yakında ~ 
tefrika halinde neşredeceğiz. Pelı ziyade şayanı §]! 

1 dikkat haklkatları ne meraklı safhaları ihtiva §1 
eden bu tefrlkamı:nn kaynakları şunlardır: ~ = ı .- O ;wmanlarda yaf(lmlf l bilmİf bir politika adamıdır. = 

- 11e bu iılere çok karlf"Uf adam· Bu adam, parmağının ucunda g 
lann bıuılrrtıf ile bcuılmamlf çcuıirdiği dolaplarla koca Os- S 
halıralan; manlı imparalorluğunu ölüm 

2. - lpatia'in Ayıutala
noa adı alhnda yaıulılı ldtap. 
Bu kitap yalnıs nuça olarak 
bcuılnut, bcqka flUlcre ç•uril
mcnıİftlr. 

lgnatiel, yıllarca llola~ln
da Rıu hllyillr •lti.i olarak o
turmUf, ifimbc girmif. en İne• 
dayplarırrıuı ilrenınlt. -yıl 
damarlarınuMan ,,.Ualama)ıı 

uçurumunun kenarına kadar 
getirmifttr. 

Sarayın kör 11e aaiır duuar
ları, o saman Babıôli6İn/n kor
kqlı .,. aptal koridorlan önün
de gJhı göre göre memleketi 
uçuruma aüriiklcyen ba İnce 
diplomatın il l•lt!lrettndelti ro
lünil derlnden derlne arGfhran 
bu tefrikaya yakında b..,Zıya
cafq. 

PEK YAKINDA .. 
'1.m11mu111U111111111111111111 1! 1 l\111 lll!l•ıı : ı ıl' ••' 1 Ilı ıı 1 
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Spor 

Balkan Olimpiyatları 
devam ediyor 

Bayrak 

lerinde 

yarışında kaçıncılığı 
aldık, diğer_ 
vaziyetimiz nedir? 

ATINA, 17. A. A. - 50.000 Ati
nalı, Olimpiyatlann ı;on gününde ba 
zır ulunmak üzere Atina stadyo
muna gelmiş olan lngiliz amirali ile 
zabitlerini gayet hararetli bir suret
te alkışlamışlardır. 
Müıabakaların neticeleri şunlar

dır: 
400 metre devir: Birinci Mineı 

(Romanya), 51 saniye 2/10, ikinci 
Passiı (Yunaniıtan), Üçüncü Trens 
yak (Yugasluya), 

100 metre manialı: Birinci Man
dikas (Yunaniıtan), 14 saniye 9/10, 
ikinci Duradovie (YugoıLavya), ü
çüncü Hadjigrigoriou (Yunanistan). 

Cirit. Papageorgİou (Yu.naniıtan) 
57 metre 47, iknici Kavatcevis (Yu 
goslavya), üçüncü Riez (Romanya). 

1500 metre• Georgacopoulos (Y)I· 
ııaniıtan), 4 dakika, 13 saniye 4/10; 
ikinci Taoukalas (Yunani•tan), Ü
çüncü Lapon.zan '(Romanya). 

Sırık atlama: Birinci Andreopou
los (Yunaniıtan), 3 metre S15, ikin 
ci Doitcheff (Bulgaristan}, Üçüncü 
Buradovie (Yugoslavya). 

Uzun atlama. Birinci Papanichali 
(Yunanistan), 6 metre 86. ikinci Bu 
radvie (Yugoslavya), Üçüncü Koki 
nis (Yunaniıtan). 

Bayrak yarıtı (100 X4 metre). Bi 
rinci, Yunan takımı (43 -.aniye 2/10, 

ikinci Romen takımı , Üçüncü 'fürk 
takımı. 

Maraton ( 42 kilometre 75 Ometre 
mesafede yapılan koşu müsabakası: 

Musabakaya iştirak edenler, Mara 
ton kasabasından hareket 1>tmişler i- ı 
di. Atina stadyomunda bulunan aha 
li, Maraton ile Atina arasındaki yo
lunda muhtelif merhalelerde vücude 
getirilmiı olan telefon mcr'kczlerin
den verilen ve oparlörlerle bildirilen 
haberleri heyecanla dinliyorlardı. 

22 inci kilometrede Yunan1ı Tri. 
calis ( 1 saat 29 dakika, 58 saniye 
koştuktan sonra) batta geliyordu. 
Kendisini sıra a1ağıdaki oyuncular 
takip ediyorlardı: 

Penait (Romanya), M<lnea (Ro
manya), Tsoumaı (Yunanistan), 
Priftis (Yunanistan), Gali (Roman 
ya). 

O ane kadar kuvvetini idare eden 
bu son oyuncu, adımlaYıru açn1ağa ve 
parlak bir gayretle bütün yarrşçı1aı·r 
bir-er birer geçeı·ek en öne gemekte 
gecikmedi. 

28 kiometreden sonr.:ıki vaziyet: 
Birinci Gali· (Romanya, ikinci Ma
nca, (Romanya, 2 saat, 2 dakika,25 
saniye; Üçüncü Yunanlı Grıamas 2 
saat 5 dakika, 15 saniye. 

Pikerni kasabasından geçerken 
Romanvalı Pen'lit aotık ileı·tiyemiye
ceğini beyan etmiştir . 

Cemal Hüsnü B. in Stresa kon
feransı hakkında beqanatı 

CENEVRE, 17 A.A. - A- 1 İrlanda murahhasının lc·klifini 
nadolu Ajansının hususi muha ı takviye etmiş ve esbabı muci. 
biri bildiriyor: lktısadi ve mali ı be olarak beynelmilel ii<tısadi 
te,kilata ait itlerle uğraşan i- konferansa davet edilen memle 
kinci kcmiıyonda murahhası- ketlerden bir çoğunun nafia iş
reız Cemal Hüsnü Bey, Streaa !eri h"kkmda beynelmilel me
konferanu raporu hakkında sai bürosu tarafından yapılmış 
söz alarak dem'ştir ki: bu proğramın ihzarı ml!'saisine, 

"Hariciye vekilimizin bu me reesela Türkiye gibi iştirak et
sele hakkındaki Avrupa lttiha mem;ş oldukları proğramm bir 
dı kc:>miıyonunda vaki beyana- kere bu konferans tarafından 
tını hatırlatmayı faydalı görü- tetkik edilme~ini istihdaf edi. 
rüm. Türkiyenin de iktısadi len maksadı daha fazla teshil e 
bünyesi cenubi Avrupa memle- deceğini ve proğramrn tatbikı 
ketlerinin iktısadi bünyesine imkanlarını çok kuvvetlendire
müşabih olduğu halde memle- ceğini söylfmİş ve proğramm 
ketim StTesa konferansına işti- iktı•adi koferansa götürülme
rake davet edilmemiştir. Bu sinde ısrar etmiştir. 
konferansın raporunda ileriye Komisyon telı:lifi kabul ede
sürülen tedbirler ve bu tedbir- rek nroğramın beynelmilel ik. 
!erin muhtemel şümulleri h;ı,k- tu~di konferansa arzedilmes:ni 
kında fikir ve tekliflerimizi esa milletler cemiyeti :meclisine tek 
sen bütün raporu tetlcik etme- lif etmeğe karar vermiştir. 
ğe davet edilen beynelmilel ik- ffi's~meddin P. 
tısadi konforansta izah ve be. CENEVRE, 16 A .A. _ A-
yan etmek hakkımızı mııhafazl\ nadolu Aiansının hususi muha 
ediyoruz. Gen.~ ayni. i~ti~~~~~ biri bildiriyor: 
buhrandan mutevellıt ıssız.ıf?ı Milletler cemiveti hıfzı•• h
müml:ün metrebe tahfif etmek ha teskilatı komite•ine aza rı!ıuı 
i~in Cemiyet.i Akvam muavene Sıhhiye vekaleti müstesarı Hü
tıyle muhtelıf memleketlerde samettin Bey komitenin en mü 
yapılacak nafia işleri hakkında bim subesi olan malaryıı sııbe
beynelmilel rresai büros~ tara-· sine intihap edilmiştir. Hüsa
fmdan hazırlanan pro~ramın meddin Bey, komiten;n umumi 
da dif!er iktısadi rapoı·lar gibi toplanışında Türkiyede verem 
beyne1milel ikt•sadi k"nferan· mücadelesi hakkında mufas· 
ran•ın tetkikine uzedilme~ini ul malumat vermiş VI!' bu ma
teklif edPn İrlanda murahhası- Ifunat bilumum murahhaslar ta 
nmn beyaatrndan sonra Cemal rafından büyük alaka ve takdir 
Hüsnü Bey tekrar söz alarak le dinlenmittir. 

Haftalık Edebi Mu~ahabe 

Fikirler ve insanlar 

MiLLiYET SALI 18 TE!ıRlNIEVVEL 1932 -- _J 
• • 

HARIC HABERLER 
Fransada 
Yeni ayan 

intihap neticeleri 
hükumetin muvaf
fakıyeti sayılıyor 

PARlS , 17. A.A. - Ayan meclisi 
nin il 1 azalığının tecdidi için yapı
lan intibabatmın kat'i neticeleri şun
lardır: 

Muhafazakarlar 6 
Cümhuriyetçiler 11 
Sol cenah cümhuriyetçifcri 26 
Radikaller IS 
Radikal sosyalistler 43 
Cümhuriyetçi •osyalistler 6 
Sosyalistler 1 

Muhafazakarlarla mütediller sol 
cenahın ve bilhassa radikallerin men 
faatine olarak birkaç azalık kaybet
mektedirler. 

P ARiS, 77. A.A. - Dünkü intiha 
bat, iyan meclisinin simaslnl mab
sus bir ~arette değişlirmiyccektir. 
Maamafi!ı. Herriot hükümeti için 
bir muvaffakiyet teşkil etmektedir. 

Bazı mahallerdeki intihaplar, ra
<!ikal SOS'fı-listlerin muvaffakiyeti 
:şt:k1inrle olı •JstuT'. 
Sağ cenah gazeteleri ,sosyalistlerin 

tahmin hili.ftna bir azalık kaybetmiş 
olduklarını kaydetmektedirler. 

intihabatın şayanı dikkat diğer 
bir noktası da 35 yeni aza intihap e
dilmiş olmasıdır. 

- -·----
Titulesco 
Geri dönecek 

Tekrar Londra 
sefaretine 

avdet ediyor 
BÜKREŞ, 17 A.A. - M. Vaide 

ile M. Tituleaco araaındaki ihti
lafı hal için Sinaia'da müzakerele 
re deyam edilmektedir. 

M. Vaida, harici siyasete müte
allik olan noktai nnzarında İgrar 
etmekte ve M. Tituleoco bazı şe
rait dermeyan ettiğinden mumai
leyhin tekrar Londra. sefaretini i
fa etmek Üzere Pa'Zartesi günü o
raya gideceğine dair bir şayia de
veran eylemektedi1'. 

Hükiimetin istifa edeceğine da
ir olnn hnberlerin katiyen asfl ve 
esası yoktur. 
BÜKREŞ, 17 A .A. - Dün si

nai'da kralın yıldönümü tes'it edil 
miştir. Milli çiftçi {ıı-kası reisi M. 
Maniu ile M. Vaida ve M. Tituleı 
co arasında vuku bulan mükale
ınelerde her iki devlet adamı nok 
tai nazarlarında israr eylemiı ol
duklarından dolayı her türlii iti
laf ihtimalinin kı:ılma1nrş olduğu 
zanrıedilmektedir. 

Maamafih Da!ıilive nazcrı M. 
Mihalach'ın M. Titulesco'mıo nok 
tai nazarını kabul etmesi dolayı
•il'! milli çifçi frrkasınm dahilinde 
vukuu tahmin <"ıh._1ıı'\n nif:ıkın ö
nüne geçilmiş gibidir. 

Demek M. Vairla'nln vaziyeti 
kuvvet bulmuştur. v~ dünkü mü
kalemelerde kralın müdahelesi 
ile ihtilafın halledilmui ihtimali 
vardır. 

M. Grandi Londrada 
LONDRA, 17. A .A. - Yeni İtal

ya sefiri M. Grandi dün gece buraya 
vasıl olmuştur. 

Bir kilise yandı 
LOSS:EMOUTH, 17. A. A. -

Bur adak: Anglikan kli.esi hir yan
gın neticesinde temameo harap ol· 
mu§tur. 

Basarabya 
Meselesi 
M. Lii:vinoff'un Tas 
ajansına beyanatı 

MOSKOVA. 17. A. A. -Tas A
jansı. Rus-Romen ademi ter.aviız mi 
sakına müteallik müzakereler hakkın 
da M. Litvinoff'dan bir mülakat ta
lebinde bulunmuş ve bunun Üzerine 
mezkur Ajan .. aşağıdaki tebliğ ve 
•-İlmiştir. Bu tebli - de mi.ızakeratm 
bir tarihçesi yapıldıktan sonra, ihti
laflı meseleler hakkmda şöyle denil
m•ktedir. 

Romanyr\ mümessili, misaka t<İki 
taraf arasrndakj münazziiünfih me 
selelere temas edilmemiş olup her i
ki hükumet de bu meseley.., dair olan 
vaziyetlerini tamamile muhafaza et 
mektedir.» Cümlesinin ithaline itiraz 
ve protesto etmİ§tİr. 

Romanyanı nbu protestoları ta
mamile esasızdır. Çünkü bizzat Ro
manya müzakeratın arifesinde bu 
müteakaddim tarh ileri siiı·müştür. 

Münazüünfib meselelere gelince, 
bu meselelerin ve bilhassa Besarab
ya emaelesinin mevcudiyeti bütün 
dünyaca malümdur. 

Romanya, Beaarabya i~galinin Sov 
yet Rusya tarafındaa dolayisile ta
nınması suretinde tefsir edilebile
cek bir takım taarruzdnn ferağat for 
mülleri teklif etmittir. Biz, bu for
mülleri kat'i surette reddettik ve di 
ğer bir taknn fonnüller teklif eyle
dik. Bizim teklif eylediğimiz formül
lerde Sovyet bükUmetinin müna
züünfih meseleleri halletm<Ck ıçın 
hiçbir zaman cebir ve şiddetP müra
caat etmemeği teahhüt eylediği ifa
de olunuyordu. 

Bu fonnüİ hiçbir zaman Rusya
run ademi tecavüz miıakım herhangi 
bir surete ihlil etmek rnak•adile Be
sarabya ihtiJilfmdan istifadeye kı
yam etmeyeceğine dair olan temina 
tr ihtiva etmekte idi. 

Müzakerat eanaıında Ron1anyada 
iktidar me•kiinde bulunların bir a
demi tecavüz misaki akdinden ziya
de Sovyet hükumetinin dolayisile 
veya zimni olarak Besara.byanın iş
galini taımasu temine çalışmıt ol
dukları anlaıılmııtır. 

Üçüncü devletler tarafından tava• 
süt teşebbüslerinde bulunulmuşsa 
da Romanya ,teklif olunan bütün foı· 
mülleri birbiri arkaaı sıra reddet
mittir. 

M.. Litvinoff, Temmuz ayında Ce 
novrede bulundukları sırada M. Ti
tuleooo ilk müzakeratta bulunmut ol 
duklarını külliven inkar etmektedir." 

M. Tituleıco M. Litvinoff ile 
doğrudan doğruya müzakerede bu
lunmaktan imtina etmiştir. 

Londra'da bir 
•• • 

numayış 

LONDRA, 17 A.A. - Sıhhat işle
n hlzmetkrin~e hükumetçe yapıl
m.dkt' olan ta · a• t·ufları protesto ve 
işçiler İçin daha mükemmel bir sıh
hat işleri t~şkilatı vücude getirilme
sini istemek iizeı·e komünİAt ve sos
yalist gençlik teşkilatı vücude geti
rilm.zsini istıemek Üzere komünist ve 
sosyalist gençlik teşkililtı arasından 
birkaç yüza <lün Londra l:"ıbtmıından 
Hayd Park'ına ffİtmişler<lir. -

Birçok nutuklar söylenmİ§tİr. Pa
li$ kuvvetleri tarafından kuşatılan nü 
mayişçiler, hadisesiz dağıtılmışt•r. 

Alman-Avusturya 
ittihadı 

ViYANA, 17 .A. A. - Alman
Avusturya ittihadi kulesi, Almanya 
ve Avusturyanın her tarafından gel
miş olan taleba tarafından Linzde 
resmen küşat edilmittir. Bu münaae 
betle bu ittihat lehinde ve Lausanne 
protokolu aleyhinde bir takım nu
tuklar söylenmiştir. 

Cenevreden 
Dönüyorlar 

Milletler meclisi 
13 üncü içtima 

devresini bitirdi 
CENEVRE, 17. A. A. - Millet

ler cemiyeti büyük meclisi, Milletler 
cemiyetinin 33 milyon altın frangı 
bulan bütçesini ve katibi ı.ın1umilik 
kadrosunun tensiki hakkındaki yeni 
tesviye suretini kabul ettikten sonra 
13 üncü içtima devresinin şimdiye 
kadat· yapılan içtiınalar arasında en 
az alaka uyandıran toplaat:lardan bi 
ri olmuş gibi göründüğühü beyan et 
miıtir. 

M. Politis, teşkilata ait veya hu
kuki meseleler hakkında alınan ka
rarları kısaca hatırlattıktan -sonra de
miştir ki: 

« iktisadi iıler sahasında büyük 
meclis yalanda toplanacak mali ve 
iktisadi konferansa .ait programın a 
na hatlarını çızmıştrı. 

Befli batlı iki iş ,yani milletler ce
miyeti katibi umumilik kndı·oıuoun 
lensiki ve efkarı umumiyenin terbi
yesi ve tenviri meseleleri bu içtima
da başarılan işler arasında bariz bir 
surette göze çarpmaktadır,, " 

--·----
iki yüzlü 
Meclis 

Öz türkçe milli b ~ 
dil yaratı acak 

En güzel, en ahenkli türk 
bağlı kalmak düsturu 

gözden uzak tutulmıyaca 
lSTANBUL, 17 A.A.-T., C-Garpdillerinin 

D. T. C. Umumi katipliğinden den aşağı olmamak Ü 
gönderilmi,tir. !ardaki yüksek mefhu 

T. D. T. C. merkez heyetinin latacak keskinliği, k:ı 
beyannamesidir: çıklığı haiz olmak " 

Birinci Türk Dili kurultayı dilimizin belkemiği 
şu köklü işlerin yapılmasını ka !ahları tesbit etmek. 
rar altına aldı; buna da T. D. D - Bütün bunları 
T. C. mer'kez heyetini nıemur "en güzel, en ahenkli 
etti. bağlı kalmak" düstu 

$öyle ki: gözden uzak tutmam 

1 - Türk dilini, milli kültü Biz, merkez heyeti 
rümüzün eksiluiz bir ifade vasr bu vazife1erin "" derı 
taoı haline getirmek. niş, ne güç olduğunu 

Türkçemizi, mu~ .. r medeni- nutmamak şartile, ald 
vetin önümüze ~oyduvl' bütün esas dahilinde bütün 1 
ihtiyaçları karsdayaca~ bir mü le çalışmak azminde, 1 
ke..-,melliife erdirmek. yrz. Bu büyük.,,. süm 

il - Bunun için, bugün va7ı rin t!'m muvaffa'kıyPtl 
dilinde. türkce:ve vah,.ncı kal- ması hiitün mHletin v 

mış un.surları atmak. H ı..l~cr bir tün milletin alakası il 
idarenin istediği şekild~ halk ;. 

1 
Iabiecektir. Bu uf!urd 

le münevverler ara!mdn • biri- lcövlii. bütün Türk1e 

1 
birinden mahiveke avrı • iki birliği andı ile çahsm 

sine hücum ediyor dil varlığını ortadan kaldırmak isin en pıırlak muvnff 
temel unsurlan öz türkçe olan le ,.n büvük neticelere 

BERLIN, 17. A. A. - Volff ajan milli bir dH ·yaratmak. hakkında, biu>. sars 

Lloyd George mil
letler mecli-

sı tebliğ ediyor: 111 - 811 işi başarmak üze- ) d 
Sabık lngiliz batvekili M. Lloyd emniyet verme i ir. 

re: 
George, gazetelerden birine şu yazı- Bize en büyük _ 

·· de · tir' A) - Yazılı vesrkalan, halk yı gon rmıt : , vermek icin, Pn çetin 
« Milletler Cemiyeti, bugün yıkı- ta yaşayan rlil un•urlarmr aras 

lrp çökmek tehlikesile kcrşılaşmış bu tırarak peni• biı· derleme ;ı,. bü vırtmak icin her "' 
lunuyor. Almanya, bütün devletlerin "k b' r·· k t • · k i 1.-uvvet, Ce.<aret VP em 
silahlarını azaltmalanru israrla is~- yu ır u:r ugatı Y"Pm" · , ren Gazi Hazretlerini 
yor, fakat FranH buna razı olını- Bundan başka bütfü• Türk ı ililinin canlandırılma 
yor. Ma1'çuride Japonya bütün dün lehçelerini icine alacak bir Leh de başımızda bulun 
yaya meydan okuyor, 1 ı· · " d t' 1 1 d J } • 

Ü . "zlik altı d ·ı çe er ugatı "UCl! e ge ırme <. ı vüksek e ii et VP ı 
< mıtsı n a ezı en, acze .. . . . ,., .. ı · b 1' · • f 

düten Cenevre müessesesi ise elleri B - Dılımızın yapısını. tabı 

1 

re her ık etınesı ıs 
ni oğusturup duruyor. olduf!u teşekkül kanunlarını mın,affakıyetin en kat 

« Bİfçok memle~etler~e .~u~hu ~e: meydana koyarak türkçenin 

1 

!ilidir. 
ven milyonlarca kım•erun umıtleranı l'rtramerile sentaksını ortaya çı- Türk Dili T 
bağlamıı oldukları milletler cemiye- k k • t' M k 
ti 13 ıene kartıalıtığı güçlüklerden arma · mıye ı er 
kendiaini İyi, fena kurtarahilmittir. 
Fakat milletler cemiyetinin ikinci 
derecede ehettımiyetli meseleler orta 
ya çıktığı zaman kazandığı muvaffa
kiyteler onun birinci derecede mü
him meıeleler karıısında vazifeıini 
yerine getirememİJ olmaaını mazur 
gösteremez. 

Uşakta kuraklık ve zelz 
UŞAK, 17 (A.A.} -Y cdi aydan beri ya'fmur yal[ 

Bu yüzden güzlük ekilemiyor. Buna rağmen zahire fiy 

isteksizlik ve düşüklük 'ardır. 

UŞAK. 17 (A.A.) - Kasabamızda sıcıııHar fazla 

dan mektepler öğleden !;orıra tatil edilmektedir. 

USAK, 17 (A.A.) -- Dün akşam hafif bir zelzel 

« Bircok resmi ve aleni vc1itlere 
rağmen ~kalliyetlere bala utanç vere 
cek bir surette eziyet çektirilmesi, 
memleketlerden birinin ayn , ayı·ı 
ellere düıen topraklarında silahlarla 
yığılıp birikmesi, bir takım açık şe
hirlerin bombardıman edilmesi ve mu~ tur• 
binlerce yurttaşların ölmekte olması 
Cenevrenin !(Ülünç iki yüzlüğünü 
göstennektedir. 

« Şu cihet temamile aşikôrdır ki 
milletler cemiyeti misakını iır.za e
den büyük devletler Cenevreye evve 
la kendi milli maksatları için mües
sir bir vasıta nazarile bakmışlar, fa 
kat ondan istifadeyç imkan bulama
dıkları zaman onu her görmüıler
dir .'~ 

İnhisarlar Vekili 
geliyor 

ANKARA, 17 (Telefon) 
Gümrük ve İnhisarlar vekiliRa 

· na Bey latanbula hareket etti. 

Ziraat Bankası alacağına 
bil üzüm, incir ve pamuk al 

ANKARA, 17 (A.A.) - Aldığımız malfünata na 

tısat vekaletinin teşebbi.isü üzerine Ziraat bankası 

matlubatma mukabil rayiç fiyat üzerinden üzüm, incir ' 

almağa karar vermi~tir. Banka bu hususta bir teşkila 

getirecek ve zürradan ahcağı bu mahsulleri huiç pi• 

satacaktır. Bu suretle banka tarafından verilmiş olan 

tahsili imkanı temin edilmiş olmakla beraber diğer ta 

yasada mal arzını azaltarak tutmuş olacaktır. Bankanı 

mahsullerin hariç piyasalarda satılması için lktısat ve 

rıcft yardımda bulunacaktır, 

an evvel halletmek için onlan ara- nederinı ki şüphesizdir. Bu cümle pek kolayca aynen t .... - kayesi ile bQflatan Kitabı 

des de bunu ıöylemiyor mu mak, onlara karıı gitmek lazımdır. Mesela Mehmet Emin Bey, hem cüme edilebilir: 
Bugünkü dilimizin meziyetleri gibi fikirleri, hem de dilinin pek ince ve «Bepriyetinltinde olduğu ııibi 

ku•urları da Avnıpa dilleri ile karşı- pürüzsüz olmaaı ile meşhur Bergaon herbirimi..U. halı:ııa1tnda da en ealıi 
la,tınlınca gözükür; o halde Avnı- un eaerini öyle bir mecmuaya versey fey, memnu meyua hatırasıdır.• 

Bir tercüme hakkında !erde de olacak. Yeni Türk Mecmu- pa dillerinin eserlerini tercüme et· di türkçe metnin karıwna fraıuızca Fakat bu cümlede hiç olmazsa iki 

Bittabi bunu Berg3on'un 
nin tam tercümesi diye te 
yorum; bu bir tahlildir, 
tere.imin yazacağı cümle d 
mak için bunun bir terki 
mecburdur. 

a.ıı'nm iyi bir mecmua olacağım u- meliyiz. Dilimizi kurtaracak olan metni de baabrır ve ikisi araamda bata vardır. Türkçede c.h.afıza» keli-
Y eni Türk Mecmuasr'nın çıkma-

muyorum; onun için bu birinci nu- şey, tercümede karıdapcağmtız zor bir fark bulu1tan yerleri İtaret edip m.eai. franaızcada olduğu gibi, me-
aıru al&ka ile bekliyordum, hemen 1 · marada gözüken dağınıklığın ancak lukları yenmek için göstereceğimiz au metınden niçin aynldığnu da cazen «tarih» manasına gelmez; be-
itiraf edeyim ki birinci numarası 

batlangıç devre.ine ait bir hata ol- gayrettir. Dilimizde bulunıruyan ve •Öylerdi. Yazık ki o mecmua hila çı- teriyetin veya Uıııanlıiın halızaaı ter-
bende bir dağınıklık, bir intizam11z- · 

duğunu, bundan sonraki numaralar- bize lüzumlu olan cümle fekillerf,,i, kamadı! kibi bunun için ala mCmoire de l'hu-
lık hiasi bıraktı. Ondan niçin hoılan- M da bir mecmua için batlıca "hikmet kafamızı ve, kendilerine ifade vast- aamafih Mehmet Emin Beyin manitC. nin kartdığı değildir. O hal-
rnadığımı henüz iyice tahlil edeme-

vücut" un ortaya yeni bir iddia at- tası arayıp. dilimizi zenginlqtirecek tercümeaini aılı ile karıılqtırmak de: «Bepriyetin tarihinde olduğu gi .. 
dim; içinde tahmin ettiğim imzaları 

mak, bir cereyanı temsil etmek oldu- yeni mefhumları Avrupa dillerinin çok kim•enin aklına gelecektir; bu, bi herbirimizin halızasında da ... • de-
buld~ yazılarının içinde :-evJik, ,_ 

ğu hatırlanacağını zannetmeği ter- eserlerinde bulaco.ğız. vahi bir eğlenceden çok başka bir memiz icap eder. Fakat bu !<'kilde 
rim ve sevmediklerim oldu. Fakat bu 

cih ediyonım. Bu son zamanlarda bir haylı ki- şey olacaktır. iki metni kaqılattır- türkçe bir cümlede «herbirimiz» be-
mecmuarun bir havaaı, sırf kendine 

Bu birinci numaradaki yazıların tap tercüme olunuyor. Fakat henüz mak hevesine ben de kapıldım ve teriyetten, insanlıktan ayrılmıt gibi 
mahsua bir "atnıoıphCre" i yok. Muh· 

içinde en ziyade alaka ile karşılana- bir tercüme humman geçirdiğimiz böylece tercümenin birkaç aayfaaını, oluyor; halbuki franaızcasmda böy-
telif yazılar araaında müıterek bir k I 

ca o anı zannederim mecmuanın ili.. söylenemez. Birkaç sene oluyor, yal- her cümlenin fransızcasına da müra- le bir manaaızlık yoktur, çünkü 
özıu böyle dursun, muharrirleri ara- "d" M ve11 ır: ehnıet Emin Bey, Bergson'- ruz tercüme edilmit yazılar neırede- caat ederek okudum. comme dans ceUe de l'humaniti» ke-
ımda bile bir tanı•ıklık yok. Bu bi- "' __ d • un ....,. eUJ< source. la morale et cek bir mecmua lüzommundan bah- Türkçede derhal anl&§Abilecek u- limeleri cümlenin sonuna bir virgül 
rinci numarayı dolduran yazılar bir d 1 ı· · " · e a re 1gıon 1aimli yeni eserini setmiştim. Bu mecmuada coriginalııt zun cümlelerle yazı yazmak pek ile ilive olunmuıtur ve yukandaki 
tek elden geçip tasnif edilmiıe ben~ "Ahi• k d' · 'k' k • d b h a ve mın ı ı aynağı' diye yazı olarak yalnız gerek mecmuada, zor ur; unun için er mütercim a- türkçe cümlede o virgül ifade edil-

Mehmet Emin Bey, bu 
lan göıtermemit; hatta 
asla, şu bizim ilk cümled 
bile oadık değil. "Memnu 
tu-ası insanlığın olduğu 11i 
mı:ıın hafızasında da pek 
dem.it. "En eski" yi «pek e 
dirmenin ne lüzum.u va 
son'u mübaliğa ile ittiham 
hihe mi kalkıyor? Müterc' 
be ne hakkı vardır? ( l) 

İkinci cümle: ''Nous nou 

cevrion• ai ce .ouverii.r n' i 
vert par d' aatre., auxquels 

zemiyor ·, biribirine kenetlenmemi•, ·· · y · T ·· L M 1 · d ' tercume etmıt; enı ur.. ecmuası gerek onun haricinde çıkacak ter- aı metın e uzun bir cümleye ra•ge· memittir. «Le souuenir du fruit di- (1) O cümle türk~ olar 
biribiri üzerine yıg-ılnu•. O kadar ki b k ·ı · 'k" f ı " ' unu an erıne otuz ı •ter aay a ık cümelerin tenkidi bulunacaktı. Ter- lince korkar. Fakat bazı muharrirle fendu eıf ce qu'il ya de pluı ancien !ıştır: .... insanlığın oldugu 
bir genç muharririmizin Mahmut Ye- cüzler bilinde verecek. cüme tenkidi: türkçe metni asıl me- rin yazılarında aaıl zorluk kısa, ilk dans la memoire de chacun de nou.. rimizin hafızasında da ... "', 
sari ile Edebiyat 11a;:;etesi için yaptı- T"" k d"I' . d' 'h' . b h t' 1 k 1 k d b' b k d 'b 1 1 1 . . . d ·ı vı ur ı ı şım ı tarı ınm en u • ın e artı aştırma , ara a ır mi.na a. ııta sa e gı i görü en cüm e er tam, yani bütün hükmü ihtiva eden yalnız «herbırimızın '> ':!_ğ ı· 
g- ı bir mülakat bir değittirilmeden ı d · • · • y · 'b · f k b d ıl Y ran ı evrını geç.ırıyor. enı ı tiyaç- ar ı varsa unun neden ileri geldi- dedir. Les deux .soıırces de la morale bir cümledir, «Comme dans celle de ğın" milzafünileyhinin e 

a: konuvermi§. larmnzı tatmin edemediği söyleniyor; ğini araştırmak, mütercimin türkçe- et de la re11ion da böyle bir cümle l'humanİte• ancak o hükmü biraz o ha!.:!e "da,, edatının ondan 
·ıı Bütün bunları, yeni çıkan bir mec- genişlemesi, birtaknn kelimelerini de· ye ilave ettiği kelimeleri ve cümle ile i>aılar: , daha izah için konulmuıtur. Muhar- mesi lazıır:lır. Ya: «insanlı " 
...,~~~~~~~~~~~ .... .-~-··._~..._~._..ı..._.'-'-'..,_~.....,,,·~-w·~···..._~__..1....1~~~~·~· ·'--~~1-~.ı...;;··•~ .. --'·:..:..· ..... u.ı.;.•·._..._u.ı..·~~..ı..·...ı·~~..l~~....ı•L.o.....,...,....,;,,.~·ru..hr,'wt··....ıe'E..·ulu."_,...i...,·.L_..;ir..auııu&~de·mo.ı...·-.i&Uı.m;ia.:.~'~'f::UU-:ı:.,-~-·-uı;·-~-.JL..ıuı~·"!!!iaA· oUduğu gibi herbirimi 
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okuz ay içindeki •• muvazene vaziyetimiz 
Ekonomi 

Dokuz ay içinde ne 
alıp, ne verdik? 

Bir sene evveline nazaran 55 
küsur milyon lira fark var 

1.lıracat ofisWn hazırladığı. ~ir !•- 1 Bu vaz~y~te nazaran Türkiyeni~ 
'-ıistiğe nazaran, 932 ıeneıının ılk 932 senesı ılk dokuz ayı zarfındaki 
~uz ayı zarfında harici ticaretimi- ticari müvazenesi 1.280.18_5 ira nok 
tiıı umumi kıymeti - ihracat ve it- sanla kapanmıştır. Halbukı 931 se
"-ıat - 128.913.171 liradır. 931 se.- neıinin ilk dokuz ayı zarfındaki ti
~İnin ilk dokuz ayı zarfındaki ha- cari mÜ".azcnemiz 18.538.243 lira 
liq ticaretimizin umumi kıymeti ise nokıanla kapanmıştı. 
183.795.475 lira idi. Bu vaziyete gö- 932 senesinin ilk dokuz ayı zarfın 
... harici ticaretimi:ı:in umumi hareke da miktar itibarile ihracatı artar baş 
~e bir .ene elen diğer seneye niı- lıca maddeler: ~~ık, kuru üzü~, 
""lle SS.382.304 lira fark kaydedil- arpa, yumurta. tıftık ve maden ko
llıİftlr. mürüdür. Bilhassa arpa ihracatımız 
k 832 ıeneai Eylül ayı zarfı'!da Tür 931 senes~nde 36.234.926 • kilodan 
"'Jeye harkten 6.916.397 lın kıy- 932 senesınde 73. 758. 750 kiloya ve 
".'otfude muhtelif C§ya ithal edilmiş- Üzüm ihracatımız 17 .536.579 kilo
~. Geçen sene ayni ayın zarfındaki dan 22.657.374 kiloya çıkmıfbr. lk 
'tıı-latımız 11.128.149 lira idi. Bi- tisad'i buhran hasebile miktar itiba
~ aleyh 931 senesi eyliil ayındaki rile ihra'.'8t fazlalığ~ mukabil mem 
~atımız 932 senesi eylülündeki lekete gıren para mıktan 931 sene-
~lô.ttan 4.213.852 lira fazladır. sine niabetle azdır. 
~ 9~2 senesi Eylül zarfında mcmle- • 932 sen-:si eyl~!ün~e 9.31 seneoine 
t\iınizden 11.163.747 lira kıymetin- nısbetle rnıktar ıtibarıle ihracatı ar-

4 ınuhtelif e§Ya ihraç edilmiştir. Ge tan başlıca madde!.~'.. _fındık '.ne:"• 
l<oı •enenin eylülünde ise 12.801. yumurta, maden komuru ve tıftık
'42 ı;ra kıymetinde eşya ihraç edil- tir. Bilhatsa 932 eıı:lül zarfındaki ku 
~ti. Binaen aleyh 932 senesi Ey- ru ÜzÜm ihracat~z 4.673.661 kilo
• Zllrfmdaki ihracatımız 931 sene- dan 14.732.665 kiloya çılomıtır. 
~.EYiüiünde yapılan ihracata nis- Gelecek aylar ihracat mevsiminin 
""ile UJ38.195 lira noksandır. 932 faal olduğu devreye teaadüf ettiği ci 
~ıi Eylül zarfındaki ithıılabmızın h~tle 9~2. sene~i t!cari müv'!"en~nı!
L..hııeti ihracatımızın kıymetile mu- zın le!ıiıni:ı;~e ınki§af etmeoıne ıntı
:'"Jeoe edilince ihracat kıymetinin zar olunabılır. 
ııı..tit kıymetini 4.248.350 lira to- Ofisin hazırladıjı istatistike naza-
'-~ ettiii ıröriilür. ren hu ilk dokuz ay zarfındaki itha-

l lat ve llınıcat vaziyetimiz ıöyledirı 

BOUA iTHALAT T. L. 

( it Bankum4an almu cot,,.Jdlr ) 

15 Teırlnlevvel 1952 
Aktaın Flatbın 
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Aylar 
K. oanl t:t 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 

T. evvel 
T. sanl 
K. evvel 

K. sani 
Şubat 
Mart 
Niıan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağuıtoı 

Eyül 

T. evvel 
T. sani 
K. evvel 

1931 
12.241.446 
10.254.672 
12.851.526 
10.551.461 
11.897.008 
11.667.092 
9.388.141 

11.285.864 
11.128.149 

101.165.359 
10.364.169 
7.188.603 
7.741.762 

126.659.893 

1932 
5.323.132 
4.544.986 
6.927.006 
5.606.116 

11.477.682 
5.728.742 
7.832.693 

10.490.924 
6.915.397 

64.846.678 

iHRACA T T. L. 

11.039.807 
9.306.131 

10.592.957 
10.119.805 
9.817.032 

5.715.528 
6.528.649 
6.708.265 

12.801.942 

82.630.116 
14.050.659 
15.447.332 
15.146.700 

127.274.807 

10.346.877 
7.735.321 
7.716.445 
6.841.?.12 
6.800.072 
4.023."190 
4.257.895 
4.681.434 

11.163.747 

63.566.493 

Tunusta zeytin 
Ofise &"1.Pn malı)mata ıtazaran Tu 

nusun .._u se11Pki ~eytin mahsulü 
40-55 milyon lira kıymetindedir. 

lngiltere Yunanista
na kömür veriyor 
ihracat ofisine gelen malumata 

Mahkemelerde VlllJgetttJ 

• 
iskan 
Yolsuzluğu 

Vilayet idare he
yeti dün 

tetkikata başladı 

Taklit mühürlerle 
ne yapacaklardı? 

İskiin idaresinde meydana çıka
rılan mühim şuiistimal tahkikatı 
neticesinde bu işle alakadar olan-

Muhakemeyi dinlemeğe gelmiş 
ti. Hikiµıin huzuruna çıkarıldı 

lar tevkif edilmiıtir. A" rceza mahk · d d'" 
B 1 hak dil. d"I gı emesm e un 

un arın mu eme e •P e 1 - • yanı dikkat bir ht k" l k d -
1 · ·ı· 'd h t' ,a sa e arı a meme erıne vı ayet ı are eye ı rüyetine b 1 im t 

karar verecektir. va sının aş anı ış ır. 

mütekait jandarma zabiti Besim 
Kiimil Bey evine Mükerrem ismin 
de bir hizmetçi almıştır. Müker-

·· 'd h · V ı· · · ı Davanın suçlulan Erneıt Fon 
Dun ı are eyetı a ı muavını R ve Reı"nh dt Şt' · · · . . . . ungen ar ımı ısmm· Alı Rıza Bcyın rıyasetınde toplan de iki Almandır. Reinhardt Ştim 1 

mı; ve tetkıkata başlamıştır. 1 k · 'k ··h d' · E · · 
d h 

. I . k b' e e tırı mu en ıaı, rneat ıse •!- I 

rem evde 20 gÜn çalıfmıt, 20 in
ci gÜnÜ çekmeceye anahtar u;·clu 
rarak beyinin 380 lira11nı a~ır
mış, sonra da hırsızlığını gizle· 
mek için evi yakmıya karar ver-are eyetı meae eyı ya ın ır . .. u·· bir ad d 

d b' · k · sız guçs z am ır. 
zaman a ıtırece tır. Bu iki adam Alman ceneral 

Kazım P,. 
Jandarma umum kumandanı 

Kazım Paşa dün Vilayete gelerek 
jandarma kumandanını ziyaret 
etmiş ve bir müddet metgul ol
muş.tur. 

Sıhhat 
Mürakabesi 

Belediyenin yeni 
teıkilAtı işe başladı 

Şehir Belediyesine merbut ola
rak te9kil edilen Sıhhat ve müra
kabe merke•i İfe baılamıftır. Bu 
teıkillbn riyasetine Kudıi B. yin 
tayin edildiğini yazmı9tık. 

Muavinliğe de Dr. Sadık Abıt 
B. tayin edilmiştir • 

Bundan baıka teıkilatm kadro
aunda ırene Avrupada tahsil gör
müş bir kabile ile iki hemıire var 
dır. Haıta bakıcılık mektebi, sıh

konsolosluğu ile Beyoğlu poliı 
merkezinin mühürlerini taklit et
mekten suçludurlar. Fakat her i
kisi de mahkemede cürümlerini 
inkar etmişlerdir. Bunlardan Rein 
hardt diyor ki: 

- Bana bir adam terfik edi
niz. gidelim, mühürleri yapan a
damı size göstereyim.. 

Bunun üzerine Reis suçluya aa
miini göstererek: 

- Görünce tanıyabileceğin 
bu adam belki buraya gelmi§tir, 
hak bakalım burada mı? diye sor 
muş, suçlu aamiini tetkika ba~la
mış ve aradan bir kişiyi göstere
rek: 

- Evet, efendim burada! de
miştir . 

Bunun üzerine o adam salona 
celbedilmiş, İsticvap olunmuıtur. 

Yüksek Kaldınmda hakkakhk 
yaptığını söyliyen hu adamın İ•
mi Kevorktur. Kevork doğru söy
li.yeceğine yemin ettirildiği za-
man: 

- Doğru söylerim amma mah
keme hafi yapılmalıdır. Bir çok 
,eyler ve hakikatlar vardır ki a• 
leni celsede söylenemez; demiştir 

hat mürakabe merkezi emrine 1 Heyeti hi.kime bu Kevork e
kafi miktarda hemşire verecek- fendinin İ•tİntak hakiminin huzu
tir. runda verdiP.i ifadeyi okutmuş, 

Sıhhat merkezi içtimai hıf2r3- ifadede Aleni celsede söylenemiye 
sıhba üzerinde çalıtac.aktır. cek bir cihet görülememiş ve Ke-

Mürakabe merkezi fakir ve vork efendiye sorulan suallere ce .. 
hasta halka yardımda bulunmak, vaı> vermesi emredilmiıtir. 
verem, zührevi hastalıklar, gebe- Bunun ü:.::e ri:ne Kevork efendi 
lik, meme çocuklarına ve çocukla Reinhardt'ın bir gün dükkiinına 
rın kontrolüne haatalann dispiln- gel r. k ik&met temresiyle pasa· 
•erlere, hastanelere, Sanatoryom- portundaki mühürlerin ayninin 
lara, prevantoryomlara nakilleri· yap11masıru ıipari~ ettiklerini söy-
ne ait işlerle meşgul olacaktır. lem iş, ve demiştir ki: 

Bundan başka, bir tc~kilat __ Fakat bu mühürler.resmi ol-
halkın soracağı her türlü sualle- duğu için biz yapamazdık. Birin
re ıifa~i veya tahriri cevaplar ve- ci Sube başmemurlarından Kemal 
recektır. ı Beye me~leyi haber verdim, o da 

••••••••••···-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• bana: "hiç renk verme, sipari, e .. 
nazaran, bir İngiliz firması Yuna- 1 dilen ~ühürleri yap!" d.edi. Be~. 
nistanda bahriye ve dcmiryollarrnda de 25 l1raya pazarlık ettını ve mu 
kullanılmak üzere Yunan hükı1meti- hürleri yaptım, mesele budur. 
ne bir milyon lngiliz lirası kıyme· Bu sabitliğe ne diyecekleri so-
tinde kömür vermeği taahüt etmiı- ruldu~u zaman suçlular: 
tir. Bunun bir ıülüıü lngiltereye ve- - Sahidin aöyledikleri doğru• 
rilecek Yunan üzüm ve tütünlerilc, dur, f~kat mühürleri biz kendi
iki sülüsü de uzun vadeli taksitlerle miz için deij'il, bir Rus dostumuz 
ödenecektir. için yaptırdık. Bize o sipari§ et-

Yunan maliye ve iktisat nezaret- mişti. Bu mühürlerle ne yapacak-
leri bu teklifi tetkik etmektedir. tı, onu da bilmiyonız, demişler

Vekaletin süalleri 
l ktisat vekaletinden İstenen rnaliı 

mata cevaplar hazırlayan heyet dün 
de ticaret odasında toplanarak mü
zakerelerine devam etmiştir. 

İzmir borsasında .. 
IZMIR, 17. A. A. - Dün bor.a

da 5 kuruttan 25 kuruşa kadar 4290 
çuval incir ve 11 kuruştan 30 kuru
şa kadar 4304 çuval üzüm satılmış
tır • 

dir. 
iddia makamı taklit mühürleri 

yaptığını itiraf eden Kevork efen 
di hakkında da takibat yapılma
sı icap ettiğini söylcnti§c ve talci
bat yapılmak üzere dosyayı iete· 
mİl'!tİr. Mahkeme bu husus ve şa· 
bit celbi içi;, başka güne bırakıl
mıştır. 

Hanımının robunu 
niçin yakmış? 

Osküdarda Selamsızda oturan 

mi§, ve hanrmının tuvaletini ate§
leyip komodinin gözüne kilitle
miş, atağı innıiıtir. 
Hanım bir müddet sonra yatak 

odasına çocuğunu yatınnıya çık
bğı zaman bez kokusunun duy
mu§, etrafı araştırarak, ate§İ sön
dürmüt ve mesele polise aksetmİf 
tir. 

Dün Ağırceza mahkemesinde 
bu davanın rüyetine haşlanmı§
tır. 

Mükerrem sorulan suallere ce
vap verirken Adapazarlı olduğu
nu, fakat Adapazarmm hangi ma 
halleıinde, hangi köyünde doğdu 
ğunu bilınediğlni, nüfusa kayth 
olmadığını, 12 yafında kocaya 

· vardığını, 6 ay sonra ayrıldıfmı, 
fakat koca11nın ismini bilmeditl
ni söylemİ§tİr . 

Mükerrem h\r11zlığı ve yangın 
çıkarmak istediğini inklr etmiş
tir. 

- Paraları çalmadım, hanım 
bana hakaretler yapıyordu, on
dan hınç almak için ipek entarisi
ni yaktım, aöndürdükten sonra e
tajere koydum. Hanım entarisini 
yakmıt olduğunu için bana ~imdi 
"para çaldı" diye iftira atıyor. 

Muhakeme ıahit celbi için hat 
ka bir güne kalmıştır. 

Komünist gazetesi 
mi dağıtıyordu? 
Komünistlerin naıiri efkirı o

lan Bolıevik gazetesini nakl ve 
tevzi etmekten suçlu Şaban efen
dinin muhakemesine dün Ağırce
za mahkeıneıinde baılanılrnıştır •. 
Şaban gizli komünist partisi lara
fmdan netredilen ve muhteviyatı 
dahili aıayişi ihlal edici mahiyet· 
te bulunan Bolıevik gazetesini da 
ğıtmakla itham edilmiştir. Fakat 
o, bunu sureti katiyede reddede
rek: 

- Ben okuyup yazmak bile 
bilmem, demiıtir. 

Muhakeme şahit celbi için bat 
ka bir güne kalmıştır . 

Neşriyat davaları 

Rahip ve Rahibeler tefrikasm
dan dolayı aleyhlerine dava açıl
mı§ olan Vali Nurettin ve isken· 
der Fahrettin Beylerin muhakeme 
)erine dün ikinci ceza mahkeme .. 
sinde devam edilmittir. 

Vala Nurettin ve lskender Fah 
rettin Beyler müdafaalanm yap
mışlar ve yazmın müstehçen tara 
fı olmadığını söyleyerek beraet is
temişlerdir. Vekilleri de ayni ~e
kilde beraet İstemiıtir. Karar tef
himi başka bir güne bırakılmıttır. 

29 Teşrinievvel 
Veremle 

Mücadele Günüdiir. 

Umumi 
Kütüphaneler 
• 
Istanbulda okumak 

ihtiyacı gün 
geçtikçe artıyor 
Son günlerde ıırnwni kütüplıa

nelerde dikkate değer bir kalaba 
Irk göze çarpmaktadır. Bilhaasa 
merkezi vaziyette bulunan Beya
zıt k.itaphanesine diğerlerinden 
fazla tehacüm vardır. 

Beyazıt Kütüphanesinde her 
gün kitap okuyanların mikdan 
120 ile 240 arasındadır. En çok 
kitap okunan mevsim. mekteplerin 
imtihan zamanı olan mayıs "e ha .. 
ziran aylarile Birinci ve ikinci 
kanunlar ve şubat aylarıdır. Haf
tanın en çok kitap okunan gün
leri perıembe, cuma, en az oku· 
nan günleri de Pazartesi ve çar
şambadır. 

latanbulda kitap adedi itibarile 
en zengin kütüphane Darülfünun 
kütüphanesidir. Buradaki kitap
lar 100,000 den fazladır. Ayasof
ya, Süleymaoiye kütüphaneleri 
bilhaHa yazma eserlerinin kıyme
tile methurdur. Fatihteki Millet, 
Osküdarda, Atlamataımdaki Se
limağa kütüphanelerinde de çok 
nadide kitaplar bulunmaktadır. 

Köprülü, Ragıp Pt. kütüphane
leri daha ziyade tetkik erbabının 
bat -nırduklan kütüphanelerdir. 

Topkapı sarayı kitaphanesi i
se adeta bir hazinedir. Bütün dün 
yada tek niiahaaı bulunmayan ki· 
taplan burada bulmak kabil olur. 

Beyazıt kütüphanesinin kitap 
mevcudu 32000 küsurdur. Şayanı 
dikkat olan ıey, ıudur: Kütüpha
ne 301 tarihinde açıldığı zaman 
içinde tek bir kuran ile 12 ciltlik 
Cevdet paşa tarihinden batka ki
tap yoktu. Maamafih birkaç sene 
içinde kütüphane dört taraftan 
yağan kitaplarla zenginletmeie 
baılamııtır. Beyazıt kütüphanesi
nin en eıki kitabı, Mehmet bin 
Habip isminde bir zatın eseri olan 
c.Nakayıdı cer1r ve ahzar» unvan
lı kitabıdır. 

Üzerinden bin sene geçtiği hal 
de bu elyazıaı kitap. bil.la okuna
bilecek haldedir. Eski Arap ıair
lerinin kartılıklı müşaarelerinden 

ibaret olan bu kitabin umumi 
harp aenelerinde bir kopya11 alı
narak Berutta başılmıştı. 

Umumi kütüphanelerde bulu
nan tarihi kıymeti haiz el}'azısı 

kitapların muhafazası için çok 
büyük bir itina gösterilmektedir. 

Ocak kongreleri 
bitiyor 

C. H. fırkası ocak kongrelerin
den bir kısmı bitmİ§tİr. Diğer o
caklar da bir haftaya kadar ik
mal edilecektir. Kongrelerde ba
zı küçük ocaklar tevhit edibniştir. 

Ocak kongrelerini müteakip 
nahiye kongreleri hatlıyacaktır •. 

Tapu müdürü 
Ankaraya gitti 

Şehrimizde tetkikatta bulunan 
Tapu umum müdürü Cemal B. 
dün Ankaraya hareket etmi~tir. 
istasyonda şehrimiz lapıı müdür 
ve müfettişleri ile diğer zevat ta· 
rafından teşyi olurunuşhır. 

a ? • 
Bonolar 
Kıymet eniyor 

----+•• -

Şehrimizdeki met
ruk rum 

emlaki satılıyor 
İstanbul' d:ıki metruk Rum em

lakinden gayri mübadillere tah
sis edilenlerin Ziraa Banka x ma .. 
rifetilc satılığa çıkanlmasrna Ma· 
!iye Vekaletince karar verilmiş
tir. Gayrimübadiller cemiyeti bu 
karardan henüz haberdar edilme 
mittir. Bu karar, pek zi} adc düş· 
müı olan bonoların kıynıetlenm< 
sini temin edecektir. 

Gayrimübadiller cemiyeti reisi 
lsmail Müstak B. dün bu mesele 
hakkırıda demiştir ki: 

- lıtanbul'daki Rum emliiki· 
nin saldığa çıkarılacağından Ce
miyetin henüz ma1Umatı yolc:tur 
Bu tehakkuk edecek olur•a bono
ların kıymeti elliye çıkabilir. Ben 
öteden beri bonolar satılmaması
na taraftar idim. 

HükUınetle temas için, Anka .. 
ra'da açtığımız büro, g&yrimiiba· 
dillere tahsis edilen eı:olaki tesbit 
için çalışmaktadır. Bu emlakin 
bir defteri bastınlmak üzeredir. 
Bu defter gayri mübadillere mec· 
canen tevzi edilecektir. Ankara'· 
daki büronun faaliyeti daha üç 
ay temdit edilmittir." 

Kahve 
ithalih 

Vekaletin tedbirleri 
piyasada mem

nuniyetle karşılandı 
Kahve ithalatını temin ıcın 

lktısat vekaletinıin yeni akt~tti 
ği mukavele ve alınan tetbirler 
piyasada büyük bir memnunı
yetle karşılanmıştır. 

lktıaat vekaletinin almıs ol
duğu bu tedbir muvakkallir. 
Maksat memleketimize kahve 

ithal eden memleketlerin itha. 
litlanna mukabil kendi ihtiyaç 
larm'ı memleketimiz mahsulat 

ve masnuatından tedarik etme
lerini temin etmektir. lktı
sat vekaleti bu suretle memle
ketimizin kahve ihtiyacı temin 
edildikten sonra. kahve isi icin 
yeni ve esaslı tetbirler alrnağı 
derpiş etmektedir. 

Y ooi şekle nazaran. yumurta, 
kepek. zeytin zeytin yağı; de. 
riler, incir. halı ve 1930 senesin 
den daha evvelki senelere a;t tü 
tünlerimizin memleketten ihra 
cına mukabil kahve ithal edile

cektir. Bu ithalat lktısat veka· 
letiniin yaptığı mukavele şerai
ti dahilinde olacaktır. Bu muka 
vele mucibince getiri!Pcek kah
veler beynelmilel fiat VP p;vasa 
üzerinden muhtelif limımlar
dan dahilde kahve ticareti •a
pan tacirlere verilecektir. Da
hilde kahve ticareti normal şe
kilde cereyan edecektir. 

ıe,.o - -- -
ita noua reporter.'1 plaisirs en plaisirs. Mais voici qu_.un zatmış. Fakat bu hazan metnin en likle karıılaııyoruz. 

ki: 
Bergson diyor 

"t•~eh.met Emin Beyin tercüı:nesi: obstacle surgissait, ni visible ni tan- lüzumlu kelimelerini unutmasına, ya-
~er )'adetmeği tercih ettiğimiz gibl.e: une İnlerdiction.'' hut geçiverınesine mani değildir. "Philosophant alora sur elle (la 

bedilmiıtir. Bergıon'un bu "nabı• 
rellement" a ehemiyet verdiği mu
hakkaktır, cünkü biraz aşağıda: 

"zaruri kanunlaı:a tabi olan bir uz
viyetle hür iradelerin teıkil ettiği bir 

cemiyet baıka başka şeylerdir" diye
rek bir uzviyetle bir cemiyet araaın .. 
daki farkın bilhaua bu "kendiliğin

den, irade mahsulü olarak değil, ta
biat ikhzaıı inkıyat" ta olduğunu 

kaydediyor. Bergson'un cümlesini 
aynen, yani alsına bizce kabil oldu· 

ğıı kadar yakın bir şekilde tel'cÜma 
edersek aradaki fark daha iyi anla

tılır: 

bir mütercimin vazifesi, bu kadar 
zor anlatılır bir lisan kullanmadan 
asla sadık kalmaktır. 

~ .ita hallralarla örtülmeae;,di onun Mehmet Emin Beyin tercümesi: Bergson, küçüklüğüı:nüzde babaları- co•iete), noua la compcırerions iı un 
~a farkına varırdık.'' Türkçe "Hiç bir kayda tabi olmadan başıbof mıza, analarımıza itaat etmek huyu- organisme dont les cellules, uniea par 
·~ lede "onun" zamırı herhalde bırakılmış olsaydık çocukluğumuzda nu edindiğimizi, fakat onlara baba- d'inııi•ibles liem, ae subordonnent les 
~-ı,,.,.» nm yerine gelmiı; halbuki neler yapmazdık! Bir hazdan bir mız, anamız olduklan için itaat et- unes aux autre• dans une hierarchie 
.... ~112ca cümlede "en" zamiri «en hazza, bir zeıılıten bir zevke koşar- mekte olduğumuzu pekala hiaaettiği- aaııante et se plient naturellement, 
l\tt 1 tey olması keyfiyeti» nin yerini dık. Fakat o sırada daima önümüze mizi söylüyor ve ilive ediyor: ''Done, pour le plu.s 11Tarui bien du tout, a 
ıı., 0Yor, "Yadetmek" fili de «•e re.- ne göz.le görülebilen, ne elle tutula- a noa yeux, leur autorite leur venait une dis-cipline qui pourra e:r:İgn- le 
t'tti 'l'ter.,, nin manaaını tam olarak ver- bilen bir engel çıkıyordu: Olma~, moim d'eux ~ memes que de leur si- sacrilice de la partie." 
•i Y~r. Bir kere "yadetmek" kelime- yapma, yasalı." tuation par rapport a nous.'' Meh- Mehmet Emin Beyin tercümesi: 
i~ l\itio;çenin «vocabulaire poetique" Hiç bir lüzumu yokken "daima" met Emin Bey, bu cüı:nleyi tercüı:ne "Felsefi bir göriifle balıhlımız 
ıı.,0• llittir; halbuki "ae reporter" den kelimeoini kullanmağı ne kadar da ederken "done" u fedadan çekinmi- zaman cemiyeti bir uzııiyetle mulıa-
-._:11.ıı bir "işimize gelmek" manası seviyor? Hadi onu da, "çıkardı" ye- yor. Bunun içindir ki Bergson'un o yese edebilirüı. Uzııiyeti !eritip eden 
tb.... iti bu, Mehmet Emin Beyin ter- rine «çıkıyordu" demesini de geçe- cümlesinde bir hüküı:n kuvveti hu- hücreler görünmez bir bağ ile birlef-
~Qe • . 

tİitıı •ınde tamamile kayboluyor. Bu !im; fakat "interdiction" u «olmaz, lunduğu halde türkçesi bunu kaybe- mış, maharetli bir larula vücut bu-
~.., le !Öyle tercüme olunabilirdi: Bu yapma, yasak» diye parçalamak diyor ve hiç bir ıey lsbat etmİf olmu lan mertebeler içinde yelıdiğerine ta· 
ı., ~a, daha ifİmİze gelen baflıa ha- doğru mu? ·Bu üç kelime, o tek keli· yor . bi olmuı, aralarında lıüllün, yani uz-
~Q: arı., örtülmüı olmasaydı, onun menin manasını hafifletmiyor mu? Mehme Emin Bey bu tercüı:neyi, ııiyelin faydıuı için cüzül.erin leJa-
ıQ.~:tqmı:tda en eslıi 1"Y olduiuna Bergıon tasrih ediyor: "ni visible ni bahsettiğim gibi bir mecmuada net• harlığını İcap edecek bir İnzibat t•• 
l~t .~elerdik." Mehmet Emin Beyin tangible.'' Halbuki «olmaz, yapma, rettirıcydi Berı;:ıon'un ya ' cüm e•l<Üs etmittir.'' 
ı; •tınıesinde bir de "daima" kelime- yaaak• hiaaolunur, o halde "interdic- )erini deiil, "alinea" !arını da niye Bir kere cüı:nlenin ikiye aynlma-
~-~~· ki fran1ızca cümlede hiç yeri tion" a nisbetle adeta "viıible et parçaladığını izah ederdi. Çünkü bi- sı, hem de iki parça arasında bir (;) 

tanırible" değil mi? Mehmet Emin raz afağıda yine anlaıılmıyan bir ıe· ile iktifa edilmeyip bir nokta konma-
'•11 Oçiincü ve dördüncü cümleler, a- Bey bunu hioaetmiş olacak ki Berır· ye teaa.düf ediyorum. Bergson hiç sa- il a11l metinle tercümesi ara11nda, 
ı. "•ın · · · "leh ın rnanaaını bozmuyor; yalnız aonun bunu talı.ip eden: ~1Pourqaoı tır haıına geçmeden sözüne devam ikıaınin zihnimizde bıraktığı İntiba-

"ı'l llıet Emin Bey onları biraz uzat- obeissions - nouı?" cümleııini: "Bu ettiği halde Mehmet Emin Bey hem lar itibarile, bir fark tesiı ediyor. 
·~;~~ence buna hiç lüzum yoktu. O yasağa, bu memnuiyete ne için itaat sabr başı yapıyor, hem de yeni bir Sonrn "philosopher", «felsefi görüş-

"O zaman cemiyet hakkında fel
sefe yürüterek (2) onu bir uzviyete, 
görünmez bağlarla birle,miş olan 
h6creleri ıririft bir oilailei merati

be göre biribirlerine tabi olan ve 
küllün menfaati için cüzün fedakar-

lığını dahi istemek hakkına 

bir inzibata tahiatleri icabı 
den bir uzviyete benzetiriz!' 

malik 
itaat e-

Bu cümle çok karııık mı diyecek
siniz? Hakkmız var ve zaten ben o
nu örnek olarak göstermiyorum. İyi 

1~1,10ınleyi de, beıincinin manaoı an• ederdik?" diye tercüme etmİf. babiı açar cibi bir iki satır ara bıra- le bakmak»deiildir"tefelaüf etmek" 
•ııı d' 1 1 . be-.. ıye a ıyorum: Mehmet Emin Bey yalnız bu cüm- kıyor. Oraya kadar tercüme asıl demektir. kinci kısımda "se plier (2) "Felsefe yürüterek .. tabıri ge-

Biraz aşağıda Mehmet Emin Bey 

bir cümleyi, HUn certain ordre a ete 
dCrangC, il devrait ae retablir" cüm .. 
lesini de büsbütün hazfediyor; hal

buki Bergson'un ona ehemmiyet ver~ 

diğini biç olmazsa bir kelİme!İni ita

lik harflerle yazmış olmasından an
lamalı idi. 

Bugünlük iki sayfanın bütün tefer

ruata girişmiyen bir tetkiki ile iktifa 

ediyorum. Eserin tercümeai tamam 

olduktan sonra dütündüğümü tekrar 
söylerim. 

Bergaon'un bir kitabım tercüme 

etmenin ne kadar zor bir şey oldu

ğunu tasavvur edebilirim. Herhangi 

bir cüı:nle ,biraz dikkatle bakılınca, 

insanı korkutuyor. Mehmet Emin 

Bey korkmamak ceıaretini göıter• 

mit; fakat, hiç olmazsa ilk sayfalar-

da, bu cesaretinin mükB.fatınr 

memiş. Tercümeai, felsefe ile 

mış ve Bergson'u seven herhangi bir 

kimsenin yapabileceğinden farklı d .. 
ğildiı ,,~.,e •' rı'eilt pıu iti nolre en• lede değil, daha birçok yerlerde - sadık kalmağa çalııtığı halde naturelleınent" daki «tabiatleri ikti- nilmezse "tefelsüfe giriserek,. veya yc-

...t....L...llıl..~....;U..~Csı:ıı...~..nıl!lliL..~-dlllı:IİL~.l..Jı!!!a!llL..lii-İ!.!!um!!!llbu!.JO~l~a~raak!s..jf~a~lıa!!!t...se~k!oe!nD·~- .J...ııııı~!...ldi~n!e~b!!_!!ir:_ı~an~lı~~~d~ah~a~d~oq:!!!ru:!!;-..J~z=a~s~ıC"~~k!a!y~d~ı~Jb~ı~r!a!k!ıl~d~ı!ğ~ı ...!g~i~b~i~"~q~w~·_Jl._~n:i~b~i:r ~ta~b~ir~l!e~·~·f!o1s~e~f!e~y~a~p~a~r;a!k: .. ~d~e~n~i~le~-~~~~~~~~~~-
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.,. l ran dört ıenede ceman 200,000 ı ( ) r içlerinde bulunan kötü teYle-

s hhi b hl ı ri bulundukları yerlere çökınele-
lira ziyan etmiş ... Debtet! Ne- 1 a S er kın ı d B ı 

1 

ı rine meydan hıra ama ı ır. o J den böyle oluyor.. Çünkü bu ____________________________ ., soğan yemeğe verilen kıymet bel- , 
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Asrın umdesi «MlLLf\'ET• tir 

18 T.EVVEL1932 
~.•arehane: Ankara caddeıi, 

100 No. 
Telaraf adreıi: lıt . Milliyet 

Telefon Numaraları: 

3a~muharrir ve Müdür: 24318 
Yazı i~lcri Müdürlüiü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiy~ için Hariç için 

L. K. L. K. 

3 aylıfı 4- 8-

6 
" 

7 50 14 -
12 .. 14 - 28 -

Gelen evrak eeri verilmez -
Mtiddeti geçen nüshalar 10 ku
ruthır. Gazet• ve matbaay,. ait 
ifl•r i.ç.i.n müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinların me · 
s'uliyetini kabul etmez. , 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y e4ilköy aıkeri rasat merke

dnd- verilen habere &'öre bu
aün ha ... kıımen bulutlu olacak 
ve rüzalr mütehavvil olarak 
eııc kt1r. 

17-10-932 tarihinde hava taz
yiki 769 milimettt, en fula sı
caklık 28, en az 14 santigrat 
kaydedilmİltİr. 

•• 
Usküdarda 
Elektrik, su, 
Tramvay •• 

Diyecekler ki, itimi gücümü 
bıraktım. Üsküdardaki elektrik 
le tramvaya çalıyorum ... Anla
tayım da eğer haksız İsem siz 
de bu sözlere İştirak edin. 

Üsküdar htanbulun denizatı 
rı en büyük kıamıdır. 70,000 
nüfusu vardır. Ankaranın nü
fusu kadar ... Fakat oldum ola
sı mühmeldir .. Kimıe bakmaz .. 
Bakımsızlıktan ve bikes\ikten 

l ı hergün biraz daha çöker .. O ka 
dar ki artık Üsküdara bir ma
mur~ ismini veremeyiz ... 

Vakti le bir şirkete O sküdar 
ve Kadıköy için ıu imtiyazı ver 
mişler... Halbuki Üsküdarm 
Bağlarbaşı denilen semtinden 
vı:karısında suyu yoktur ... Ora 
ları yazın çayır çayır yanar. 
Halbuki buralar sayfiyedir .. 
Demek ki; Üsküdarın suyu ya
nmdır .. 

ÜAküdarda rahmetli Hayri 
Efendinin Evkaf nnaretinde 
bir tramvay hattı yapıldı idi. 
Belediye bu hattı satın aldı. 
Be ı de bu hatın satın alınması 
na taraftar olanlardandım. La
kin bu hat daha işlemeyP ba~la 
,.. •dan ortaya bir Haydarpaşa 
hattı çıkarıldı. Bu yüzden yüz. 
1,inlerce lira masrafa girildi. 
Hat bu masrafı çıkaramaz ol
du. Buna mukabil asıl işleyen 
Kısıklı hattını ihmal etmeye 
mecburiyet hasıl oldu .. Bu şir
ketin ne,rettiği bilançoya naza 

, şirketin prensibi şu: Masrafı • e • ki bundandır. 
, azaltmak için, &ervisleri azalt- ÇiY YEŞJLLIKLER Yüzd" ç1kan küçük kanoer c;ı- J 

1 mak.. Servisi azaltmıca tabii yol hanları köylerde daha çoktur. Oy 
cu da azalıyor ... Bugün ne hal- "Çiy yemedim iti karnım ı adına Çeremira derlenni,. Güz le görünüyor ki kanser tohumu-

YARIN AKŞAi\.1 

Elhamra Melek d b I• ? O kü.d nlrı•ml" mev•iminde inmeli ihtiyarlar ve nu tırnaklar taşıyor. Kirli sularla 
e i 1yor musunuz·· & ar sulanan ve yerlerde süriinen ye- 1\ ve 

· k 1 ·1 K ki - ~ · ".-' zıcık aşım; kavJLa5tZ ı her türlü hastalıktan yeni kalkan 
ıs e esı e 111 ı ar&11IK1a en 1§ bn•ım." •illilder de böyle. Çiy salata ve ~ lar ormanlara dökülür ve bu ya- Y 

lek saatlerde 16 dakikada bir (Atalar 3öı:ü) bani sarmısağı yerlermiı. Hafta- kereviz, yaralar açılmış meme SİNEMALARINDA 
araba hareket ediyor Sorunca: Çiy Y<>tillikler yemek moda.. larla ormanlarda kalırlar, sarmı- kanseri olan sıçanlar sürünmemiş 

- Evet efendim! Üsküdar Mideniz alıraa kimsenin kuıur sak yerler ve hastalıkları yeyin- ise faydalı olabilirler. 
Aşk resmi geçidinin unutulmaz Yıldızları 

tramvayı işliyor.. demek için bulmayacağı, kınamayacığı bir a- lerınit, gençletmit, iyileşmit ola- Hekimlik tuhaftır. Bir sorgu 
b b h b. 1 b I k 1 k rak dönerle ·cmiş.. sorarsınız: "Bokrat evet, der; Ça- MORİS JANETTE 

İse, İr sa a • ır öğ e, İr ak- ıt ın 1 
••• linoı hay.r!" bu bahiste de, bakı- j' 

b k ld 1 d h Diyorlar ki çiy yetilliklerde Yine bu zat anlatıyor: Rusya-
sam ara a a ırı H a a ucuz d d k' h d·ı s_ının dog-rulug-una göre her he-• diri olarak vitamin ve Rodyüm da ve Lehistan a a ı ya u ı er 
olur ve gene "tramvay işliyor" çok olarak bulunurmuş .. Belki.. aı-a&1nda çok yoksul ve mutau- kim bir başka düşüncededir. Bu 
diyebiliriz... Bunun dedisini, koduaunu yapmı.. sıp bir güruh halk varmı.}. Bun.. düşünceler, biribirine göre aykırı 

Şövalye Mac~Donald 

Guya tramvaya müşteri gel
sin diye otobüsleri kanun hilafı 
yasak ettik .. Hatta bu şirketin 
bili.nçosunda otobüsler hakkın 
da "gayrimetru rekabet" sözü 
var ... Ve daha garibi şirket bun 
lan yasak etmek için belediye-

/ 

ye müracaat ettiğini VP. oranın 
tesirile otobüsleri yasak ettir -
diğiıri senelik raporunda ale
nen yazıyor. Bu samimiyete 
hayran oldum. Halbuki, otobüı 
!er ortadan kalkıp. tramvay da 
onların yerini tutamayınca Üs 

1 küdarda uzak yerlerde otur
\ mak bir bela oldu ... Bir çeyrek, 
yarım saat sokaklarda tramvay 
beklemedense yayan yürümeyi 
tercih edenler ve nihayet bu şe
rait dahilinde Üsküdara gelme 
meyi dütünenler çoğaldı. Ben 
tramvayı Üsküdar için bir ni
met olacak sanıyordum. Maale 
sef aksi netice hasıl oldu. Şim
di Üsküdarda iskele ile Kısıklı 
arasında yirmi dakikada bir 
kalkan bir araba işlesin diye 
halkı 1 O kurup. istediği yere 
çabucak götüren ve daima bu
lunabilen otobüsler dP yok edil
di. 

Ben bu şirketin yerinde ol
sam senede 50,000 liralık ziya 
nı iki sene için peşin sarfeder. , 
100,000 liraya otobüsler satın 
alıp bütün Üsküdar ve Kadı
köy servisini yaparım.. Ve an
cak bu suretle Üsküdar harap 
olmaktan, o~küdarlılar yaya 
yürümekten ve tramvay şirketi 
ziyan etmekten kurtulur. 

Elektriğe gelince; o başka 
bir hikayedir .. 

Senelerce Üsküdara elektrik 
gelsin diye bekledik ... Seneler
ce gelmedi... Sebebi şirketle 
hükumet arasında fiyat yüzün
den on para mı, yirmi para mı 
fark varmış .. Ne ise bu uzun İn 
tizardan sonra elektrik geld'i. 
Geldi amma, iskeleden bir kol 
çarşıya ve Karacaahmede. bir 
kol da Tekke kapıaından Se
lamsıza. ve Çingene mahallesi
ne çıktı ... Osküdarın asıl imarı 
lbım gelen, asıl hali vakti ye
rinde ailelerinin oturağı olan 
mahallelerine gelmedi .. Kimse 
de: 

- Yahu! nedPn elektrik şe
bekesi buralara temdit edilmi
yor?. diye sormuyor.. Amma 
sorsalar da ben biliyorum, şir
ket bir şey öğrenmiş: 

- Efendim! Yapacağız am
ma. kontenjan var. Malzeme 
gelmiyor .. Diyor VP. geçiyor .. 
Ve böylece İatanbulun 70,000 
nüfuslu koca bir kazası yarı su 
suz, vasıtai nakliyesiz ve yarı e 
lektriksiz sönüyor, porsuyor ve 

yacağız. Elverir ki bir yaprak ye.. lar ancak biraz ekmek ve bol tuz ve açık düıter. Böyle olmakla be· 1 

fil salataya kar41 mideniz kudur· ekilmit biraz soğanla karınlarını raber hepainde de (gerçeğin) bir 
maaın; baraaklarınızda bit gaz doyurmak i.çin ibadetlerine aralık kırıntısı vardır; her ne kadar hiç 
fırtın~sı kopmasın .. Onlar rahat verirlermi~. Bunların arasında birinde gerçeğin bütünü yoksa 
durdukça çiy yeşilliklerin fayda- kanıer gö~ülmeyormuş ve yüz ya- J da ... 
sı dokunur; ille bar.akla ın ten-

1 
şına kadar yaşayanlar çok bulu· .

1 

Diyecek yok. Çiy yetillikler tar~fından harikuliıdc bir tarzda temsil ve büyük rejisi),· 
belliğine karşı birebirdir .. ince nuyormuş. faydalıdır. Faydaları kirli olma· 
doğranmıt bir, iki katık patatea, Sofyalı profesör Gıtoyanof'a I yanlarına bağlıdır. Unutmayalım 
yahut biraz ketentohumu, karnı- göre, bol tuz ve biber ekerek yi- ki kanser, tifo hümması, desan- j 
yarık tohumu mideyi bozmıyarak yen Bulgar köylüleri arasında ı taria, kolera buJ:\şık sularla kir
işini ekıik gören barsakların işini batka m;.;:mleketlert!: bakınca kan- lenmit taze yeşilliklerle yaydmak 

ERNEST. LUBtTSCH 
tarafından ibda edilen 

SENİNLE BİR SAAT 
düzeltir. serden ölenler yü..ı:de on iki eksik · tadır. Atalarımızın: Büyük Paramount süper filmi takdim edile-:.. ki.İ l'. ••••" 

Sofrada çerez olarak bulundu- imiş .. Ve çok ya~amak hususun- 1 

rulur: Yeşil oalata, hindiba da Ruoyadnki ve Lehiotandaki Ya 
gibi. hudileri geçiyorlarrnıf. Bunlar an 

Atalarımız çiy yetilli'.lerle, ta- cak yüz yaşını bulurken Rulgar
ze yemişleri çok yerlerdi. Yetillik la rarasında yüz yirmiyi bulanlar 
lere taze otlar derlerdi. Eski he- iıti~na te~kil etrneyormuş. 
kimlerimjz kitaplarında bunları Bu şaşılac~k uzun ömür, köylü 
yazmıtlardır. Ve Fatih bimariıta- lerin yoğurt ve ektimik yemeleri· 
nı, bathekimi (Zeynelabidin) E- ne veriliyor. Bu doğru değildir. 
fendi kitabında hindibayı çok ö- , Kafkasya ve Rusyanın yalıboyu 
ğüyor ve Peygamberin bir sözü- halkı yoğurt yem~kle beraber çok 
nü yazıyor: 0Hindibayı yiyiniz ve genç ölürler. Y alnrz Bulgarlar gi
ana suyunu sıkınız. Zira her gün bi her gün tuz, biber ekilmiş ao
üatüne cennet damlaları!ldan biı· ~an yemeyorlar. 
damla düter." Bu damlalar (Vi- Bol tuzlu biberli soğan ile be-
taminler olsa gerek. raber zeytinyağlı patates salata-

Biraz önce vitaminlerin li.fı aı, yoğurt ve taze kaymak güzel 
geçmişti. Tagaddi terazisini düz tedavi sili.hı olu1·or. 
tutmak icin li.zım olan hu maya· * * * 
ların ate,te bozulmamaları ge· Kan~er faslında bildi;{i ıni z i a-
rektir. Kuzukulağınınki gibi li- çık oöyleyelim. Kanoer, tufeyli bir 
mon suyunun vitamini de ate~c hastalıktır. Bugün " kadar bilin· 
dayanır. Çünkü ekti biı· şey için- miyen bir Virüs'e hağls hir ha5ta· 
de bulunuyorlar. Bundan dolayı lık .. O V irüs'ü bugün elimizde bu 
dır ki vitamini korumak için li- ~unan al~tlerle yakalaya m1yoruz. 
hanayı ekşili bir ~u içinde kaynat Kans~r Virü.,'ü vücudümü"Ziin Ör· 
malıdır. gülerjr.:de zarar vermeden yaşay11. . 

Çiy yetillikler hayat özünden biliyor. Günün bi ri:ıde, her ha11gi ı 
yokıul olmadıkları için ha"saları· ) bir U:b~ pl t! İT"Ce za1·larımı·1:da, de
nı kaybetmezler. Bu bakıma göre rimi7rle bir t'ıyrıntı oluyor, Virüı1 
taze patates, sarmı.$ak, soğan, ku orada evİ l'.'İ, barkını kuruyor. 01- f 
zukulağı başkalarının yetişemiye. 1 dı.. n yerde Üremeğe başlayor. 
ceği yüksek bir yer tutarlar. Soğanın hauaları bu V irüa'ün 

Bu ye,illilderden bazılarının köklenip filizlenmesine bulundu
kuvvet vermek, kansere karşı koy j ij: u yeri yak rp y1kınasına kar.şı ge-
mak ha.asaları var mı? lecek mi? .. 

Gorj Lahavski adlı bir hekim Soğanı ve .soğanın kansere kar 
anlatıyor: Siberya ormanlarında şı hassa lann1 b~raltalım da çiy ye 1 

bir çeşit ak sarmısak yetişirmİJ; 1 ~i111klere geçelim. 
•••••••-•••••u•••H••u ı•••••••-••••••••••••••••••• 

çöküyor ... Bu ~ehrin imarından 
mes'ul ve o işe memur .,(anların 
bu sözlerime cevap verebilecek 
\erinden eminim .. 

A. H. isimli imza 
sahibi hu!undu 

Koooeratif mPcmuasında A. 
H. imz.asile yazı yazan ve fakat 
bir türlü hüviyeti meydana çık 
mayan zatın şehrimiz müesse
selerinden birinde Ahmet Halil 
İsminde bir odacı olduğu anla
şılmıştır. Bu zat vaki olan sua
le cevaben o makaleyi kendisi
nin yazdığını söylemiş Vf" sözü 1 
nü isbat için makaleyi ezber o· 
kumaya başlamışt.:;·. Bunun ü
zerine akar sular durmuştur. 

Binaenaleyh bugünkü susuz 
!uğun sebebi T erkostan değil, 
bundandır. 

Karilerimizden Necati Bf.ye 

Haklı mektubunuzu alaka
-~!!H ·w!p~apu~8 11hp11>pe np 
metler. 

FELEK 

Pi~irmenin (ena tesirleri oldu· 
ğu hayvani r zerinde yapılan 
tecrüb elerle gösterilmiştir. Paı· 
tör enistitüaünde aıçanlar üzerin· 
de denemeler yapmıştır. Bir kü
me ~uçanın yarııı, pişmjş yiye· 
ceklerle beslenmiş, kaynamış su 
verilmiş. Öbür yarısına çiy olarak 
pancar, yefil aalata yedirilmiş ve 
kaynamamı~ su içirilmiş. Pifmi, 
atla besienen ve kaynamış ıu içi· 
rilen ııçanlnrın hepsi bir hafta 
içinde ölmüşler. Ötekiler sağ kal
ını§lar. Bu de~~elcrden şu neti· 
ce çıkar: Yiyeceklerdeki hayati 
cevherler pişirilmekle harap olu
yor. Ve, kanaerin artması bu ted .. 
b;ı.ıizliğe bağlı bulunuyor. 

Düne gelinceye kadar kanse· 
rin artml\sı suçu et yemeğe, şe

ker yemeğe yükletiliyordu; bu
gün bundan dolayı yemeklerin pİ· 
.şirilmeai ve çiy soğan yenjlmeme
zi r.uçlu olarak gösteriliyor. Bu gi 
bi ŞPylerde akıllıca iş görmek de
r;nden derine deneyip sınama· 
dan acele etmemektir. Ayışıklığı 
unutm:ımalı; bir düşünceye kapı· 
lıp bir yf'meği hemen ·sofradan 
kaldırmamalıdır. 

Çiy şeyler baraakların işlerini 
kolcıylaştırır. Peklik kanserin eti, 
yoldaşıdır. Sertleşmiş kazuratm 
baraaklardan kolayca geçemiye-

Çiy yemedim ki karnrm ağrı
sın sözü, bu bakıta göre de doğ· 
ru. 

,,l _____ I _______________________ ._ 
OPERA Dr. Rusçuklu HAKKI Yarın akşam Sinemasında 

• 90 dakikada devrialcı.ı 
Hikaye 

Düğün 
Sofrasında 

Şanghay Yolunda 

Samuel kızını evlendiriyordu. 
Gelin sıska, zayıf, fakat irj, siyah 
gözlü, siyah saçlı, oldukça şirin 
bir kızd t . Damadı otuz ya~tarında 
bir komisyoncu idi. Bu düğünden 
Samuel de memnundut kızı, da, 

sÖ7.lii ve şa,·kdı filmde: Pt\rİı1 ve Marsilya'nın Foli Berjet·l~ r İ

ni - Port Saidi - Kolombo ve Şanghay'ı ziy111·et edecek ve 
Çin haydutları tarafından Transatlantik vapurunun yağnıa 

edilmesi !ahnesine iıtirak edeceksiniz. 

damadı da . 
Onun için muhte~em bir sofra 

tertip ettiler. ne kadar tanışları 1 

varıa hepıini çağırdılar. 
lzak ve Abra.ham da da.v~tliler 

arasında idiler. Bu kadar kalaba
lıkta düğün ıofl'a5ına bile retır.1i
yet çöker. 

iki a11bap yanyana oturmuşlar· I 
dı. Ev;;ahibini ve gelini tanırlardı 
amm:ı, davetlilerden çoğunu tanı 
mayorlardı. 

Mümessilleri: Betty Amann vı> Henry Kendal 
IJa,.etcn : FOX halihazır sözlü dünya havadisleri. 

İTTİHADI MİLLi 
TÜRK SlGORTA ŞlRKETl 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
ic:- · eyleriz. 

Sigortaları halk için miisait seraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Gala tada Ün yon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta Mükemmel bir yemek azmile ııı 
de hazırlıklı gelmişlerdi. Yani o 1 j 
gün öğle yemeğini hafzetmişler ,,, - --g Tel: Beyoğlu : 4887 ..ıııııiiii 
ve akşam ziyafette tam mılnasil~ 1 ;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
sa1dırışa hazırlanmıtlardı. 

Bir aralık Abraham sofrada 
elindeki çatal ve bıçağa baktı. An ı 
ladı ki takım gümü~.. Şöyle bir 
tarttıktan sonra İzak'ın kolunu 

diğini anladı. Yani Abraham hiç koydu. Üstelik le bu muvaffakıye 
te yarıyarıya taksim fikrinde de- tinden dolayı diğer bütün davet~ 
ğildi. Artık yapacak baş~a ~.ir şey lilerle beraber lzak'ı alkı~lamak 
kalmamıtşı. Güzelim gumuf ça- mecburiyetinde kaldı. 

dürttü. 
Bu kol dürtüşlerin yerine göre 

çok ın&nası vardır. Uzun bir cüm 
lenin bile ifadede bu kadar kud
reti olamazt bilhassa kolu dürten 

tal. bıçak, katık tamamile Abra- ı' Dı~arıya çıktıkları zaman, 1~alı: 
hamın malı olup kalacaktı. Abrahamıı dedi ki: 

O zaman bu iti başka türlü hal Nasıl? Yarıamı vermez mı· 
letmek isteyen lzak, önündeki hı· r~n? 

adam zeki olursa ... 
lzak zeki adamdı. Bittabi anla

dı .. 

çağın ucu ile tabağın kenarına 
vurdu. Bütün davetliler sustular 
ve kendisine baktılar. lzak ayağa 
kalktı: 

Yemeğin nihayetine doğru Ab
raham gümüıt çatalı, bıçağı, ve - Madamlar, mösyöler, dedi, 
katığı şöyle kimse farkına varma şimdi yemeğimizi yedik. Sizlere 
dan cebine indirdi. fzak ta ayni yÜzel bir oyun göstereceğim. Bu 
şeyi yapma kistiyordu. Fakat kar bir hokkabazlık oyunudur ki, bi
şısında oturan davetlilerden biri zim Çiçekçi bile yapamamıştır. 1 
nedense gözünü lzak'tan ayırmı· Bak~nız. Şu çatalı, !u bıçağı, ıu ı 
yordu. Eh, bu iş gözgöre göre de h:aşıgı alıyorum. Cebım~ koyuyo· 
olmaz. Sonra İnsanı kepaze eder- t rum. Y_ord~n~z Y~, ce~~mc .. h:o1· 
ler. Artık herkes sofradan kalk- dum .. Şımdı. aıze ~ıyeceg~m uç .de
mağa hazırlanıyordu. Daha biri fa kuık, kuılt, kuı ... Cebını~ckı ç'.' 
dakika geçerse, vaziyet kaçacak· tal, bıcak, Abrahamın cebıne gı· ı 
t decek ... 
ı. lzak Abrahamın kulağına eğil- lzak bu ifadesinden sonra ho-

di: roz gibi kabararak, elini sofranın 
- Bana bak, dedi, yarıyarıya ! Üzerinde dolaştırdı. Üç defa: 
- Nasıl yarıyarıya! - Kuik, Kuik, Kuik, dedi. Mös 
Daha yavaş bir aeale cevap ver yöler, madamlar, şimdi Abraha· 

di: mın cebine bakınız. 
- Cebindekiler yarıyarıya ! Abra ham işi bozmamak ve cür 
Abraham gene bir kol dürtü,tü mü meydana çıkarmamak ıçın, 

ile teklifi reddetti. ceplerini yokladı ve bu iş nasıl o-
Yarabbi bu kol dürtüşleri ne luyor da böyle oluyonnut gibi hay 

minalı ! lzak zeki adam, ikinci ret ede ninsanlar halinde cebinde 
kol diirtüşünün de ne demek iste. kileri çıkardı, sofranın üzerine 

İstanbul Belediyt!Sİ 
Şehir Tiyatrosu 

Darül'.ıedayi Temsilleri 
Suvan.! 

;aot 21 ,10 
MUCI tL 
Yazan: R. d• 
Fl~r• v• t". 

Craisset. f ~" ·ô 
me eden: 1. Ga• 
lip bey. 

Muallim ve talebe aeceoi. 
3 perde 2 tablo komedi_ 

Darülbedayi 
den: 

müdiriyetiıı· 

Balet dersleri için talebe ka· 
bulü yakında kapanacaktır vü· 
cutlan dansa müstait genç ha· 
nım:arın şimdiden her gün da· 
rülbedayide rejisöre müracaat· 
!arı lazımdır. 

".'Willi11el,, in edebi romanı: 18 - doviç.. Yedi düvelden sade lngilizi eksik. ha bira istedi, biraz şaka ettim, 
- O da ne?. - Maşallah ... Maşallah .. (Ma- sarhoş olmut• bağırdı .. 

kileri pek anlamadım ama, onlar 
da buna benzer bir şey .. 

ROMAN - Ekmeğin içine peynır konur car kızının yanağını oktayarak) - Bağırdı amma, küfür de sal 
havyar konur.. Toy kız .. Çardaş bilir misin? Ha.. lamıf. Yavrum, Türklüğü müda· 

- Havyarı geç... Şuna bizim Visaen Çardaş... faa edemiyecek&in de geceyarıları 
peynir ekmek desene .. Ama da - Ya .. ya.. . buralarda ne işin var? 

Kadınlar locadan çıkmağa ha-
zırlanır. Hüseyin Efendi kapıY1 

tutar : 
- Ha. . Anlat bakayım,beıı 

- Sor bakayım. Macarca senı 
~eviyorum, ne demekmiş?. 

- Seretlek .. 
- Bak, bu kolay .. Mad .. mazel 

~ , seretlek .. 
Kahkaha .. 
- Ya şu yosma? 
- Anita .. 
- Cinsi .. 
- Alaman .. 
- Ona da sor, bakalrm. 
- lh libe dih .. 
- Anlayamadım, 

f........Jöyle .. 
-lh .. 

birer birer 

• Elini boynuna dolayarak 
- lh .. 
- libe 

Yazan: F alib Rıfkı tokgözlü ha.. - Rusun da çizmeli dansına - Suratına bir tokat ta mı çar-
- Frühte.. doyum olmaz. Fakat amma da bo- pamazsın?. 

- Lublu.. - Ya lıu nazlım? zulmuş. Gelin, sen hangi senenin - Efendim, ne kadar olsa ka-
- Leblebi gibi bir şey .. Bu - Meyve diyor. mühacirisin?. . dm .. 

Rusları siz bilmezsiniz, sevdiler mi. - Haydi ona da bir Topatan.. Arkadan bir Türk kızı sesi: - - Kadın mı, ne kadmı?. Ala-
kurtulabilirsen kurtul, soydular mı Furuht, ha.. Şevket Bey bizi unuttunuz. Ayol manın kadını olur mu? Hi, .. Hiş .. 
dayanabilirsen dayan, kaçtılar mı Yakasının düğmesini çözerek: biz de milliyiz.. Bize konsomas- Madam ... 
tutabilirsen tut .. Ne demişti?. - Fu .. ruuu .. ht ... Biz de fu- yon yok mu?. - Sus, Hüseyin Efendi. Nazarı 

- Lublu!.. ruht ettik. Ha .. Madmazl, biz de - Vay .. Bizim Fatma! Canım dikkati celbetmeyelim. 
- Hoşuma gitti yahu .. Şu be- bugün kamyon furuht ettik. Efendim, bunlar gariptirler. Kış· Garsonlar• kadının başına üşü-

nim yüzüğü verir misin?. Antika- Macar kızı şampanyasını yere tan sonra da meydan sizin! Fakat şür. Kadın korkudan ayılmıştır. 
dır. dökerken. Hüseyin Efendi başını artist olmalı ha. . Genç hafif bir selamla kadnıı dan-

Tombul parmağını morartarak çevirdiği için ipekli esvabrna bo- Birden aşağıda genç birinin ya- aa davet eder: 
akik yüzüğü çıkarır; Rus karısı ıaltır ve bir çığlık koparır: rundaki masada oturan bir kadın - Ne .. O kadınla oynuyor be. 
kahkaha ile alıp çantasına atar: - Söyle canına sağlık efendim.. bira şifesini yere çarpar ve bir - Vay gidi nesil, vay.·. 

- Parmağına uymazsa, söyle- - Hayır, esvabı kirlenmit te avaz haykırır. - Beyefendi, haydi kalkalrm. 

aşağıdakı züppeye benzemel11• 
Daha böbrekleri şampanyamııı 
süzmedi, daha kavunumuzu erit· 
mediler .. 

- Aber .. 
- Susss!!.. 

- Mais .. 
- Durrr!.. 

Bar sahibi gelir, kadınların kıı· 
!aklarına bir şey söyler: 

- Müsaade ediniz efendil11• 
mantolarını alsınlar. Bir dakik• 
sonra otomobildedirler. 

Locadan çıkarlarken, davıılıl 
üstüne on lira atılan orkestra, ı.eY' 
bek havaaı çalmağa başlar. 

~ :!> ~ yiver, kuyumcu parasını yarın ge- artık işe yaramazmıt. Hüaeyin Efendi Şevket Beyin (Şevket Beyin kulağına bir şey 
lip benden otelde isteyiverain - Ha .. Söyleyiver. yarın ter· yanından yarı doğrularak: söyler.) Garson, hesap.. Böyle Mehmet Ali: 
(gözünü kırpar] Hımın. ziye gitsin de hesap ne ise sorup - Ne o, simitçi ne demek?. yerlerde bizim gibilerin başına be- - Gece büyük bir kültürdii~ 

- J'ai faim. . bizim otele. . - Simitçi değil, Almanca bir la gelir .. Ahmet Bey, yavrum, dedi.Su havalandırıldığı gibi, zt.V 
Saçını sarsarak: - Ne diyor? - Aman Şevket Beyefendi ge- küfür olmalı... kızlara, söyle, şimdi bir Hürriyet de ara sıra gecelendirilmelidir.6 1ı 
- libe - Açmış.. liyor. . - Kime bu küfür, Türklüğe tepesine kadar gideceğiz. geceye yeni çıkıyoruz. Bizde ~~· 
- dih - Garsonnn! .. Bak Madmazele Yakasını güçlükle birleştirir; mi?. Vayy .. gidi.. Ahmet Bey tercüme eder: nüz gece, bir karanlık dehliz gıb11 

Bir çimdik basarak ~ et mi, salata mı. ne isterse ver.. Ceketinin bir düğmesini ilikler. A- Yerinden fırlayacakken Şevket - Je dois rester İci. insanı sıkarak, boğarak btınalt~· 
- dih be! Ben de seni dih.. Macar - Keyrek eçy sandviçet! vucu ile ağzını silerek : Bey kolundan tutar: - leh habe kein zeit. ya hastaneye ya hapishaneye c:ık= 

Gel gelelım, Moskcfa! Hangı pren - Bu da ne diyor?. - Buyurunuz, Beyefendi .. Bu- - Dur efendim, bakalım? Ço- - Ma eşte nem yöhetek! rır. Ne zaman buraya gelseıtı•f 
1 sestin se.'1?. Ah .. :ıh .. Nasıl baban - Bilmem, anlamadım ama, yurunuz .. Efendim hangi cennet- cuk ""' yapmış .. Baksana yavrum - Ne diyorlar bunlar? orkestranın üstünden bir biçak ~-

Batumu alır mı? Sokul bakayım galiba sandoviç İstiyoç ten İstersiniz? .. Macarı var, Ru. r.e oldu?. - Kimi burada kalacağım. di- rıltısı gecer eibi görürüm. Sc'•°' 
~~~~--~-~~----._~_.. ........ ._...ı~--~'"-~~.....;.~~-.:...-~--~...J~~----.....ıı..ı. ............. ~....ıo:.. ................ .._~L..-~~..Y.U......J:...ı..tinı.~-1liı:...ır.U....,Lı..~1-.ıu..-....ıc;J·nı.:·~ı.a.1.~·m...Jl.llk......ıl~·~ıı:.....0.·.1.ı:;;....~...1.ııı..l;ıiı.~~!Y'~Jg~~~ vard•r. 
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M ulıab ir mektubu Memlekette 

Avcı sultanın annesi Kendi 
Kurşunu ile •• 

sürüldüğü yer 
Zavallı bir çoban 

• 
nın 

•• nasıl öldü? 
Uç efsane ve Çardak - Çarda. Konyadan yazılıyor: - Kı-
kın ı•htı•yacı en çok neye? zılviran nahiyesinin Bulamas 

köyünden Mustafa oğlu Rıza 

ÇARDAK, - Çardak panayı· J 

rı her sene ağustosun 22 sinde bat 
1,.r ve 30 unda hitam bulur. Lipes 
ki kaza merkezi olduiu halde o
r,.da panayir kurulmaz. Ağusto
ıun yirmi betinci günü herke• bu
rada kum banyosuna &"irerler. Bu 
banyo airı ve ıızılara, romatizma 
lara, cilt ve ciier haıtalıklarma 
bire birmit ! Hal km bu banyoya 
iti.lı:atlan pek kuvvetlidir. Baıka 
rün banyo yapılmaz illi. ki o .. ün 
Yapılacaktır. Esasen çardak pana 
Yiriıün bu derecelerde rağbet bul
ınaamın bir sebebi de bu banyo 
meselesidir ı 

- KIZIL DELi SULTAN -

. Burada bir takım efaanele= iıit
lım: Süleyman Pata ordusu Çar
dak ovaıma iki kilometre meaaf• 
de konaklayıp oraya yedi kauk 
Çllkmıılar ve yedi hayvan bağla
tıııılar ve o kazıklar aelvi olmuı
lardır ! Bunlardan ilcisi hala mev
cut im4 ve kimseye bir dal kea
tneıine müıaade etnıezlermit ve 
orada evliya varmııl Askerler sal 
lllrla &"eçmeğe baılayınca aalıilde 
bıraktıklan Kızıl Deli Sultan ete
iine kum doldurmuı ve denize ser 
Perek sala doiru ilerlemeie baı
lıunıt ve sala yetiıip binmiıtir. O 
llrada kucaimda fazla kalan ku
~u da yere dlSktüğünden orası ge 
ru, bir arazi parçası olmuştur. Bu 
kurnun döküldüğü yerler, yanm 
ada gibi kalmıı ve ıı&hll ile bu ya
rı,r:nada arasında bir liman teşek
k!'I etmiştir ki elyevm burada mo 

l
torler ve gemiler barınmaktadır
&r ! 

Bunlar üç kardet İınitler. Biri 
~~la! Mu~dır ki Elmalı dağında, 
~g_en Emır Sultandır ki Buraada, 

~ırısi de Kızıl Deli Sultan nam di
ler Seyyit Alidir ki Rumeli Dime-
10kasında medfundurlar. O za
~an uydurulmut olan bu hikiye
~1 bizdeki batıl itikatlara bir nli
llıune olmak Üzere şuracığa yazı 
Verdim! 

~ALDE SULTANIN ÇARDAGA 
NEFYEDILMESI 

b Avcı Sultan Mehmedin valdeıi 
d uraya nefyolunmuıtur. Sebebi 

e Pek &"ariptir. Paditahın firatı-
1\a girmek için nöbet beklemekte 
<>lan bu kadm efendiye diğer bir 
kadın efendi üzerindeki mücevhe
ı·a.tı vererek kandırm.ıt ve nöbeti 
·ı · .ınden alarak paditahın yanına 
R'1rıni,tir. Paditah aormu•: Nöbet 
~enin değildi neden sen geldin? 
•tniş ! O da vak' ayı olduğu gibi 

•nlatınca: "Ya demek ki o kadm 
~tf!n~i .. beni aırm ve takıma deiit 
ıl · Surun onu Çardağa) demiı ve 
ethal buraya sürmüşler! 

-BEDESTAN-

k lluraaı 867 tarihinde Gazi Ya
h Up Bey tarafından süvarilere a
tl ır olmak Üzere yaptırılmıştır. Ka 

1 ~
4Unun iki tarafında iki mermer 

ı "ltın ve dahilinde de ayni sütun-
, a.'°dan 10 adet vardır. Bu sütun .. 
ı~"n adalardak• J,iliselerden nak 
ı)ltı~duğu rivayet edılmektedir. , 
b "hılde bu mermer sütunlardan 
.. "ika bir çok ağac direkler de 
•ard · G, .•r ve ahşap çatı bu direkler 
h,·- rıne kurulmuştur. Bedcstanın 

t~r çbir kı~eti ınİınariresi yok
tu · Panayırden panayıre açılıp 
d ~car eşyaları teşhir olunmakta .. 
ır. 

-MEZARLAR-

d C.azi Yakup Beyin mezarı bura
)' a. Ca.rniin a vluıundadır. Fakat ne 
.,."~ık ki o zaman yapılmıt olan 
d .~:ar tatları yerine yeni tatlar 
,tkldiği cihetle kıymeti tarihiye
le alrnamıttır. Gazi Yakubun ai
d:İ,ne mahsus diğer bir mezarlık 
~lttla- vardır ki buraya kadın me .. 

•gı diyorlar . 

...._ MUALLiM ŞEVK/ BEY -

ta 11.u kıymetli muallİın aslen Bul~ 
ı •ıata. 1 d H""k" · · ""-d . n ı ır. u umetımız 10 ar-
ı..,., 11 t•le kendisini Bulgariatanda 
ıı,,. .Peratif hakkında tetkikat yap 
ç.,~a &"Öndermittir. Mumaileyh 
•p aklıları irtat ederek bir ko· 
.,,,.•r~tif teşkil ettimlittir. Az za)• k " 61 aza ve 1558 lira sermı 
lltı 11Ydına muvaffak olmuştur. 
la.y;aYede ahali kooperatiflerin 
'ISoo "•_ını anlamış ve hankarun 
11ı;., hralık bir kredi açmasını te
"'"r ~yl~mitlerdir. Bu harmandan 1 

•p•r" ~•vardaki üç köy de bu ko
a.llirıı"Ş!e İ!tirak edeceklerdir. Mu 
Y4 •d"t vı:u Bey Seddülbahre beca 
G~•r" ı tnıtken halkın istirhamatı 
tıılt•tıne tekrar buraya iade olun
! ' Ur e·· 1 a.yd I' oy e kıymetli ve halka 
la, ı,.j,.j. muallimi bütün ruhumuz 

ır ve tebrik eyleriz. 

.._ HALKIN DERTLER! -
1( . 

_ . . Aladağ eteklerinde ölü olarak 
gmdakı fabrıka almazsa okkası b 1 t R b J k 
üç kuruşa düşecek ve çok muta- 1 u unmuş ur. ıza ço an ı 
z: .. nr olacaklardır. yapmakta idi. Sürülerini dağda 

2 - Burada yapılan nefis do- otlamaya bırakmış. köye ek
mates aalçalannı lstanbuldaki ko- mek almaya giderken "muzun 
mi rc;ıncular yok bahasırta alarak daki tüfeği bir çalıya takrlmış. 
ve ıçıne batka ıeyler katarak mek b ·· d t 1 t""f kt 

1 · d · 1 . u yuz en a es a an u e en tep ere ve sa1r aıre ere verıyor- .. 
lar ve hu suretle aalçaın kıymeti- çıkan kurşun zavallı çobanı ol-
ni düıürüyorlar. dürmüttür. 

3 -Tuz pek pahalıdır! iki hu- J • 
çuk okka buğdaya bir okka tuz kı soyguncu 
alıyorlar. Sekiz okka buğdaya bir k J d 
okka gaz yağı 15 okka arpaya bir ya a an 1 
okka teke~ alabilmekte. oldukla- ANTEP, 15 - Bir kac gün 
rından bah.ıal.e bu hale. bır çare bu evvel Kilis yolunda yolcu kam 
lunmaıını ıstırham edıyorlar. 1 1 1 d yon arını ve yo cu ar arasın a 

VATANIMIZIN KARA 
GÜNLERiNDE 

bulunan meb'usumuz Şahin B. 
i soyan ~erirlerden ikisi şiddet

Dütman jstili.11 zamanında mil- ı li takibat neticesinde yakıılan
li cephede çalııanları tetkik eyle- mıştır Tahkikat devam etmek
dİın. Bunlar meyanında Muhtar 1 ted'r · 
Halil, müderris Halil Efendilerle 

1 
• 

Halil Bey zade Ali Beyin İsİınleri 
hürmetle yadolunmaktadır. Çar-
dak kayıkçıları da kartı sahildeki 
Akbattan cephane ve aili.h tatı
makta yekdiğerine müsabakada 
bulunmutlar ve büyük fedakar
lıklar göstermişlerdir. Cümlesin
den Allah razı olsun! 

-HASILAT-

Delinin biri 
ADANA, 16 - Kendisine 

peygamberlik süsü veren Ab
durrahman isminde bir Arap. 
Ceyhan jandarmaları tarafın
dan yakalanmıştır. Abdurrah
man Medinelidir, burada Hür-

Burada 350 ton ya~ üzüm, 500 riyet mahallesinde oturmakta· 
ton arpa, 250 ton buğday 300 ton dır VP üfürükçülük cürmile iki 
yulaf, 700 ton karpuz, 100 ton kere mahkemeye verilmi,tir. 
bakla ve sair hububat hasıl olmak Bu adam son olarak Ceyhan ci
ladır ki köydeki feyiz ve bereke- varındaki Bilan kalesinin bir ko 
tin yüksekliği bu rakamlardan vujitmda çırılçıplak bir halde 
anlaşılır. Çardak ve Çanpazarı yakalanmı,tır. Bu düzme hoca 
Çanakkale vilayeti için mühİın bi 
rer varlıktırlar. Buralardaki re- verdiiti ifadede şunlan söyle
fah ve bolluk halkın çehrelerin- mittir: "Bana rilyamda Allah 
den anlatılmaktadır. Bununla be- tarafından peygamberlik paye
raher yukarıda yazdığım dertleri si verildi. Bilan kalesinde bir 
de vardı ki hunların izalesi hükı'.i - · define olduğunu işittim. Orada 
metimizin nazarından elbette kaç 
mayacaktır. çınlçıplak oturacak ve yalr.ız 

zeytin yiyecek olursam bu de
finenin bana bahtedileceği uy. 
kumda bir melek tarafından 
tebşir olundu. Define bi r mil
yon altından ibaret büyük bir 
hazinedir. Ben de yinni gün
d'en beri bu kovukta zeytin yi
yerek defineyi b.,kJiyordum." 
Fakat Abdurrahmanın yİne bir 
marifetler yumurtlamak içiın 
Ceyhana geldiğini haber alan 

jandarmalarımız kendisini defi 
neye kavuşamadan yakalamış

lar, Adliyeye tesl=m etmişler

dir. 

Ragıp KEMAL 

K AD 1 N 

-. 

-~~~·~·--•~ttM•~·~~--

Osman Şerafettin B. 
Marailyada Bahrıaefit haatalıkla 

n kongresile Viyanada inikat e
den tegaddi ve turuku hazmiye 
haatalıkları kongreıine ittirak e· 
den Dr. Osman Şerafettin Bey 
dlin şehrimize avdet eylemittir. 

Yeni neşriyat 

Şen çocuk 
Şen Çocuğun (9) uncu sayıaı 

çıkmıttır. içinde dilnya çocuk ede 
biyatmm en ııüzel parçalarile gÜ
zel masal ve hikiyeler, tiirler, ka
rikatürler, oıhht bil&"iler ve ıaire 
vardır. Çocuklarımıza ve aile ba
balarına tavsiye ederiz. 

-························--------

RADYO 1 
Bugünkü Proğram 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 or 

kestra, Kemal Niyazi B. ile arkadat 
1arı tarafından alaturka saz Seni~ 
ha Hanımın iıtirakile, 21 taganni. 

BOKREŞ (394 m.) 20 radyo Da
rülfünunu, 20,40 Giardan'in meşhur 
Andrea Şenier opereti . 

BELGRAT (430 m.) - 20 Fran
sızca ders. 21 gramofon, 21,30 Zag
repten nakil. 

ROMA (441 m.) - 21 haber ve 
l"ramofon, 21,45 karııık konser 
22,30 komedi, 23 ,en gece . ' 

PRAC (488 m.J 20 gazete haber
eri, 20,30 Milli tiyatrodan nakil 

O 
. • 

23,2 neı e veren şarkılar. 

ViYANA (517 m.) - 11.10 kon 
ferans, 21 halk konser, 22 eski Vi
yana şarkıları, 23, 15 dans havalarL 

~a.rd~~ t!'lkırun bir takım dertleri 
t'>n. Ö ı n~!'ra altında yazaca
"'•t;_.Yle unut ederİın ki hüku
d·ı. - .. ız b 1 tııı:.k,.t un arın ricalarını nazarı 

ı e alacaktır: 
ı; - B hn urada ş~k mikdarda ye-

Bu sene kadın kıyafetlerinde 
büyük değişiklikler olmıyacağa 
benziyor. Maahaza, henÜ7 son 
&Özü söylenıenin sırası gelmemi.;, .. 
tir. Bu resim Siyah krepdöşi.-ıcic~ 
öğle kıyafetidir. • Yaka •ıe man .. 

PEŞTE (550 m.) - 20 gazeteci
lik hakkında bir konferans. 20,20 
operadan nakil . 23,15 ı:ünün haber
lerinden sonra cazbant. 

VARŞOV A (1400 ın.) - 21 halk 
konseri, 23,30 muhtelif şarkılar. 

BERLIN, 1630 m.) - 20 konfo- ı 
rans, 21 iki perdelik bir komedi, 23 ' 

Reledlyede 

Sebze hali 
Yapılıyor 

Belediye 150 bin 
lira tahsis etti 

Hastalıklı 
Sütler 

Südün muhtelif 
renkleri 

ne ifade eder? 
Belediye lstanbuldaki sebze ve Sutün hastalıkları: 

Maarifi~ 

Millet 
Mektepleri _ .. __ 

Ay başından iti
baren 

tedrisata başlıyor 

/>ofiste 

Kabak 
Çekerken 

• 
Bazı gençler cürmii 

meşhut ha
linde yakalandılar 

meyva alını •atımını aıkı bir kon· Süt mikropların teaift altında bozu 
trola tabi tutmağı kararlaftırmıı- lur veya değitir. Bu hal İyi olmamak 
tır. Hali hazırda bu ihtiyaçlar la beraber hem muzir ve bazen de 
ıehrin muhtelif yerlerine dağıl- tehlikelidir. Bir kaç türlü aüt bozul 
mıt toptancılar tarafından küçük malarından bahsedeyim. 

Millet mektepleri önümüzdeki Polis memurları Galatada bi 

~~.~;!::'at~:r~~~~:"arif te!~;::~ esrarhane meydana çıkarını, V( 

veya seyyar esnafa tevzi edilmek- 1 - Mavi ıüt: Süt sağıldıktan bir 
tedir. Bu vaziyette ,ehirde aarfo- kaç saat sonra tabii bir halde iken 
lan sebze ve meyvanrn sıhhi mu- ıütil.n yüzünde mavi noktalar peyda 
ayeneıi, toptan fiat murakabaıı olur ve sonra sütün bütün sathını 
kabil olamamaktadır. kovu lekel~r kaplar. Bu sütten iı-

tiıleri mıntakalarda açılacak ders birkaç esrarkeş cürmü meshu• 
hane adedi hakkında tetkikat halinde yakalanmıtlardır .. Po
yapmaktadırlar. Bu sene de ihti- !isler Galatada oturan Karamr 
yaç nispetinde dershane açılacak 1 İsminde bir Madamın bir müd 
tır. K~r~lar A. ve B. olmak üzere detten beri evinde bir takım d, 
gene ıkı sınıf olacaktır. A. kursu- l"k nl l I k 

Bunun için Belediye bu toptan- tihaal olunan tereyağı yeıilimtrak o
cıları yani kabzımalların hepsini lur ve ayni sütten yapılan peynirin 
bir yere toplayacaktır. Şlnıdi bu rengi esmere ve mora yakındır, bu 
esnafın kısmen bulundukları Ke- peynir en fena peynirdir. 

na hiç okuma yazma bilmiyenler 1 a ı arı. t~p ayara onlara pE 
kabul edileceklerdir. ra mukabılınde esrar kabağ 

restecilerde bir hil yapılacaktır. Veremli inlderin sütü mavidir. Bu 
Hil için 150 bin lira sarfedile- anda ah1rın dıvar1arını, ~üte ait bü

cektir. Bu para bütçede mevcut tün kablan derh•I dezenfekte etme
olmamakla beraber belediye bu- 1 lidir. 

Sıhhiye vekili 
sanatoryomu gezdi 

nu ba§ka bir tekild~ temin etmis- J 2 - Kırmızı süt . san süt: 
tir. Heyeti fenniye bi.lin projesi- Bu hastalık ai.ridir ve sebebleri de 
ni ikmal etmit olup yakında İn~- ı mı.-"'Çhulduı ... . ~ızı sü.~, tatlıkan 
ata baıtlanacaktır. k.irmızı rengındedır, sarı "ut de por-

Sıhhiye vekili Refik B. evvelki 
gün Heybeliadadaki Verem Sana
toryomunu cezmiştir. 

Hi.1 ,ehrin ihtiyacına eöre ya- takal renğindedir, tadı dun1anda ku 
pılacaktır. Müstakbel lstanbul rudulmuş balık l•zzetindediı· . Bu hal Maslakta kaza 
plinına göre in~a edi1ecek hil i- bazı defa da hay~anın boyllcılığa ya- ı 
çin 2 milyon liraya ihtiyaç olduğu rayan olu yemes~le de .olur, v~yahut Antalya nakliye ambarı ıa-
anlatıldığından ıimdilik 150 bin 1 hayvan ,n memesı dahılendeki kan h"b" H M h t 8 • t ' . . k'" 1 . d k k ·1 1 ı ı acı e me eyın o o-
liralıkla iktifa edilecektir. ureyve erın en ·an ı:t ması e o ur. I .... 

3 - Aci süt hayvanın fena yem mobılını ıdare etmekte olan 
Halin intası ilkbaharda bitmiş yemeıi (külflü ot, mayalaım"ş şal- Kemal Rifat ef. dün Maslak yo 

olacağından bütün kabzımallar ğam, ve pancar yaprakları ve ilah ... ı . • • 

buraya toplanarak sıhhi kontrola J ihtiyar ineklerde ve aaiıtda olur, acı 1 !undan ılerlemekte ıken, makı
tabi tutulacaktır ş h · d"" · sıitiın mikroblan saridir.Sütü tehlil e 1 nesine arız olan sakatlıktan son 

b 
· e rın ye ıgı I dip arızanın nereden geldiğim anla- ı ·· .. ·· 

ae ze ve m" yvalar her sabah mu- k 1• d suratle agaçlara r•rpmış. ,ofor 
d ·ı k . H" . , ma azım ır .. - >' 

ayene e ı ece tır. alın zemıni S .. b d h ("f 
beton olacak h ı·· lü hh" 4 - ulu ıut: Bu sütün kesafeti atın an ve yuzunun mu te ı 

er ur sı ı ter- t d · t" k ·· ·· .. ·· 1 · d • • M tibati haiz bulunacaktır. gaye . a~ ır .. mavım ıra goı~unı..ışu yer erın en, muavtnı atyona 

Halin en büyijk faydaaı sebze 1 
ve meyva fiatlarının tenzil edilişi 
olacaktır. Belediye haftada iki 
gün hal borsası fiatlarını ili.n e· 
decektir. Bu fiatlar toptan flat
lar olacaktır. Halk bu ihtiyaçları 
nı perakende suretile tedarik e· 
derken, ili.n edilen toptan fiata 
göre mukayese yaparak aldannu
yacaktır. Halin bir kadrosu !ıulu
nacak bir umumi müdürü buluna
caktır. Hi.I teşkilat ve idaresi i
çin belediye iktısat müdürlü~ 
bir rapor hazırlamıttır. 

Bundan bir kaç sene evvel Kadıköy 
de İnfa edilen hl! bina11 baska 
müesaeaelere kiraya verilecekiir. 
Bu binaya şİındilik bir kaç talip 
vardır. Bunlar b urada muhtelif 
eğlence müeıa lcri açmak iste
mektedirler. Belediye bu taleple
ri tetkik etmektedir. 

Ekmek, fıranca1a 

vardn, ıcer111ne su konuldugu zan ı ta yüz veayağından yaralanmıf 
olunur halbuki hileli değildir küflü 1 d H ik" · de t d · it 

f · d ·ı . 1. ar ır. er ısı e aVl a ı-ve ena yem yemesın en ı eı·ı ge ı r • 
5 - Kumlu süt: •Ütün içerisinde na alınmışlardır. Tahkıkatta 

tebe,ire benzeyen küçük parçalara toförün ehliyetsiz olduğu ter ı 
tesadüf edilir, bu memeden hasıl o- bit edilmiştir. 
lan bir şeydir. 

6 - Tuzlu süt: hayvanın kanın .. 
daki (sel de audium) ın süte ge~e 
aile olur ve tadı tuzludur. Bu süte 
kann ağrısı veren madde çoktur. Bu 
'ütten yapdan peyniı·in kabarcıklnrı 
çok olur. 

7 - Fena kokulu süt: Bu koku 
balık ve sabun kokusunu andettr. 
Pislikten ileri gelir 

FERHAN 

Şark tezyini 
San'atlar mektebi 

Büyük buhran 
Geçiyor mu? 

Alman Başvekili 
Alman iktısadiya
tından bahsediyor 
PADERBORN . 17. A. A.- Volff 

Ajansından: Garbi Almanya iktisat 

Bu hafta ekmek narhı 
francala 13 kuruş olarak 
edilmiştir. 

S.5 \'e 

teabit 

F.ı~d.ık~ıda. Güzel San'atlar Aka· I alemi mümessillerinin huzurunda 
d~n.1111 ıttısalınde buunan Şark Tez- 1 bir nutuk söyleyen batvekil L. fon 
yını San'atlar mektebi, talebe kayıt Papen, büyük iktisadi inhidamm hi 
etınektedir.' Mektep ücretsiz _ve derı ı' t~ma e~ec~ğine dair olan al&metle. 
ler s~rbestır, Mektepte; tezhıp, şark rın belırmıt olduğunu beyan ehnıt
tezyınatı , ebri ve saire ile yeni Türk tir. 

' 

güzel yazıları talim edilmektedir ı 
P 

. .. · . lktı sadiyatın ıalahı için ittihaz e-
azarteıı ve er em u · · • · • • t 
12 

d 
15 

pk şd be f0 unleıı dılmıt olan tedbırler, semerelerını 
Memurin lokantası 

Belediyenin açacağı memurin 
lokantası müdürlüğüne sabık Ka~ 
dlköy belediyeıi idare miidüı·ii 
Baha B. tayin edilmiştir. Lokanta 
ay başında faaliyete geçecektiı· . 

Belediyeden yol 
parası isteyenler 

Teftişten avdet 

Erenköy 
Sanatoryomunda 

aaa en şe a ar nu us tez- · t" 1931 ı · ıu d 140 000 
k · ·ı . 'k f - ı· vermış ır. ey u n e 
ereıı ve 1 <1 vesı a otogra de ınü .. ki "d ·ba 1 · · 1 · ·. 

r•caat etmcl" d " ı t• en ı ret o an •ısız erın mıkta 4 
1 

..- n . 1932 eylôlünde 123.000 e inmit
ti~· . 

Borsada muamele gôren esham pi 

yasaları, yüzde 15 nisbetin<le art-
mı~hr. 

çektirdiğini haber almışlar vı 
derhal tahkikata başlamıtlar 
dır. Yapılan tahkikat müsbeı 
netice vermiş ve bunun üzeri . 
ne de takip hareketine girişi! 
miştir. Madam Karama f'vve-lk 
akşam evine ~ene bazı geneler 
davet etmiştir. Bunlar lh~an 
Hasan, diğer Hasan, Recep Vf 

Koço isminde beş delikanlıılır 
Madam Karama daha evvel he 
zırladığı esrar kabağını bunla. 
rın önüne getirmiş ve bir esraı 
samimiyeti baslamıstır. Taır 
bu sırada eve P"olisl.;r gelerelı 
kabak çekiştirenleri cürmii me~ 
hut halinde yakalamı,lardır 1 
Yapılan tahkikat netİcPsinde 
bunların bu P.VP sık sık devam 
ettikleri anlaşılmıştır. Hepai 
evraklarile birlikte Adliyeye 
teslim edilmi,lerdir. 

Bir tren yoldan 
çıktı 

Dün sabah Pendikten Hay. 
darpafaya hareket eden 9,40 
treni makasın yanlı• açılmaai
le yoldan çıkmışsa de kaza ol. 
mamıştır. 

Çarpıştılar 
Şoför Viktor'un idaresinde

ki 3002 numaralı kamyoI'et Be 
şiktaştan geçerken tramvay şlr 
ketine ait otobüs ile çarpı,mıt• 
her ikisi de hasara uğramıttır. 

AdlivPye verildi 
Bundan yirmi gün evvel F e

riköyde Bulgar mezarlığı civa
rında öldürülen Edirneli Yusuf 
oğlu Ahmedin katili olmak zan 
niyle yakalanan çoban Ali Adil 
yeye verilmiştir. 

-·-----
Amerika 
Filosu 
lngiliz donanması

na mü
olacak yerde • 

savı 

• 
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6 MİLLiYET SALI 

W. Mussolininin 
~utku 

s·rinci Sahifeden Geçen Y N Mukaddema Beyoglunda Pangaltı 

Z r 1 aziler da Altın bakaklda 189 numar>da mü 
.,.,.,.,._ kim iken halen ı..iame ta:2: ı n-ıeçlıul 

Her yerde buıunan Konıtantin Hıntkıılu El. 
ye. İstanbul ikinci icra memurluğun 

P Tu••rk Dost Rus Vut'UŞuyorJar dan: Kredi Liyone Banka11nın 1922 İsyan ile ihtilal • onsot -- seneai mayısından itib~ren 1932 se-

T •h• S J nesine kadar kasa icar bedelinden arasındaki fark Dün geldi arı 1 porcu arı Viyan ada ve Al- zim~etinizde alacağı olduğu iddia e-

ROMA 17 (A.A.) - Stefa (Eaşi ı ind sahifede) (Başı ı inci sahifede) (Başı ı inci sahifede) manyada dilen (ikiyüz elli bet) lira yedi ku-
l• Aı"ansı bildiTiyor: M. Musso Comte de Chambrun Şükrü Ka- müverrih Ahmet Refik, müder yet muntazam bir program tah J oldu ruı ile (yirmi bet) lira kasa kırma-

R "f M b"ıt· B kü vuruşma ar . . ni, bütün ayan ve mebusan a. ya, Numan ı at ve u ı ın • ris Köprülü zade Fuat, mü~- tında gezdirilmektedir. Dün ·· sı ve (on) lira Noter maarafı kı ce-
asının 20 bin faşist reisiin ve !eri M. ve Madam Ponaot'ya ve ris Behçet. Hamit, Ali Muzaf· programın öğleden evvel olan ViYANA, 17 A.A. - Dün Sim man (ikiyüzdoksan) lirn yedi kuru-

l Miralay Dodde a takdim etmi§tir. f kıl M" f mering varoşunda Nazi'lerle aoa- . "f . . h . 
ok kalabalık bir halkın dtopban Ba meruimden oonra oalonda bir fer, Ağa oğlu Ahmet. Tıp a· kısmı b°'} hıra . ~ıfştdı. ~sa ~ yal demokratlar .uasında şiddet- , şun maa faız ve meaarı ıcraıye acız 
ı~ı V enedik meydanın a Ü- iki dakika cörüşülmü~ müteakı· külteıi müderrislerinden Dr. }erimiz bundan utı a e " :-re li bir arbede çıkmıştır. yolile tahsile hakkında mezkılr ban-
ük bir nutuk söyleyerek de- ben M. Ponoot, Comte de Cham- . Şevket Aziz, Deniz lisesi tarih Taksim stadyomunda ferdı an-

1 
Naziler, sosyal demokratlan.n, kaya izafel•n ve vekiıleten dairemi-

~iştir ~: brun ve Numan Rifat B. le birin- muallimi Fevzi, raaalhane mü- trenemanlarmı yapmışlardır. merkezinde kain biı· binanın ,;nun J ze müracaat eden avukat Onnik Ef-
"Arkada,.Jar. isyan, bundan ci otomobile, Madam Ponoot da dürü Fatin. Fen fakültesi mü- Ondan sonra otf'lll'"rine avdet ı den geçmekte ~ldubk1"1 " •ırada tiyan Ef. tarafından vaki taleb üzeri-

s l b" · · t ri Şükrü Kaya B. le ikinci otomobi· d • · ; l .. -ı .. · . tufekler ahlmaga a§ amıttır .. 
am on M!l!le evve ınncı eş le bin.,rek, hükumet namma misa derrislerin en Hüsnü Hamıt. et?'lıt ed~ ve og e yemegını ~,.. , Birisi polu amiri olmak üzere ne olbapta tanzim ve berayi l•bliğ 
in 16 ıında Milanoda San Mar fir edilecekleri Perapalns oteline Ali Yar Mühendis mektebi mü m " er ır. . 4 kişi telef olmuştur. ı:ııübatirine tevdian tamfmıza gönde 
0 sokağının 45 numarasında gibnişlerdir. derriıle;inden Yusuf Razi, Tıp Programın öğledPn so.n r~kı ~azilerle. sos_y~lis0tl~r. bu ~~di~ rilen ödeme emri irae kılman mez-
enlm davetim üzerine yapılan Şükrü Kaya ve Numan Rifat fakültesionden Dr. Süheyl. mü. k smı ziva rctlere haared:lmış- ı lerın mesulıyetını bınbırlerının u- k" d b 

1 
d ~ L:ı 

1 1 tı B 1 b . k d k"k t ld k 1 O . . B \ 1 · t kt d 1 p l" 70 ur a reste u unma ıgınız terıu e lplantıda karar attın mı§ • · er ır aç n 1 a 0 e e a • derris İbrahim Hakkı, Dr. a- ti. Misafirlerımız resto ote- z~ı: e.nne ": ma ~ !r ar. 0 .'. 

"arihe geçen bu toplantıda bu drktan aonra Dolmabah~e sara· man Şevki Erenköy Kız füesi l liı>den otomobillere binmişler kıt1ıydı tevkkıf 1etmı5,ıır. E1 kdserraıksos1 bili\ tebliğ iade kılrnmıt olmasına ve 
\ b d b l yına gibnitlerdlr. ' 1. . Abd il h L. .,.. . . 1 ya emo ra tır. o•ya emo ra bu hususta zabite marifetile yapılan ınanların hep• ura a u unu felsefe mual ımı • u a. . a- Vf' • OP

1<apt ıarıı,vın~ gıt~ı· er- !arın binaları iual ve içerisine gi- tahkikat ise hali hazır ikametgiıhını-
or. Yalnız birisi eksiktir. O Resmi ziyaretler tif Nevzat. mliderrıs lzmırlı h dir. Orada knıcl·J..,~ ne ır.ıl>man rilmesi menedilmiıtiı·. Atayi~, ia-

d T • zın meçbuliyetini göstermiş bulun-a M ichel Bianchi'dir. Onu a· M. Ponsot saat 10,30 a kadar mail Hak'kı. Ali Haydar Emir, darları K"mal Rif t Beyi<> aıp de olunmuştur. 
masına mebni tebligatı muktaziyenin na teessürle hatırle.yacağız. otelde iıtirahat ettikten oonra rE'- müderris Ferit, Şekip. müder- Servet Bev müze l akkında ma Polisin tebll-"I 

f k · d M" I D ~d bulun " · il bir ay müddetle ilanen icrası teluır-Bu toulantıda herkes görüt• a atm e ıra ay 
00 

e - ris muavını Orhan Sadettin, 1 !(;mat verroi.şler VA müzeyı gez ViYANA, 17 A.A. - Zabıta-
! duğu halde Fransız aefaı·etanesİ· 1 

ırini anlattı ve konuşma ar ne giderek Comte de Chambrun'u . Evkaf müzesi müdürü Mimar dirmişlerdir. nın remıi tebliqi, Simmering arbe 
ok canlı oldu. Toplantının so. ziyaret etmittiı\Orad:ın Dolma- Sedat, müderris Dr. Saim Ali. Oradan P,ene otomobillerle deleri esnasında 8 p~lis mcınııı;u
unda hemen alınacak tedbir- bahçe sarayına gibni~ ve defteri muallim Ali Canip. Hasan Ali, 1 Halkevin,. ı:elen misafirlerimiz nun yaral.anmıt oldugunu taorıh 

;ı_ d n} ltt"f ki un" za -tmek auretile Reiaicumhur Ah C Al" R"f k k ~ fi • ·ı zi etmektedır. ~ haıoun a a a9ma ı a a c met evat, ı ı at. on. enm ,ere erme ven en çay Tüfek aleti teatioi !takriben 15 
ide edilmişti. Bu tedbirlerin Hz. ne tazimatnıı arzebnlştir. M. servatuvar muallimlerinden 1 yafetinde bulunmu~lardır. Bu dakika devam etrniılır. 
••lıcaları: PonaotN, ayni zRi~f atnBda 1ŞÜ:kr!i Ka; Rauf Yekta Yusuf Ziya Musa arada kafilenin kaptanı. reısı Arbeteler Zeitunıı, neşretmiı ol 
._, . . "k "d ya .,,., uman a . en :zıyare ' _u' E ' h • ,.. H F "d b • b" t b d b h" d" 1 - D!Srtler heyetmın 1 tı a etmlttir. Süreyya, Amasya meo usu • ve teknik evetı • • . . ı are du~u ua~sı. ır. ~ ı ~ u a ı~ 
1 -le alması. 1 aat. müderris Zühtü Ticaret o- heyeti reisi CevdAt Kerim Be- lerın mea ulıyetını polı~e ~tfetrnıt 

c • Batvekil lomet Pı. Hz. Şükrü •. b·. h . . l C d t olduğundan gece vaktı nüshaları 
2 - Roma üzerine yürtlye- Kaya ve Numan Rifat B. !er bi- dası umumi katı ı Me met vi zıyaret etmıs er ve ev e .. d -d"ılm"ıtt"ır 

1 . d . d . . musa ere c • ek olan gönUllü kol armın tef raz sonra Perapalas oteline gide· Vehbi, Zahire borsası umumi Kerım Bey e ıa eı zı:varet e- , 

riir etmi' olmakla tarihi ilandan iti
baren müddeti mezklire zarfında ve 
932-3604 dosya numarasile müddea-
bih borcunuzun tamamına veya bir 
kısmına ve yahut alcaklının takibat 

&rom 
• KnoU,. 

ahrsanıı 

sinir\eriniı.e 

hal< im 

ili rek, kartlarını bırakmıılardır. katibi Nizameltin Ali, Hereke derek çay zivafetinde bul°:n- Dortmand da lıarışık.~ıklar 
1 S- Siyah gömleklilerin si- Bundan baıka, Gildani patriği f b "k ""d"" .. R t Sel"m mu•tur Bundan Aonra misafır- BERLIN, 17 A.A. - Dun bur~ 

Paul Abot Habip Ef. Fransız ııe- a n ası mu uru eşa ' 1 
.• • • il . • · da iki defa son derece ılddetlı 

1 Uı altına çaitmlması. fareti ataıelerinden M. D'Andu· Sırn, müderris Salih Murat, lenmız. t~krar ote e~e ı:ıtmı' çarpıtmalar olmuttur. lşçi mahal 

icrasına dair icranın durmasını müt

telzim ıifahen veya tahriren bir iti
razı kanuniye ıerd etmediğiniz ye 
yine mezkur müddet zarfında ber
veçhi taleb borcunuzu ödemediğiniz 
veya itfasına tekabül etmek üzere ic 

ra iflas kanununun bu babdaki mad 
deyi mahsusası mücibince keza şifa
hi veya tahriri olarak mal beyanın
da bulunmadığınız surcotte hapsen 

tazyik olunacağınız gibi hakikate 
muhalif beyanda bulunduiunuz bal 
de bapia ile cezalandınlacaimız ci
hetle salifiil:zikr müddet içinde bor-

Mukaddema Beyoğlunda Ajia ha· 
mamı caddesinde it No. lu lr an B. 
apaı-tımanının 4 nu lu dairesinde mü 
kim iken bilahare Ru•ynya _ idip ma 

hali mezkurdaki ikr.met nhı meç 
hul bulunan Di.rıitri Çavuri efendi .. 

ye: lstanbul ikinci icra meıııurlu· 
ğundan: Yorgi Vasilyadis efendinin 
25-5-932 tarihli fatura mücibince 
zimmetinizde alacağı olduğu 611 ai· 
tı yüz on bir lira 81 kuruşun 61 lira 
ücreti vekalet ile cem'an balig oldu· 
ğu 672 lira 81 kuruıun maa faiz ~• 
masarif bacız yolile temini lahsili 

hakkında alacaklı mümaileyh< izafe· 
ten ve vekileten müracaat f:dcn av\. 
kat Kalınoğlu Bodosaki efendi tara
fından vaki talep üzerine olbapta 

tanzim ve berayi tebliğ mübaşırına 
tevdian tarafınıza aönderilen ödemt 
emri irae kdınan adreste bulunma4 

dığınız cihetle bili tebliğ iade kılın· 
mıt olmaıma mebni ve bu huıus za .. 
brta marifetile yapılan tabkik3l '1'8· 

raka11nda dahi halen Rusyada hulu

nup mahalli mezkürdaki ikaınctıra· 

hınızm meçhul bulunduğu kaydını 

ihtiva etmeaine mebni tebliiatı Jazi. 
menin bir ay müddetle ili.nen icı-aıı 
takarrür etmiı olmasına 932-2914 
dosya numaraaile bir ay :zırfındı 
müddeabih borcunuzun tamamına 

veya bir kıımma veyahut alrcakJr
nın takibat icrasına dair icranın dur 
durulmaımı müatelzem ıifahen veya 
tahriren bir itirazı kanuni serdetme
diğiniz aurctte ve yine müddeti mez 
kU.re zarfında borcunuzu ödem'!nİz 
veya itfasına tekabül etmek üzere ve 
icra ve iflis kanununun bıı baptaki 
maddei mahausasına tevfikan keza 
,ifahi veya tahriri olar beyar.ı!n bu 
lunmadığınız takdirde hapsen tazyik 
olunacağıruz gibi hakikat• muhalif 
beyanda bulunduğunuz halde İ•e ha 
pis ile cezalandırdacağınızdan ıali

fiizzikir müddet içinde borcunuzu e 
da ve borca itiraz olunmadığı suret
te muameli.tı icraiyenin -gıyabınız
da ve cebri icra ıuretile infazına te
veHül kılınacağı malumunuz bulun
mak ve olbaptaki ödeme emrinin teb 
Iiii makamına kaim olmak üzere •· 
!inen tebliği keyfiyet olunur. 

! 

r 
1 
1 

• 

Dörtler heyetine verilecek ran, Comte Stanialaa O•tı-orog, ııe- mühendis mektebi müderrisle- ı ler ve ıstırahat elmışlerdır · \elerinde gelecek intihaplar için 
alihiyetler. farcı müttetan M. Barbier, Baş- rinden Dr. Kerim, Celal Esat, propaganda beya.nnameleri ~atı· 

o zaman a&ylenmiş olan siyul ki.tip M. de Hardouin, Rıhton S !" Nil h t Mardin mebusu tan 400 kadar Hıtler'cl komunlst 
ıotuklan tekrar okursak bugfuı- Şirketl müdüril M. Canonge, Bo- e_ım z e' . . - Rıht m !erle çarpıımıılardır. 
:il ma1uatlarmı:r.rm göze o;.rpan ta2lar komisyonunda Fransız Alı Rıza, İhsan Abıdın, Erhııı:- Komünistler Hitler'cileri laf& 
evazuu ka11ıamda hayrete dllte· murahba11 M. Jean Poz:ıı~ ve B"f rul Muhsin, Me.ut Cemil. lla- ş• k tİ tutmuılar ve polialn raporuna na· 
h:. Fakat, bir ordu y{lrilrneie bat vekllet kalemi mahsua müdürü .biyat fakültesi muallimlerin. Jr e :zaran tabanca ile kortun .b!le at· 
adılı urada en İyi tartlar altın- Vedlt Beyler de otele giderek .. • mıılardır. Çarpııanlan bınblrln-
la ~bnalldlr. Ve mOmklln oldu- kartlarını bırakmı,lardır. . den Abdulbaki, Konya mebusu (Başı 1 inci sahifede) den ayırmak için :zabıta sopa ,,. 
.,, kadar as tellş uyandırmalı· Hamdi, Ticaret odası raportör yet tarafından antrepolar kayıt silah kullanın&ia mecbur olmut-
İır. Ba., Avnpa memleketleri· Şllkril Kaya Btgln :ılgafttl lerind- Hakkı Nezihi mual· lannm yeniden tetkik edilerek tur. Bir Hitler'ci ile tuadüfen 
.ın ·-n -amanlarda yapbklan Dün öfle üzeri Şllkrü Kaya B. 1• H"lmi z· il" ' Nı"ya I · t ktedı"r sokaktan ~eçen birisi aldıkları - - ,,.._ ı ım ı ıya mua ım aractırı maaını ı& eme . • ılrçok denemeler de bize gösteri· M. Henrl Ponaot ıerefine .... re• • .. ~ 

1
• kur,unların tesirlle ölmiiflerdir. 

•or ki her vakit olduiu ıibl o za· d'Orient'da bir ziyafet vermiıtir. zi, Dr. Neşet Ömer. A~dulka- Aldığımız m~ umata ~azaran Biri polis olmak üzere 12 kl,i a· 

cunuzu eda etmediğiniz veya itiraz 
eylemediiiniz takdirde muamelatı 

nan da bizhn kuvvetimiz basiret· Ziyafette Baıvekil lımet P~. Hz. dir, Hilmi Ömer, Tevfik, Dr. gümrük idaresı bu talebı k~bu- ğır surette yaralanmıştır. 
e hareket etmittir. Tabiye De ile Hariciye müsteşarı Numan Rİ· Galip Atl Beyler hazır bulun- le mütemayildir. Bu takdırde J olmak üzere keyfiyet 
evkülçen araamd" ne fark var• fat Vali Muhittin Ba,veki.let ka· muşlardır. de_ rhal teıkil .. edi __ Iecek muhtelit ıl • 

1
. • ı olunur. 

• il lht"lil araıında da o 1-mi mabaus mOdlldü Vedit, Fran k 1 iş ve ŞÇI 
:..::Y.,";d:. 

1 

ı;z sefiri Comte de Cbambrun, lctimada Türk tarihinin ana · hır heyet gumru antrepo an-
1 

. 

icraiyenin aıyabınız:da ve cebri icra 

suretile infazına iptidar kılınacafı 
malumunuz olmak ve olbaptaki öde
me emrinin tebliği makamına kaim 

iliınen tebliğ 

1ıyan ihtilalin içinde ancak an· Miralay Dodde, sefaret müoteşan hatları kitabının 8 inci medeni- nı asgari bir müddet zarfında .______________ Mukaddema Beyoğlunda Anadol 
hr Tam ihtilll aonradan hatlar. M. Barbier, Batkltlp M. de Har· I yet faslının taksimat ve tevziat tekrar araştıracaktır. Milliyet bu mlunda iı ile İfSİ aokak 

19 
numarada mükim iken el-

~a~ıl ki öyle oldu. ihtilalimiz douin, atate mililer mirale• Sar- il .. • d .. k t llk teftişte gümrük ambar ve i$tiyenlerc ta11auut ediyor. lı 
923 ııenes!nln birinci kilnununda rau bulunmuılardır. cetve eri uz~nn e muza era antrepolarında _, seneden 11e İffİ utiycnler bir mektup· 
rönüllü milis kuvvetleri ve büyük Yemek listesi ıu idi: cereyan etmış, noksan kısımla. be . b ld ya kaybolduAu lalı büromuza müracaat •t· 
~eclia kurulduktan sonra batla- Peynirli börek nn ikmali takarrür eylemiştir. 

1
n 

1
u yo a B~ t melidirler. 

"'-iki ,_. b"I hayretle bı· lstakoz Marney o~raten . . k an aşı mıştır. u eşya an repo.. f I 
':~~;~~bir ~~ ~~tk s>yJ.,~~li Sebzeli hindi kıza;tınaoı lttıhaz edıl~n mu arrerata t~v: !ardan hem de ambalajlarile be f arayan ar 
·amanı gelml tir. Zamanm b';'l!"' Salata ve dondurma fikan. her zumre, deruhte ethğı raber çıkanlmı~ bir çoklan da 523 _ Bir müessesenin muhasebe 
ıyanlan içinde en kanlı51 bızım Peynir, meyva ve kahve kısmın dörtte birini, bir şu~t ambalajları boşaltılarak parça, sini bqlı batına altı sene idare et-
ti olmuştur. içinde arhk hicbir Jsmt!t P!J. • M. Ponsot tarihine kadar yazarak o tarıh- parça atınlmıtbr. tim. Mükemm<!l franaızca ve daktilo 
.iyasi mahpus kalm~ış ola~ !3~• müllJlıatı te Ankaradaki cemiyet riyase- _,,..._.--- bifü bir •enç kızım. 40 lira aylıkJa 
ille'i ele gecirmek ıçln 10 kı~ının d ek . B I çalı,ırım. lst. P. K. 46 V. B . 
ilmesi kafi geldi. Fransır ih!il~l~- Ziyafet eonuında ve Eİyafet- tine gön erec tır. u yazı a- y • it J 
ıin•binlerce ve on binlerce ôlusil ten sonra Başvekil ismet Pı. ile cak kısanlar. tahrir heyeti tara eni a ya 
.onrad n olmu,tur. Far.kat, hu- Şülrrü Kaya B. ve M. Ponsot u- fmdan bir defa daha gözden ge a 
ıun böyle olmasını terör iatemiş- zun uzadıya ırörüımüılerdir. M. çı"rilerek kat'i şekillerini alacak Sefİrİ geJdı 
ir. Rua ihtilaline ırelince o da ae- Ponaot tehrimi:ze bir nezaket :zi-
<İz on kisinin kanma mal olm~ yareti yapmakta olduğundan, bu hr. Eser, 1933 senesi teşriniev (Başı ı inci sahifede) 
ur. Halbuki bizimki üç sene aur· mülakatta muallak Suriye mesele veline kadar ikmal edilmls ola Lojacomo Stella d'lta~~a vapurile 
nüt ve gençl~ln birçok kan~nı !erine tema• edilmemiş, umumi ıu- cak ve takriben 2000 • 2500 sa şehrimize gelmiı ve dun aktamkl 
,kıbnıttır. Bu fedakarlıtmuz •.~Y• rette muhtelif oiyaıi meseleler et- hifelik 2.3 ciltten terekküp ede trenle Ankara'ya gitmiıtlr. M. 
.etteki kı1kançlığımızı haklı goa- rafında fikir teati edilmiftlr. M. ed I Vincenzo Lojacomo ile berab~r re 
ermeğe klfidir. Birinci 10 ııene- Ponsot, latanbul'a geldiğinden ve cektir. Kitabın diğer Y i Fas 1• fikaaı ve üç çocuitu da celmı~ler• 
ı•m aonunda bulunuyonız. Ben• Türk ricali ile ırörüıtüğünden do- daha evvelce Türk tarihi tet-

ln h dir. t 
len beklediğiniz bu ıenen e•a layı memnun olduiunu aöylemiı. kik cemiyeti azalan arumda Yeni sefir, Palermo da doğ· 
,, değil ıelecek 10 sene için ne gör~ü~ö hüanü kabule te,ekkür taksim edilmiş ve yazılmaya muıtur 48 yaşmd~dır. ~4 yaşın~a 
ı11tündak1erimı bilmektir. <ıiddet etmıştır. . h 1 0 

.. kü • t" d diplomasi mesıetıne cırmı, mil-
i alkıılar). . . _ .. . Ziyafet saat 15 e kadar oür-, aş anmıştır. un ıç ıma a him bir çok vazifelerde bulun. 

Geçen on sene u;ınde ne buyuk ış- müş, M. Ponsot, Comte de Cham- verilen bir karara tevfikan züm muştur. Son vazifesi 1talya'':'m 
er batardığmuzı görmek için ctufı- brun ile birlikte Cercle d'Orient' reler heı- ayın 1 inci ve 15 inci ecnebi memleketlerde mesaı u
uza bakmak kafidir. Falcot ikinci 

00 
dan çıkarak .. ~efarete •. ır!hni~tir. ( günl~ri, bu günler cumaya ten mum müdürlüğü idi. M. Lojaco-

eneye doğru yürürken nasıl gidile- Mm Po:ısot ogle yemegını Mm de 1 • •• • mo umumi harp hatladığı zaman 

A•kert tebligat 

Askere davet 
Beyoflu Askerlik tubesinden: 

Kısa hizmetli 324 ve 325 doğumlar 

ve bunlarla mı&ameleye tabi askeri 
ehliyetnaıneleri bulunmıyuı elendi
ler sevk edileceklerinden 26 -10-932 
tarihine kadar tubede 
etmeleri ilan olunur. 

iıpati vücut 

lstanbul ikinci icra memurluğun
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmw 
mukarrer Kadın iskarpini 20-10-932 
pcrıembe günü sat 4 te Beyoflu l 1-

tildaJ. caddesi 331 No. lu mağazada 

birinci açık arttmna suretile satıla

cağından taliplerin ayni saatte ma
hallinde memuruna mÜt'acaatJarı i-

yevm ikametgahı meçbııl bulunan 
Nobar Çuhacıyan Ef.ye: lstanbul i
kinci icra memurluğundan: Kredi 

Liyone bankasının 1923 senesinden 
1932 senesine kadar kasa kirasın

dan zimmetinizde alacağı iddia edi
len (ikiyüz bir) lira 11 kurut ile no

terde yapılan 10 liraki cemen (iki
yüz on bir) lira (on bir) kuru~un 
maa faiz ve masarif haciz yolile tab 
ıili hakkında mezkur bankaya izafe-

ten ve vekileten daireye müracaat e 
den avukat Onnik Eftiyan Ef.tarafm 
dan vaki taleb üzerine olbapta tan
zim ve berayi tebliğ mübatirine tu 

dien tarafmıza gönderil"n Ö

d-e emri irae kılınan ad
reste bulu~dığınız ıerhi

le bila tebliğ iade kılmmıı olmıısına 
ve bu babta zahit• marifetile ) ııpı-

lan tahkikattan ise hali hazır ikamet 
ğahınızın meçhuliyeti göoterilmit ol
masına mebni teblipb lizimenin bir 
ay müddetle ilanen icrası tekarrür et 

mit olmakla tarihi ili.ndan itibaren 
ve 932-3605 dosya numarasile ve 
me:zkılr müddet zarfında müddeabib 

eğine dair direktiAer lazımdır. K~ Cbambnın'un misafiri olarak se· ! düf ederse ertesı gunlerı Da- Lizbon sefareti katibi idi. M. Lo
lime ait olandan ba!lıyacağım. ~ı- faretanede yemiıtir. M. v~ Mm rülfünun edebiyat fakültesi jacomo vazifesini terked~rek sil
in tcfinizim ve her zaman .old~ -~ Ponsot oefaretaneden çıkarak ve meclisi müderrisin salonunda nüllü oıfatile orduya gınnlt. ve 
:ibi bugün de bütün '?'"~'uliye~• ?· ı sefir ve refikasını!' ~efakat~d': toplanarak çalı•malarından yek memleketine bir çok hizmetler et-
mme alıyorum. Nehımıze ha~ım Boğaziçinde mut ıle bır gezıntı ~ mistir. Harpteki hizmetine muka-
dalım. Prcnıiplerfmiz~cn ıa,şm!ya- yapmıtlardır. diğerini haberdar edecek ve gö faten niıanlar aldıfı gibi, müta-

borcunuzun tamamına ve ya bir kıı lin olunur. 

. ım _ Andlarmuzı ycrıne getirclun. 1 Diin akşam Comte de Cham· rü'eceklerdir. lçtimaın hitamın rekede ihtiyat yiizbaşi olarak ter
t iiçbir ıcyde en ufak tnlzde bulun: brun tarafından aefarctanede M. dan Yusuf Akcora Rey, mane- hiı edilmittir. Düçe, M. Lojacomo 
ı nayalnn. Bugünkü sıkmtılarm mucı Ponsot ve refikası 'erefine huou· vi ~ükifatı pek büyük olan ya fevkalade murahhas unvanmı 
1 e ile geçiıtirilebileceğini düıünen- si bir ak,am yemeği verilm~lir. vermiştir. 
1 er Yolumıızdan ç~kilsinler. Ya bu aı Zı"yaf-tte Franaız kolonisinden böyle iste vazif.,. Plan zevata h H An 

c - ff k J d"I Sefir Reioicüm ur z. nm • untı bugünkü alatemin içindedir ve bazı zevat da hazır bulunmuştur. Tanrıdan muva a ıyet er 1 e· kara•y.' avdetlerinde itimatname-
' uml oba bir çare bulunwcaktır, ya- Q yerek celseyi kapamı,tır. sini takdim edecektir • 1 ıut ta bu sistemin bizzftt kendisidir. Bug n •• 
~ /e o takdirde kapitalizm yerine dev M. Ponoot sabahleyin tebirde 
1 et kapitalizminin kurulduğu memle- bir gezinti yapacaktır. Öğle üzeri 
1 ,etlerde ııefalet artmı~tır. ve kor Comte de Chambnın, sefaretane-

wnç bir bal almııtır. Sonra gençlik de bir :ziyafet verecektir. Bu ziya· 
J 1 . li 1 ş l nese esı ge r fette Baıvekil smet Pı. ile ükrü 

Bu mesele, hayatm zaruretlerin- Kaya ve Numan Rifat Beyler ve 
l 1endir. Önümüzdeki on sene içinde lngiliz sefiri Sir GeorFe& Clark 
1. ıençlere yer vermeliyiz.. Dünyada hazır bulunacaktır. 
ı •ençliği kıskanandan daha ihtiyar Reisicumhur Hz. bugün saat 

............ ,. .. __ _ 
Seyy~h•Rr azaldı 

Sevyah mevsimi şubatta baş
\ıya<.aktır. Bu sene ~elecek aey· 
yah kafilelerin,. ait listeler yakm
da ııelecektir. Maamafif ııeyyah 

acentalan işlerin azalmasmdan 
,ikayet ebnektedirler. ;;ç kimse olamaz. Gençliitin elimiz- 15 te M. Ponsot'yu Dolmabahçe 

kn mefal<!yi alarak hizım imanımız aaraymda kabul edeceklerdir. - .. ----.. ··-----·-
a tutu,maamı ve sağlam adonlarla Muhterem miaafirimiz yarm Rifat B. !erle Comte de Cham• 
timizi ileri götürmesini İ!liyoruz. sabah Toroı ekspresile Suriye'ye brun Cerde d'Orient'da verilen 

Pr. Yansen Anka
raya gitti 

Ankara'nın imar planını yaP
mıt olan prof. Yanaen, pli.~m tat 
bikine nezaret için Ankara ya alt 
miştir. 

Muhtelit 
Mübadelede t Buriin bütün ltalyanlarm atkıncla, gitmek üzere lıtanbul'dan hare- ziyafet eanasmda görütmüılerse-

'I ıuru;.,nda ve bütün dünyanın bar- ket edecektir . de, muallak Suriye Demiryola ve Muhtelit Mübadele Komisyo-
'trtlc bakan gözlerinde büyütmek ıa- M• k ) hl • emlak meoelesine yakından te• nundaki Ba,murahhaaımız Şevki 

) ediğimiz Romada ve Romanın do- uza ere er tmlf maı eclilmernittir. B. önümüzdeki hafta içinde, teda 

---------------1 mına veyahut alacaklının takibat ic-
lıtanbul dördüncü icra memurlu

ğundan: Tamamına 2000 iki bin hra 
kıymet takdir edilen Beıiktaı T et
vikiyede mukaddema kiı.ğıthane el
yevm Bostan aokağında 2 harita ve 
eski 29 mükerrer numaralı 964 artın 
35 santim miktarlı bir kıt'a arsanın 
tamamı açık artırmaya vazedilmiı 

olup 1-11-932 tarihinde fartnamesl 
divanhaneye talik edilerek 21-11-32 
tarihine musadif pazartesi giiııü saat 
14 ten 17 ye kadar htanbul dördün 
cü icra dairesinde açık artırma ile sa 

blacaktır. Artırmaya ittirak için yüz 
ele yedi teminat alınır, müterakim 
vergiler ile belediye resimleri vakıf 
icareai müıteriye aittir. 1424 numa
ralı icra ve iflas kanununun 119 un-

rasına dair ve icranın durmaımı müı 
telzim ıifahen veya tahriren bir iti-

razı kanuni ıerd etmediğiniz ve yi
ne mezkür müddet zarfında berveç-

hi taleb borcunuzu ödemediğiniz ve 
itfa11na tekabül etmek üzere İcra if 
lis kanunıınu bu baptaki maddeyi 
mahauaaoına tevfikan keza ıifabi .,,e

ya tahriri oarak mal beyanında bu
lunmaclığmız takdirde hapsen tazyik 

olunacağınız gibi hakikate muhalif 
beyanda bulunduğunuz halde hapis 

ile cezalandırılacajmız cihetle aall
fülzikr müddet içinde borcunuzu e-

ela etmediğiniz veya itiraz eylemedi
Dİ:z surette muameli.b icraiyenlıı al-

l LAN 
latanbulda Bahçekapuda Anadolu 

han No. 15 yazıhanede komisyoncu· 
lukla iıtiıral eden Mehmet Hilmi Re
yin kongurdato akdı için mühlet ita 
ıı zımnında vaki olan müracaatı İs
tanbul icra reisliği tarafından kabul 
edilerek icra ve iflas kanununun on 
birinci babı mucibice komserlik va
zife.sini ifa etmekliğim tekarrür et

mi, olduğundan: 1 - Munıa.ileyhte 

alacağı olanların 19-10-932 tarihıne 
müıadif çarşamba gününden itiba• 
ren 6-tl-932 tarihine müsadif pazar 
cününe kadar her gün anat 17 18 
arasında Bahçe kapuda dördüncü va 

kıf hanında 35-36 numaralı yazıha
neye veıikalarile beraber müı ıtcaa.t 
ederek alacaklarını kayt ettimıcleri 
ve bu müddet zarfında alacflkforını 
kayt ettirmemi§ olanların kongurda
to müzakeresinden hariç kalacakla
rı. 2 - Alacaklannı kayt ettirmit 
olanların 7-11~32 pazarteai günün· 
den itibaren 16-11-932 çarıaınba giİ 
nüne kadar her ırün l 7·18 araaında 
mezkilr yazıhaneye müracaatla ala
cak ve$ikalarmı tetkik edebilecekle· 
ri.3-Alacaklannı kayt ettirmiı olan 
lamı 19-11-932 cumartesi günü saat 
15 te mezkür yazıhanede vukubula
cak n!acaklılar toplanma11na gelme
leri ilin olunur. 

Komiaer Kemal 
t ayisiyle bütün ltalyan kalbi olan bu dd dil b")" vi için gibnit bulunduğu Avnıpa 
t· eydanda Venedik me:ydanmda top a e e l ır Dün de haber verdiğimiz gibi dan avdet edecektir. lstanbul ikinci icra memurluğun-
r 1111mıı bulunuyorsunuz. Bu mey- Mu·"•'· Suriye meselelerinin Suriye Demiryolu ve Türk tebaa· Komisyonun bitaraf reioi olup 

auaa S • 'd S • t-bau ı d dan·. Bır" borcdan dolayi mahcuz ye 

yabınızda ve cebri icra suretile infa. 
zma teveuül kılmacaiı malümunuz 

bulunmak ve olbaptaki ödeme emri
nin tebliii makamına kaim olmak ü
zere ilinen tebliti keyfiyet olunur. 

tı landa fmperatorluk cliyebile~ğiıni:z halli için Dahiliye vekili Şükrü 11nın unye e, urıye c mm Cemiyeti Akvam içtima ann a 
d Venediğin sarayı bulunduğu için mi Kaya, ve Hariciye mü.atetan Nu- Türkiye'de bulunan emlaki hak- Danimarka'yı temail eden M. An- İstanbul ikinci icra daire.inden: oatılınası mukarrer olan yazıhane et 

,oksa Dantelmn, Michel Angelerin man Rifat B. )erle Fran11" sefiri lônda esas itibarile itilaf lliıl ol· deraon da ayın 23 ünde tehrimize itibaren 20 gün içinde evriı.kı müs- Bir borcun temini istifalı i~ mab- :rasinin 23-10-932 tarihine müoadif 
a rudretli ırkından olan. Franaızcayı Comte de Cbambrun arasmda ce- muttur. Bu noktadan müzakerele avdet eyliyecektir. piteleriyle bildirmeleri lizımclır. Ak- cuz satılması mukarrer ve htanbul- pazar günü saat 9 ile 10 arumda 
il ıiç bir zaman dofru konuşmasıDL reyan etmekte olan müukereler re bitmlt nazarile bakılabilir, fa· Şevki B. İn ve M. Anderaon'un ti halde hakları tapu ıicilleri:rle sabit da Balık Pazarında Peynirci ıoka- Galataela Kara Mustafa Pata cadde-
J"l iğrenemiyen vatan birliğinin kalple M. Po-·-t'nun ••brimize .,.elmea.I kat teferruata ait teşbiti llzım c• avdetinde komisyon heyeti umu• 

du ~ ,..... • t b" iki kta Lal hr Bu L olmıyanlar salıt bedelinin paylaıma • d 12 14 d t sinde Merkez Rıhtım Hanı arkasın-'- -imizde ilk at ... ini tutuştur ğu •e L. --bı'le du-n tevakkufa uir·-·~ en ır no "' mıt • no& miyeai toplanacaktır. gm a - numara a mevcu ya- . . t 
"' -. °""" -.....,.- d b · 1·-ıırlar Al"kadarla ela 116 Numerolu otomobil taınıra -lk defa Avrupanm en iyi :uk,,..\erin br. Dün Şükrü Kaya ve Nunıaııı talann müzakere.ine M. Ponaot'• sın an anç ..., · a nn zıhane Masa Kanape ve bahkçdığa .. ı. 
v len biridir diyerek 1ıalyanlan tllab -·---------· .. ·- nun avdetinden IOnr& tekrar baı· iıbu maddei kanuniye ahkimma gÖ- ait Levazım açık arttırma ile satıla- hanesinde bilmüzayede btrinci a.,.-
ı ılhna çağırdığı için kf'ndisine min- -k • kabri f . t -1-1--'nın" b"~- !anacaktır •• Demiryollar ..,~ em· Monaco'da yangın re tevfiki baraket etmeleri ve daha ca•mdan talip olanların 19-10-932 artırma11 yapılacağından talip olanla 11 ıettar olduğumuz Bonaparte ,u kar- enn ve baflld 

0 
bu "'"ı ıue- Ji.k meselelerine dair olan maka- MONACO, 17. A .A. - Zuhur e fazla malümat almak istiyenlerin " rın yevmi mezkurde mahallinde ha-l ııki sarayda daha bundan 96 sene ev Iİ olduiu için ura a u unuyor .. ı· Ca M . li • tarihine müsadif çartamba ıunu .. cal-

• ld . . . b da naz. velenamelerin bir kaç güne ka· den bir yangın p artın ole m 932-68 dosye numarasiyle mcmuriye saat 9 da mahalli mezkürede hazır zır bulunacak memuruQ& mura 1,ıı >el anneaı o uğu ıçtn mı nnı. t diğ · _Llıa!!r:..ıı~.ı-~f<~~'lllllı-~§i·i_iiü.ıımı~·i!t..<e,.dfiiılılmlJ!Oe~k<J.lll~n~·ıı..ı~hn;mjiıı.;vı;ıeöJb~irum!liiiYJio~n:lld!!a:ın.,;ftıa~z;!ila=..J~-..:.: ..... ....: ____ ..;. ____ ;;.......ı..;::::!...:~=...::.::::=:::::...:::;::;::.::;~:;:......;;;:;;;:;...ı..._ _ _ _ .._ _ __________ _._ 0<>lamnı bulunuvoraunuz? Hayır. Biriıi, muzaffer talyanın, erı ·~ 



• 
Istanbul Dtı"niz Levazım 
Satına ma Komisyonundan: 
1400 metre yatak yüzü yerli bezden pazarlıkla ihalesi 19 I. 

Teş. 932 Çarşamba günü saat 14 de / 

6065 adet muhtelif mumluk süngülü ve kılavuzlu ampul pa· 1 

zarlıkla ihalesi ı9 1. Teş. 932 Çarşamba günü saat ıs de 

Deniz Levazım ambarı için yukarda cins ve mikdarı yazılı 
iki kalem malzeır.c hizasındaki tarihte pazarlıkla ihale olunaca· / 
ğından talip olanlr.rın Ka5'mpaşa'da Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonuna müraca tları. (S458) 

Heybeliada Sanatoryomu 

Ho,hol; S•"•'°•Y•~ ~;?.:!~~~!~~ ~~~"~:::; il 
ıesi ile 7S adet kalın karyola battaniyesi ve 22SO kilo pamuk, 
.1ümuneleri ,·eçhile ayn ayrı aleni münakasa suretile rnübayaa 
~dilecektir. Münakasa 24 Teşrinievvel 932 pazartesi günü saat 

>n dörtte Galatada Kna Mustafa Pata sokağında İstanbul Li
manı Sahil Sıh!ıive Merkezindeki mübaaya komisyonunda ya· 1 

pılacağırdan taliplerin nümune ve fartnamelerini görmek üzere 
her gün mezkür merkez levazım memurluğuna müracaatları. 

(S209) 1 

Mülkiye Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimiz aynı 19 ncu çarf&mba günü sabah saat dokuzda 
lÇıl~cak ve derslere batl-acaktır. Müderris Beyfendilerle talebe 
efendilerin muayyen vakitte mektepte bulunmalan. (SS22) 

Çankırı Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

MiLLiYET SALI 18 TEŞRINlEVVEL 1932 

aası 
HER NEVİ 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDİLIR 

Defteri kebir, Y evıniye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elver· şlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kita Kısmı 

Holivut 
Her hafta karilerine renkli bir 
artiot resmi takdim edecclıı:tir. 

Taşrada mecmuamız• bulanu

yan karikrimizin lütfen mat· 
baam:za bildirmeleri rica olunur. 

Dr. A. UTiEL 

Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

Memleket hastanesine ilaveten inşa olunacak hariciye pavi
yonu (28762) lira {20) kuru, bedeli ketifle 27 /9/932 tarihin· 
den itibaren ve kapalı zarf usulile bir ay müddetle münakasaya 
konulmu~tur. Talip olanların 27/ 10/ 932 perşembe günü saat ıs 
te o/ıı 7.S pey akçesini hamilen vilayet daimi encümenine müra
caatları ve ihaleden ı&akal bir hafta evvel de taliplerin vilayet 
Nafia batmühendisliğine müracaat ederek kendi veya istihdam 1 

edeceği Fen meı::ıuru hakkında ehliyet tudiknamesi alması ve 
fazla tafailit almak iatiyenlerin Nafia Başmühendisliğine müra- KaraL:öy Börekçi frnnı sırasında 34. 

caatları ilin olunur. (S222) 

• 
lstanbul Gümrük Muhafaza 

Başmüdürlüğünden: 
ı - ( 2670 Metre astarlık 

( 8910 ,. çamaıırlık bez 
kapalı zarf ile kırdırmaya konulmuttur. 

2 - Kırdırma tartlan kiğıdmm taadikli suretleri Basmüdi· 
riyetten alınacaktır. -

3 - Kırdırma Batmüdiriyette kurulacak alım satım komis 
Yonu tarafında!l yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 8/11/932 tarihine raalıyan aalı &ünü aaat 11 
dedir. 

S - Her istekli, biçilmiş bedelin o/0 1.S ğu olan 279 lira 72 
kuruşluk muvakkat guvenme "teminat" larile belli aaatteo eYvel 
konıiıyona gelmele.-i. 

C - Örnek: İatanbul Gümrük Muhafaza Başmüdiriyettedir. 
latekliler orada görebilirler. (SS24) 

Tıp Fakültesi Reisliğinden: 
Tıp Fakültesi Çocuk hastalıkları deninde açılan asiıtanlığa 

~:lip o~anl_arın birinci teşri.~in 25 inci s~lı. günü sabahleyin olan 
tıguıa gıl"mek uzere fakulte çocuk serırıyatı hocasına müraca. 

atlan. ( SS26) 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Rtrinc; ıınd crıO\ehassaa 

(Babıali) Ankora caddesı No.60 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük ec

zahana.i ka..,..ında Saime ııo 
luoinıda 3 numaralı apartm.an. 
da 1 numara. - Telef- 4.4354 

TİCARET lŞLERl UMUM MODORLOGONDEN: 
Turkiye Cümhuriyeti ile SoYyet soıyıılist Cümfu.n-iyetleri itblıadı 

hükumeti aı·asında münakit Ticaret ve Seyrisefain muahedesi hükümleri. 
ne ııöre evvelce tescil edilmiı olan ve Türkiyedeki ıubesi cSoyuzneft • 
Elaport . Neft Sendikat > tesmiye olunan müeueaeainin Türkiye umum 

vekili haiz olduıru •elahiyete binaen ha lı:ere möracaatla kendisinin mu
vakkaten Türkİyeden gaybubeti esnasında müesseae ...,._ yapacağı it
lerden doğacak davalarda bütüıt mahkemelerde dua eden, edılen n 

üçüncü f'lllls 11fatlarile harrr bulunmak ve keadisiae verilen vekilet müd-

ı 
ıleti 31 Kanunuevvel 932 tarihinde hitam l>ulmalı Üzre Dimitri Ladnif 
Efendiyi Yekil tayin eylediğini bildinniı ve liıznaplen Ye9İkayı vemıiı

tir. Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık ııörülmüı olmakla ilan olunur. 

t.tanbul icra daireai itiraz mer
ciind-: Bey oflu Hüseyin aia ma
hallesinin yeni f"hİr manfuar cad

desi kapıuııl sokıılı 14 No. ı.. lıir 
........ ~-olup 

halen ikametııahlan meçhul bulunan 

Yani oğlu Miltiyadi Sotiryadiı e
feadi ae yani oi111 v uil efendinİll 

yevmü mürafaa olan 20 Teşriniev
vel 932 tari1ainde saat 10,30 ela 1 sbın 
bal icra itiraz nııerciinde !.·1-
dılı:lan veya bir vekil gôoda - "ilıle 
ri taktirde hi.ueleriain Aj'.avai hanı
ma olan borcundan dolayı satıı tar
zının tayini cihetine gidileceğini mii. 
beyyin itbu davetiye varakası ma
kamına kaim olmak üzere ilanen teb 
liğ olunur 

KARADENiZ l- 1 

VATA 
Vapuru 20 Teşrinievvel 

erşe 
ünü akf'Ul'I Sirk~ciden hard.et 

le Zonguldak, 1 nebclu, Samsun, 
Ordu, Gireson. Trabzon, Ri:ı:c v 

Hope'ye azimet ve avdet edece • 
tir. 

Fazla laf ilat için Sirkeci Yel 
!<enci hanındaki acentalığlll!l mt 
"1CaaL Tel · '>1515. 

Alemdar Z. Me .. r e 
Vapuru 

BÜL&...-.& 
VAPURU 18 Tq-rinicnel ..,ı. 

günü Zonguldak, 1 nebolu,Srurı 
ıun. Ordu, Giresun, Tralnon 
ve Rize'ye azimet ve av~etJı. 

ayni iskelelale Siiıme:ıe. V•k 
fılebir Görele ... Ü:ıy~'yc uirTa· 
yarak avdet edecektir. 

Acentesi: Ali.iye Han Nn. 1. 
T defor. 21 C37 

Fatih Mal 
Müdürlü~ünden: 

-

Fatihte eski Alipafa civarın 
da Miri miran Haaanpaşa ma· 
hallesinin Tekke sokağında 2( 
ve 20 11 No. lı iki bap hane ayr 
ayrı kiraya verilecektir. 

Müzayede müddeti 6 birine 
teşrin 932 tarihinden 2!; birin 
ci te,rin 932 tarihine kııdar yir 
mi gündür. T aliplrnn aalı giı
nü saat onda müzayedat ve i
halat komisyonuna müracaat 
!arı. ( 5291) 

Darüşşafak:ı JiseEİ 
MüdürlüWnden: 
Talebe için münakasa ile yar 

tırılacak 700 çift la: nduray ta 
lip olanların 24 teşrinievve' 
932 pazartesi günü aaat 14 lf 
ve münakasa şartlarını ııörmel• 
iatiyenlerin de her ı:ün Nunıoı 
maniyede Cemiyeti T Pdrisi:re-
ye müracaatları. (5Sl4) 

latanbul asliye mahkemesı 4 üaci 
hukuk daireainden: Müteveffa Ah 
met Raıim bey veresesi Naciye lla 
nım Rıfat, Mehmet, Ali, ismet Hil< 
met Mithat beylerle Muu~ez vıo 

Mukaddea hanımla• tarafından Seb 
zehane sokağından Mesut bey hanıı 
da 1-2 -rada Hulis birade.-Ier t 

carethanesincle Lorenaı Hulis efen 
eli aleyhine Fuzuli itğalden dol .. yi c• 

rİmUÜ ve 2000 lira tazminabn tah
sili daYUmclan dolayi miimailcyf 
Lerencu Hulis efendiye beray 
te.blii ıönderilen dava İıtidarı sure 
tı ·nümaileyhin mezkür yazd .. ory 
terk ederek bir ıemti me~hule gitti 
i• eyaniyle bili. lebfii iade edilmiı 
u bJttalep tablıibt hikiraliğ;ncc b' 
ay müddetle ili.nen tehlİğat icrasını 
w tahkilcatm27-11-932 tarihine mim 
elif pazar rünü saat 14 te talik ktlır 
IDIJ ve bu baptaki iıtida ouretiyle dt 
vetiye mahkeme divanhanesine taliL 
oh• '! obnalı:I• mümaileyb Loren 
ca H..tia efnclinin tarihi i.lindıut iti 
haren bir ay zarfında cevabuı. mah 
kemeye ita etmesi ve yevmi tahkikai 
ta mahkemede hazır bulunma•• aksi 
takdirde hakkında giyap kararı ver 
leceği tebliğ makamına kaim olmA1< 
Üzre !?'•zetelerle ilin olunur. 
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12 ay vadeyi 
değiştirmiyerek 

Elektrik Tesisatı 

FİATINDAN 

• 
istanbul Gümrük Muhafaza 

Başmüdürlüğünden: 
Ba9müdürlüğtbnüae ait ambann tamiri münakasası -

1 - Başmüdürlüiümüze ait ambarın pazarlıkla tamiri kır
dırmaya konulmuıtur. 

2 - Kın:luma tartlan kliıdmm tasdikli suretleri Batmll
dürlliiümtizden alınacaktır. 

3 - Kırdırma Ba9müdü~ükte kurulacak oluı alım saton 
komiayonu tarafından yapılacaktır. 

4- Kırdırma 20-10-932 tarihine rul-yan per9embe ailnü 
aaat 14 tedir. 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının İstanbul depo_ 
larından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kris al t z, kil su 36,75 kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381/2 kuruş 

Sandıkta kü , kilosu 391
/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde_ 
rilir1r Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 
5 - Her lateldi. biçllmit bedelin yüzde 7,5 ğu olan 13 lira 

38 kuruıluk muvakkat ırüvenme "teminat" larile belli saatten Adresı lstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 

• 
Nedir? 

• 
Istanbul halkını 
Bilhassa hanımlan 
Pek çok sevindirecek 
Bir ••• 

????? ••••••• 

Eyi -ve tam bit silıhat için 
muntazam bir lıaz:im J!ziındir. 

Tatli müleyyin ~ taami IAW 
olan Eno'a- "Fnıft Salt"" size 
bunu temin, mideyi takviye 
Ye barsaklari tanzim eder.' 

1 Liraya Yüzü le Kuttüyü YASTIK 
lsıanbu\"da ÇıkmakÇtlar, Sandalyacı\aida Kuştüyü Fabrikaaınd• 

kuşdlyünUn ldlosu 100 kuruş, yüzü ile yorgan 12, ~ilıc 10 lirad .ı: KuşıüyıW 
mahsus kumqlar bulunur, Toptan satıfı tcnzilAı vardır. Tel. 23027 

Ankuı'da saıış mağaza" . SAL Tİ FRANK O 

Dr. HORHORONI 
enel komiayooa ıelmeleri. Telgraf adresi: fstanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

6 - Örnek lat. Muhafaza Bqmüdürlüğündedir. lıtekliler Mektep sokağından Zambak aokağma nakleden Dr. Horhoroni bu 
orada ırörebilirler. (5492) kere Eminönü Valide kıraathanesi yanma nakletmiıtir. Ve her giin 

-----------------------------------------------------11•--• haıtalarını sabahtan akf8Jlla kadar kııhul eder. ---~ 

TW.-~iye Cümhuriyet Merkez Bankası 
13 Birinci Teşrin 1932 Vaziyeti 

AKTiF PASiF 

Kasa 
Altın 11fi klloı. 
Banknot 
Ulaklık 

Q.5!5-191 

D•hlldeld Muhabiri• 
Altın safi kllog. S.848-10.5 
Türk Llr111 

Hariçteki Muhablrlen 

Alanı ııhv!likabll !!arbe!t döY!slor 

Haz.ine T•hvllleri: 
L'uuhte edilen evrakı nılı.tiy• hrfılıtı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine ınllkuı 
\iki ıediyıı 

Cüzdan 
~· rne:dat 

13.899.270,94 
8.855.Sl7,-

432.82S,13 

5.412.827,02 
522.881,88 

1 Lira 158.748.56)!,

! ·: _3.138.563.-

Lira 4..937.086,36 

Lira 

12.687.411,07 

5.935.108.85 

119.695,28 

155.610.000,-

Sermaye 
Tedavtildeki Banknotlar 
Deruhte edilen "'"la naktlye 158.748.568,-
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine tovflkuı 
vaki ıediyu -8.138.563,-

Derubte edilen evrd:ı nd:tlye baldyeai 155.6!"0.000,-
Kartılıl\ tamamen altın olarak tedavüle nz ı4U .. f....:Ur="::•c_...;&::.6:::8::8:.:.5.:::;89,:r.0:.:8:....1 

Vadeaiz Tevdiab 
Döviz mevduab 
Muhtelif 

Lira 
15.000.000,-

164.198.589,98 

Q.066.1168,78 

1.263.411,78 

14.684.478.58 

übım ve I Deruhte edilen evrakı ııd:tlyı 
TıhvilAt l karşılığı ( itlbartkıymetle) 
Esham ve Tabı llAı 1 

. ll7.125.82Ş,
" 955,000,- SS.017.911,36 

14.414,0-ı 

4.56 1.802.81 

!.266. 903, 1 ( 

Altın ve Döviz üzerine aYaaa 
Hiaaedarlar 

uhtelif ,_ 
_Nehari 1 
1 Mabeyincilik ve 

Nişantaıı'nda liii!iiii!! Leyli 

Halil Rifat Paıa konaklarında 

Yekun 

Şişli Terakki Lisesi 
Tesis tarihi; 53 sene evvel 18711 tarihinde Sellnik'ıe. Anı, ilk, Orta. 
1 ~se sınıfları - Fransızca, lngilizce kurları. Kayıt muamelesi: Hergün 
10 dan 17 '" kadar yapılır. Ayrı ayn biaalarda kız ve erkek ıalebeve 

mahıu", lcvli ıtHkil!tı mevcuttur. Talimatname gönderilir. . 
Kız 1 Telefon: 42517 - Erkek 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Mübayaa Komisyonu Riyasetinden: 
Bakırköyde kain Akliye ve asabiye hastanesi için lüzumu ~ 

'- (2000) metre yerli elbiselik kuma9 olbaptaki tartname9İ ve 
aümunesi veçhile ve 8 Teırinisani 932 ealı günü saat 14 te aleni 
münakaaa ıuretile ihale edilmek üzere münakaaaya konmuttur. 
Şartname ve nümuneyi görmek istiyenlerin komisyona müraat
ları. (541!)) 

- - - --
224.SI 3.346~ Yekftn 224.~ 13.346,02 

$· 

lakoato h a ddi 0o 7 altın üzerine avana % 5,1/2 

Devredilecek ihtira beratı 
" Çetme intaat, iskelet inıaatı,de 

mir İntyl vesaire ve onlardan mn· 
nıul ebniyeleri doldunnağa mahsus 
inıaat unıuru" haklunda 14 Tqrini 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştababetinden: 

Merkezimiz için kapalı zarf usulile alınacak olan bir Dizel 
motörü için 3 Tefrinisani 932 tarihinde saat 14 te münakasa 
yapılacağından taliplerin şartnamesini almak üzere Galatada Ka 
ra Mustafapafa caddesinde merkez daireeinde Levazım memur
luğuna müracaatları. (5441). 

1 evvel 1930 tarih ve 1042 numara ile 
Sanayi Müdiriyeti aliyesinden istih
sal edilmit olan ihtira beratı üzerin
deki hukuk bu kere batka11na ferağ 
veya İcara verileceğinden mezkUr 1-------------------------

ihtirayİ satın almak vefa isticar et- Barut ve Fış· ek inhıs· ar 
mek anusunda bulunan zevatın İs-
tanbulda Bahçekapucla Tq Hanm- id • d 
da 43-48 No. larda kiUn H. W. aresın en: 
STOCK Efendiye müracaatları ilin 
olunur. 

Efzayit Suat hanım 
TÜRK KADINI 

hal.km:!o \eni yazmıt olJuğu eseri 
çıkmıtlır tevzi Mahalli ikbal 

Kitaphaneaidir. 

Ecza tüccarlarının ve fabrikatörlerin .. zan dikkatine: 
Memleketimizin bütün ihtiyacını temin edeceK surette fab· 

rikalarımızda ietihaal edilen sınai ve Türk Kodeksine tamamen 
mutabık ispençiyari ıulfat desut aalıta hazırlammttır. İhtiyacı 

olanların gümrük ve saire gibi muamelatla meıgul olmadan kısa 
bir zamanda sipariılerini temin etmek ve beyhude harice paramı· 
zı çıkarmamak üzere idaremize müracaat etmeleri. ( 5349) 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kitapları eıı 

ucu:ı: satar, Beyoğlu, latikl81 cadde· 
si 390, laveç sefareti kar~111nda. 

MACAR ZlRAA T MAKİNELERİ FABRİKASI 
Hofherr-Schrantz-Clayton - Shuttleworth A. Şirl•eti 

Sirkeci Ankara caddMi No. 18 • 24. 
Her türlü ziraat alit ve makineleri - Motörler - Santrifiij tulum

balar - Değirmen teaisab. 

GAYET UCUZ FlATLAR 
Teklif ve kataloı İsteyiniz. 

Tekirdağ Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

14,693 lira 22 kurut bedeli keıifli Tekirdağ· Malkara yolıl11 

1 

da O 000 dan 16 ~ 000 kilometrolari arasında 5320 metrolıll; 
mahallin tamiri 3 / 10; 932 tarihinden 23-10-932 tarihine kadat 
21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuftılt• 

1 - Şartname, keıifname ve proje suretleri Tekirdağ vilaye· 
ti yollar baımühendisliğinden istihsal olunacaktır. 

2 - lhalei kat'iye 23. l0.1 932 pazar günü saat on altıda Dni· 
mi Encümence icra kılınacaktır. 

3 - Müteahhitlerin gösterecekleri mühendis ve fen memılr· 
lannın ehliyeti fenniye vesikalarının ihale gününden evvel T eki1 

dağ Baımühendiıliğine göstererek tasdik ettirmeleri. 
1 4 - Talipler (661) numaralı müzayede, münakata ve ihale 

kanununun onuncu mr.ddesindeki izahat dairesinde tanzim e.:!e· 
cekleri teklif mektuplarına yüzde yedi buçuk nisbetinde temıı:a• 
tı muvakkate vesaikile birlikte fen memurununa ait vesikayı Jef· 
federek 23/ 101932 pazar günü saat on altıya kadar vilayet pıe · 
kamına tevdi eylemeleri lazımdır. (5469) 

• 
Istanbul Gümrük Muhafaza 

Başmüdürlüğünden: 
Rumeli ve Garibce muhafaza mevkilerinin tamiri münakasa•• 

1 - Rumeli ve Garibce mevkilerinin tamiri pazarlıkla açı1' 
kırdırmaya konulmuıtur. 

2 - Kırdırma 9artları kiiıdınm tasdikli ıuretleri Baımüı:lii· 
riyetimizden alınacaktır. 

3 - Kırdırma Batmüdüriyetimizde kurulacak alım ıatıJll 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 23-10-932 tarihine raalıyan pazar günü saat 

14 tedir. 
5 - Her istekli, biçilmiı bedelin o/o 7,5 ğu olan 89 lira 78 kıl' 

ruıluk muvakkat ırüvenme "teminat" larile belli saatten ev>'el 
komisy.,na gelmeleri. 

6 - Omek: lst" Gümrük Muhafaza Batmüdüriyetindedir. t•· 
tekliler orada görebilirler. ( 5438) 

MlLL1YET MATBAASI 


