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NUSHASI 5 KURUŞTUR 
Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

Yerinde bir 
Mahsup 

Amerilrada ~ Reieliii 
l.tiı.·hab ~ter Wtıaoı , A'fl'Up11 
de.ıetlerinin ~)'a olan 
~an ıünün -- loalini al
da. lnıiltere ve Fr....a. Amerill& 
lıııa.iİmetine ayn •>'" biNr nota 
leTdi ederek, be7nelmilel borç· 
ı.,. -oeleainin miDake,....i -
lı.ıJi zamana mütevakkıf olduiu· 
"" ileri aürdüler ve bir karara ••· 
"""IY• kadar 15 ı.a-.-lde 
•adea; gelecek olan taluitlerin 
1eeilini rica ettiler. 

Binaenaleyh Reiaicümbur Hoo
•er-, gider ayak, 7eni •e bu den 
~..Jalnız Büyük hıırpteld ı.ıip cleT· 
-eri ıamil olan bir moratoryomu 
lı.bul veya ret tıldarmdan birini 
lerc:ib ebnek gibi ağır mes'uli
)_et altında bulunuyor. 1931 aene
::"'de Hoover tarafından ilin edi
~ bir senelik moratoryom,bu dev
... ~ ziyade Almııııyanm mali 
•aziyetini kurtarmak makaadma 
llıatuftu. Hoover moratoryomu
,,_ göre, Almanya galip de•letle· 
~-tamirat borcu vermiyecek, OD· 
-..., Amerikaya olan borçlan 
•Yııi müddet iç.in tecil edilecekti. 
l'-uz 1932 aeneıinde Hoover 
llıoratoryomu biter bitme:ıı, Lau
"'11.ne'da bir konferans toplandı 
•e bu konferanata Almanyanın 
laınirat borcu meaeleai halledildi. 
~k Almanyadan alacaklı olan 
evletlerin Amerikaya olan borç· 

~':'. meaeleai halledilemedi. Hal
~ bu devletler Almanyadan O· 

""' alacaklannı, Amerikaya olan 
~eklerile mabaup ederek, 
.. Ynelmilel borçlar lizerine bir 

'iiııger çekmek isti7orlardı. 
, Amerika Reiaicumbunı, Ame· 
~ tamirat itinde hiçbir ali
....., olmadığını aöyliyerek Lau
~e konferan11na kartı likayt 
""'lınıtb. Amerika iki neırl borç 
"'"-ııında bir münaoebet görme
lııelde beraber, lngiltere ıre Fran
~- arada böyle bir münasebet 
~ükleri aaribtir. Ve bu gÖJ'Üt-

, · Lauııİt.nne • konferanamdan 
~ra imzaladıklan bir mukaYele 
1 de teyit ebnitlerdir. Maka,,. 
~::öre, Lauaanne'da tamirat 

hakkında verilen karar, 
~rika ile borç maeleainin hal
~ baiflanmııbr. Eler Amerika 

borçlar meaeleaiade anta,ılacalı 
elııra., Laaaanne -ırat muka0 

~eai de mer'i olacakbr. Anlatı· 
~dıiı takdirde eald Y oung 
- tekrar clirilmemekle ............ 
laınir,;.t meaeleai tekrar müzakere 
"dilecek tir. 
• . AYrapa devletleri, Amerika 
llıtibabatmda hangi fırkanın ka
~calmı ırörmek için ıimdiye 
-ar bu meoele etrafmda Ame
~e temaa ebnemiflerdl. Şimdi 
ll.:'-lınilel borçlar meaeleılnin 
i""OYer delil, a-ıt ile miba
-... ,,., balledileceli anlqılmq::j" Ve eğer vaziyet ı.hire müaait 
...._;.dı, Avrupa devletleri ba me-

bu ....... te 'mniyecelıler, 

~rtta yeni Reiaicumharun İf ba
.._ ıeçmeaini bekli)'eceklerdi. 
~k 15 kanunuevvelde takait
,...: vadeai ıreliyor. Eler yeni
.re.; bir tecil yapılmazaa, AvrQPa 
~etleri borçlanın •aktinde ten 
.ı.;_ - ebnemit borçlu vaziyetine 
~klerdir. Ba vaziyete dÜfs 
)-- içindir ki, it halledilinci-
1; ~ kadar Amerikadan tecil tale-
IJıde bulunmutlardır. 

d aeisicumhur belki, Avrupa 
~etlerinin bu ricalarını kabul 
ı.., · Belki de etmez. Fakat it 
ı.:-~~n_la bibnez. Acaba yeni Re
:"""Unhar iktidan eli.. aldıktan 
~a beynelmilel borçlar -le
;;: kartı vaziyeti ne olacak? in
~ bat mücadelesi de..am ed .... 
en, her iki fırka, borçlann ta
~le ve mukabilinde Amerika. 
İl bir iıtifade temin edilmedikçe, 
.laanıa aleyhtar olduklarmı aa
~urette aöylf'mitlerdir. Ancak 
lı• k Hoover, gerek Rooaevelt 
~ takım iatifadelere mükabil 
~la.r üzerinde müzakere müın
ıı., , olduğunu bildirmitlerdir ki, 

l&ledikleri pek aarib değildir. 
ı~ntihabat mücadeleainde aöy
t n &Özlere bakılırsa, Cumhuri· 
~n-kası, bir ivaz, umeseli A· 
~~an mallarına kutı ırümrük 
L~ ınin indirilmesi mukabilinde 
'ların da indirilmesini,. iltizam 

"kte idi. 
"-ııı aooaevelt'in Demokrat fırkaaı 
flıd ına söylediği &Özler aynen 
ıtıı.h;' "Eğer realist bir zihniyetle 
~ı...me edilirse, beynelmilel 
.ı_ t ve mübadelenin ihyaam
~ t~.vellüt edecek kir, tediyeye 
ı.;;: bul edeceğinden, borçlar iti 

c;:eaele tetkil etmes.,, 
~ riilüyor ki geı·ek halef, ge
'-e aelef, beynelmilel borçlar 
'""'- lesini iktıaadi vaziyetin ihya
'1111, ~~ğlamaktadırlar. Bu, cidden 
l>\.,_1Y1 bir görüttür. Ancak alı
t11y lı: !edbirler hakikaten bu ga• 
:\ı>,: ~ızmet ebnelidir. Halbuki 
'•tı l"lka, eaaaen zengin olan dev
•,~"• lehin,. bu alacaklanndan 
•,~!leç~rae, beynelmilel iktıaadi 
•~!n düzelmeaine doğru 
!'ı.. ıyetli bir adım ablmıt ol
~· Avrupanm ve bilhaaaa 
~;,.d' Avrupanın cok müzayaka 
' ' "l olan devletleri vardır. Bu 

et er de A..-.~rilcııtv• ıu,._1 .. 

alilere • 
ır Tamim 1 dı •• • un 

Valiİer mürakabe va-1 İçtimai 
. f .. d h k Muavenet 

l Hiç bir 
İhtilaf yok •• 

1 

zı esını a a sı ı · ---
• · Halkevi yardımla- Fürugt Hz. nin Ada

nada beyanab 
ADANA. 14. A. A. - lran 

Hariciye Nazın Füruii Han H:ıı. 
mai7etindeki zevat ve bükilmeti
miz namına kendilerine refakat 
eden mi!ınmMlarlan olduiu hal
de Toroa ekıpreaine bağb huıwi 
vagonla bugün aaat 16.6 da teh
rimize gelmitler ve vali, jandar· 
ma kumandanı, polia müdürü B. 
lerle lran tebaaaı ve mektepleri
miııde okuyan lranlı talebeler ta
rafmdan kartılanmıtlardır. 

Ve şedit yapacaklar.. naı ıenifletiyor 
lıtanlıill Halkevl ba ....ıa IMitçe

Devlet ve halk işleri en ameli 
ve faydalı 

şekiller altında görülecektir 

Dahili ve V ıekili mühim bir tamim yapb 

Dahlllge Velılll 
ŞIJJıra Kaga B. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
B. -.alilere çok mühim bir ta· 
mim ııöndermi9tir. Şükrü Kaya 
B. kan ve nahiyelerde de..let 

•e halk itlerinin en ameli ve 
faydalı, ayni zamanda kanunla· 
rmııza uyııun bir tekilde ııörü· 
lebilmeei için valilerin mes'ul 
oldukları bütün Vil~yet tetki· 
latmm gene valiler tarafından 
aıla bir surette murakaba edil
meııini beyan etmektedir. Kay· 
makam ve nahiye müdürlerinin 
kanunlara, nizamlara, talimat· 
namelere muhalif harekat ve 
ef'allerine hiç bir auretle mahal 
ve cevaz verilmemeııi böyle bir 
cihet varsa tuhih edilmek için 
derhal müdahale edilmeei e
hemmiyetle kaydedilmektedir • 
Şükrü Kaya Beyin gönderdiği 
tamim tudur: 

" - Kaza kayım.kamlannm 
uhdelerine mevdu vazifeleri iyi 
bir tekilde görebilmeleri ve ida 
rl faaliyetlerini vaziyet ve Jıi.. 
diselere göre tanzim ve tatbik 
edebilmeleri için vali beyefen· 
dilet'in kendilerile daimt auret· 
le alakadar olmalan ve onlan 
daima mürakabe altında bulan
durmalan ve kendilerini İ1"1•l 
etmeleri 23/ 12/931 tarih ve 
6315 aayılı tamim ile rica edil
mit ve bu buauaun tsniai için
bazı __,addm tatbiki latenil0 

(Dt!Y1UJJ1 S inci nbilede) 

Kadınlar blrlt(Jlndelrl toplanmada hanımlarımız oe 
Jıonferansçı M•dam Andre Relder 

Kadınlar mebus olma
ğa mı hazırlanıyorlar? 

Dün Kadınlar birliğinde bir 
toplantı 

oldu ve konferans verildi 
Bir kaç günden beri tehrimiz 

de bulunan Amerikalı feminist 
Mme Andree Reider dün saat 
17 de Halkevinde umuma mab· 
aus bir konferans vermittir. 
Konferansta Türk Kadınlar 
Birliği azaaı, tehrimizde bulu· 
nan bir çok ecnebi kadınlar ve 
genç talebeler hazır bulunmut
lardır. Konferansa Dünya ve 

Türkiye güzellik kraliçesi Ke
riman Halis H. da babası ile 
birlikte gelmittir. 

Mme Andree Reider'in kon
feransı bir saattan fazla sUr
müttür. Mme Reider bütün 
dünyayı dolatmıt, kadınlık hak 
kında tetkikat yapmıf bir femi
nisttir, Dünkü konferansta yap 

(Devamı Sinci sahifede) 

alnde • fazla İçtim.i mua•- kıı 
- ~ vermİflİr. Açdacak 
afbanelerden hatka tabail çaimcla 
buluma tıin.)'eai:ıı talılıeler için de 
panaiyoolar te.ııi tekarrilr ebnİflİr. 
Açılacak talebe jıanalyonlan için 
murlf veloileti ile uhabere edilmek 
tedir. Panaiyonlar f' billuuaa yükaek 
tabail ıençlilinin yatıp kalkman i
çin zaruri ııörülmektedir. Darülfü
nun arkumda tamir edilerek yurt it 

Halkeol reisi H•mlt B. 
hı.ezme karar verilen binanm önü
müzdeki den aenesi batmda faaliye 
te geçebilmeal için ~tdmaktadır. 

.Mahsulü 
Sigorta 

Zir-t vekaleti 
faaliyete geçiyor 

ANKARA, 14 - Ziraat •eki
letinin tetYilııile Ziraat Bankaaı 
ha- felü:etle"- uJ'fı ziraat 
-•·ıll..W .._... ~ .... 
mini karmak U.eniıılir. e. maJuat 
la :JU1ll ziraat emtitiilerinde bir 
içtima olacak, -.ı.r kararlatb· 
nı-ımr. 

Fırka grupu 
Toplanıyor 

ANKARA, 14 (Telefonla) -
Fniua srupu yann aaat -bette 
içtimaa davet edilmittir. 

Bi1' meb'us 
istifa etti 

ANKARA. 14 (Milliyet) -
Saımun meb'uau Aziz Hızır Bey 
aıbhi ahvaline mebni iıtifaname
aini Meclia riyasetine göndennif
tir. 

Ankarada zelzele 
ANKARA, 14. (Telefonla). _ 

Dün ırece aaat yirmi ikide kıaa ıü 
ren bir zelzele olmuıtur. Haaar 
yoktur. 

Mallarımız aley
hinde propa

ganda yapanlar 
ANKARA, 13 - Millet Mec

liaine ıu günlerde verilmek Üzere 
çok mühim bir takrir hazırlandığı 
haber alınmaktadır. Bir kanun 
teklifinden ibaret olacak olan bu 
takrir, yerli mallanmız aleyhine 
İ§ gören bazı kimaelerin tiddetle 
ceza görmeaini iıtihdaf ebnekte
dir. 

Bolivya - Parage 
ihtilAfı 

Birer müfreze jandarma ve po 
liı aelim resmini ifa etmiıtir. Ve
zir, buradan 8. M. M. reiıi Ka0 

zım, Batvekil lamel Patalar Haz
retJerile Hariciye Vekili Tevfik 
Rüttü ve latanbul valiai Muhiddin 
Beylere birer telgraf çekerek Tür 
kiyede bulunduğu müddetçe hak
kında gösterilen miaafirperverlik
ten dolayı memnuniyetini beyan 
ve Türkiyeden çok büyÜk İntiba
larla aynldığını bildirmittir. 

Vezir, valimize iki kardet dev
let araaında hiçbir ihtilaf kalma
dığını ve her iki milletin de büyük 
bir aamimiyet ve muhabbetle ku
calı;laımalarınm ırayet tabii oldu
ğunu ve lran konaoloabaneıi itle
rine ve tebaaaına kaqı gösterilen 
teshilittan dolayı çok memnun ol
duğunu beyan eylemiftir. 

Küba 
Faciası 

Köpek balıkları da 
afete karııblar 

LONDRA, 14 A.A. - New
y orlı:'tan Daily Mail'e bildirili- • 
yor: 

Kül>•nm Camasua7 mıataka
aında yükaelip 20 kilome- mu
rabbaı 'f'Üaatinde bir arazi kumı
nı istila eden 3 metre irtifamclakl 
met dalgaaı ile birlikte kara7a i
nen birçok köpek balıklan tara
fmdan dalsalar ar.....ıa çırpınan 
birçok lrimoeler parçalaDIDlfbr. 

Şlm4l)'e kadar 4alilı ıletik cıl
mut 195kadar c.- bulunmuttur. 

SAINTE CROIX 14. A. A. -
(Küba - Dahili)'e nazın ,en aaı 
2500 kitinin pe.._ı.e sinlrii tay
fun -•ında telef olmut oWatu 
na beyan etmiftir. 

Zaro ağa 
Sigarası! 

lngilterede en yatlı 
Türk için hususi 

bir sigara çıkanlcb 
Londra muhabirimiz yuı· 

yor: Burada uzun müddet kal· 
mıt ve herkesin, billıaHa Tıp 
aleminin alikumı celbetmit o
lan Zaro ağaıım latanbula av
detinden aonra. yqmın dokaa· 
na indirildiği burada hayreti 
mucip olmu9tur. Halbuki yal· 

DDn DefterdarlıJıta illi lçtlmaını yapan Jıomtsyon 

Komisyon dün ilk 
içtimaını yapb .• 

Yunan emlakinin süratle sa. 
tılması için tedbirler alınıyor 

EmlAk nasıl ıablacak? 

Gayri mübadillerin bonoları· 
na mukabil aatılığa çıkanlacak 
emlakin sür'atle müzayede ve 
satıtlarınm temini için tetkil o
lunan komisyon dün birinci içti 
maıru yapmıftır. 

Defterdar Mustafa Beyin ri
yasetinde toplanan komiayon 
azası Gayrimübadiller Cemiye
ti reiai İsmail MU.tak, Ziraat 
Bankası müdürü Alıaen, Tapu 
müdürü Agah Beylerden mils 
rekkeptir. 

Dün öileden enel toplanan 
komiayonda ııayri mübadille -
rin ellerindeki bonolara muka· 
bil aatıbia çıkanlacalı: -ıalrin 
çabuk müzayedeye çıkanlmaıı 
çareleri konuıulmuttur. 
Şimdiye kadar latanbul'da 6 

mülk bu suretle aatıbğa çıkan! 
mı9tır. Satılığa çıkanlacak o· 
lan bu emlaktan 300 kadan Zi· 
raat Bapkuma devredilmit bu 
ln-ktadır. 

Bu emlakin bine iblağ edile • 
ceti kuvvetle tahmin olunmak
tadır. 

Bunlann pürüzlü olup olma· 
dıklan Tapu kayıtlanndan da 
tetkik edilmektedir. Satılığa çı 
kanlacalı: emtakin ıayri müba· 
-4i1lerin iatibkaklanna t-keNj' 
ecleceji tahmin ediliyor. Bu em 
lik peyderpey aatılıta çıkanla0 

cakbr. 
Gelecek içtimalara Gayri mtl 

badiller Cemiyeti azumclan 
Nüzhet Bey ele iftirak edecek
tir. 

Bir liraya kundura, 
2,5 liraya palto!. 

On beş kuruşa da çalar saati 
• 
Istanbul halkı alışverişi hep 

Bitpazarına mı döktü? 
Eğer buırünlerde yolunuz diifer- dirain devrit Huan? 

ae çarfDIJll Bitpazan kapıamdan ha- Bitpazım, biç ıüphe yok ki latan 
ımızı fÖyle bir uzatınız. Aman ne- bulun en çok beımele çekilen yeri ... 

ASSOMSYON 14 A. A. - Pa- l ler görecekainiz neler. Bugünlük, ae-te çekmeden kimae 11rtma 
nıre ordaau Grand Chaco mmtaluı nıı: Avrupa ve Amerika deği, ırörılüklerimi ben ıize anlata)'DD: bir fey (iymiyor. 
amda Bolivyalılara kartı büyük bir bütün dünya Zaro apyı dün- - Tınırır tıngır ..• tıJıırır •.• ut aab- Bitpuannda mütkülpeıent olma-
taarruza giritmiılerdir. Minoz tab yanm en yatlı adıunıı olarak ta· yoruz ut .•. 2 liraya ut... mak ..,.tile nihayet 10 lira ile tepe-
)'UI d..annda iki çarpıpna olmuı nıyor. y abıız fU var ki, Zaro •· Sarquı bir l""9 i;retiliii untan den tınıaia (iyinebilir, kuketten 
tar. 60 kadar aaker ölmiiftür, &oluk p11baca ı...-.. bütün siyim ihtiyaçla-

olan zengin devletlere borçludur- ! devletler olduğuna ıöre, bir kıaım iadan onu Amerika ve Avrupa balıma ~::.anu )'ılıtarak ala- rmı:ııı ba karanlık çarpnın içinde te-
Iar. Amerikanın zengin devlet· borçlann devletten dnlete bir ya götürenler ancak tahat iıti- ? mln edrHlirıiniz. Tdnr tıkır ifleyen 
ferden olan alacaklannm biç ol- kıınn borçlann da dnletten ..'ıha· fadelerini dü9ünmütlerdir, bal· - Nu .. ulan Yllnlflımı bala konaol aaatleri IS kuruf&. .• Gıcır 111• 
mazaa bir kıamı bu borçlarla mah- aa verilecek borç olmau böyle bir Yeni tütün ••yı"ha- buki Zaro aJ>a ıibi in.anlar ar- Arkaauıı olqadılar: __._ ...ı. cır a)'aldaapılan sokuru .... aba ıu.. 
sup edilirse, bir lafla iki kut mabaap muameleainin 7apılmau- &a 15 - Saihcaila ıey ..__...., ..- •-
-----•- 1 rık memleket malıdırlar. Bura- )'llnlfb. hahimda paltolar 100-150 kuruta-·· 
vuruuuUf o ur. Yani hem mali na mani teıkil edemez. Ancak sında neler var? d b Biriai°•eai aldıiı paataloau tacril- Ucazlaiun bundan allaı can aaibil. 
müzayakada olan dnletler lngil- böyle umumi bir taafiyedir ki a Zaro ağa namına uaual bir , Herifin "biri kolundaki haYU dökül 
tere ve Franaaya olan borçlarm- dünyayı yeni Cumhur Reiıinin Uglhanın m Dhlm eBasları aiğara imal edildiği sıralarda, be etmek için ona ayaima geçirmek 

1 ten Ln-ka ··- Lılamach. Bır" u' - müı paltoyu gelip ır-enlerin bamu-
dan, hem de nıriltere ve Franaa hedef ittihaz eltili gaye7e doğru buglln 9 ıncı sahl'ede onun yqmı ktlçültmek iatey- - w-·"' r- """ 
Amerikaya olan bo-lanndan götürebilir. I' l kü...:"-"''-1 bu ha ywde bu iti bitirclikten &ODra kurum na cloiru uzatarak haiJnyor: 

·• ::--=...:.=.:.::.::.:.._~--"'.lmuıt_.sllK!lltl-1~~,jl .............. t_~..l~e=nn~·:_:~··~~: ..... ·::;:::..,.:'::en:·:.::r~a:d:a:.:~Y~'::.!.~la~ku~~ml~~°'~rta~da~d~ol~a~ı~'Y~:.._.,...,._J___::_:Aman~~~da~pal~t~~~-~a~m~•~ıı~d~a~ca~-~ 1 1 rlar. 1 1 _ ru u or: . . • 



... 
~ ;. 

Tarihi tefrika: 15 

93 / elaketleri 
ve İgnatief 

• 
93 den evvel Istanbulda 

Rus entrikaları 
- --

tlçllnca Napoleon 

Abdülaziz, kendisine ibti
yath ihtiyath ten:Ume edilen 
bu sözleri dinledikçe, hindi gi
bi kabanyordu: 

- Bak şu büytiklüğel lıte 
koca Sırp Beyi kendisinden ka
le dileniyordu. Padiıablrğın en 
büyük görünütü bu değil miy
di? İstediğine mülk verebil
mek, istediğinden alabilmek. •• 
Allaha mahsuı denilen bu imti
yaz, itte Allahm yer yüzünde 
gölgeıi olan kendisine de geç
mişti. 

Abdülaziz, için için böbür
lenirken, bir yandan da eadra· 
zammın yüzüne bakıyordu. Ali 
Paıamn çirkin yüzü bir kat 
daha kararmıt, çrrkinl~mişti. 
Diplomat sadrazam. itin nere
ye varacağını hemen kestirmiş 
ti. Zaten daha o günlerde se
firlerle konufDJalannda devlet
lerin Sırplara taraftar olduğu· 
nu pek ala ıeZınİ§tİ. 

lgnatief böyle işlerde ken
di görünmezden önce Franeız 
sefiri M. de Touvenel'i ileri 
sürerdi.Fransız sefiri,AJi ve Fu 
at Patalara çoktan beri Belgra
dm Türkiye için faydasız bir 
bela olduğunu anlatın.ağa çalr
ııyordu. Kafalar bu düşünceye 
İyiden iyiye alıtlırılddı:tan son
ra, Rus büyük elçisi de ite ka· 
rışmak, Sırp Beyine ve Sırp
lara kartı gösterilecek iltafı 
tahaoeoin Çar hazretlerince 
pek büyük bir memnuniyetle 
karşılanacağım söylemeğe bq
lamıstı. 

Abdülaziz, heybetli bir du· 
ruı almıttı. Cevap verdi: 

- Mihal Beye söyleyin: Bu 
ifleri ııadrazam ve hariciye na
zın pqalarla göriifıünler. On
lar hakipayimize arzederler. 
Münasip ve layık olan elbette 
yaprlrr. Müsterih olıunlar. Pa
yitahtrmıza hoş geldiler. l\lisa· 

firlerimizdir. Kendilerini mem 
nun etmek isteriz. 

Bu nutuk kendisine tercütme 
edilen Mihal Bey, tekrar padi
ıahm ta!htmm eşiğini iiperek 
ayrıldı. 

~ " * 
Babı&.lide Ali ve Fuat Pa,a

lar, Belgrat itini konufuyorlar
dıı . 

- Rus büyük elçisi Belgra· 
dm Srrp'a verilmesi Çar haz
retlerince de al'zu edildiğini 
günde üç defa tarafımıza tek
rar elyemektedir, dedi Fuat Pa. , ... 

- İtin fenası şu ki Fransız 
büyük elçisi de bu düşüncede
dir. Hattii. İmparator hazretle
rinin farkta umumi bir ihtilal 
uyandırarak ltalya, Macaris
tan ve şark meselelerini böyle
likle halletmeyi dütündüğünü 
bile ima eder. 

- Macar ihtilaline Rusya 
ve Avusturya kartı gelir. İta!· 
ya işi de Avusturyayı yeniden 
muharebeye götürür sanının. 

- Vakıa 1848 de Macarlara 
kartı A'VUsturyalu aciz kaldrk
ta Rusya aıker göndennişti. 
Lakin o zamandan beri ahval 
değişmittir • Avusturyanın 
1854 teki nankörlüğünden son
ra Çar'm yeniden Macaristana 
karşı ona yanlrmı müsteb'at 
görünür. 

- Amma Avusturya da kud 
retli devlettir. Macarlılar ayak
lanırsa kartı gelemezler mi der 
siniz? 

- Eğer yalnız Macarll ayak 
!anına karşı gelir. Amma, Leh 
liler ve Hırvatlar da isyana iş· 
tirak ederse, hele Fransa bun
lara sahabet eder, Avuıturya
ya ilam harbeylerse it müşkül 
olur. 

- imparatorun böyle bir 
siyaset takibi Pariı muahede-

Haftalık Edebt Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
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flARİCi HABERLER (n 11 .DA&il,.~J Rallis 
İstifa etmedi 

···-
Ancak başvekil bir 

cümlesini 
protesto etmiş 
ATİNA. 14 A. A. - Halkçı 

fırkanın nafiriefkirı olan gazete
ler, hususi tabılar ne.şrederek ha
ri~iye nazırı M. Ralliatin İstifası 
haberini tekzip etmektedirler. 

ATINA, 14 A. A. - Halkçı 
gazeteler, M.. Rallis'in istifa51 ve 
mumaileyh ile M. Çaldaris arasın 
da bir hadise vukubulduğu habe
rini tekzip etmektedirler. Yalnız 
M. Çaldaris, M. Rallis'in bir cüm 
lesini protesto etmiftir. 

Ayni gazeteler, dünkü reyden 
so·nra hükiunetin bugün programı 
m tatbika başlıyacağını temin et
mektedirler. 

Sofya'da tifo salgını 
SOFY A, 13 A. A. - Sofyada 

tifo salgını tiddetle devam ediyor 
Hastalığa tutulanlann adedi 300 
Ü bulmu,tur. Bunlardan yüzde 
dördü ölümle neticelenmektedir. 

Varşovada bir kaza 
V ARŞOV A, 13 - Burada bir 

bina yıkılmıt, 18 kiti enkaz altın
da kalarak ölmüıtür. Bu binanm 
yaıundaki birahane de biraz son
ra yıkılmı,tır. Burada da 40 yara
lı vard1r. Y ıkılınanm sebebi ma
ilim değildir. 

"·-··-·-----···----
•İne münafi olur. lngiltere ile 
Fransa araımda husumet uya· 
nır. 

- lngiltere, eski İngiltere 
değildir. Palmerston öleli beri 
Londra kabinesi AvrufM işleri
ne eski gözle bakmıyor. Hele 
Gladston'dan bizim için iyi bir 
teşebbüs beklemek abestir. 

- Avusturya sefiri de Bel
gradm Sırplıya verHm'esi çare
siz olduğu mütaleasmdadır. 

- Rusya, Avusturya ve 
F ransanm birleştiğ; bir talebe 
karşı dunnak bizim için imkan 
haricindedir. 
-Prusya elçisi de naıihat ola 

rak tarkta yeni bir mücadeleye 
meydan verilmemesini tavsi· 
eder. 

- İmdi, çare yok, Belgradı 
Sırpluya vermek boynumuza 
borç oldu demektir. 

- Lakin ne kadar aleyhimi
ze yazacaklar ••. 

-Ne yapalrm? Sı.ıbistanm 
ta öte ucunda, payitaht ile mu 
vasalası olmıyan bir kale için 
Suıbistanda yeniden bir iht"ilii.
le, belki de Rusya Ue ıaıuhare
beye de göz göre kendimizi a· 
tamaytz ya! .•• 

"' "' "' 
lgnatief davasmı kazanmış· 

tı. "Sırp tebeai sadıkai mülu
kiinenin niyazları üzerine" Ab
dülaziz Belgrat kalesini onla· 
ra füsan buyurmuştu. 

Ziya Bey, istediği kadar, 
Belgrat kalesini ihsan ile Sır

bistana 
Devletin etti tamamiyetini ia

tikm al. 
Diye Ali Pataya hicviyeler 

söylesin, paditah ihsaıu geri a· 
lıname.zdı. Hem de böylelikle 
Belgratta kapalı kalan bu ka
dar bin asker de ~rduyu hüma
yuna atihak edecekti. 

Mihal Beyin bakipayi pba· 
neye, sadrazam ve hariciye na
zrrına, saray erkii.nına gönder
diği ıükrane hediyeleri de az 
değildi .•• 

(Devamı var) 

• 

Borçlar hakkında 
Amerikaya iki nota 

lngiltere, Fransa bu meselenin 
yeniden müzakeresini istediler 

LONDRA, 14. A.A. - Hariciye ı meseleler baklanda 5 hafta gibi kısa 
nezareti, dün akşam <aat 19 da mat bir müddet zarfında bir itilaf husu
b! .. ata Vashingtondaki lngiliz sefiri lünü ümit etm<k mümkün değildir. 
tarafından borçlar hakkında Ameri- Geçen yaz böyle bir müşkil muva 
ka hariciye nezaretine verilmiş olan cehesinde Lausanne konferans't me
notanın metnini tevdi etmiştir. ~ais~itine inkitasızca devam edebil-

iki namevcut sesi,· biri Darül
fünun, öteki san' at 

Falih Rıfkı 8. in makalesi 

ANKARA, 14 (Milliyet) - Falih Rıfkı B. bugün "Hakimi
yeti Milliye" gazetesinin sao'at sahifesinde neşrettiği "iki na· 
ımıevcut" isimli makalesinde ezcümle diyor ki: 

"Eğer bir gün yeni Türk davasında hazır olup olmıyanların 
bir yoklaması yapılsa birçok mevcut sesleri arasına iki namevcut 
sesi karısacaktır: BlRl DARÜLFÜNÜN ÖTEKİ SAN'AT •.•• 

Gümrükte geni tedbirler 
10 teşrinisani tarihli olan bu vesi- mek için, konferansa iştirak eden ANKARA, 14 (Milliyet) - lstanbul gümrükler baş müdii· 

ka, 15 Kanunue~~elde vadesi hu~ül de.~letle~or ait t~diyatırun konf~• rü Seyfi B. geldi. Seyfi B. Vekaletle temas ebnektedir, Seyahati 
edecek olan ln<!ılız borcunun tedıyo muddebnce yapı.mamasını zarun ad ntrepolardan 1 tahk'k t ·ı .. "kt 1 k ·1 . · h t.elı. · · · tal tmek detmi'ştı' I a ça man eşya ı a ı ı e gumru e a maca yen 
sı ususunun ıranı ep e ~ r. db · l ,,._ 
tedir. Notanın metni ıudur: j Hiikômeti kraliye, şimdi buna mü te ır erle alakadardır. 

1 -Hatırlarda olduğu veçhile 22 masil bir tedbire müracaat edilebile
hazıran 1931 tarihinde hükômet, A- c~ğini ümit ve kendisinin yapmak 
merika reisicümhurunun hükumet- mecburiyetinde bulunduğu tediya
ler arasındaki borçlara ait tı•diyatm tın hali hazırda mutasavver müzake 
bir sene müddetle tehiri suretinde relerin devarru müddetince veya mu
sormuş olduğu prenıipi teveccühle tabık kalınılacnk müddet zarfında 
karşılamıştır. tehir edilmesini talep eder. 

O de~~de tarif. ~lunduğu v~hile VRşhinrJfonda müzakereler 
bu teklıfın gayesı, fıyatlann duşme- · 
sinden, iktisadi ve siyasi istikrazlara 6 -- Hükiimeti kraliye, mutasav-
olan itimat noksanından mütevellit ver müzakerelerin Vashington'da ya 
mütkı11eri tahfif etmek ve bu itima- pdmasını tercih eder. Bu teklif, ka
dı yeniden tesis ve ihyaya yardım ey bul edildiği takdirde hükumeti kn
lemek idi. liye, lazım olan malumatı vermeğe 

2 - Amerika reisicümhurunun amadedir. 
yapmış olduğu bu teşebbüsün Mf- Get"ek bu nota hakkında ve gerek 
langıçta uyandırmış olduğn ümitler. notada bahsolunan diğer notalar hak 
maatteessüf maddi bir şekil alama- kmda lnıı:-iltere hükômeti, Amerika 
mıı ve hitam vermeği istihdaf eyle- hükumetinin kendisine notkai nazar 
ıniş olduğu buhran hitam bulmamış farını bildirmesine intizar ediyor. 
tır. Filvaki teşrinievvel 1931 tarihin Bu vesikanın tarihi 10 teıriniııani 
den itibaren M. Laval'in Vashing- 1932 dir. 
ton'u ziyareti esnasında neşredilmiş Fransız notası 
olan tebli.. " Hoover planı senesi d• 
nilen senenin bitamında işlerdeki İn· 
hitat ve buhraoı kapatmak için hü
kumetler arasındaki taahhütler hak
kında bir itiru aktinin zaruri bir 
hal alabileceğini" k<ıbul ve teslim et 
metke idi. 

Bugiin cihanda birçok mütedil dü 
§Önceli kimseler, buhrana ancak ye
ni ve ciddi tedbirler aramak suretile 
mani olunabileceğine kani bulunmak 
tadll'lar. , 

3 - lıte Avrupamu alacaklı dev
letleri, yukanki tavıiyeden mülhem 
olarak haziran ayında tamirat na
mil.., yapılan tediyabn ortaya çıkar
mış olduğu meseleyi kat'i surette 
halletmek üzere Lausanne' da içtima 
E'tmişlerdir. Lausanne'da aktedilmit 
olan itiliflar, tamarit namlie yapd
makta olan biit~ t...Jiyatın ilgaoı ib 
timalini derpiı etmektedir. Bu itilaf 
lar, cihanrn refahını temin ile alaka
dar devletlerin şimdiye kadar hiikil
metle arasındaki mali münasebetler 
sahaımda sarfetmit oldukları en bü
yük faaliyet ve mesai teırikinin mah 
ıulüdür. Bu refah ile gerek Ameri
ka ve !'erek Büyük Brito.nya camia 
oına dahil bütün milletler alakadar
dır. Ve Amerikanın bu aalıada tepi. 
ki mesaide bulunmaıı esastır. 

PAR1S, 14. A.A. - Hariciye ne
zareti tarafmdan netredilen Fnma
nın Aınerikaya verdiği notanın met 
ni şöyledir: 

" Hükumetelr arasındaki borçlar 
meselesinin hallinin dünya buhranı 
üzerinde ya~' ğı tesirleri derin, de
rin düşünen Fransa hükilmeti, mut
lak bir itimat ve doıUuk dahilinde 
bu muelenin tetkikine ııiritilmeaini 
talep için müttehidei Amerika hükii 
metİıle miiracaat etmeği, \azımeden 
addeylemektedir. 

Bu borçlara ait tediyattan dojan 
mahzurların - ellerindeki bütün 
vesaite müracaat etmek ıuretile -
önüne geçmek makoadile Avrupa 
hülWmetleri geçen haziran ve tem· 
muz aylarında Lauaanne'da bir kon. 
ferans akteylemqler idi. 

hakkında Zirai sigortalar 
mütehassısın konferansı 

ANKARA. 14 (Telefonla) - Bugün ziraat enstitülerinde 
vekil ve vekıalet erkii.nmın huzurile yapılan toplanbda lktıaat 
Veklileti sigorta mütehassısr M. Cumpenan zirai sigortalar ve 
doluya karşt mahsulun korunmast etrafında bir konferans ver· 
miştir. 

Bilgi ve san' atların adedi 
ANKARA, 14 A.A. -Türk Dili Tetkik Cemiyetinden: 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti U. Merkez Heyeti, umumi katip 
Ruşen Etref Beyin reisliği altmda toplanarak derleme klavuzu • 
nun tetkiklerini bitirmi§, ısttl'ahlarına karşılık aranacak bilgi ve 
san'atların adlarmı ve ınralannı da tetkik elınİ!lİr. Bunların her 
,biri için komisyonlar yapılacaktır. Heyet çartaınba günü saat 
14 te toplanarak çalışmalarına devam edecektir. 

lkramigegi kasap kazandı 
ANKARA. 14 (Milliyet) -Tayyare piyangosu bileti davı.• 

sı bugün ikinci Hukuk mhakemesinde neticelendi on bir ay ev· 
ve! yedi bin bet yüz lira kazanan biletin kasap Halit Ef. tarafın· 
dan ılİ§ t.bibi Mahmut B. ye satıldığı debeyyün etmediğindeO 
ikramiyeyi kasabin almasına karar verilmiştir. 

La usan ne' da 20kişi tevkif edildi 
CENEVRE, 14 A.A. - Lausanne'da yapılan bir süikast ü

zerine yirmiye yakın kimse muvakkat bir müddet için tevkif e
dilmittir. 

Bu suikast son günlerdeki vak'alar esnasında nümayişçile
rin üzerine su sıkan itfaiye efradımn barındıkları bin·aya kartı 
yapılmış gibi görünmektedir. 

Amsterdamda bügük 
gemi gandı 

bir 

AMSTERDAM. 14 A.A. - Limanda bulunna 15.000 toni· 
lato hacmindeki Pieter Counuelivzon Hoof gemisi kısa de'11"" 
neticesinde çıkan bir yangında harap olmuştur. Nüfusça zayiat 
yoktur. 

Hükumetler arasındahl 
mali taahhütler 

M. Hoover ve M. Lava! araıında 
2S tetrinievvel 1931 de vukubulup 
Hoover teklif"min ınantiki neticeleri
ni tesbit eden mülakat netica•inde 
neşrolunup borçlar meselesi bakJuıı.: 
daki iki bükfunetin direktiflerini ih
tiva eden tebliğden ilham alan ve 
Amerika hükümeti ile fikren tama
mile mutabık olduiu kanaatini bea
liyen Fransa hükiimeti elan muhte
lif milletler arasmde mevcut olan 
kin ve adavet hislerini yatırtırmalı: 
ve ayni zama~da hemiktisadivazi- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

4 - Vaziyete çare bulmak için 
ittiba:z olunacak tedhirlerin mahiye· 
tine gelince, hüldlmeti kraliyenin bu 
baptaki noktai na:zarmı birçok defa. 
lal' izah ve teşrih etmiş olduğunu 
ve ne 1Jt1Zari ve ne de ameli olarak 
bunları tadil için hiçbir sebep gör
memekte bulunduğunu •Öylemekle 
iktifa ederiz. 

lngiltere hükumeti, hükiimetler a 
rasmdııki mali taahhütlerin timdikl 
reiiminin veniden tetkiki lhrm ol ... 
duğu mutaleaaındadır. lngiltere hü
kumeti acilen harekete ıı:eçilmesin
deki ehemmiyeti tamamile müdrik
tir. Ve Amerika hükômetinin bu me 
sele lıaldınıda mümkün olduğu ka
dar yakın blr zamada noktai nazar 
teatisine iştirak edebileeeğini ümit 
eylemektedir. 

1.S klinunuevuel vadesi 
5 - Manıafı1ı bu notanın en acil 

gayesi, daha çok mahdut mahiyette
dir. 15 ldnunuevvelde lngilterenin 
harp lıorçlarma ait tediyatm Tadesi 
bulu] edecektir. Bu kadar fWDııııa 

yeti canlandll'mak hem de ıulhu kuv 
vellendil'mek makta.dile Lauıımne' 
dn kendiliğinden fevkalade ağll' f.,.. 
daki\rlddara razi olmut idi." 

Lausanne konferan11 neticelerinin 
ehemmiyet ılercesi ne olursa olsun, 
şurasmr zikir ve kaydetmek liizım
dır ki, bükümetler ara•ında tabü mü 
nasebetlerin iadeoine engel olan ikti 
sadi ve mali zorluklar elan devam 
etmekte ve bu mütkillere umumun 
menfaatına olarak nihayet vermek i
çin yeni bir p:yret sarf etmek lazım 
gelmektedir. 

F'ransanın gerek Lauoanne'da, g.,_ 
r•k Streoad~ gÖsterdiği itiliifperve
rane temayülla, Avrupanın bir an 
evvel iktioadeu tekrar canlanması hu 
ıusuna gösterdiği tiddetli alSknnm 
ve bu eaeri hakikat ulıasına çıkar 
m.ı. için ilıras umiııde lıulunduiu 
mlfaBheretin emin bir delilidir.'' 

" Fransa beynelmilel lktioat ve pa 
ra qleri konferımımm muvaffakiye.. 
tini ı-dn ıp.. elinden geleni yapma 
ğı arzu eylemektedir." 

" l,te bu zilıııiyet clahilindedir ki, 
Fran"" hilkiimeti buglin Amet"kia hü 
kilmetlne borçlar meoeleainin bir da 

ele, aenin §ahadetine rağmen da· 
hi, böyle bir endiıe göremiyorum. 
Mueli. pek beiendiğia "Li.hit'' man 
zumeıinden bir parça alıyornm > 

ha müıtereken tetkikini teklif eyle
mektedir. Böyle bir tetkik borçlar 
meseleünin aeri ıurette halline im
kan bırakmıyacak kadar uzun ıüre
ceğinden Fransa hükılmeti, Lausan
ne' da ittihaz olunan kararlara tevfi
kan borçlar hakkındaki moratoriu
mun bir müddet daha temdidini ta 
lep eylemektedir. Bu oayede hala a
sılı olan bir taknn pek- ehemmiyetli 
meselelerin tetkikine devam ve bun 
larrn bir neticeye raptı mümkün ola 
caktır. 

Amerlfla mfJşkll oazioette 
VASHINTON, 14. A. A. -

Muayyen vaktinden ..,,...el neşredi
len Franaız nota11, bu sabahki gue 
telerde lngınz notaaile birlikte inti
flU' eylemqti.-. 

F'ransrz notası, elyevm oldukça nıı 
zilı: bir mevkide bulunan hükilmet 
tanıfmdan f,.vlr.alide ihtiyatla telak
ki edilmlıtir. 

Amertkada nasıl karıılandı 
VASHINTON, 14. A.. A. 

Mea'uJ makamlar, Fran81z ve lngilit 
notaları hakkında herhangi bir rnııl• 
leada bulunmaktan imtina etmekte
dirler. 

Roosvelti davet etti 

LONDRA, 14 .A.A. - Nev Yorlı 
tan Reuter ajansına bilılMldiğine gô 
re M. Hoover, harp borçları meıelt' 
ıi hakkmda müzakerele<de bulufl' 
mak üzere M. Roosevelt'i davet ef 
mittir, 

Yeni. bir motris 
ROMA, 14. A. A. - Münak•· 

lat nazın M. Ciano Roma. NaP"' 
li hat~m Roma • F onıia kıırıııfl' 
da 60 beygir kuvvetinde bir f'ia1 

mötörü ile mücehhez yeni bir sa• 
tiillıareke motrisin tecrübelerincl' 
hazır bulunmuıtur. Bu motria, J{O: 
ma ile Napo\i arasındai yolu İl'1 
saat içinde ve saatte •uati 110 ~ 
lometre aüratle katedebilecektİI" 

Şiire dair • biri için söylen.mi~ benzemiyor 

dujwndan beri eaki eclebiyatmu.zm 
çüriiklüğiinü, yoklujunu da daha 
iyi anladmı. Fakat cüzlerle iktifa 
einl.emek, onların keyfiyeti huausun .. 
da müaaınahaki.c- olmamızı mı İcap 

ettirir? Biliyoruz ki, birçok miıalfe, 
ri ile gördük ki hepıi de teker te
ker alınınca güzel bulunabilecek mı .. 
ralarla, çirkin manzumeler vücude 
getirilebiliyor. Şiir, küld .. dir; küllün 
cüzlere verdiği eda.ya o cüzlerin tabi 
olma.smdad1r; ciizlerin başlı başlan
na birer varlık olmağa haklan yok
tur ve hepsi de küllün güzelliğini 

illfAya hizmet edecektir. Bu, tiirin 
-ve bütün aan"atm- mimarca (ar .. 
chitectural) bir taaa vvurudur. F e· 
nClon,un mimari için ~övledi~i hir ~;.;

zü hatırladım; ondan sana da kaç 
defa bahsettim: "Mimaride hiç biı· 

't"'Y süa için konulmaz; her parça 
lüzuoıu olduğu için konulur, fakat 
o surette konulur ki bir süs gibi gözü
kür.'' 

Ne baharın ctn , ve a,,ın .uari, 
Ne yazın hül70n ue ııünün ,iri, 
Fani meuoimlerin artık hiç biri 
U ğrama:z örtiilmiif kirpiklerine. 

hatti tam manzumelor de gösterdim. 
Hem yalruz "münferit mısralar" da 
cöot- olurdu. Cüzlerin çirkinli; 
fi, külle teair etmez mi?. Umumi 
harpten eneldi; o zamanlar yalnız 

fenni olmıyan Je a.U. tout'da garip 
bir reaim gönniiftüm: yüzünün, vü
cudunun her azası, o azada aranan 
glizelliğin son haddine varmıı bir ka· 
dm: iri gözler, ufacık ağız, ince 
bir bel .•. Bütün bunlar gayet tuhaf, 
gayet çirkin bir ucube meydana ge
tirmiıti. Fakat gerek vücudunun, ge
rek yüzünün her azaeı çirkin olma
sına rağmen güzel bir kadm tasav
vur olunamaz. Halli o azadan her 
hangi birinin çirkinliği, artık o ka
dına güzel, tamamile güzel denme
sine mani olmaz mı? O kadın, olsa 
olsa, maatt-11üf türlı:çe•İ bulunmı
yan bir tabirle, "jolie" olur. Acaba. 
Ahmet Kutsi'nin şiirlerinde görd Ü· 

ğün güzellik de, bu "joli" lik olma
sın? .• 

çirkinliğini, tuhaOığmı birer b;rcı' 
tevile, müdafaaya kalkıtmadan "~; 
vel, iddialanmm bir "elçabukluğt• 
ııdan batka bir feY olmadığını .O'f" 
lüyonun. Fakat, doatwn, bu "el~· 
bokluğu" ııuıı nerede olduğunu --~ 
olmazsa bana- bir türlü göstere"''' 
yoroun. Mesela: "Geceler oruınfiİI' 

Ahmet Hamdl'gtl-

A2izim, 
6 tefrini.sani tarihli Milliyet' te, 

"Ahmet Kutsi'nin fiirleri" i•imli, fa
kat imıine rağmen o fiirlerden zİ· 

yade, hiç olmua onlar kadar da 
benim onlardaki güzelliği niçin an
lıyamadığımdan bahseden yazmı o· 
kodum. 

Sözüne: "Ahmet Kutai'de benim 
en çok seudiğim taraf, fİİre tekad
düm eden :zihni çall§madır" diye 
baılamıı olman hende büyük bir te
ce11üa uyandırdı. "Acaba, dedim, 
Ahmet Kutai'de Mallarme'yi, Va
lery'yi and1ran bir taraf var da ben 
mi göremedi""? "Şiire takaddüm e· 
den zihni çalıtma"ı adeta onlardan 

mu! Ahmet Hamdi de o şairleri bi-
lir, sever ve ıimdi bizi dostumuzun 
onlar gibi bir san'atki.r olduğuna 

irumcbnnak iıtiyecek •. .'' 
Böyle bir heveain yokmut; o gÜ· 

zel cümleyi Ahmet Kutsi'nin ıiirleri
ni m.ura mısra. hatti. kıt'a kıt'a de .. 
ğil, bütün olarak tasavvur ettiği

ni söylemek için harcıyıvernı.i§.sin. 
Ne yalan oöyliyeyim? bir manzume
de parça ile kül arasındaki farkı 

anlıyamıyorum. Daha doğrusu arbk 
anhyamıyorum. Çünkü bende de, 
senin kullandığın bir tabirle, o "es
ki mı.ıra zevki" varken bir manzu .. 
menin sadece bir veya birkaç bey
ti, ha.t~ mıaraı beni tehyice ki.fi ge
lirdi. O zevki kaybettiğimden, --da
ha samimi olayını- ondan kurtul- Ahmet Kutsi'nln manzumelerin.--

Bu satırlar, artık aenin de, beniın 
de sevmediğimiz m11racıbk değil de 
nedir? Hele ilk iki baygm m11raın 
"tenazur" u, küllü lüzumsuz gÜzel
liklere, ıüae feda etmek değil mi
dir? Ahmet Kutsi, senin söylediğin 

gibi, şiiri zihni bir çahtmadan son
ra irl§a edenlerden, cüzlerin her biri
m küllü düıünerek yoğuranlardan, 

yani klasik zihniyete ermiılerden ol
saydı lahidi tasvir için bu kadar 
tafıilattan kaçma11 li.zıın gelmez 
miydi?. 

Hem benim küllü değil, cüzleri 
göstererek hüküm venneğe kalktı

ğım.ı nereden çıkarıyorsun? "Mün
ferit muralar'' zikretmiıim~ Kıt'alar, Benim göıterdiiim mııralann 

., ... 
hauıuda kandif' mısraı, ben onu '. 
11111daki m10ralardan ayırdığııD i~ 
tuhaf gözüküyormuı. lıte biitjjll 
kıt'a; anlaırlma11 için iami de alO'"' 
rum: 

KAPLICADA IHTIY AR ~L!'~lf 
Burkubnuf, hummadan erınrlf il " , 
Ydlardır dökülen sular ai.wıd:,· 
Geceler onunçün hauu:zda kafi ' ' 
Y arabr bin tiirlii oyun na=rd"';~. 

Ben, böyleaiııi daha tuhaf b&I , 
yorum, hem üçüncü mnraın 111-;;:ı 
11nı da yine anlaınıyonım· B rıs· 
burula da Ahmet Kutai, yezin ve 't' 

"I b' L- "bİn tlf fiye zaruretı e, ırta......., '' 
lü" takdim ve tehire baıvunnut 

~ 
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Kontenjan etrafındaki iki 
rapor gözden geçirilecek 

Ticaret oduı idare heyeti dün iç ı Trakya pancar mıntakalarmda, ha 
tiına ederek kontenjan meoeleıi et- ıeratla mücadele edilmektedir. Pan
ralından iktisat vekaletine verilecek carlara arız olan bir kurt, hu aene 
<evaplar etrafındaki müzakeratmı pancar zürramı hayli zahmete sok
lıilirmittir. Oda mecliıi, idare heye- muıtur. Alpullu fabrikail, zürraa 
ilin mukarrenotmı müzakere için bu bir kolaylık olmak üzere, bu kurt
tiiıı fevkalade bir içtimaa davet edil larla mücadele için zürraa 30 ton 
llliıtir • zehirli bir mayi dağıtacaktır. 

idare heyetince verilen karar mek 
tıını tutulmaktadır. Bizim aldığunız 
llıevıuk malUınata nazaran idare he
Jeti, aİparİJ kontenjanı lehinde ka
'tr vermiftir. Bu tekle göre, ırüm
liiklere gelecek kontenjana dahil ti
'-et efYUI 11ra bekJemiyecektir. 
lf. tüccar hükiımete miiracaatla ge 
Iİrtmeı. iatediiJ malın dnaini Ye 

llıİlıdarını bildirecektir. Hükıimet te 
ı.,. münc:aatlara nazaran her tücca
l'ıa getirteceği maim mikdannı tev
ti ve tayin edecektir. Tacirler, bu 
IQretJe müaaadeaini alarak mal ge
tirtecek ve hu mallar ırümrükt• 11-

.._ beklemekten kurtulacaktır • 

Pancar ziraatının 
inkitafı 

AlpaDa teker fabrikuı, pancar zi 
"-tının inkif&fına çalıımaktadır.Fab 
Iİlıanın ziraat fen memurları pancar 
lİirraile temaa ederek topraim veri
llıİni arttırmak için, köylü neler ya· 
~ılahileceğini öğrenmektedir. 

Fabrika ziraat müfettiıliği, bu se
lle için, pancar tarlalarına 50 ton 
~ni .• ııübre Yerecektir. Bundan e...vel, 
'""'11<arun toprak laboratuarmda,top 
'.ı.ı... tahlil edilmekte, ve buna gÖ
"• auni gübre verilmektedir. 
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Tütün ihracatımız 
ihracat Ofisi 932 senesi ilk ıekiz 

ayı zarfında muhtelif memleketlere 
yapılan tütün ihracatile her mıntıka 
dan her memlekete ne miktar ihracat 
yapıldığım göserereo şayanı dikkat 
bir iatatiıtik hazırlamıttır· Hazırla
nan bu istatia.ike nazaran 932 sene
ainin ilk sekiz ayında muhtelif menı 
leketlere yapılan tütün ihracatımız 
12.291.879 lira kıymetinde 12.582. 
385 kilodur. Geçen sene ayni müd
det zarfmdaki tütün ihracatımız ise 
14.451.546 lira kıymetinde 10.740. 
637 kilodur. Bu vaziyete _,,... hu 
ıeneki tütün ihracatımız geçen aene 
ye niabetle miktar itibarile f.W.. ve 
halbuki kıymet itibarile azdır. Buna
da ıebep fiyat farkıdır. Fakat bu &e 
ne mahıulün azlığı haıebile fiyatlar 
da tereffii kaydedildiğinden mütelıa 
ki aylardaki ihracatnnız kıymet iti
barile de eyi olacaktır. Memleket iti 
barile ihracatımız aşağıda göıteril
mittir: 
Memleketler 
Almanya 
AYUıturya 
Belçika 
Çekoalovakya 
F•an1a 
Hollanda 
lıveç 
ltalya 
Yuna.niıtan 
Mmr 
Amerika 
Diğer mem

leketler 

Kilo 
2.498.287 

717.590 
299.185 
446.829 

16.790 
1.323.690 

23.094 
3.562.869 
1.128.340 

597.960 
1.444.309 

178.185 

Kıymet 
1.976.719 

724.833 
267.417 

1.038.784 
20.685 

971.776 
25.447 

3.179.663 
858.503 
590.558 

2.288.960 

207.112 

12.582.385 12.291.879 
Bu iıtatiıtikten anlaşıldığına gö

re 932 ıeneıi ilk sekiz ayı zarfında 
en fazla ihracat yapbğmuz memle
ketlerin bqında ltalya ve sonra sıra 
ıile Almanya, Amerika, Hollanda ve 
Yunanistan gdmelrtedir. Ancak 1-
talya ihraç edildiği gözüken tütün
lerin en mühim kıımı Almanya, A
merika ve merkezi AYrUpaya aevk"e
dilmelrtedir. 
Bazen iatibsal mmtakalarmdan yapı 
lan ihracata gelince: lıtanbuldan 
2.129.30 kilo, lzmirden 6.476.875 
kilo, Samıundan 1.042.358 kilo, 
Trabzondan 607.992 kilo, Aymtap
tan 161.812 kilo ve Edirneden 
46.303 kilo tütün ihraç edilmittir. 

Her mıntakadan muhtelif mesnle
ketlere yapılan tütün ihracatımız i
ae fU tekilde olmuıtur: 
lıtanhuldan: ltalyaya 216,256 ki

lo, Belçikaya 187.644 kilo, Felem-
ııe 11.086 kilo, Almanya 980.842 
kilo Çekoslovakyaya 342.666 kilo 
Amerikaya 11.848 kilo. AYUsturya
ya 211.588 kilo. 

lzmirden: ltalyaya 2.041.948 kilo, 
F elemenge 1.562.683 kilo, Almanya
ya 1.627.047 kilo, Amerikaya 
695.251 kilo Yunaniıtana 423.780 
kilo. 

Samaundan: ltalyaya 523.898 ki
lo ,Belçikaya 34.144 kilo, Felemenge 
20.564 kilo, Almanyaya 254.137 ki
lo Çekoslovakyaya 254. l 37 kilo. 

Trabzondan: Mı11ra 62Jl65 kilo, 
lıviçreye 545.552 kilo. 

Edirneden ı Mıaıra 46.403 kilo. 
Ayıntaptan : Mıura 161.812 kilo. 

Fındık ihracatımız 
ihracat offisinin tetkikatına göre, 

v 
1 Mahk melerde 

A es mı 
Li e e .b. 

gı ı .. 
·-- -

On i i sın flı ec
nebi mel~ epler 
Ecnebi liselerinde de t rih, 

coğrafya ve yurt bilgisi denıle
ri resmi liselerde olduğu gibi 
dördüncü sınıftan başlamakta 
idi. Halbuki resmi liselerin 11 
sınıf olmasına mukabil ecnebi 
liseleri 12 sınıflıdır. Bu mek· 
tep idareleri Maarif vekaletine 
müracaat ederek tarih, coğraf
ya, yurt bilgisi derslerinin be-
tinci sınıftan itibaren baılama
sını istemi9lerdir. V ekilet bu 
müracaatı ia'af etmiştir. Müs
tesna olarak 11 sınıflı olan ec
nebi ve ekalliyet liselerinde bu 
dersler gene resmi liselerde ol
duğu gibi dördüncü sınıftan iti 
baren batlıyacaktır. 

Mekteplerde üzüm 
• • ve ıncır 

Maarif Vekaleti, leyli mek
teplerde talebeye haftada iki 
defa tatlı yerine üzüm ve incir 
verilmesini tamim etmit ve key 
fiyeti Milli lktısat cemiyetine 
bildirmittir. .......... __ _ 
Ankaranın planı 

ANKARA, 14 - Ankara 
şehrinin kat'i plim meclis ko
ridoruna asılmııtır. Mebuslar 
planı alika ile tetkik ediyor. 
ismet Pa§a planla ehemmiyet
li surette meşgul olmuştur. 

Plim gören mebuslardan ço 

ğu lstanbulda da bir pliı.n ya· 
pılmaaını ve plansız inşaat yü
zünden husule gelen emri vaki
lerin önü alınmasını istiyorlar. 

·--···---···-·--··---········--
mevsim iptidaamdan birinci tqrin 
sonuna kadar Ordu ve Gireaon mm 
takalarmdan 2,289, 102 liralık fındık 
ihraç edilmittir. 

Zirai kredi koo
peratifleri 

Bu aene Ziraat Bankuı, lıtan
hul mmtaka11nda 20 ye yakın zirai 
kredi kooperatifi tesis edecektir. 25 
liralık hine ıenedi alan köylü ı.-
peratiflerine 125 lira kredi açılacak
dır. 

Amerikan üzümleri 
Kalifornyadaki yq üzümler hak

kında Londra ticaret mümeuilJiii
mizden ticaret odasına ıu malumat 
verilmittir. 

Kaliforniyamn bu seneki şaraplık 
üzüm miktarı 76,000 ton tahmin e
dilmiıtir. 931 senesindeki f8raplık ü 
züm miktarı 316,000, 930 da 86,000 
929 da 419,000 ton idi. 

Kurutulmağa tahsiı olunan yq ü 
züm miktarı bu aene 1,177,000 ton
dur. 931 de 775 bin 930 da 
1,307,000 ton olarak tespit olunmuı 
tu. 

TRZe sofralık üzüm miktarı da bu 
ıene 308 bin tondur. 931 de 229 bin, 
930 da 388 bin, 929 da 312 bin ton 
olarak göıterilmiıti. 

Yerli mal filmleri 
Milli lktiıat ve Tasarruf cemiyeti 

yerli malı propaganda11 için İpek fi
lim müea•eaesine ıcıli filimler yap· 
tumaktadır. Bu fılimlerden biri bir 
ı..ç güne kadar ıinemalarda gösteri
lecektir, 

re 
y 

Şimdi bu eşyanın emanet edil. 
diği yeddieminler mahkemede! 

Dün ikinci <:e7.a mahkemesin 
de ıayanı dikkat bir dava rü
yet edilmiştir. Davanın suclusu 
Hayık efendi isminde bir adam 
dir. Mevzuu da şudı:r.·: 

icra dairesi Mukadder ha
nım isminde bir kadının ev eş
yasını haczetmiş ve bu eşyayı 
yeddi emin sıfatıyla Hayık, 
Lutfi ve Şükrü efendilere tev
di eylemittir. 

Bu üç yeddi em;n eıyalan 
Mukadder hanımın evinde bı
rakmışlar, fakat dışarı çıkanl
maması için de daimi bir kon
trol vazetmişlerdir. Bir aralık 
her nedense Mukadder hanı
mın bir kaç gün için evinden 
ayrı kalması İcap etmiştir. 

Bu müddet eınasmda eve 
Mukadder efendi isqıinde bir 
adam gelmit. ve Mukadder ha
mının kızına : - Annen bir se
ne müddetle gelmiyecek, bu e
ve boş boşuna kira vermekden 
se eşyaları bizim eve naklede
lim demi§ ve kız esaen pek ya
kın dostlan olan bu zatın müta 
leuım derhal kabul ederek yed 
di emine tevdi edilmiş olan 
mahçuz eşyayı hazırlanan üç a
rabaya yükletmiye başlamıştır. 

Bu esnada da keyfiyc;ti Ha· 
yık efendi haber alıı•ıf, hemen 
Taksim polis merkezine koş· 
muş ve kendisine emanet edi
len eşyalarm kaçırılmakta oldu 
ğunu söylemiştir. 

Derhal arabala.rın yanına bir 
polis gönderilmiı, eşyalann 
nakline mümant'&t edilmek is
tenilmif, fakat Mukadder efen
di. 

- Etyalar kaçırılmıyor, ki
ra vermemek icin bizim kendi 
evimize naklediyoruz. demi§ ve 
bu eşyaların kılına hata gelme 
yecei(ini ve derhal bu hususta 
yeddiemin Hayık efendiye bir 
senet veı·miye hazır olduğunu 
bildinnittir. 

Bu teminat üzerine bir şey 
yapılamamı§, Mukadder efen
diden bir senet alarak eşyaların 
götürülmesine müsaade olun
mustur. 

Mukadder efendi koltukçu
dur. Senet vererek aldığı eşya
ları Mukadder hanım hesabına 
aatmıt ve paraları Mukadder 
hanıma vermiştir. 

Bil:.hare ;cra dairesi Mukad
der efendinin eşyaları Mukad
der hanım hesabına sattığını 
öğrenince yeddieminleri yaka
lamıs w• mahkemeye vermit
tir. İşte ikinci cP.Za mahkeme
si rlün bu davayı görmiye baş -
lamıştır. 

Y eddiemin Ha vık efendi me
seleyi mahkemede böylece an
latmıştır. Muhakeme Mukad
der efendinin celbi için batka 
güne bırakılmıştır. 

Posta memurları 
beraet ettiler 

Postahane kişe ve tevziat 

memurlanndan Osman, Hak
kı, Mazhar. lhaan Beyler bir te
ahhütlü mektupla 2225 Belçi
ka franğı kıymetindeki bir Kre 
diliyone mektubunun mahalli
ne tevdi edilmemesinden suçlu 
olarak uzun zamandan beri mu 
hakeme ediliyorlardı. 

Dün muhakeme neticelenmiş, 
üç seneden beri açıkta kalan bu 
memurlann kabahatleri görül
memiş, beraetlerine karar veril 
miştir. 

Kaçakçılık davalan 

lzmitte bir köyden diğer bir 
köye atla kaçak tütün nakle
derken takiplerine çıkan jan-
darmalarla müsademe eden Ah 
met ve Hasanın muhakemele
rine dün dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde baılanılmıttır. 

Dünkü muhakemede bazı şa 
hitler dinlenilmiş ve bunlar ka
çakçıların kaçak tütün yüklü 
beygirlerini bırakarak kaçtıkla 
nnı söylemişlerdir. Muhakeme
mahallinden bazı istinabeler ya 
pılmak üzere başka güne bıra· 
kılmıştır. 

Sobalar 
Kuruluyor 

Karadenizde f. rtına 
devam etmektedir 

Havalar iki gündür bozmUJ 
ortalık kıt manzarası arzetmeğe 

baılamııtır. Havaların hu ani de
iitikliği, yükseklerde hava cere
yanlarının birdenbire deği,meıi
ne atfedilmektedir. 

Ortalığın soğuması Üzerine 
herkeı paltolarmı giymİftir. Dün 
fa11la ile yağmur yağmakta d"
vam et:nllttir. Devairde aoba Ye 

kaloriferler de yakılmağa batlan 
mıttrr. Karadenizde fırtınalar de
vam etmektedir. Liman idnreıin
den aldığımız malumata göre ka
za vukuuna dair malUmat yoktur. 
Gemiler salimen Kan.denizden 
gelmektedirler. Yalnız Ereğliden 
bildirildiğine göre, bir yelkenli ile 
Norosiski'ye gitmekte olan 5 yol
cu yolda fırtınaya tutulmu., yol
culardan bir kadın korkudan ve 
soğuktan ölm\4tür. lvan iuninde 
bir Ruı bitkin bir halde Somatra
ki adlı bir Yunan vapuru tarafm
dan kurtarılarak Ereğliye gÖIÜ· 
riilmüttür. Diğer yolcularm aki
betleri meçhuldür. 

Vapurcular 
Hazırlanıyor 

Hususi vapurcular, araların· 
da teşkil edilecek şirket için 
ihzari konuşmalara ba§lamıı
Jardır. Mevcut hususi vapurcu
lardan hiç birinin tirket hari
cinde kalmaması iltizam edil
mektedir. 

Beledlued" 
•• 
Usk··aar 
Tramvaya ı 

Hazirandan sonra 
işletiimesi 

temin edilecek 

a 

eler· goz 
bulundurm : dı 

3 

de 

Bugün Almanya, A rı.--, nrn er. 
pahalı memleketler • yıl· 
maktadır .. 

. ı Tahsil etmek veya ıt bulmak, 
Üslrudar tramvaylarının vazi çalıpnak için mezkur meml kete 

yetini tetkik etmek ve önümüz giden tebanmızdan bazılan paha 
deki hazirandan itibaren faali- Idık ~üzünden maİJet~erini. temin 

t . • d tt" k · · edcmıy rek acze duştuklerı ve bu 
ye ını evam e ırme ıçın ye- yüzden aon zamanlard., 11k sık 
ni çareler bulmak maksadile konsoloshanelerimizden muıwe -
şehir meclisi tarafından infr net istedikleri haber verilınekte
hap edilen komisyon ilk içtima dir. Almanyaya bu iki mnkaatln 
ını yapmıştır. s!~~k .. istiyenlerin hu hususları 

H b"lh F l goz onunde bulundurmaları ve 
attın ı assa ener yo una tedarikli olmaları ehe tle 

kadar temdit edilmek suretile lazım geldiği alakadarla~;;bim 
şebekenin daha kalabalık semt edilmektedir. 
!ere doğru geniıletilerek şimdi --
ye kadar edilen zararın önüne 
geçileceği. ümit edilmektedir. 
Tetkikat neticesinde bu şekilde 
müspet rakamlar elde edjJirse 
ıebekenin bu suretle genişletil· 
mesine karar verilecek ve hat 
derhal uzatılacaktır. Bu vazi
yette, belediye bu sene de 50 
bin lira kadar şirkete bir yar
dımda bulunacak ve yeni şebe
ke vücude getirilinceye kadar 
tramvaylar tatili faaliyet etme
miş olacaktır. 

Yeni mahallenin 
yolcuları 

Bakırköyünde iki sene evvel 
yeniden teais edilen Yıeni ma
halle iıtasyonunda henüz Şark 
Demiryollan şirketi tarafından 
bekleme yere inşa edilmemiş
tir. Bilhassa kış günlerinde bu
ranın yolculan çok güçlük çek
tiklerinden belediyeye müraca
at ederek bir bekleme yeri yap 
tınlmasının teminini idemiş
lerdir. 

Çarşının kapanan 
kapısı 

Kapalı Çartmın Sultanhama
mına açılan kapısında bir ta§m 
parçalanarak yere düı-i üze 
rine bu kapı kapatılmıttL 

Belediye heyeti fenniyesi yı
kılan tat mahalli ve Çarımın 
diğer muhtelif aksamı hakkın
da tetkikatını ikmal etmittir. 

Aldığıma ma!Omata naza
ran Çarııdan fevkalade bir teb 
like yoktur, ve yıkılmak ihtima 
li de mevcut değildir. Belediye 
bütün Ça111 esnafına bir tamim 
göndererek endişeye mahal ol
madığını bildirmiştir. 

Esasen belediye, kapalı çar
tJYı tamir ettinneğe karar ver
miştir. Bu hUJuta keıif yapıl
maktadır. Keşif biter bitmez ta 
mirata batlanacaktır. Tamirat 
için llzım gelem masrafa çarıı 
esnafı da bir miktar ittirak 
etmeği vadetmiştir. Çarıı ta
rihi bir bina olduğundan tami -
rat müzeler mücfürlüğünün ne
zareti altında yapılacaktır. 

Gümrük memur 
yetiıtiriyor 

Darülfünun mezunlarından 
10 genç, ileride gümrük müdür 
lüklerinde ve nıUadil vazifeler
de istihdam edilmek üzere 
gümrük memurluğuna alınmıt 
!ardır. 

Poliste yeni 
Bir masa 

Kaçakçılık işlerile 
meşgul olacak 

Emniyet müdurlüğü ikinci 
ıubesinde yeni bir masa tetkil 
edilmiştir. Bu masa münhasr 
ran kaçakçılık itleriyle meşgul 
olacaktır. Yeni teıekkül i~e bat 
lamıştır. Y eo.i teşeldcül bir ser
komiaer idaresindedir ve ikin
ci şube ikinci kısım baş memur 
lu!:una merbuttur. 

Manifaturacılar ve 
iş kanunu 

lıtanbul manifaturacılar ve lu· 
hafiyeciler cemiyeti, iı kanunu la· 
yihaamdaki çalıtma müddetinin 
günde aekiz veya haftada kırk 
&ekiz aaat olarak tahdidi, hasta· 
lık, ihtiyarlık, işten çıkarılmak 

gibi hallerde işçilerin hizmet 
müddetlerine göre çalıtbkları mii· 
e~aeaeler tarafından gözetilmeai 
ve :\aire gibi bazı maddelerin kea 
dilerine de tetmili için BüyÜk Mil 
let Mecliıine ve lıtanbul ticaret 
müdürlüğü va11tasile lkbaat Veka 
leline müracaatta bulunmuşlar, 

bu huausta kendi noktai nazarla
nm izah için Ankarada ic:ıp e
den makamlarla teınaı etmek Üz· 

re Ankaraya 
dermİ.flerdir. 

bir mümesail gön .. 

Nahiye kongreleri 
C. H. F. Beylerbeyi nahiyeıi 

kongreıi geçen Cuma günü top- -
lanml§tır. Senelik açılma ve te
menni raporlan okunduktan son· 
ra Reialiie Ferit, azalığa Mustafa 
Dr. Sabri, avUkat Hasan Hilmi 
ve avukat Celi.1 Beyler birlik ola· 
rak aeçilmitlerdir. 

Onümüzdeki pertembe günü 
akf8111 aaat 20 d" de Kasımpaf• 
nahiye kongreai toplanacaktır 

Şark 
ve 

musikisi 
Ruslar 

Rua m.uaikitinaalarından mü~ 
rekkep bir heyetin yakında şeb· 
rimizi ziyaret edeceğini yazmıtlık 
Bu heyet Şark muıikiai hakkında 
tetkikatta bulunacaktır. 

Ruı Sovyet hüki'ımeti Baku v. 

Türkiatanda Türk milli musikisi· 
nin inkitafı için bazı teıkilat yap 
mıt. hatta Türkistanda milli bir 
operet heyeti teıkil eblıittir. Şeb· 
rimize gelecek heyet, Türk muai
kiaine çok benzeyen milli musiki
mizi tetkik edecektir. 

~ d~mek ~!ediği -;;~un için anlatıl
"ıırordur. Herhalde hiç bir manıuı 
:aı. ve bazı mana11z, fakat aavt 
~•kipleri ile gÜzel olan mıaralar 
tibi ahenktar da değil. 
, "Rüzııirdır zannet.em ben nefesi?- ıruaramm bir zerrecik güzelliğini 
• l>ıahveden o lüzumauz "ben" ke

liıııesini müdafaa için aöyledikleri
ıı,, bayıldım: 
~ ~ .•.. burada ben kelime•İ mana iti-

için bir hece ili.vesi li.zmı gelmi§ Ye 

hu hece lüzumsuz olduğu için, yani 
aenin tabirinle "ritme bir basamak 
tqkil etsin" diye konulduğu için gÜ· 
zelliği bozuyor; üçüncü mısra& geç
mek İçin ondan hız almak lazım 

geliyoraa (zaten bu hız almağı bir 
türlü anbyamadun) o üçüncü mısra 
da, o hızı veremiyen (anlar gibi o
luyonım) e...velki mısralar da lüzum
ıuzdur. 

onun güzelliğini nazmın en müstebit 
tekilleri içinde tahakkuk ettirmeğe 
çah§mak gibi tamamile "valCryen'' 
bir taaavvurla battan - aavma ve kı
tıklı mısralar ya..mak da -yine 
mademki aen söylüyorsun- elbette 
biribirinin neticeıidir. 

Haklı olduğun bir nokta var: be
nim "beğenmediğim §ürleri kötü töh 
retli Frenk ıairlerine benzetmek bu
yıımu" haklı olarak batmıa kakı

yonun. Ahmet Kutai'nin, en iyi za· 
manlarında Albert Sarnain'e yani 
Baudelaire Ye Verlaine'den alkol· 
suz praba benzer bir usare çıkart
mıı bir faire, ekser zamanlarmda 
da Sully Prudhomme ve Jo.Cphin 
Soulary'ye benzediği. en l'iizel man
zumesi olan "Nedenin" İn cMon 
· ,,.!!! f~milier" den ziyade ~u meıhur 
"Sonnet d' Aven" 1 lıabrlattığı ya
lan değil. (Oh! huyumu yaptım, içim 
rahatladı!) Fakat hunları yazmaia 
ne lüzum var? Her Türk karii, bil-

bilmemesi çok daha iyidir. Beğenme• 
diğim Türk faİrlerinden bah•ederken 
onlara b"nzetmek değil, onlardan 
hah etmek zarureti haaıl oluraa he· 
ğenmediğim pirlerimize benzetmek 
lazongelir. Öyle amma bu huy bana, 
beğenmediğim tairleri zihnimde taa
nif edebilmem için laznndır. Maa· 
mafih kendimi tashihe çalııacağım. 

Şimdi ciddi bir meseleye gele
lim. Ahmet Kutıi'nin şiirlerindeki 

"ritmin $tcakbğmı duymak için bi
raz kabuklanmr kırmam, biraz halk 
edebiyatına .. pnam lizıma'eldiğini" 
söylüyor ve yazmı fi;yle bitiriyor· 
sun: 

muztarip olurdum Fakat ben .•• Seni 
de, benim gibi, bütün ıiiri halk ede. 
biyatında bulanlara, tehirde aubaıı 

manisi ve kopnau yazanlara, roman• 
tisınin bu en tuhaf ıekline yabancı 
aanıyordum. Halk edebiyab, köylü
nün edebiyatı olduğu için güzeldir. 
Dünyada en taklit edilmeyecek ıey· 
!erden biri onan gÜzelliii, onun a
cemiliğidir. Adana'h Adile: 

Feleğin kem itleri, 

mahauı gÜzellikleri vardır. Şehir 

çocuğu, tiirinde, onları bulup çı· 

karmağa mecburdur. Böyle ıiirlerin 

de güzelliği, uatahk içinde de inki· 
p.f edebileceii için öbürününkinden 
de büyük bir gÜzelliği vardır. On· 
dan neye kaçmalı 7 Şehre niçin hiya
net etmeli?. 

Hem bunca senedir tehirli p.ir
lerimizin birçoğu köy ıürleri yazıp 

duruyorlar. lnsafet ! içlerinde iyiıi 
çıktı mı? En ziyade muvaffakiyetle 
yazdmıt olanın hakiki bir köy §İiri· 

ne niabeti, fU methur "Palandöken 
dafmda kavalmm sesi var" soğuklu· 
funun hakiki bir köy p.rkmna nia· 
beti kadar değil midir?. 

tr/e lüzumsu;ı; olsa bile fİ.İrin rit
~İrıe bir basamak teıkil ettiii için 
f • liçüncü muraa o "ben" den aldı
,'."'1% hula geçtiğimi;ı; için tam ye
'ltd~dir ." 

"- ffanıdi, intikamımı alacağım: bu-
1-ı."elçabukluğu" da değil, ceğız ka
~ O.lığu derler. Şür, kendiliğinden 
"4 '"2un olan, mevzun olması iç.in 
t·'"asrna a>: çok yabancı, onu tağ
~~ ed.,bilecek hiç bir lafza ihtiyaç 
llatera · - _ _. ·· "R •• • d ~ .... ınıyen ao:cuur. uzgar ır :zan 

, laeın nefee.ini" mevzun olmanut; 
~ ..... 

1 tamamlamak, ritme eriemek 

Sana kalsa, manzumenin "cbarme'
mm büyük bir kısmını yapbğı a
şikardır" dediğin o ''ben" kekemeli
ği insanı, bpkı "Sivrisinekler" man
zumesi gibi "esir tabakalannda kay
bedecek" ... Hamdi, vaktin varsa fU 
"ben" kelimesinin bir ametaphiaique» 
ini yaz. 

Ben anlamıyorum amma bütün bun 
lann elbette bir manası vardır; 

mademki sen söylüyorıun, "ıaf ıiir" 

ile Vildrac'ın &ana anlatbğun man
zume&indeki "macera" nm d,.. bir 
m- v 

"O .aaman Ahmet Kutsi'de kUllll' 
olarak bulduğu ba;ııı feylerin am
nı anlryacaktır. Akai takdirde, haki
katte küçük bir harika olan Anne
ler manzumE"aİ onun için ilelebet bir 
kuyu aıyu gibi tat.ıs kalır." 

Bu aatırlan hayretle okudum; 
herhangi bir kimaenin hunu aöyleme· 

Kem olur kem itleri •.• 
Felek! vurdun ağlattm , 
Zorulan gillmütleri. 

derken bunda tehir çocufunun 
bir türlü İnemiyeceği bir acemilik 
içinde bir güzellik vardır. Bir par
ça ustalık, bunların kudretini mah
veder. Halk fÜrleri, manileri, ko,ma
lan hemen hemen aala yavan de
ğildir;; halbuki şehir çocuğu, onla
rı taklide kalkınca muhakkak ya· 
van oluyor. Halk edebiyatını en 
büyükler bile taklit edemiyor. 

Hamdi, aen kabuklarını kırdığın 

zaman o se"V'difin Anneler manzu .. 
meainin ne kadar yavan bir taklit ol
duğunu göreceksin. Zaten bunları 

bilirain ya ! 
Görü,üriiz. doıttlft' 
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HİKAYE~ iş ve İşçi il _ Feci 
·\srın umdesi cMILLlYET• tir. 

15 T.SANI 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Tclçaf adresi: lıt. Milliyet 

Telefon Numaraları: 

Il~;muharrir ve Müdür: 24318 
{azı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylığı 4- 8-,, 

" 
7 50 14 -

12 .. 14 - 28 -

Gelen evrak ileri verilmez -
Müddeti geçen nüıhalar 10 ku
ıuıtur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler i~in müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinların me

' Jliyetini kabul etmez. 

3UGÜNKO HAVA 
Y eşiiköy aıkeri raıat merke

zinden verilen habere göre bu
gün hava bulutlu ve şimalden 
r zgarh olacaktır. 

14-11-932 tariJünde hava taz. 
yikı 769 milimetre, en çok aı· 
cald:k 13, en az 9 santigrat 
kaydedilmiştir. 

ELE 
Bizde (Y O-Y o) 

( Y o · Y o), inanmak li.zım 
ki; bizim memleketimizde her 
yerden fazla rağbet gördü.Ben 
bu mübarek ıeyin ilk çıktığı za 
man ilk çıktığı şehirlerde bulun 
dum. Onun bizdeki kadar bü
yük galebesine ,ahit olmadım. 
İki gün evvel, tramvayda genç 
bir hanım oturduğu yerde açık 
yeıil renkteki (Y o · Y o) su ile 
oynuyordu. Bu oyun bir taraf
tan onu eğlendiriyor, bir taraf
tan da tramvaydaki yolculara 
vakit geçirtiyordu. Tramvayda 
esneyip oturmadansa genç ve 
güzel bir kadının latif hareket
lerle inip çıkan (Yo • Y o) su
nu seyretmek elbette daha iyi
dir. 

Pariste ben ne tramvayda, 
nf' vapurda, ne metropolitende 
bir kadını hatta bir çocuğu 
(Y o - Yo) oynarken gördüm. 
Halbuki bizde bakkal çırağı 
mal götürürken, berber kapısı· 
nın önünde müşteri beklerken, 
şoför nöbet yerinde dururken, 
ha tti bekçi mahalleyi dolatır· 
ken (Yo - Yo) oynamaktadır. 
En ziyade şaştığım ,udur: 

Avrupada (Yo - Yo) deni
len oyuncağın ipi bir metre ka
dıı.r bir şeydir .. Burada bizim 
çocuklar bu ipi dört beş metr&
ve kadar çıkarmışlar, kement 
atar gibi atıyor ve tekrar şıp 
diye ellerine çekiyorlar .. Avru
!"lada bir müsabaka olsa (Y o -
Y o~ da muhakkak birinci olu-
ruz. 

Yıldız yağmuru 

Yaş bahsi 
Herkesin bahsedilmekten hoı- paatahanede herkea Zarif Racinin 

lanmadıtı huıuıiyetleri olur. Za- etrafma dizilmişler, kimi aaçları
rif Raci de yaş bahsinde dehıetli nı, kimi gözlerinin altındaki çia
sinirlidir. Filvaki kadınlar yaıla- gileri, kimi yanaklarındaki bunı
rını saklarlar, Hiç bahsetmek ia- ıukluklan tetkik ediyordu. 
temezler, amma, Zarif Raci de ne Hakem heyeti kararını vermek 
dense bu vadide kadınlara ben- üzre idi. Münakaşalar yapılıyor
zer. Zarif Racinin yanında ne va- ı du. Tam karar tefhim edileceği 
kit böyle bir şey açılıa konuıma- aan.iyede Zarif Raci büyiik bir sav 
nın aonunda muhakkak sinirlenir letle yerinden fJrladı ve bir nutuk 
ve kavga çıkar. Nihayet Allahaı- irat eder gibi: : 
marladık bile demeden arkadaıla - Efendiler, dedi, 52 yaıına 
rından ayrılır, gider. ıirdikten sonra ben artık burada 

Geçenlerde bir akıam, Muzaf- duramam .. 
fer ağabey, Zarif Raci, Sedat Vey Ve gene, Allahasmarladık de
ıi gene her aktamki gibi toplan- meden şapkasını, pardesüıünü al
mışlar, bir yerde oturmuılar, ko- dı, çıktı gitti. 
nuşuyorlardı. Oturduklan yerde, -------------
karıılarmdaki masada hoşsohbet 
bir iki zat daha vardı. Böyle umu
mi bir yerde tanışıklık çok kolay 
ve çabuk olur. Aradan bir müd
det geçti. Zarif Raci kar•• maaa
daki insanlarla çabucak arkada§ 
oldu. Bir beş derken okadar tatlı 
tatlı konuıulmağa baılandı ki sen 
li benli oldular. Bahis bilmem 
nerden yaş bahsine geçti. Kartı 
maaada oturanlardan ve yaşlıca 
bir zat kendisinin 65 yasında ol
duğunu söyledi. Nerden söyledi 
bunu?. Hay söylemez olsaydı. O 
gün Sedat Veysinin azizliği üs
tünde idi. Yaş bahıinin açılmaıı
na Zarif Racinin gönlü hiç razı ol 
madığını bildiği için yaşını söyli
yen ihtiyar adama sordu: 

- Siz Yatları çok iyi tahmin 
ediyorsunuz galiba ... Söyleyin ba
kalım Zarif Raci Beyin yatı neka
dardır 7. Kendisine soraraanız çok 
küçük göıterdiğini söyler .. Meae· 
il 38 yaşında olmasına rağmen 
34 der ... Ve hatta 34 ü bile fazla 
söylediğini, çünkü bu kadar göı
termediğini iddia eder. 

ihtiyar zat ayağa kalktı. Zarif 
Raciye doğru yaklaıtı. lki elinin 

1 RADYO 1 
Bugünkü proğram 
ISTANBUL 1200 m. 
18 den 18,45 kadar Saz (Mah

mut Bey) , 18,45 den 19,20 kadar 
orkeıtra, 19,20 den 19,45 kadar 
Franıızca müptedilere mahıuı derı. 
19,45 den 20 kadar orkeıtra. 20 den 
21,30 kadar Hafız Ahmet bey. 21,30 
den 22 kadar Alafrnnğa Koro. 22 
den 22,30 kadar Gramofon, Ajans 
Ye Boraa haberleri, ıaat ayan. 
VARŞOVA 1411 m. 
17.35: Gramofon. 18: Kafe

Konoer. 19.05: Konser. 21.05: 
"MARZANNA LA NOlR" ismin
deki Johann Strauıa'un eaerlerin
den operet. 23.201 Dana muslkiai. 
24.05: Cazın devamı. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18: Radyo orkeıtraıı. 19.45: 

Gramofon. 20.50: Org müaame
reai. 22.20: Tagannili cazband. 
24.05: Arpad Karoli Sigan takı-

bat parmaklarile Zarif Racinin mı. 
iki gözünün yan taraflarındaki VIY ANA 817 m. 
çizgileri tetkik etti. Baktı ,baktıı 18: Çay muaikiıi (operet ve 

- Zarif Raci Bey, siz, dedi, 52 Yalalar). 20.40: Brahms'ın eıerle 
yafındaımız.. rinden aalon muıikisi. 21.35: 

Zarif Raci, birden, sandalya- "Hannelea Himmelfahrt0 iaimli 
aından fırlamıştı: muaikili bir temail. 23.35: Bando 

- Ne? .. diye haykırdı!.. muzika. 

Milliyet bu .ütunda İ§ ve iffi 
iatiyenlere tavassut ediyor. lı 
ve İfçi iatiyenler bir mektup
la lı büromuza müracaat et• 
melidirler. 

işçi istiyenler 
Anlıarada bir ıirlıet nezJinde 

çaltfmak üzere fransızca ve Uı.
nograf i ve daktilografiye mükem 
melen afına bir daktilo hanım 
müstacelen aranmalı.tadır. 

Almanca veya İngilizce liaan
larından birile usulu mühasebeyi 
bilenler şayanı tercihdir. Türkçe 
iyi bilmek şarttır. 

Emin ve muteber bir aile nezdinde 
ikamet ve iaşesi temin edilecek ve 
dolgun maaş verilecektir. Talip
lerin matbaamız idare amirliğine 
müracaatı. 

Bir daktilo Hanım 
aranıyor 

50 lira i;cretli. Dördüncü Vakıf 
han dördüncü kat 1 - 6 numaraya 
müracaat. 

İş isteyenler 
539 - Üsküdar Çinili Çıkmaz 

ovalar içi No. 167 Niyazi, ilk mek 
tep me:zunlarınc1an 20 lira ile her 
hangi i~ olur.sa yapar taşraya gİ· 
der. 

540 - Üsküdar Çinili Kulhan 
sokak No. 30 Hayrettin orta mek· 
tep mezunlanndan 30 lira maaş 
ile memuriyet arayor. 

541 - Beyoglu Tepebaşı cad
desi No. 34 lamail Osman, teni
dir, herhangi iş oluraıı yapar. Bul 
garca romence ve türkçe ok.ur 
yazar, i4 arayor. 

542 - Fransızca ve türkçe 
daktilografi bilir, tecrübeli bir 
hanım iyi bir iş arayor. Milliyet: 
S. B. Rumuzuna müracaat. 

543 - lstanbulda, Herhanri bir 
müessesede kitabet ve ıair ne it o
lursa çok müsait şeraitle ve kefalet 
vermek ıuretile yapanın. Adrea !eh
zade başı Alem oğlu meydan sütçü 
sokak No. 31. Tevfik. 

544 - Kadıköy yoğurtçu parkı 

karşısında No. 54 Hanede Haika Ha 
nım. Her türlü ev hi;ı;meti ve Apart-· Okadar şaşkınlık geçirmişti ki MILANO - Torino - Triyea· 

bir müddet konuşamadı. Sonra gü te 331 m. man kapıcıhğı ve yazıhanelerde oda 
lümıemeğe çalıtarak yerine otur- 20.05: Karışık konser. 20.35: 

1 

cılık yapabilir. 
du: Gramofon. 21.35: Pedrollo'nun e- da b' · k 

- Yok canım, dedi, sen meğer oerlerinden "MARIA Dl MAG- . 545 - Ankar~ ır ıır et ~ez-
hi 1 B DALA" · t • h ti d ·· dınde çalışmak :ı;re fran&ızca bilen 

yaştan ç an amryonnu,ıun.. en operası. ıs ıra a er e mu 
tamamı tamamına 34 yaşındayım. aahabeler. I bir ıteno~dactilo aranıldığını öğren-

ihtiyar adam 52 Üzerinde 11rar PRAC 488 m. dim. Beş seneden fazla bu itlerle 
ediyordu. Zarif Raci gittikçe kızı- 18.55: Gramofon. 21.05: Ban- meıgul olmak §artile Haydarpa§ada 
yordu. Pastahanede ne kadar a- do muzika. 21.35: Senfonik kon- 1 Devlet Demiryollan Hasılat Dair&-
dam varsa, hepıi, ayağa kalktı.. seri. 23.25: Operet ve valalar. sinde çalışhm. Tensikat dolayııile 
Şimdi on onbeş kişilik bir jüri he- ROMA 441 m. mezkür idareden aynldım. Yedimde 
yeti te,ekkül etmişti. Küçücük 21.50: Hafif musiki . sertifikam vardır. Muı;eviyim. Türk· 

haren üç gece gökte yıldız yağ
muru görecekmi,iz. Yıldız yağ 
murunu bekleye duralım: lıtan 
bul seması bize ıslak ve soğuk 
bir hava ile adam akıllı bir su
lu sepken döktü ... Anlaşılan 
gökteki yıldızlar, sinema yıldız 
ları gibi kendilerini aleme gös 
termekten hoşlanmıyorlar ki; 
önlerine bir bulut perdesi çek· 
tirdiler .. Sinema yıldızlarında 
da bulut vardır ama. bu hadise 
seyredenler arasında müşahede 
edilir. 

Derler ki: dünya bir yağlı 
kuyruktur. Y'iyebilene aşkol
sun. . . Bu defa dünya bir kuy
ruklu yıldızın kuyruğundan ge 

BÜKREŞ 394 m. çeyi bilhassa fransızcayı iyi bilirim. 
13 05: Gramofon. 14.05: Keza. lstenolt"rafi ile d::ktiloğrafiye aşına-

18.05: V:al.ı~ar. 19.30: Romen yım. Biraz da almanca bilirim. Bil
h2allOk5muSsılkiaı. 20._4k~'. 2Glram5 ofço.n. dirilen İşe talibim Münasip görül-

.· : a on ~uaı ıaı. · O: ıft düğü takdirde lütfen aşağıdaki ad-
pıyano konsen. 22.20: Salon mu- .. 1 • d" 
"k" · · d (S h b t) reıe yazmanızı hormet erıme ter ı-

sı ısının evamı c u er . . . 
BARI 269 m. fen rica ederım, efendım . 
21.40: Saint-Saint'in eserlerin- J Adrea: Haydarpaşa Mandra so

den "SAMSON ve DALILA" ope- kak Perahya apartımanı No. 16 Si-
raıı. doni. 

• • ~ o;' ' ,. '• ~ " • • " :" • ' I 

İTTİHADI MİLLİ 
TÜRK SiGORTA ŞtRKE'f'l 

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

Rivayete nazaran dünya bir çiyor ... Havaya nazaran bu 
kuyruklu yıldızın kuyruğun- kuyruk ta sulu bir kuyruk!.. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanrnda 

1-Acentası 'mlunmayan şehirlerde acenta aranmaktadı~ 

dan geçiyormuş ve dünden iti· 1 FELEK __ Tel: Beyoğlu : 4887 J __ 

Bir kaza 

Bir kadın küpe 
düştü ve boğuldu 
Bakırköyünde oturan Emine 

hanım isminde bir kadın evin
de gömülü olan küpünün için
de ölü olarak bulunmuştur. 

Emine hanımın evde kimse 
bulunmadığı sırada su almak 
için küpe eğildiği ve müvaze· 
nesini kaybederek başaşağı kü
pe düşüp çıkamadığı ve boğul
duğu tahmin edilmektedir . 

Emine hanımın cesedi morga 
nakledilmiştir. 

Bir kız kayboldu 
Kadıköyünde Çanakkale so· 

kağında oturan İskenderonlu 
İnayet Beyin yanında bulunan 
Kadriye isminde (10) yaşların 
da bir kız çocuğu perşembe gü· 
nü inayet Beyin çantasından 
25 lira alarak P.vden kaçmıştır. 
Harem iskelesi civarında yaka
lanan bu çocuk Belediye müs· 
tahdimin şubesine gönderilmiş 
ve oradan da yanlış adres ve· 
ren bir hanım bu kızı almış gö
türmüştür. Polis şimdi kızı ara 
maktadır. 

Belediye müstahdimin ida • 
resi bundan sonra bu gibi hiz
metçileri alanların hüviyetleri· 
ni iyice tesbit etmiye karar ver 
miştir. 

Bir kamyoneti 
atıracaklardı 

Beyoğlu kaymakamlığına ait 
4035 numaralı kamyonet kaçı
rılmak istenmiştir. 

Vak'a şöyle olmuştur: 
Kamyonet, Beyoğlu Belediye 

dairesi önünde dururken Şükrü 
isminde birisi kamyonetin yanı 
na yaklaşmış, şoförün yerinde 
olmadığını görünce kapıyı aça
rak şoför yerine oturmuştur. 
Şükrü etrafına bakınmışş kim
se olmadığını görünce hemen 
otomobili işleterek Hamalbaıı· 
na doğru sürmüştür. Şükrü 
kamyonet kullanmasını iyice 
bilmediğinden ansızın onune 
çıkan Edmon isminde birisine 
çarpmış, bundan korkarak kam 
yoneti hızla sürmüş biraz iler
de de Jak İsminde birisine çarp 
mıştır. Bunun üzerine $ükrü 
kamyoneti durdurmuş, yetişen 
polisler tarafından yakalanmış 
tır. Şükrü kamyoneti şoförün 
haberi olmadan aldığını söyle
mış ve: 

- Biraz eşya taşımak ıçın 
lazım olmuştu. Parasızca lıu i
şi görecektim. Aır.ma nasip ol
madı, demiştir. 

1 Kamyonet hırsızının çarpa
rak yaraladığı iki adam hasta -
neye kaldırılmışbr. 

Lisan dersleri 
latanbul Halkevi reisliğinden: 

lngilizce bilenlere ve hiç bilmiyen 
lere mahsus her iki kurs 16.ll.32 
Çarşamba günü •aat 17 de açıla
caktır. Kayıt muamelesi için her 
gün idare memurluğuna miiraca· 
at edilebileceği ilan olunur. 

S1hhat patenteleri f .. - Yarı"l a:Cşam 

Hudut ve sahiller umum müdürlii ı M E L E K 
ğünden: Bazı gemilerin, ezcümle, 
Akdeniz Boğazından geçerek lıtan-
bul limanına gelenlerin, hareket ey
ledikleri limanlarda kalan Sıhhat pa 
tenteleri, bu limanlardan lstanbulda ı 
ki acentelere gönderilmekte ve bu 
acenteler tarafından da yine posta i- 1 
le Çanakkaledeki acenteye irsal o- , 
lunmakta olup elden ele dolaşan iş- j 
bu patcnteler, ait bulunduklan ge
milerin. ancak. Akdeniz boğazından 1 

mürurundan sonra Çanakkale Sahil ı 
Sıhhiye Merkezine ibraz edilmekte 
olduğundan, mezkôr patentesiz ge- 1 

miler hakktnda ceza muamelesi tayi
nine mcburiyct hasıl olmaktadır. 

Hareket limanında kalmış sıhhat 
patentelerinin Po•ta ile gönderildik
leri Limanlarımızdaki Seyrisefain a
centeleri tarafından, geminin mu
vasalitından evvel ve bu gemi hak
kında ceza muamelesi yapılması i
çin, mahalli Sahil Sıhhiye ldarele· 
rine tevdi edilmeleri li.zım gelip; 

Çanakkale Snbil Sıhhiye merkezile 
alakası olan mezki'ır patenteJerin pos • 
ta ile lıtanbuldaki acentelere geldik ı1 )erinde; tekrar Çanakkaleye gönde
rilmiyerek, derhal GalRta Sahil Sıh- ; 
hiye idaresine tevdi olunmaları ve 
ihticaca salih olduğu tetkik neticesi ! 
anlaşılan me>kur patentelerin, Gala 1 

ta idaresine verilmİf olduklarına 
dair, ücreti ali.kadar acenteler tara- 1 

fından tcıviye edilerek, kevfivetin is 1 

bu idare tarafından Çanakkale Sahil 
Sıhhiye merkezine, telgrafla ihbar o 
lunması Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekalt:ti emirleri muktazasından ; ve 
hareket limanında Sıhhat patenteıi
nin kalmıt olduğu. bu mahaldeki 
Sıhhiye dairesinden, geminin varaca ı 

ğı limanlarımızdaki Seyrisefain a· 1 
centelerine telgrafla ve sebebi zikre. ; 
dilerek ihbar edildiği takdirde; pa· ı 

tentesiz olarak gelen geminin tabi 
tutulduğu ceza muamelesinden dola 
yi Kaptan ve Acenteler tarafından 

vaki olacak müracaatların tetkik ve 
hüsnü İntaçlarında, mezkUr ihbar 
telgrafnamelerinin, geminin muvasa 
!atından evvel, mahallin Sahil Sıhhi
ye ldareıine ibraz edilmit olduğu
nun nazan dikkate alınması talimat
name icabatından bulunduğu, tami
men tebliğ olunur. 

Davet 
19. 11. 932 Cumartesi günü sa

at onda birliğimiz umum kongre
si akdedileceğinden biJUmum aza
nrn mezkur gün ve saatte birlik 
merkezi olan Seyrisefain idaresi
ni teşrifleri rica olunur. 

irtihal 

Sinemasında 

LİLİAN 
HARVEY 

ve misils:z 

ARMAND 
BERNARD 

Palyaço 
Büyük UFA filminde neşe· 
zevk ve saadet saçac~ktır. 

Yarın ak1am 

Opera' da 

Fransızca sözlü filmi başlıyo-r. 

Son derece müessir, korkunç, 

mühiç ve temaşakiranı titrete~ 

cek bir film. 

LUtfen yerlerin evvelden temin 

edilmesi rica olcnur. 

T e 1 e f o n : 43088. 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Temsilleri 
Bu aktam saat 21,30 da 

Pazartesi 
Perşembe 

Komedi 3 perde 

Yazan: 

Müsahip zade 

Cdal B. 
Muallim ve talebe geceıi. 
Önümüzdeki hafta operetlere bat 

lanacaktır. Üç saat opereti jçin bif.·t· 
ler ıimdiden gi~ede ıatılmaktatl r. 

Muteber tüccarlarımızdan 
, ... .,. Bu Perşembe akşamı 4lmll!: 

Yuıuf SÜREYYA 
Kapancı müessesesi sahiplerinden OPERETİ 
Osman Kapancı Bey dün e-vinde füc 
ceten vefat etmittir.Niimuı ve ahlaki 
meziyyetlerile tanınmıı olan Osman 
Beyin zıyaı kendisini tanıyanları 

çok mütee11ir etmiıtir.Cenaze bugün 
Şitlide Halaskar Gazi caddeıinde 

200 No. lu hanesinden kaldınlarak 

50 kişilik büyük. kadrosile 

ŞEN DUL 
FERAH 

Sinemada 
Teşvikiye camisinde namazı eda e-

1 l••••••••••••••
dildikten ıonra Ü•küdardaki aile 
Hatireıine defnolÜnacaktrr. 

Darülaceze 
Müdürlüğünden: 

Nümune ve şartnamesi veç
hile Darülacezeye 600 metre 
aba şayak pazarlıkla alınacak
tır. işbu pazarlık 23 teşrinisani 

932 çarşamba günü saat 14 te 
intaç edilecektir. Taliplerin te
minat akçelerile müesseseye 
müracaatları. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Elektrik taharriyat ve keıfıyatı 

arzıyede bulunmak usulü" hakkın'" 
daki ihtira için berat talebine doir 
13 Kiınunevvel 1928 tarih ve !sun· 
bul vilayetinin 32366 evrak 
numarası ile mukayyet müracaat Ü" 

zerindeki hukuk bu kere ahere fc
rat veya icara verileceğinden bil 
bapta fazla malümat edinmek af%U 
eden zevatın lstanbul"da Babçeka.· 
pu'da Taş Hanında 43-48 numar• 
!arda kain vekili !STOK Efendiy• 
müracaat etmelerj ilin olunur. 

"Milliyet,, in romanı: 14- !arak yapıyorum. 
Süheylayı sevmeyorsun? 

- Hayır. 

vel nişanlıma ihanet ettim. Ne 
çılgınlık yapmıttık. Ya biri gelse 
ve bizi görseydi. Ne büyük bir re
zalet olacaktı. 

1 ka kimse tahmin edememişti biydik. Bu kumral baş. bu mun· 
tazam fakat silik Vf' mar-asıj 
yüz, bu atetsiz mavi gözler bende 
hiç bir arzu uyandırmayorlardı. 
Onda da bana karıı bir ıne
yil görmemittim.. Belki benill'I 
biraz soğuk tavırlarım karşısında 
açılamamıftı .. Lakin kur yapmaY1 

tımı pek tabii buluyor ve bundaıt 
dolayı kızgın görünmeyordu. sıı 
itibarla çok iyi anlaşıyorduk. ).· 
deta bir aşk izdivacı değil de 
bir menfaat izdivacı yaptığunıı 
hakkında aramızda gizli anlaşııı• 
var gibiydi. Fakat düşün<lükı;e 
bu menfaatin tek taraflı olduğıı· 
nu pek iyi aolayordum. Öyle Y1 • 

ben Süheyla ile evlenmekte, De
nizle ayni çatı altında bulunıııak 
ve ondan bu suretle intikam al· 
mak gayesini güdüyordum. s~
heyla, bu izdivaçta, bir vasıta• bı_r 
iletten batka bir ıey değild•· 
Fakat bunda Süheyla için rıe ınefl 
faat vardı?. Nihayet, belki o el•· 
her genç kız gibi, evlenmeyi lu· 
zumlu, tabiatin değişmez bir ka
nunu addettiği vf': her kadının k~· 
cam derken bir iftihar hissi._ ~ı; 
gurur duyduğunu bildiği ıç•. 
evlenmek istemişti .. Beni ~evd;: 
ğini zannetmeyordum .. Belkı ne 
ret edilecek bir erkek olmadığıı11• 
biraz şöhret VP. mevki sahibi bu· 

ADEM ve 
• 

bir ceht sarfediyo.- diyerel< mem-
nun oluyordwn .. 

O ak,am, geç vakit annem ve 
ablamla beraber kötkten aynlıı
ken. intikam arzusundan ziyade 
belki de Denizi sık ırk görebil
mek imkanını elde etmek arzu
~unun beni Süheyla ile evlenme
ye sevketmit olabileceği hatı
rımdan geçti. Belki de b«ı bu dü
f Ünceyi daha evvel, kendi ken
dime itiraf etmemek için, gunı-

rumu tatmin edecek bir intikam 
arzusu icat etmİftim. Bilinir mi? 
Dimağımızdan o kadar muğlak 
ve girift §eyler geçiyor ki.. Biz 
ekseriya zahiri niyetlerimizden 
bambatka, gayrimeş'urumuzda 
gizli maksatları takip ederek ha
reket ediyoruz ve yine ekseriya 
bunun farkında bile olmayoruz. 

Köşkte düğün hazırlıkları ha
ıaretle devam ediyordu. Bütün 
bu emeklerin ne lüzumsuz yere 
~arfedildiğini dütünüyordum .. Ev
lenmek mefhumunu zihnimizde 
ne kadar garipleştiriyoruz, ne ka· 
dar manasız itiyatlar!a aarıyoru2:. 

HAVVA 
Yaşar Nabi 

Bir gün. mutat ziyaretlerim
den birinde Denizi evde yalnız 
buldum. Bu, dört aydan beri ilk 
baş ba,a kalışımız beni yeni bir 
heyecan ve zekle sarstı. tlk önce 
asıl mevzua ııinnekten korku
şuyormuşuz gibi havai şeyler· 
den konuşuyorduk.. Sonra ara
mızda sıkıcı ve derin bir sükut 
oldu. 

Birden bire, Deniz, iri siyah 
gözlerini bana kaldırdı; uzun, 
derin. nüvazişkir bir bakıtla göz
lerime baktı: 

- Bunu mahsus mu yaptın, 
Cahit? dedi. Seni hiç bu kad•r 
hain tahmin etmemittim. 

- O kadar ıstırap çektim ki, 
Deni, artık acının manasını bile 
anlayamayorum ve bu itibarla da 
merhamet şimdi bana tamamen 
yabancı bir histir. 

- Benden intikam mı alıyor
sun? 

- Ne yaptığımı bilmeyorum 
ben? Bana sorma, "hiç bir şey 
sorma. Çünkü re yapıyorsam, ira
demden İİ5lün bir kuvvete esir o-

- Onunla evlenmeyeceksin. 
Bu ilci kelime öyle kat'i bir 

emir gibi söylenmişti ki hayretle 
başımı kaldırdım: 

- Verdiğim sözden geri dön
mek adetim değildir' bilirsin, 
dedim. 

Hiddetinden titreyordu.. Son· 
ra dah• ziyade yanıma sokuldu. 
Yum°'ayan sesile: 

Cahit, dedi, seni hali seviyo
rum, bana inanmayacaksın, 
biliyorum. Sana hislerimi anlat
mama imkan yok.. Her sozume 
"yalan!" diyeceksin. Fakat seni 
seviyorum. Görmeyor musun, an 
lamayor musun ki seni hali sevi
yorum?. Yapma bunu, söyle bu
nu yapmayacaksın, değil mi? 

llk tanı,tığımız zamanlardaki 
hali gözlerimin önünde canlandı. 
Sesinde ayni sokulganlık, bakıt
larında ayni sıcaklık vardı. Fakat 
bu yumutak tabiatin altında sak
lı keskin tırnaklar, biliyordum ki, 
yine ilk fırsatta paralamak için. 
meydana çıkacaklardı. 

Gitmek üzere ayağa kalktım. 
Bu defa son kuvvetine müracaat 
etti. Kollarını boynuma doladı. 
Yavaş yavas irademi kaybettiğimi 
hiuı;ttim. Ve daha evlenmeden ev 

Giderken hali ellerime sarılı
;ı.ordu: 

- Evlenme onunla, yalnız se
nin olacağım. Her iıtediğin za· 
man, anlayor musun, iıtediğin 
zaman ve istediğin yerde. 

Eğer sözlerine itimat edebil
beydim arzusunu yerine getir
mekte tereddüt etmezdim. Fakat 
Denize inanmanın ne dereceye ka
dar doğru olduğunu tecrübeyle 
biliyordum. Süheyliyla nitanımı 
bozduktan sonra artık bir dah• 
kötke ayak basmama imkan kal
mayacaktı.. O zaman Denizi ıi>
zünde durmaya mecbur etmek 
için elimde ne kuvvet olacaktı? 
Elime geçmi, bir fırsatı teperek 
intikam almak imkanını bir daha 
ona vermek ahmaklık olurdu .. Bu 
deliliği yapacaktım.Bu vak' dan son 
ra, düğünümüzün bir an evvel 
yapılması için ısrar ettim. Kim bi
lir, bu ısrarlarımı aşkımın faz
lalığına veren zavallı Süheyl& 
bundan ne kadar sevinmiştir .. 

Nişandan bir buçuk ay ıonra 
evlendik .. 

Deniz hasta olduğu ıçın dü
ğünde bulunmadı.. Bu hastalı-
2ın hakiki mahiy~tini henden bat· 

- Tuhaf, evlendiğinden hiç 
haberim yoktu, diyordu Sedat. 
Demek ki böyle habersizce evle
nirsin ha? 

- Nereden haberin olacaktı ki? 
Seninle ancak gittiğinin ilk ay
larında mektuplaşmıttık, değil 
mi? Muhaberemizin kesilmesine 
de benim ihmalcili~im sebep ol
muttu... Fakat, görüyorıun ya, 
l>u macera beni o kadar meıgul 
ediyordu ki!.. 

- Seni mazur görüyorum, kar
detim.. Fakat hikayen cidden 
beni sarmaya batladı.. Meraklı 
bir roman dinler gibi, aonunu, 
emin ol ki, sabırsızlıkla bekleyo-
rum .. 

Cahit, önünde duran ıurahi
den bardağını doldurdu. Yudum 
yudum içti. Yorgun bir tavırla 
koltuğuna yaslandı. Bir müddet 
durdu. Bir cıgara yaktıktan sonra 
devam etti: 

- Evlendikten sonra Süheyla 
ile vaziyetimizin ne tekil alaca
ğını o zamana kadar hiç ciddi o
larak dütünmernittim. Çok defa
lar yalnız ve baş bata kaldığımız 
anler olm1J!tu. Fakat hiç bir za
man kur yapmamıttık. Nitanlı
dan ziyade adeta iki kardeş gı- (Devamı var) 
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Muhabir mektubu Dahiliye 
Vekilinin 
Tamimi 

Bir liraya 
Kundura 

IKotnıu ' memleketlerdej 
. -. ' .,_, __ a __ __ 

Doktor 

Her karışında Türk 
şaha metinin 

İzlerini taşıyan belde! 

(Başı birinci sahifede) 
mişti. Kaymakamlar kendilari
ne tevdi edilen vazifeleri vila
yet idaresi kanununun 44 üncü 
maddesi mucibince valilerin 
nezareti altında ifa edeceklerin 
den bunların temamen kanunla 
ra uygun ve mahallin icabatrna 
göre en ameli Vf' faideli bir şe
kilde ifa ve tatbik edilmesin
den vali beyefendilerin mes'ul 
bulunmaları tabiidir. Binaena
leyh kaymakamların ef'al ve 
muamet•t ve İcraatı daima kon 
trol ve takip edilmeli ve kanun 
!ara, nizamlara, talimatnamele
re muhalif olan ef'al ve hare
katlarına hiçbir •uretle mahal 
ve cevaz verilmP.meli v e böyle 
bir hal vul<uunda derhal müda 
hele edilerek keyfiyet tashih ve 
takibatı müstelzim bir cihet 
varsa iktizasına t..,v.,ssül edil
melidir. Kaymakamlar da nahi 
ye müdürlerinin muamelat ve 
icraatı l>akkında daimi müraka 
bede bulnrmalı ve mugayiri ka 
nun VP. ef'al ve harekatları vu
kuunda bu suretle muamele ifa 
etmelidirler. Hulasa, vilayetin 
umumi idaresinden mes'ul bulu 
nan vali beyfendilerin bu husus 
!ara haaseten dikkat ve itina 
buyu~malarrnı ve bu suretle 
vilayetleri dahilinde idareleri
nin muntazam ve arızasız bic 
surette görülmesini temin et
melerini bu kere de rica eyle
rim. '' 

(Başı birinci sahifede) 
nım palto ... 

Bu reklam derhal tesirini göster
di .Paltoyu alıcı ırözile tetkik eden
ler çoğalıyordu. Palto sahibi, alaka
yı üzerine çekince hafiften nazlan
mağa ba§ladr: 

- Sen ne dersin efendi ... Paltoya 
bak ta öyle fiat biç... Mahmutpaf8 
malı olıa gene bu kadara verilmez. 

Antakya 
Türkleri 

----
ta- ' Liseden çıkacak 

lehe Şamda türkçe 1 

imtihan verebilecek 

Etem İzzet 
Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Göz yaşları!. 
B itün kitapçılarda var :' ır 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastahklan 

mütehassısı 

Cumadan maada berg-ün öğleden 
sonra saat (2,30 dan Se; kadar t .. 
tanbulda Di..anyolunda 118 ruma. 
ralı hususi dairesinde dahili hasta
lıkları ııııuayene ve tedavi eder. Te
lefon: fstanbul 22398. 

Ceneral Guro'nuıi kolunu 
kaybettiği toprak 

parçası üzerinde üç saat •• 

Halis İngiliz kumaşı... ilk pey ıü- ANTAKYA, 14 - Son Türk -
ren cılız, kanıız benizli, haıtahklı Fransız .siyasi itili.fının ilk tesir~ 
bir adamdı: leri kendini gÖstenniye batlamıı- 1 

" LA NÖŞATELUVAZ" 
- Benden ilci buçak kô.ğıt ... razı t

1
rr. Türk ekseriyetinin bulunduğu 

mısın Hacım? dedi , skenderun ve Antakya havaliıin- hviçre'de NÜŞATEL ıehrinde kain 
Bir başkası ıokuldu: de yeni Türk harflerinin resmen 1 ıviçre umum sigorta kumpanyas 

İstanbul asliye mahkemesi birin
ci hukuk dairesinden: 'Mialtepede 
Bostan sokağında 10 numaralı hane. 
de mukim Merhum Hafız Ahmet O be , n. kabulü ve mekteplerde tedrisatın 1 

1 

- ç nDe •. 1 --o--
- Üç buçağa bıraktın mı? bu harflerle yapılması hususunda . . . . . el. vereseleri Sıdıka ve Ayte H lar 

1"1loz YOLUNDA, (Milliyet).! 
\ 8;.. parça hava kınlmıt diye-
t k. Seddülhahirde 3 saat vakit ı 
~trdik. Köylüler, esnaflar ve ço 
r. çocuk bapnııza toplandılar. 
~~el bir müsahabe zemini açıldı 

buldumıa iyilikten buldum.,. de
di ve sözleri yatla doldu! 

Burnu büsbütün havalandı: ~kenderun. umuli ~~!isine bir S 1869 sene~n?e t:s edılmıştır. vekili avukat Yusuf Kenar. B~yin 
_ Bitmİ§i 9 lira! anun t"klıf edı mıftir. Antakya ermaye ve tiyat çasr: 9.530.000 1 t b ld B Ik · 
_ Allah hayırlı mü,teri versin.. . Türk lisesinden çıkan talebelerin lıviçre Frangı ' • an u a a 1

• pıuarında Hacı 
1 Şamdaki yüksek mekteplere girer _ H rika k · 

1 
/ Mustafa mahallesınde Fırın soka;,rn 

- Bana ge mez... k . "h 1 .. k I k a arşı aıgor a - d d"'k . 

' '•dan buradan konutmağa bat 
~ık, O sl!'ada balıkçı Nuri dayı 
~İrıde 65 tik bir köylüyü çarda-
\ ıım alıma soktular. Nuri da
lıı~erhal toprağın üzerine oturup 
'bnağa baıladu ı Nuri dayı u

~.Q boylu, iri cüueli bir adamdır. 
"ıii, gözü yarım asırlık bir tari

\ıı çizdiği siyah çizgilerle kant
' ı lllert sözüne tok bir balık

\."327 senesinde ftalyanlar bu
r..ıle Kumkalesini onbet parça 
;'<Qj ile iki saat bordnnan etmit
~ir.,. diyerek söze batladı. Ve 
~ıun etti: "ilk evvela lngilizler 
~ bardnnana batladılar ve eı
~ı~•lenin cephesini yıktılar! A-

1 Kilidibahir ve Maydoı taraf 
ltıııa çekildiler. Köyümüzde a
...,"' kalmadı. Bombardmandan 
it •o. lngilizler 3 ay göriinmemiı
' •e 23 nisanda Fransızlarla be
~r buraya asker çıkarmıtlar-

~ "lrıgilizler Tekekoyu mevkün
\J·Cephe aldılar. Bu taraf tehli-

1 olduğundan Fran11zlan alda 
~dülbahire çıkardılar ve bu 

, 
1
11iyetli yerde kendileri kaldı

'!·• ilk defa Franarzlar Kongo 
Senegal siyah askerlerini bu

~ıt çıkardılar. Bunlar ,a,kın bir 
~i ?e bir araya toplanmışlardı. 
~~~Ilı bölük bunlara bir ateş açın 
•r 1•keley!' d~ğru firara ~aşladı

, • Zabıtlerı tabancalarıle bun 
'dan kırk elli tanesini öldürdü
! Bura limanında pusu kuran 
•lınıet çavut silah atmadan o aa 
, lerin kellelerini istihkô.m kü- ' 
.!erile uçurarak denize dökmüı 
t .,. Nuri dayı bunları bana an
~'"ken gozlerinin akı görünü-

du. ! 

- YALINIZ KAPTAN -

l\ıı Nuri d yıdan sonra 80 yaşla
• a. ve Y alnızkaptan namında 
11ini yanıma getirdiler. Bu a .. 

'tt artı.k. hal~e~ dütm~ttü ! Fa
~ lnazının butun cengaverlikle .. 

&'Öz) rinin jçinde okunuyor
. O da baıladı anlatmağa: "Sul 
' A.ziz tahta çıktığı zaman he
~ Yedi yatında idim. Allah 
·~fa kemale ömürler venin!. 

\ ayığım battı. Dört ay Ayva
~ hapiate yattım. 20 kişiyi Yu 
"ı dar katliam edeceklerdi. Bun 
~ ı, A.nadolu yakasına Kumkale
~ •çırdım. Kayığıına Yunan ba 
!ııı""" çekmediğimden asıl daya-

lcuvvetliaini o zaman yedim. 
.ı,~• ıaaıte bir nöbet dayağı at-
r-,canımı çıkardılar. Ne beli 

1~uhtelit mübade
~de dünkü içtima 

- HARAP KALE iÇiNDE -

Yalnızkaptaru da dinledikten 
sonra hep beraber kalenin İçini 
gezdik. O sırada gelen muhtar 
Mustafa Efendi hize i•ahat ver
di: ltalyanların buraya attıklar. 
24 lük mermilerden bir taneıi pat 
lamıyarak olduğu gibi duruyor. 
Merminin düştüğü noktaya mer
merden bir sütun yapara lr mermi 
yi Üzerine oturtmutlardır. Sütu- -
nun batlığı etrafında: ( 4. Niaan-
328, ltalya bombardman hatıra11, 
merminin mahalli sukutu) yazıla
n hakkolunmuttur. 

• CENERAL GURONUN KOLU -

lıkeleden köye çıkan yolun ke 
narındaki incir ağacının dibinde 
durarak askerine kumanda eder
ken bi2im tarafta Alçıtepedcn a
tılan bir terapnelin parçaları Ce
neral Guro'nun kolunu kopannıf
tır! Ru noktaya bir hatıra olmak 
üzre Fransızlar küçük bir sütun 
dilmıi,lerdir. Ceneral Guro 
b\ı defaki ziyaretinde buraıım ıa 
tın almak istemişse de arazinin sa 
hibi bn teklife asli. yanatmamı• 
ve CenerAIİn vereceği dolgunca 
para} a heves etmemİftİr. ! 

- iNCiR ZIY AFETi ve AVDET -

Kadınlar 
Birliğinde 
Bir toplantı Seddiilbahirin yerlisinden kah 

veci Sabri Efendi namında iyi yü 
rekli bir 7at, bahçesinden topladı-
ğı incirleri bize getirerek ikram- (Başı birinci sahifede) 
d" bulunmuştur. Köy halkı ve bil tığı bu tetkikatın neticelerini 
hassa güınrükçü Mustafa Efendi anlatmış ve izahat vermiştir. 
ile diger Mustafa Niyazi Efendi, Mme Andree Reider konfe
B;nbaşı Halil Bey, bakkal Nafiz ransrnda Türk kadınlığından 
ve Muhtar Mustafa Efendiler hak b"" ""le b" "t · 1 b h t · 

Müıterilerin birer ikİfer da"-ıdık en ımtı an an tur çe o ara ver Gala c! B k H d .. ı a o mecı hanmda ikinci katta 4 5 
5 " ı · k b ı d"I · · B 1 ta a ere et anın a mu- • · ]arını görünce satıcının aklı batına me erı a u e ı mıtlır. unun a ki .. .. 1 6 numaralı odalarda (Öm ~ L tf 

geldi, ilk ;:ıey sürenin yanına süklüm beraber bu havalideki Türk ekse- m Moıyo KONSTANTEN J. SA- • ve Haf Ah ş· k . ~ - ~ ' 
püklüm yanaştı: riyeti yapılan itilafnamenin tam 1 RIDAKl'nin va:r:ifeıi hitam buldu- d Ö ız L met 

11 etı.) Şurekasın 
- Şuna bir §ey daha ver de ali ~ir. tekilde tatbik sahasına intika- ı ğundan kumpanyaca M. RENE an .~er ~t~u B. aleyhine "k• m . 
Bitpazarında bugünlerde en ziya- ~nı ehem,mi~etdlı; bkekdlem':k~efddir. GROSCLAUDE Türkiye umumi ve- ' leyl~dıgı ~eshı şbırket davuından do-

de palto üzerine alışverit yapılıyor. u sur ... t e şun ıye a ar ıstı a e k'll"" . . .. ayı taatır ve erayi tebliğ İrsal kılı 
edilemiyen hakların elde edilece- 1 ıge naıp ve tayın edilerek mu- na d t" • ·· ·ı h Ö 

Açık renk yazlık bir elbiseyi satı- • . .. . ·ı h M"" .. JORJ H 1 n ave ıycnın mumaı ev ın•r 
lıa."a c.ıkaran bir çocug'u bakıp bakıp gı umıt olunmaktadır. mar ey osyo ELM S ve L""tf'" B . "ka l .h · 
~ M"" .. GROCLAUDE . . 1 • L. u u eyın ' me il" ı hazırının 
··ı·· ı osyo ııım en KM- h 1. . . 

gu uyor ar: T •ı d •• meç u ıyetınden naşı bila tcb!jo ia 
--Oğlum sakla onu da Hıdırellez ayyare J e unyayı riki meıaisile kumpanyanın itlerini 

de edilme•İ ha .. bile H . U M. K.nun 
1 de Kibtaneye ıriderain. • dolaşan adam şimdiden tedvir etmeğe ba,lamıştır. 

Halb ki bi 1 da 1 ka 
1 

141 inci madde.sil"'c te•·f"k ' · u n yama ı o sa - Mösyö GROSLAUDE isimleri ba- _ • 1 an yırmı 
lınca bir palto görmesinler, hemen FRIDRICHSHAFEN, 14 A.A. ı~d _,._ l "k" "ki . . gun müddetle ilanen tebliğine karar 

ı B" d · .. 1 d • 1 a a ZIKro unan ı ı fCrı mesaısın . . . . 
yap1fıyor ar: 1 ır enız tayyarcsı 1 e evna em 1 d b'. ·ı b" l'k . 1 verilmış \•e emrı muhakeme 8·12-

- Gel itıne, ıunu dört mecide hı- seyahatini yapmıt olan ilk Avru- en ın 1 e ır 1 te ımza etmek sure-
1 

932 b .. .. · ·1 k hh.. 1 perşem e gunu saat 14 le muay 
rak! 1 palı tayyarecı von Gronau Alman tı e umpanyayı taa ut a tına ala- b 1 

im 'k" ı· k di 1 .• b' tb .. ·ıı . ak ven u unmuş ol.ı•ığundan mümai - O az... ı ı ıraya en m a - ... e Pcne ı ma uatı mumeısı erı- ı ~ t1r. •. . · • 
mııım... ne beyanatta bulunaralı tayyaresi 1 " LA NÖŞATELUVAZ " kum- leyh yovm ve vaktı mezkur.la mu. 

Bitpazarında palto muayenesi pek , nin Sylt adasında.> Monh"eal'a 36 haken~de hazır r"lunmadıg"ı veya 

1 

· · ld panyası idarehanesinin elyevm Ga-
u.zun su.""rüyo.r .. Bu itin mü.tehassııla. - a~atte ,gıtmış o uğunu, bunun İs· bir vekil göndermec:!iı,?i tRk~ü·dc hak 

eli dü 1 ed t l b l 1 l ı h lalada Ünyon Hanında 57, 58, 59 nu n enne ten pa toyu ınc en ın ı ' a ce yar.ı l\C : mun azam a- kında muamelei giyabiyeye devam e 
ceye gözden ıreçirerek kusurlannı j va serviıleri için pek büyük bir e- maralara nakledilmit olduğunu muh dileceği ilanen tebliğ olunul' . 
birer birer meydana çıkarıyorlar. hemmiyeti olacağını ve Montrc?al' terem halkın nazarı dikkatine arz ey 
Yağmur hatladığı gündenberi, Bit- de buna kartı büyük bir ali.ka leriz. 
pazarında 2-3 bin palto aatılmıı. Bu gösterildiğini söylemittir. Telefon: 42470 _ Posta kutusu: 1048 
na ister inanuı, ister inanmayın. Bu alaka, bu serviıin bili.hare 
Mamıılilı. sokakta giderken paltoıuz , Detroit'ya kadar uzatılması ihti- 'LA NÖŞATELUVAZ" 
larm ne kadar çoğaldığına dikkat e- 1 mali dolayısile artmaktadır. lsviçre Umumi Sigorta kumpanyası 
derseniz bu alış veriş, sizi hiç te Seferlerin ikinci kısmı, Kana· Müdir C. OTT. 
hayrete düşürmez • dada hava seferlerinin ıeraitini 

Bitpazanndan çıkarken koltuğu tetkike hasredilmiştir. Çünkü, A-
bobçalı bir adam yanındakine net'e- merikanrn fark sahilinden Kana- Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
li n"!'eli anlatıyordu: dadan geçmek suretile büyük Ok- mahkemesinden, Tereke•ine mahke 

- Havaya bak be ... Gözünü sev- vanosıı doğru yapılacak sefer, yo-
dığnn kasımı... Millet, top yekun lu pek ziyade kısaltacaktır. mece vazıyet olunan müteveffiye 
Bitpazanna döküldü be... Bu ~erait, Kanadada bilhaHa Madam Horop Semı>atıyanın ubde-

(M. S.) deniz tayyareleri için pek müsait
tir. Zira orada inilecek birçok göl

Türkiye hakkında 
bir eser 

ler vardır. Halbuki karaya inile
cek sahalar pek azdır. 

BÜYÜK MÜJDE 
Bütün dünyada en aağlaı.,, ola

rak tanınmıı olan 

Yerli alı 
3 KÖŞELİ TÜRK 
GİSLAVED 

LASTfKLtRi 

kımız da pek çok mi•afirperverlik j uyu 1~ 5 . ayış e a se mış, 
gi>steımi~ler ve bizi motöre kadar memle1cetımızde son vukua ge
tetyi eyl.,mek nezake tinde bulun- len ink· laplarda Türk Kadınlı- İtalya sefareti Başlt.tibi M. 
muşlardır. ' ğının kendisine düşen vazifeyi Bova Scoppa "Staıibul" unva-

Sir Jhon Simon 
Cenevrede 

sinde bulunan gayrı menkullerden 
mirascıaı Takuhi hanıma İntikal et 
meıi lazım gelen atağıda y~ılı gay 
ri menkullerin altıda birer hi11eıi
nin borcundan dolayi satılacaktır: 
1 - Galatada Yeni cami mahalle
sinde Yeni cami caddesinde cedit 

lstanbul'da, Bahçekapu'da Ce
lal Bey Hanı tahtında 19 No. 
da Dilber Zade U.tif lstanbul 
Bonmarşeıinde yalnız; bi;- b('l.fta 

İçin 250 kuruşa satılmakt•dır. 
Bu müstesna fırsattan İ •tif• de 

. O sıracl" motör~ü Süle~an bihakkın yaptığını. a7. bir müd- nile bir eser yazmı§tır. Miliin'-
reıs arlık kalkacagından bahıale d t · · d d'kk t t k , da bulunan ve mühim şehirler 
bi:ı.i mr.töre davet evlemişti. De- ~ ıçm ~ şay.~nı .

1 
•.• a .. :.ra .. - hakkında eserler serisi netret

nh biraz sükünet bulmuş gibi gö- kı ve tekammul goruldugunu 
rün;iyordu. Halbuki ne ırezer?... söylemiştir. mekte olan "Giacomo Agnetti" 
Kalktıktan sonra tehlikeyi anla- Konferanstan sonra Mme §irketi İstanbul hakkında da 
d~k ama ;, i~ten geçmiıti. Çünkü Reider'in diğer memleketlerde bir eser yazır.asını M. Bova 
hız kaptan• ıtaate mecburduk. • h . Scoppa' dan istemiş, memleke-
y" hep blltacaktık, yahut lmroza , yap~ıgı sey_a at ~" .tet~ıkatta l 
çıkacaktık . Motör tiddetli rüzgar aldıgı resımlerı proıekaıyonla timizi pek iyi tanımış olan tal 
ve <lalgnl,.rla döğüterek bataçıka göstermiştir. yan diplomatı da üç sene süren 
gidiyo• ve yolcular da korkularm- Mme Reider çarşamba günü tetkikati mahaulu olan bu eseri 
~a~ •apsarı olmu•lar sel~v.at ge- Kadınlar Birliği idare heyeti a- yazmıştır. Eserde launbul'un 
tırıyorlardı. Artık sular ıyıce ka- f b' · f . hususiyetlerinden dostane bir 
rarmıftı. Biraz sonra çıkan meh- zası şere. rne ır çay zıya etı lisanla bahsedilmektedir. San'-
tan kalplerimize biraz ferahlık verecektır. f 
veriyordu. Ezandan ıonra saat do atkıirane bir çok otografilerle 
lı:uzda Kristof Kolombun ıremisi süslü olan bu eserin fotografile 
gibi lmro:ı:un ııaız sahillerine yak- fırtına atmış ri İsviçre sefiri M. Henri Mar-
la•nn•tık. Biraz sonra da rıhtıma tin tarafından çekilmiştir. 
yanaşarnk sevinçler içinde kara- ADANA 13 - Yumurtalık 
ya ayak bastık ve Cenabıhakka sahillerinde lta:ya bandıralı bir 
hamdüsenalar eyledik. balıkçı gemisi muhafa:ıa me-

Ragıp KEMAL murlarJ tarafından yakalanmış 
tır. Gemi mürettebatı sekiz ki-

- Kışlık zer.iyat şidir. Bunlar İtalyan tebaasın-
ANKARA, 14 - Gelen haber dandırlar. Balıklar müsadere e-

-·--
Halkevinde 
Köycüler 

CENEVRE, 14. A. A. - Sir 28 No. lu ve tamamı 1500 lira kıy . ediniz. 

John Simon, bu sabah buraya gel meti muhamıneneli bir bap dükka
mi~tir. Kendiıi ıili.hlan azaltma nm altıda bir hissesi. ~ - Galatada 
konferanaı reiai M. Henderaan ile be il . Fatih sulh 3 üncü hul< ·! ~ 'k'mli 

lduk I> ·· dd t .. ·· reket zade maha csınde kemer al 
o ça uzun ır mu e gorut- dd . 1 7 .. af , __ • d 'k ğinden: Terckf'sİ mahkemG! "Ce taı 
mü~tür. I tı ca esıy e .ur a so .... gın a atı fi .. . . 

Sir John Simon'un silahları a- 17-19-19 mükerrer ve 43 No. rolarle ye olunan muteveffıye Sadrıye ha-
zaltma meseleıi hakkındaki lngi- ınurekkam Kemer altı caddesinde ı r:ı.mı~ uhdei mülkiyetinde bulunan 
liz noktai nazarını galiba riyaset 1 19 N 1 h "k 19 Cıbalıde üskübi mo.hall• ve caddesin 
d

. C b .. k"" . . 1 ~ o. u ane ve mu errt::r ve d 
ıvarunın arşam a gun u ıçtıma 17 N I 2 h • l I ı e 106 nu 1arail hnnenin nısıf hisse. 
d · h · d kt" o. u an magaza arsa any e 

ın a ız_a, e ec~. ır. .. . .... .. . ~i bu kerre berayi taıfiye satılı-;.a 1 . (ngılız Hnrıcıye Nazırı buırun fevklerınde zurafa sokagında atık . . g ç 
öğleden sonra henüz Romadan 43 No. lu tamamı 5000 lira kıymeti kanlmııtı. Şebrı halin 10 Üncü per
avdet .edeon Mütte.hid~i Am~rika~. muhammeneli hir bap hanenin nltıda §~mbe g~nü itra kılınan 1:1Üzaycrle· 
nm Mılletler Cemıyetı nezdındekı b" hi . 3 1 t b ld M h t unde talıp zuhur etmedig"ınden ye-

N D 
. . ır ııesı. - s an u a a mu 

murabhaıı orman awıa ıle ko- niden açık ve birinci artırmaya va.ze 
kt pa~ada bacı köçek mahallesinin Mah 

DU§&Fca ır.h""k' t" b h'"k• rlilmiş ve 22-11-932 tarihinde •art-ransa u ume t, unca u u mutpaıa caddesinde 171 No. lu ve "' 
metleri vahim surette tehdit et- tamamı 3000 lira kıymeti muham- nameıi mahkeme knlemir.:e miiracaat 
mekte olan para buhranı üzerin- meneli dükkanın altıda bir hisaesi. edeceklere kü~ade kılınarak 15-12-
de böyle bir tedbirin pek iyi bir 4 I t b lda Mah t d H 932 tarihine mÜ•adif pertembe gü-
t · • ka ti" d d" - s an u mu pa.,ı a a-e11r yapacagı naa n e ır. .. . . nü saat 14 te 16 k d hk 

Müttehidei Amerikanın .. k- er Koçek mahallesımn Mahmutpafa 1 . n ya ~ ar ma C· 

k · · d 1 yul dd · 1 1 memızde açık arlınnl\ •le satılac:ol· se kıyaaetıne ve a a et duygu a· ca esınde 93 No. u ve tı..mamı .. .. . 
rına gÜvenen Fransa.ya bu ıoo di- 2700 lira kıymeti ınuhammeneli trr. Butı.on haneru"l k:yr. etj mnhrım 
!eğinin nazarı itibara alınacağına d"'k'·, ltıd b" h" es· 5 Is menesi 2563 lira olduğuna na7amn . u lülnın a a ır ısı ı: - · 
emm bulunmaktadır. b I Mah H k"" k ımfının }'Üzde 75 irıi b·ıldug' unde i tan u da mutpaşa acı oçe • .. 4 

tere göre ziraat vaziyeti tabi şe- d'ld' T t J 1 C b 'h · 
•· h ı· ··b d ı · k"ld "t kt d" B" k 1 1• u u an ar ey an ı tı-~·Ylu te ıt mu a e e komısyonu ı e gJ me e ır. ırço yer- . . • 
•ti umumiyeıi dün toplanarak l lerde kıtlık zer'iyat yapılmıttır. sa.s .mahlcemes~ne venldıler. Ge 

;,_~ların mesaisine dair olan ra- Bazı yerlere yağmurlann geç düt 1 mıcıler 2000 hra kefaletle tah-

Halkevi köycülük ıubesi per
fembe günü saat 17 de umumi 
bir içtima yapacaktır. Bu içti
mada köycüler biribirlerine ta
nıştırılacaklar ve bu şubenin fa 
aliyet programını daha geniş 
esaslara istinat ettirmek için 
bazı kararlar verilecektir. 

Macar ha,vekili 
Vatikanda 

mahallesinin Mahmutpaşa caddesin- hale oluracaktır.Bıılm; dığı takdirde 
de 89 No. lu ve tamamı 3000 lira kıy en •on artırnnın tea.'ı!ıüo:lü haki kal 
meti muhammeneli dükkinın altıda mak Üzre 15 gür. ~onr" ikinti arllr

t.•ı tdkik etmiıtir. mesi ziraat vaziyeti Üzerine fena )iye ediltliler. Mahkeme kaçak
tesir yapmamıştır. 

~tablilere tevziat 
l,jtıabli olan latanbul Rumlannm 
ı" edilemiyen emlakine müka

' ~zıninat olarak tevzi edilmek 
'1,,'.~n 150 bin lnıriliz liraauun ,. 
lt~ıı .bitmek Üzredir. Şimdiye ka
l niz bin lira tevzi edilmittir. 

~~lanbul 6 ncı tali mübadele 
1'Yonunda etabli Rumlara ait 

\ 'ıııelesi ikmal edilmemi§ daha 
IJ llıiktar doaya kalmıttır. Bu doa 
\'-r111 İntacmı müteakip tali ko .. 

~oıı lağvedilecektir. 

~ 
lltrnakolog talebe 
birliği kongresi 

~~ ~rtnakoloğ talebe bırliğinin 
'ı> pı. konırresi dün Halkevinde 
~ llıı~tır. içtimada idare ve tef-

1\ ~"Yellerinin raporları okunmuı 
\ llfllar Ü2:erinde münakatalar 
lı.;~ttur. Müteakiben intihabata 
,;,ıı:_tek Rahmi, Şekip, Cemal, 
I,~. t Beyler ve Nimet, Reyhan, 
lı~lı., hanıınlar idare heyeti aza-
t..""• seçilmitlerdir. 

\ı;i~ıca birliği M. Türk talebe 
~ N ııı~e temsil etmek üzre Rah
~ irı ".•ıh, Adil, Şekip, Mitbat B. 

lıhap olunmuşlardır. 

Papen'in 
.. mülakatları 

l "f:~Ll ı~ N. 14. A. A. - Wolff 
't k~dan: Gazetelere nazaran 
~ ıl M. Yon Pap~n, dün ak
aıyonal - Almanların lideri 

Bu gibi yerlerde büyük bir fa- çılardan bazılarının yaşların-
aliyetle çalıtılarak toprak ıürül- dan şüphelendiği için tahkike 
müş ve tohum ekilmittir. karar vermiştir. -.--

Cenevrede sükun 
teessüs etti 

CENEVRE. 14 A. A. - Umu
mi grev, hitam bulmuştur. Hüku
met, vaziyeti etrafile tetkik ettik 
ten sonra seferber halinde bulu
nan kıtaatın imkan haııl olur ol
maz terhisi kabil olacaiı netice
ıine vasıl olmuftur. 

Cenevrenin maruf komünistle
rinin ikametkahlarmda birçok a
raıtınnalar yapılmıttır. On oniki 
kiti tevkif edilmitlir. Bu meyan
da facianın vukua ıreldiği gece, 
halkı her vasıta ile nümayif icra
aına tetvik etmİf olmakla ittiham 
edilen bir taksi ıoförü vardır. 

CENEVRE. 14. A. A. - Ce
nevre mili,olerinden mürekkep bir 
alay - bir bölük müster;a olmak 
Üzre - ıaat 17 de terhis edilecek 
tir. 

Nalaisan taburu, merkez ku
mandanının emri altında kalacak
tır. 

Bomba 
LOZAN. 14. A. A. - Melinit 

ile dolu olmaaı muhtemel bulunan 
bir bomba aaat 22.15 te belediye 
dairesinin ön ıütunlannın birinin 
yanında patlamııtır. 

Yoldan geçmekte olan 4 deli
kanlı ile bir kadın yaralanmıf, 
camlar kınlmıttır. Maddi 

Kaçakçılar ifadelerinde (fır- Büyük bir su kemeri 
tına bizi bu.aahill~re. düşür~ü. j NELLETRI. 14. A. A. _ Baİ
cezamız ne ıae venlaın), demış- vekil M. Muaaolini, 22 yere su te
lerdir. · min eden yeni su kemerinin açılıt 

Beynelmilel A vru
pa kongresi 

ROMA. 14. A. A. - "Avru-
pa,, kelimesinin ifade ve telkin 
ettiği meselelerle meıırul olacak 
beynelmilel konferan• M. Muaao
lininin riyaaetinde toplanrnıttır. 

Bu toplantıda, Avrupalı birçok 
mühim ıahsiyetler, bilha11a Fran
aız iyan azasından M. BCrencer, 
kont Apponyi, M. Avenel, M. 
Hymnas, M. Jaspar, lord Lytton, 
M. Manueleaco, M. Mihalakopu
loı, ve M. Politis hazır bulunmuf 
lardır. 

Bu kongrenin toplantısından 

maksat, 0 Avrupa,, kelimesinin j ... 

fade ve telkin ettiği meselelerin 
ilmi ve fenni bir zihniyet dahilin
de tetkikinden ibarettir. 

Açılıt celsesine riya.et eden 
M. Muasolini, söylediği kıaa bir 
nutukta, kongrenin sarfedeceği 

mesainin yalnız fikir sahaıında 

değil, fakat Avrupa siyaseti zemi
ninde' de feyizli neticeler vermesi 

reımini halkın çoıkun tezahürleri 
arı..sında yapm11tır. 

Batvekil bu münasebetle söyle 
diği kıaa bir nutukta F atizm ida
reıinin ilti7atn ettiği yeni bir um 
ran eserinin bu suretle VÜcudc &'e
tirildiğini ve F atist idaresinin ver 
diği sözün bir hakikat teldini aldı
ğını beyan etmittir. 

Bu nutuktan sonra M. Muaao
Jini, kendisini hararetli surette al
kıtlıyan ahalinin cofkun tezahür
leri arasında Nelletri'den aynl
mıttır. 

M. Muuolini bir müddet Al
bano Laziale'de tevakkuf etmif, 
belediye idareıine ait Doria köt
künü ziyaret eylemittir. 

Fransadan Ameri
kaya 

uçacak tayyareler 
ISTRES. 14. A. A. - Franaa-

ROMA. 14. A. A. - Macar 
Batvekili Jeneral Gomboı, Papa 
tarafından kabul edildikten sonra 
Papalık makamı Harici.ye nazırlı
ğı vazifesini ifa eden Kardinali 
ziyaret etmittir. 

Zigareti11 11etictJleri 
BUDAPEŞTE. 14. A. A. 

Sabah gazeteleri ,iyi bir menba .. 
dan almış oldukları malUmata at 
fen Jeneral Goemboes'in Romayı 
ziyaretinin muhtelit bir ltalya -
Macar komisyonu ihdası netice .. 
sini vermiı olduiunu ve bu komis 
yonun gayesi ,iki memleket araıın 
daki ticari münasebetleri arttır
mak olacağını yazmaktadırlar. 

bir hi11esi: Açık artırma suretiyle maya konulup 31-12 .. 932 tariF~c 

müsadif cümarteıi ,..ünü saat 16 da rüsumu delliliye ve ihale pulu müş
terisine ait olmak üzere 17 K.inunu- en fazla artıranııı ·hc1c,ine ihale kı~ 
evvel 932 cumartesi .ıı.Rat 15 te satı- lınacaktır. Artırma1· İftirrtk ıenı 
lacaktır. Talip olanlann kıymeti mu yüzde yedi buçuk 1 minat alınır. lş
hammenelerinin yüzde yedi buçuğu tirak edect:klerin ;nrtnameyi gGriip 

· beti d k · · ·· t ·ı malumat Pdinmek üzrt" mahkemenin ma n e pey a çesını muı amı ~ 
'-• .. tt B ·ı d"" 931-55 numar,.lı dosyasına müı ao:aı" mez.:ur gun ve saa a eyog u or~ 

d .. .. lh h kuk ahk . d ı etmeleri ilan olunur . uncu su u m emesın e 

- 1 hazır bulunmaları fazla malümat al 
mak ve mümyede şartnamesini &Ör 

mek için 1 Kinunevvel 932 den iti 
haren 930-62 dosya No sule mahke
me kalemjne müracaatlan lüzumu i 

-ı 
' -
1 

-
li.r. olunur. 

Doktoı· 

Rusçuklu Hakkı 
GaJataaarayda Kan;ı ik ec~ 

zahaneıi kartısında Sahne..,. Bu komiayon, kinunuevvel bat 
langıcmdan itibaren toplanacak- 1-------------- kaiında 3 numaralı apartıman· 
tır. Bundan batka harpten müte
vellit her türlü mali meseleler taı
fiye edilmiştir. 

Eckner Seville'de 
SEViLLE. 14. A. A. - Kapi

ten Eckner ve kapiten Lehmann, 
dün Madritten buraya ırelmitler
dir. lstaıyonda !f>hremini ile tay
yare karargi.hı namma bir murah 
has heyet tarafından karıılanmıf· 
tll' . 

Kapiten Eckner, bugün tayya
re karargihı kumandanı ile görü 4 

şecektir. 

DOKTOR 

r .\ot 1 N Ş Ü K R Ü 
r...nili hastalıklar müteha111sı 

Her ırün öğleden aonra lstanbul 
Türbe Babıi.li Caddesi No. 10 

Telefon 2,2622 

Ticaret itleri Umum Müdürlüiün 
den: Sgorta Şirketlerinin teftit ve 
murakabeei halıkındalri kanun hü
kümlerine ıröre Türkiyede yansın 

siırorta muamelô.tile iıtigal eylemek 
üzre tescil edilmit olan ecnebi sigor 
ta ,irketlerinden lsviçre tabiiyetini 
haiz (La NÖ§&teluvaz - La Neucha
teloise) sigorta ,irketi müdürü umu 
misi haiz olduğu seli.hiyete binaen 
bu kere müracaatla şirketin Türkiye 
umumi vekilliğine ıirket namına ya
pacağı itlerden doğacak davalarda 
bütün mahkemelerde dava eden. e
dilen Ye üçüncü fahıa sıfatlarile ha
zır bulunmak üzre M. Rene Groıc
laude ' yı nasp ve tayin eylediğini 
bildinni, ve li.znngelen vesikayı ver
mittir. Keyfiyet kanuni hükümlere 
muvafık ırörülmü, olmakla ilan olu-

:la 1 numara. - Telefon 4.4354 

6öz Hekımi 
PROFESÖR 

Df ESAT ~AŞA 
- -- BABIAU 

"' l'NXARA CADDESi N?6() 

~-

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Bitinci sınıf mütehass:ıı 

(Babıali) Ankara caddesi No.60 

-



1932 

1
1 fst. r, . Kurnancle 19.1 atına m'l kom. • 1 ·• 1 l uevlet Uemiry .tar 

Y eşilköy Hava Makin'st mck n:ım .Je aleni n:;ünakasa sureti· 430 kalem ıiiç ve Trbbi malz menin k '.lalı z r la mü 

••t•• n • 1 

ıa a r? te!>i ihtiyacı için 6000 kilo c · le satın alın caktrr. !l'liı'lal·as • 29 k' · · 932 1 ·· . l 5 ·d b. d 
mck aleni münakasa ıurctile !arı 20 11-932 pazrr günü Se sası 1 ıncı teşrın . sar gunu saa te ı re ınasın a ya· 

e tüt .. n b e ki 
satın alınacaktır Münakasası romlar saat 10 da d • e 1 t pılac ktır. Fazla t:ıfıılat Ankara ve Hnyd rpaşa ve ,le inde 
6 12/932 salı günü saa 11 de 14 te Tophan e erkcz 1 U· 

1 beşer I' .. l' satılan şartname! rde yazılıdır. (5 ~) 
Tophaned" M"rkez Kuman manclanlı~ı utırnı' a l~c.'U·~yo e ı a 

yol rı a 
ın 

a 
ı -dnnlıgı satı almıı komisyonun· nunda icra kd n cal tır. T l;pl 

1 
120 ton petrol, 10 ton piz gaz, 10 ton b r.:ııin, 4( J ton r i i 

da 'cra kılmacakt r, Taliplerin 'n 1art am ~ın' r-ı k 'çin ve 50 ton urşofôr yaf:mın kapalı zartla münakasa$ı 71; , ci .i.· 

1

1 
şartnamesini görmek içm saat 1: gü.ı ve 1 ı.n k-• a ştı • .ık i nun 932 çarıamba gunü saat 14,30 da idare binasını:;" y pı r ak 

. . 9 dan ona kndar her gün ve mü çin de muayy n vaktınd. ko. ı (' 
lktısat, giımriik ve mhısar arı memı:ud •r. . • . .. 

1 

Luz undan fazla ı!s• Ü;te <' k r.a _ asına i tirak icin de mua misyonda hazır lıd mma an. tır. f az'ca tafsilat Ankara ve H ydarpaşa veznelerind b l' 
v ziraat vekaletlen murabbada- 14 Trabzon vıl yetı· Of, S r- 1con ıhruyacaktır. 1 k . ş . Y {lC>") (5 '18) raya satılan şartnamelerde yazılıdı.. l60 5) 
rile tutün mıntakaları ve başlıca mene, Vakfıkebır kazalannda tu• Draynar müddetı esnasında y n vaktınde komı ~ md hazır "" v 
z t ve ticaret odalan muınea- tün ziraati memnudur. zürra tütünlerinin, bede i z"'Ta· 1 bulunmal:ın. (271) (6031) E . •O • .. k b' 'h ·• ı 1 
sıllednden mürekkep olmak üzre 15 Kırklareli vilayeti: Babaes- dan alınmak üzre sigorta ettiril· ı • • * r~ı?caıı rta m le ~ ! tı 1 j b 1 8 ı d• • İl J 
in isarlar umum müdürlüğünde ki, Lüleburgaz, Vize, Pınarhisar mcsi de kabul edilr.oiştır. Bu sıgor y eşilköy Hava Makinist 1 yacı ıçın 1200 metrr harıcı el- stan U eae ıyesı an arı 
tefekkül eden komisyon tarafın· kazalarında tütün ziraati memnu- talarda ,devlet emvııl'nin sigorta· mektebi ihtiyacı icin 10 k l~m biselik \uıı:.aş kapalı zarf ~ure-ı ı 1.- ---------------------------
da n hazırlandığını yazdığımız ye- c.l ur. ! arı ıeraiti t m'n edilecektir 1 kı•lık sebze aleni münakasa su tile •;ı.tm alınacaktll". Müııaka- F a tih Belediye d a ire si M üdür iyet inden: Fatih'te Sinanağa 
nı tütün inbisan layibaaı, hükilme 16 Bahke•ir (Karesi) Vilayeti: Draynann ilk alt aynda • · 

.. t " t" 1 • d . 1
1

• 1
1 

• retıle s tın alınacaktır. Müna· sa ı 3·12-932 cuma lesı gÜ'lÜ mahallesinde T etemmei·hamise medresesi taşlannın m ahaU.:n ti merkeziyece t etkik ediimekte- Balya, Dursunbey, Susığırlık , Kep zurr• u un erın en ın 11saı· ar ı· , d T h d M 
dir. Yeni layihaya, yalnız tütün •ut, Edincik, Edremit, Gömeç, Bür daresince ambar k.ra'I a l ın'11ıya · kasası 6 12 932 salı gı:nı; sa· saat 11 "" op a_ne e ; d' :ez müzayedesi icra edileceğinden depozito akçelerini yatırmak uze
inhisarına ait ahkam değil, ayni haniye, Manya• ka zalannda tü- cak~ı~. Onda?. sonra klo b ışna ay al 14 lP. To~hanede merke~ K. satınalma komısy~nu~ a ı~- re daireye müracaatlan ve 17/ 11 / 932 Perşembe gün ü saat 14 te 
zamanda tütünlerimizin istıfasını tün ziraali memnudur. da ıkı par a ucret alınacaktır. in- lrumandanlıgı satınalrna komıs ra kılınacaktır. Talıplenn nu- h il' .. . • 9) 
ve ihracatının inki,afını temine- 17 Kocaeli (lzmit) vilayeti: h ô·.arlar ida resi, kendi anıl.arla- el . k 1 kt T • m u ne ve •a r tnamelcrini gör- ma a ınde bulunmaları luzumu ılan olunur. (604 

dd 1 d k ld K K d Ak S 
. _ .. .. . ycnur. a ıcra ı ınaca ır. a 1 , 

decek ma e er e onu uğun- arasu, an ıra, yazı, apan· rmdakı tuccnr tutunlerınclen de I' I . tn . . .. , k me't için s:uıt 9 dn n 10 a kadar 
dan iamine (Tütün ve tütün inhi· ca kazalarında tütün ziraati rnem ·· n hesabile kilo başı!'a yarım pa ı 1P erın ~aı amesını gorme .. .. . . 
• arı kanunu layı'hası) denilmi•tir. nudur. 1 kt r için saat 9 elan ona kadar her her gun ve munakasaya ıştırak Beyoğlu Belediye Şubesinden: Bir erkek kurt cinsi köpek bu 

, ra " aca ı . • · d · h'l h '· Yeni layihanın, halen mer'i 18 Malatya vilayeti: Petürke, Çiftçinin kredi bulabilmesi mü gün VP ınünakaaasına iştirak ıçın e şarlnamesı veç 1 e a· lunmuştur. Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmezse satılacaı" 
bulunan 1701 numaralı kanun ah- Arapkir, Hekimhan, Kemaliye ka lahnzasile, züfram malt•• ılünü ha· : için de muayyen vaktinde ko- zırlayacakları teklif mektupları b (6053) 
k&mmdan farklı olan baflıca mad zalarmda tütü nziraati memnu- zı ~-:raitl ... tiic~ar ~~mma devir ve misyonda hazır bulunmaları. nı ihale gününün n:uayyeıı va~ _r_. __________________________ _ 
deler ıunlardır: dur. !~rl."n ettıreb'.lecegı hakkında da ( 274) (6034) tinden P.vvel komisyon riyasetı 

1 - Gümrük ve lnbiOAJ"lar Ve- 19 Muğla (Mentqe) Vilayeti: layıh~ya ahkam konulmu~t..r'... ~ ~ • ne vermeleri. (342) (5908) 
kA!etinin miiaadesile latanbul, Mermeri11n Hetadıye nahiyesi Tuccarın depolarındo.kı tu<un-

Kqif bedeli 688 lira 70 kurut olan Süleymaniyede Ula, Sa· 
ni ve Mülazimler medreselerinin su tesisatı ve liğımlarımn taıııi 
ri kapalı zarfla münakasaya konmuttur. Talip olanlar tartnaıne 
almak ve ketif evrakım görmek üzere her gün Levazrm müdürlü 

ğüne müracaat etmeleri, münakasaya girmek için de 52 liralık 
teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 5·12·932 

Pazartesi günü saat on be,e kadar. Daimi Encümene ver melidir 
ler. (6052) 

lzmir ve Samsunda nakti veya müatesna olmak üzre Menneris, !erden esasen mes'ul olduiju dÜ· 14600 Kilo kuru ot 
milli bir bankadan teminat göste- Köyceğiz kazalannda tütün zira• şünülerek tüccar depolarındaki 7000 " ~"man 
rilmek auretile arzu edenler tara- ati memnudur. inhisarlar idaresince kilit ve me· Merkez Kumandanlığına mer 
fmdan aigaret fabrikalan tesia ve 20 Gaziantep vilayeti: Yaldız mur bulundurulmaaı usulü kaldı- but müessesat hayvanatı ihtiya 
m,.,,,aliki ecnebiyeye aiıara ihraç nefai Gaziantep kazasında (Ha· nl~br ı 
etmelerine müaaade olunmakta· aankeyif) tütün ekilebilir. Vilaye imal.it fireleri için, bütün mem c! için 14600 kilo kuru ot 7000 
dır. tin aair yerlerinde tütün ziraati lekele famil olınak üzre birinci İ kılo samar pazarlıkla satın alı· 

2 - Memaliki ecnebiyeden ge- memnudur. ıene yüzde 8 fire kabul cdilmi,. nacaktır. Pazarlığı 19/ 11/ 932 
len yolcuların ırümrük ve inhiaar- Ziraat ve gümrük ve inhisarlar tir. Ambar fireleri de ihtivaca ı:ö· cumartesi günü saat 11 de Top 
lar resimlerini vermek fBrtile be- Vekaletleri, tütün ekilen mıntaka re değiıtirilmiştir. hanede Merkez kumandanlığı 
raberlerinde bir kiloya kadar ec- )arda tütünlerin cinalerini İabfa Toz ve kırıntı tütünlerden gÜb 1 k • d · 
nebi s.İgaraaı getirmelerine timdi· ve baricin arzu edeceği arzuya re ve nikotin istihsali teşebbii•Ün sa,tma ma oTmısyo1 n1!n a. ıcra 
ki kanun mfuıaade etmektedir. Bu muvafık cinaler elde etmek ve tü- de bulunacaklar için müsait mıtd· kı.macaktır. alıp erın ızahat 
iki reıımin hudut gümrüğünde tab tünün zer'inden tüccara arzına ka deler tesbit edilmiştir. almak için saat 9 dan ona ka
aili n inhisar reun.inin inhisarlar dar muhtelif itlerini fennin icaba- Şimdiye _ka~ar tütün t~.cirlcri j dar her gün ve pazarlığa itti· 
idareaine bilahare teslimi eaar ka tına göre ıslah ve mahsulün ihraç A~rupaya bır kılodan az n~tıne rak için de muayyen vaktinde 
bul edilerek ecnebi yolculara ko- kabiliyetini tezyit çarelerini ara· gondermezlerken bu :'.''.~arı .. hat komisyonda hazır bulunmaları. 
!aylık ıröaterilmittir. mak ve tütüne irız olan hastalık· serbest ~ı~akıl~ışlır: Tutun .. zurra (

276
) (6057) 

3 - Halen yalnı:ıı beyaz renkli larla mücadele u•ullerini bulup ına da tutun tacırlerıne numune 
kopya kiiıt!armm memlekete İt· tamim eylemek Üzre lazımgelen göndermek hakkı bahşedilmiştir. • "° * 
hali memnudur. fenni mÜeHeseleri vücude getir· . Tütünleri~i~in ibr:'ç k~b~liyeti I Merkez kuman~a~ığına ı;n~r 

Bu memnuiyet yeni layihada mekle mükellef tutulmuşlardır. nı arttırmak ıçın yem lay ıhada but müessesat ıhtıyacı ıcın 
beyaza yakın tekildeki kopya ka- Bu fenni müesseselerin iyi tütün şimdiki kanunda mevcut olmıyan \ 1750 kilo cay pazarlık suretile 
iıtlarma da tepnİI edilmiıtir. Bu yetişmediğini tesbit edecekleri şu maddeler vardır: I Y. p l • 16 1 auretle beyazuntrak kopya ka.ht. yerlerde de tütün ziraati Heyeti Madd 55- T"'rki ede e- satın a ınaca . tır. azar ıgı 

e• e, · U Y Y 11 ·932 b ,. .. 11 
lannın aigara kiğıdı m•kamında Vekile kararile menedilecektir. tişen tütünlerin, yetiştiği mmtaka· , ı çar~am a gunu saat 
kaçak auretile iatimalinin önüne Bu fennii müesseselerin iıtih· ya ve cins ve nev'ine göre elyevm i de Tophanede Meı·kez kuman· 
geçilınesi gayeai istihdaf olunmuf sal edeukleri tobumlann zürraa mevcut tipleri de tetlıik edecek 

1 
c!anlığı satınalma komisyonun· 

tur. rilıneai, iyi den kyapılması için tütünü en iyi şekilde muhafaza e- da jcra k.ılınacaktrr Taliplerin 
4 - Tütünlerimizin iabfaaı ve tütün mıntakalannda zürra ara· decek ve ne.f~set~! bozmıyacak nümune V P §artna~esini gör 

hariç piyasalarda daha ziyade re- aında her aene mWıabakalar ter· ve sabş kab· lıyetmı arttıracak en .. 
vaci gayeaile ve menafii umumiye tibi ve birincilere nakti mükafat uy un mal tipleri tayin etınek ve mek ıcın ~aat 9 r!an ona ksdar 
mıilab.uaıile tütün zeriyatile ya tesviyeai esaslar ıda layibaya der· icatmda inhisarlar idaresinin ya- her flÜn ve pazarlığa iştirak i
hiç uğrapmyan veya iklimleri ve cedilınİJar. parak tütün imalat merkezlerin- çin de muayyen vaktinde ko· 
merkezden uzaklıklan basebile Bu fenni müeueseler, zürraa de tecrübe ve tetkikat yapma k Üz misyonda hazır bulunmaları. 
bu zeriyatın ııemereainden tabia- tarlarlarmda veya müracaatların· r".. a~ğıdn :razılı heyetler tetek· (275) (60S6) 
ten mahrum ka!Dllf bulunan ve i- da tütün hakkında liızımgelen kul edecektır: _. ,. 
yi maluul yetittirmeyen vilayetler mallımatı verecekler ve tütün mm Bu heyetler: ,. 
de tamamen veya kısmen tütün takalarmdaki orta mekteplerle li- l.- lktısat ve Ziraat Vekalet· 750 Kilo Arpa 
zeriyatı menedilmiJtir. Bundan ııeler ve muallim mekteplerinde )eri tarafından tütün imalatında 500 " ~ Saman 
baıka gayrİmemnu mmtakalarda de tütüne dair konferanalar ter· mütehauıs olmak üzre müntebap 500 " Kuru ot 
da bataklık, çay yataklan gibi tip edeceklerdir. birer zat, y 'lk" H M L.'. • t 
yerlerde tGtün ziraati menedile- Yunan haıpaaı denilen to- 2.- Mahalli Ticaret ve Ziraat ~1 hoy ava aı<ınıs 
cektir. Bu yerler iki sene zarfmda humlar ekmek ve bunlardan tü- Odalarmdıın müntehap ve keza- Mektebi ayv&!'atı için yukar 
birer komisyon tarafından teabit tün yetittirmek menedilmiştir. lik tütün imalatında mütehaasıs da yazılı yem pazarlık suretile 
olunacaktır. Yeni layihada da tütün ekmek birer zat, satın alınacaktır. PRzarlığı 19/ 
TlllQn zlraali tamamen için inhiaarlar idareaine birer be· 3.- lnhi•arlar Müdiriyeti umu 11 932 cumartesi günü ~aat 10 

yanname verilmesi veya heyeti İh· miyeıi tarafından müntehap ke· d T h d M k K 
m•n•dllen mınlakalar ti'yarı"yeler vasrtaıı'le go··nderilmesi · a op ane e er ez um'lln za1ik bir mütehauııtan ibarettır. d 1 1 k · 

şunlardır eaa.ııı kabul edilın!ştir. Heyeti ih- Madde 56. _ 55 inci maddede an ığı satına ma omııyonun-
1 Ankara, 2 Afyonkarabiaar,3 tiyariyeler, bu beyannameler muh babsolunan heyetler, iıbu kanu· da icra kılınacaktır. Taliplerin 

Aksaray, 4 Antalya, 5 Ordu, 8 teviyabnı bilaücret tasdik edecek· nun meriyete girdiği tarihten iti· izahat almak icir saat 9 dan 
Erzincan, 7 Erzurum, 8 Eakitehir, !erdir. haren azami üç sene içinde vazi- ona kadar her gün ve pazarlı~a 
9 Ela• zı·:z, 10 İr•l (Silifke), 11 Ba- Mecmuu yanın dönüme baliğ felerini ikmal etınek ve bu bapta · ' k · · ~ k ' 

r- olmıyan muhtelif mahallerdeki ıstıra ıcın .,,. muayyen va tın 
yazıt, 12 Burdmc, 13 Çorum, 14 la· yapacakları tetkikat neticesini d k · d h b ( 

Yerlerde tütün zeriyatı balen I 1 M"'d' e omısyon a azır u unma· parta, 15 Rize, 16 Zongııldak, 17 havi raporlarını nhiaar ar u ı· 
Siirt, 18 Sıvas, 19 Kan, 20 Kara• memnudur. Bu ölçü, yeni layiha· riyeti umumiyuine vermekle mü- lan. (277) (6058) 
bİ&anfarkİ, 21 Kutamonu, 22Kon da (mecmuu beş yüz metre mu• kelleftirler. ~ "" ,. 
ya, 23 Kırfehir, 24 Kayaeri, 25 rabbama balii olınıyan yerler) Heyetlerin tayin ve teıbit ede- 200 Kilo Sabun 
GümÜfhane, 28 Kütahya, 27 Gi· diye değittirilmi1tir. eekleri imal tipleri, lktısat ve 300 " Kuru üzüm 
-·nn. 28 Me~n. 29 Niide, 30 Tarlada tütünün yefilken tah· Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat • • ih • ·-~ ·~ · · l"yihad b ti 'bti • Harp Akademısı tıyacı i-Van, 31 Yozırat, 32 Çankm, 33 rirı, yem a a eye 1 yan- Vekaletleri tarafından merkezde 
Marat. ,'.34 Adana, 3S Bilecik yeden iki zat ile inhisarlar idareai davet edilecek tütüncülüğe vakıf çin yukarda yazılı erzaklar ay
(Ertuirul), 38 Urfa, 37 Mllf, 38 memurundan mürekkep bir beye- mütebassıslardan ve mütehaaaıs rı ayrı pazarlıkla satın alınacak 
Bolu, 39 Cebelibereket (Osm.an.İ· te tndi edilmit ve tahminde (ırö:ıı tütün ihracat tacirlerinden mürek tır. Pazarl.rklan 17 / 11 / 932 per 
ye), 40 Çan•kkale, 41 Denizli, tahmini) esaa tutulmuıtur. kep bir komioyonca tetkik olunur. ıembe gfuıiô saat 10 da Topha· 
42 Mardm.. Tahrir earuuında zürra da ha- Tetkı'k neticeainde te<bit oluna d nJ 

1 d lı hm• nede Merkez Kuman a ığı sa· 
zır bu unacağın an yan 1 ta ın cak kat'i şekil, mezkiir vek8.let-

Tı7flln :ılraatl luamen ga- lere itiraz edebilecektir. Tahrir- !erin ta•dikine iktirandan sonra ;. tmalma komisyonunda icra kı-
uk olan vlll1J•tler den aonra yağmur yağana ikinci lan edilir. işbu heyetler, üç sene- lınacaktır. Taliplerin izahat al· 

1 Artvin Tiliyeti: Ardanuç. 
• Şav§&t, Yusufeli kazalarmda tÜ· 
ıüıı zer'i memnudur. 

2 Amaaya viliyetiı Amaaya, 
Merzifon ka:zalarmda tütün zira· 
ati memnudur. 

3 Aydın vilayeti: Bozdoian, 
Karacaau, Nazilli ka:zalarmda tÜ• 
ti.ın ziraati memnudur. 

4 Edirne Vilayeti: K"fBD, İpsa
la, lnoz kazalarında tütün ziraati 

· memnudur. 
5 latan bul vilayeti: Kartal ve 

Yalova kazalarından maada tü
tün ziraatinden menedilmiştir. 

6 Buna vilayeti: Orhaneli, Ka· 
racabey kazalarında tütün ziraati 
memnudur. 

7 Tekridağ vilayeti: Çorlu, 
Hayrabolu kazalarında tütün zi· 
raati memnudur. 

8 Tokat vilayeti: Zile, R"!&di
ye kazalannda tütün ziraati mem 
nudur. 

9 Samaun Yiliyeti ( Canik): 
Terme, Havza, Lidik kazalannda 
tütün z.iraati memnudur. 

10 Hakari Vilayeti: Şemdinan 
nahiyesi (evvelce Şemdinan kaza· 
sınm muhtevi olduğu hudut dahi· 
!inde) ve Beytişebap kazaamda 
tütün ekilebilir. Vilayetin sair yer 
terinde tütün zeriyatı memnudur. 

11 Diyarbekir Vilayeti: Y alruz 
Silvan kazası müsteana olınak Üz• 
re diğer yerlerinde tütün ziraati 
memnudur. 

12 Sinop Vilayeti: Boyabat, A· 
yancık kazAlannda tütün ziraati 
memnudur. 

t 3 Manioa vilayeti: Alaıebir, 
F.,me kazalarında tütün ziraati 

bir tahrir yapılabilecektir. den sonra da her senenin münasip mak için sabah saat 9 dan ona 
Tütünlerin mahsul ve görmez- iki mevaiminde toplanarak evvel· kadar her gün ve pazarlığa İftİ 

lerile kınntı, güzleme, yanık ce teıbit edilmiı olan imal tipleri· k · d ·ı. b k 'k lan! rak için de muayyen va tın e çüru-, ası ve ezı 0 armm nin netayicini tetldk ve icap etti· 
ayn ayn denklere konulmau i· ği takdirde bazı tadilat icra veya komisyonda hazır bulumnalan. 
çin yeni layihaya ahkam konul- yeniden bazı tipler teıbit ve Üsu· (278) (6059) 
muttnr. Bundan baaka memleke- lü üzre teklif ederler. • * * 
timi~cle h"len muhtelif imalat u- dd Aıkeri mektepler ve Dikim 
aulleri tatbik edilmekte olduğu Madde 57. - 56 ncı ma e 
mülahazaaile alıcılarm da arzula- mucibince tayin ve ilan edilen i- evi ihtiyacı için 9950 metre te
n nazari dikkate alınarak inhi· mal tipleri dairesinde ihracatta la aleni münakasa suretile satın 
sarlar idareaince azami 3 sene zar bulunmak istiyen tüccarlara, ta· alınacaktır. Münakausı 17-11 • 
fında tütün mıntakalannda en uy lep ettiklr.ri takdirde imalat mer· 932 per9e-L- gu··nü saat 11 de 

kezlerindeki ticaret ve ziraat oda. ....,.., 
ııun imalat usullerini tesbit ede- larile inhisarlar idaresi tarafın· Tophanede Merkez kumandan-
ceğine dair bir madde konulmuf- dan müntehap birer mütehaHıa lığı satınalma komisyonunda 
turi ütün lrnuduktan sonra vezin ve muballef üçer kişilik birer he- icra kılınacaktır. Taliplerin nü 
ve kontrolü usulünde bazı deği- yetin vereceği ekapertiz raporu mune ve şartnamesini görmek 

üzerine mahalli lnhiıarlar idare- kad h tlklikler yapılmıftır. Buna naza· için saat 9 dan ona ar er 
ran Vezm. beyetm' de ın' hisarlar me •İnce ..-hadetname verilir. Suka- . , k . 

d iri ah d t • bu gün ve münakasasına ıştıra ı-
muru da bulunacak, tartılacak ar menşe ' a e namı• k d 
mahsulün yüzde beşini inhi•arlar hükümden müstesnadır. Mua'(Yen çin de muayyen va tin e ko
memaru, yüzde betini de zürra ae imal tipi üzerine imalat ve ibra- misyonda hazır bulunmalan. 
çecektir. Zürram teslim edeceği catta bulunmak iıtemiyenler,İmal (268) (6017) 
tütünde vezin ve kontrol heyetle• ve ihraç etmekte cınföy hrdl sha • " * 
rinin tesbit edecekleri miktardan tipi tahad~tnamel s~b almakaızktm Ordu Sıhhiyesi için 6 kalem 
yüzde on noksanı için mea'uliyet mallannı una ve ı raç etme e 
tevcihi cihetine ıridilmiyecektir. aerbesttir. Serom bir ıartnamede ve 1500 
Yüzde ondan fazla noksan için de Madde. 58 - Tecrübe ve tel· adPt lu"kai flo.t,.r avrı bir ~prt 
kaçağa gitmediğine inhiaarlar ida kik heyetlerinin m&STaflan ber 
reaince kanaat hasıl oluna çiftçi sene inhisarlar müdiriyeti umumi
mes'ul tutulmıyacakbr. yesi bütçesine konulacak mebaliğ 

Samıun ve Tokatta dranyar den teaviye olunur. 
müddeti nihayeti 30 ağuatosa ka· Madde 59. - Her sene muay· 
dar temdit edilıniıtir. y- bir mnaimde imal tipleri üze· 

inhisarlar idaresi ambarların· rine ihraç tüccarlan araaında mü
da zürra tütünlerinin hüaniı muha aabaka yaplıır. Bu müaabakada 
fazalan için de Uyihaya ahkam en ziyade muvaffak olanlann de
konulmuştur. Bu cümleden ola- recelerine göre hüküınetçe kendi
rak ambarların zemini beton, laf !erine birer takdirname verilir. 
.-eya tuğla olacaktır. Tütün denk· Şimdiki kanunun cezai mad
leri, ambarlarda mütebauıa İstif- delerinde, zürra ile kaçakçılara 
çiler tarafından aktarılar.aktır. ait cezaların aiabetleri clefi4tiril· 

mİ§tİr. 
Bundan hatka ıimdiki kanun

da hakkı kaza verilıniı olan he
yetler kaldınlmıt. yerine eaasen 
kanunen mercii kaza olan aulb 
mahkemeleri ikame edilmiıtir. 

Bazı belediye iakelelerinde, tÜ· 
tünlerden fazla reaimler almdığı 
nazan dikkate alınarak, bu tske· 
lelerden ıreçmek şartile tütünün 
beher tonundan azami elli kuruı 
reaim almabileeeği de yeni layiha
da tamh edilmi,tlr. 

·k * * 
Kuleli Lisesi ihtiyacı için 

1680 takım maa serpuf elbise 
kapalı zarf suretile imal ettirile 
cektir. Münakasası 3-12-932 
cumartesi günü saat 14 de Top 
hanede Merkez Kumandal'tlığı 
satınalma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Tal iplerin nümn· 
ne ve şartnamesini görmek için 
sa!\t 9 dan 10 a kadar her gün 
ve münakasaya İştirak için de 
ıartnamesi veçhile hazırlaya· 
caklan teklif mektuplarını iha· 
le gününün muayyen vaktin
den l"'Vvel komisyon riyasetine 
ver meleri. (246) (5928) 

Maltepe Lisesi ihtiyacı için 
750 takım m•-ı serpuş elbise i
leri münaka•a suretile imal et· 
tiTilecektir. Münakaaası 3-12-
932 cumartesi günü saat 15 de 
Tophanede Merkez Kuma11dan 
lığı Satmalm.a Komisyonunda 
icra kılı116Caktır. Taliplerin nü
mune ve şartnameıini görmek 
için her gün •aat 9 dan ona ka· 
dar ve münakasasma iştirak İ· 
çıin de muayye"' vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(247) (5929) 
• • • 

Halıcıoğlu ihtiyat zabit mek 
tehi için 50 kilo muhtelif çivi 
bir ambar kum iki kantar kireç 
600 adet kiremit alt tahtası 
500 alaturka kiremit pazarlıkla 
satın altnacaktır. Pazarlığı 
17-11·932 perfembe günü saat 
10 da Tophanede Merkez ku· 
mandanlığı satınalma komisyo 
nunda icra kılınacaktır. Talip· 
lerin izahat almak icin saat 9 
dan ona kadar her gün ve mü
nakasaama iıtirak için de mu· 
ayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları(270) (6030) . " . 

Ordu ihtiyacı için 3000 kilo 
balya çemberi puarlık suretile 
satın alınacaktır. Pazarlığı u;. 
11·932 çarıamba günü saat 10 
da Tophanede merkez kuman
danlığı satmalma komisyonun
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
nümune ve ıartnamesini gör
mek için saat 9 dan ona kadar 
her gün ve pazarlıjta ittirak İ· 
çin de muayyen vaktinde komia 
yonda hazır bulunmalan. 

(267) (6016) 
• * * 

Topçu Atıt mektebi ihtiyacı 
için 3000 kilo yataklık kuru ot 

İstanbul Gümrükleri Muha
faza Baş Müdürlüğünden: 

"1455 çift kundura pazarlık suretile kırdırma ilanı" dır. 
1 - Gümrük kıt'alan için sabn alınacak 1455 çift kundur• 

pazarlıkla kırdırmaya konulmuıtur. 

2 - Kırdırma ıartlan kağıdının tasdikli suretleri İstanbul 
Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü satınalma komisyonu kitabe 
tinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma Iatanbul Gümrük Muhafaza Baş MüdürlüğÜP 
de kurulacak ahın satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 19/ 111932 tarihine raslıyan cumartesi güniİ 
saat 14 "on dört" tedir. 

5 - Her İstekli, biçilmit bedelin 'fa 7,5 ğu olan 545 lira 63 
kuruıluk muvakkat güvenme "teminat" larile belli saatten evvel 

komisyona gelmeleri. 

6 - Omek: İstanbul Gümrük Muhafaza Baımüdürlüğü sa· 
tınalma komisyonundadır. istekliler orada görebilirler. (6002) 

Mülkiye Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimize leyli meccani olarak alman 859 namzet nuın• 

ralı Şehabeddin efendinin 17· 11-932 Pertembe gününe kadar 
mektebe müracaat etmediği takdirde yerine baıkasının alınacai1 

teblii makammda ilin olunur. (6040) 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Cinai 

Tarlalar 

Tarla Dö. 10 

Bosta.a 

Area 

Adresi 

Balmumcu çiftliği arazisinden mektep civarın 
da •e ıu dep<Mu ve Orhaniye kıtlası civarı .,e 
Ortaköy üstü. 
Yıldızda Tophane Bqkitibi Muıtlafa Efendi 

vakfmıdan: 

Befilı.taf Viınezade mahalleıinde Tatlık naifi 

mahalde. 

Betiktat Kılıçali mahallesinde Asariye cad· 
desinde, 

Ballda adresleri yazılı arazi 5-11-932 tarihinden itibaren 20 

gün müddetle müzayedeye vazedilmittir. Taliplerin yevmi ihale 
olan 26-11.932 cumartesi günü ıaat 14 te Beşiktaş Kazası rvfal 

Müdürlüğünde müfqekkil komisyonu mahsusuna müracaatlarl· 
(5930) 

Beyoğlu Orman idaresinden: 
pazarlıkla satm alınacaktır. Pa Müsadireli emvalden olup Fındıklı'da bulunan 70 kantat 
zarlığı 15·11-932 salı gÜnü sa• meıe ve mahlut kömür Hazine namına açrk arttırmak suretile 
at 10 da Tophanede merkez ku 
niandanlığı satmalma komiıyo satılacaktır. 1-12-932 tarihinde saat 15 buçukta üihale olu~: 
nunda icra kılmacaktır. Talip- cağından taliplerin Bqiktat Orman idaresine ve ihale güıı" 
le-.ı;n izahat almak için saat 9 Beyoğlu Kaymakamlığmda müteşekkil müzayede koınisyo· 
dan ona kadar her gün ve pazar nuna lüzumu müracaatlan. (5971) 
lığa iştira1c için de muayyen ---~
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmalan. (273) (6033) 

&rom ur al 
• Kno\\'" 

2.5 &enedenberl 
sınırteri 
teskin edid 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu ketidede büyük ikramiye 

50,000 Liradır. 
Piyango pmdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmiıtir. 
Fırsab kaçırmayımz 

İttirak ediniz •. 

ZA Yl - 4093 nlllllU'alı araba pli. 

1 
kasını zayi ettim. Y eniaini alacağım
dan eakiainin hükmü yolrtur, araba 
sahilıi Mahbup Halllm. 

ZA Yl - 2154 aicil numerolu ıır "': 
. . . y ;.; ... 

cı ehliyetnamemı zayettım. en 

alacaiımdan hükmü yoktur. hın•iL 



• 
n 

e
e 
) 

u 

) 

e 
ii 
k 
2 

) 

1 

MiLLiYET PAZARTESi 15 TEŞRfNlSANl 

f 
Ve 

Kaynağıdır. 

T Dirlik 
Düzenlik 

Bir IHJ(@}lr GlYlril 
Kumbara Bôrr©l~ IP>c§llrt§l 
Alınız. Bô rrô lkitô rrô lril ô~D 

ÇOCUKLARINIZI HASAN Pirinç. mercimek, arpa o·· .. u 1 ·ı B 1 .. . Türkiyeniıı feyizli mahsulatın· 
. : bez:!~~a~a~~!~~t!:~ik zu n arı e es evınız. !:ka:~pv:a'.;.u;~~~icİi~. ~?t:~ 

mini en çok olan bu mükemmel özlü unlar ile çocuklar az zaman zarfında netvünema lulur:ar. Kemikleri kuvntlenir, çabuk dit çıkanrlar, çabuk yürllrler, nqeli, aıhha1i, -;ombul tombul olurlar. Çocuklara ve hastalara 
Hasan mercimek, patates, arpa, bezelye pirinç unlarile çorba, yemek ve mahal!el:i yapıp yediriniz. Hasan pirinç unu ile ve Hasan buğday nitaatasile yapılan mahallebinin lezzetine payan yoktur. Hasan l"!Üstahzaratı 

daima Avrupada birinciliği ve en büyük mükoifatı kazındığı gibi hiç bir müstahzara nasip olm.ıyaoı zafer nişanını dahi elde etmekle Türkiyenin en ıayanı itimat markası olduğunu bütün dünyaya kabul .... ....... . 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 
• 
Inönü 

SEYRISEF AIN 
lılerlı:es ııcenta: O.lata .l:llprL 

bqı B. ZS63. eııhe A.. &!ılı~<' 

"llhtırdarade lıaA 2. S740. 

lzMİR • PİRE - İSKENDE-
RIYE POST ASI 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
• 

10 ikinci Teşrin 1932 Vaziyeti 
AKTİF PASIP 

Vapuru 15 Tetrinisani 

SALI (I.ZMI.R) 1s ~kinci· 
teşrın salı 

ı • ıl Lira 1 Lira 
trünü akfllm saat 18 de Sirkeci 
·ıhtımından hareketle(Zonguldak, 
l nebolu,Ayancık, Sıumun, Gire

•on, Trabzon ve Rize) ye azimet 
~e aYdet edecektir. 

Fazla tafıilat için Sirkeci Mey
"-et hanı altında ac"1\tahfına 
crıüracaat. Tele. 22134. 

KARADENiZ POST ASI 

VATAN 
Vapuru 17 tetriniaani 

PEB;EMBE 
Ciinü aktamı luıttketle Zocıgul

dalı:, lnebolu. Samııın, Onlu, Gi
reson, Trabzon ve Rize"ye gi
decektir. 

Fazla tafıilit için Sirkeci Yel
k..,ci hanındaki acentalığına ınü
"acaat. Tel: 21515. 

11 de. 

TRABZON POST ASI 

KARADENİZ 
16 ikinci teırm çarşamba 
18 de Galata nhbmıodan 

IZMIR MERSiN POST ASI 

(İNE BOLU) 
16 ikinciteşrin. çarşımha 
10 da idare nhtımından. 

Alemdar Z. Mehmet 
Vapuru 

BÜLENT 
VAPURU 15 Tepiniaani aa1ı 

günü Zongııldak, 1 nebolu, Ayan· 
cik, Samsun, Ordu, Giresun, 
Tralrzon, Riu ve Mapamye azi 
met ve &Ydette ayni iskelelerle 
•Ünnene, Gönle ve Onye,ye ui
rayarak avdet edecektir. 

Acenteai: Aliiye Han No. 1. 

Telefon 21037 -..ııı 

fstanbul inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

9:i2 senf.'si ikinci taksit Müskirat Bey'iye ruhsatiyelerinin 
tebdiline başlaıımı~tır. 30 Teşrinisani 932 tarihine kadar bilu
llıuın müskirat bayilerinin yeni tezkerelerini almaları muktezi bu 
10nduğundan ellerinde mevcut bey'iye ruhaatiyeleri ve nüfus cüz 
d-nlarile birlikte Başmüdiriyete müracaatlan ve mezkur müd. 
d tin hitamından t.onra tezkerelerini tebdil ettirmeyenlerd- ka
llıınu mahsusuna tevfikan iki kat resim alınacağı ilin olunur. 

Kasa Sermaye 15.000.0:>0, -
Altın safi kilog. 10.037 674 l L~ra 14.074.65Q,71 Tedavüldeki Banknotlar 
Banknot 8 .1 80.513,- Dcruhı e edilen enalu naktlye 

I~ 
158.748.563,-

Ulaklık 498.247,02 ll!UM.419,73 Kanunun 6. ve 8 lııcl maddelerin• tevfikan 

Dr hildek.i il uhabirler 
vaki ıcdiyat -3.408.563,-

Ocruhte edlltn nrıtı naktlye bakiyesi 155.340.000, -
1 L~rı Altın safi kilog. 3.848-205 5.411!.827,0ll 

Kartıblı tamamen aluıı olarak tedavüle vaz ı4!1 .. l Lira 8. 688.000, - 164.028.000, 
Tıirlı: Liruı 157.500,10 • fi70.31!7, lll 

Hariçteki lluhablrlen ---

Vadem Tevdiatı 10.319.+~ ı.ıQ 

Alhu ıab'IU kabil dö,ixlat • 17.721,42 D6m meTd-b 660.800.~~ 

llubtelif 34. l ;6.b90,4l 

Ha:r.ine Tahvillerh 
lJcrubte Hilen rnakı nakıiyı hrtılılt ı· Ura ıııB.748.563.-

. 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerlaı ıcvfihıı 
uki ıcdlyıı - .- ll.-408.563,- ISS.340.000,-

CGzd.au 
Senedat Ura 5.nö.826,69 
Eıhım ve { Drrubı. etlileıı evrakı nakıfy.-

1 TahvUtt karşılı&ı ( ııibar11ııymctle) • 517.125.825,- . 
&hım ve Tahvll!t .. 9!'5,000, - " 33.797.651,69 

Albn ve D6viıı: tiır;eria• avam 18.777,58 

Hfuedarlar 4.5tı?.315.03 

Muhtelif 1.484.747,90 
-

Yelı:Gıı 2!4.184.962,47 Yekibı 2!4. 184.962,47 

İ•konto haddi % 7 albn üzerine avans % 5,1/2 

Fuat Güzellik Snıu: 
Yüzde hasıl olan çil ı·c lekcleri-ergenUlı: ve sivilceleri kat'· ~ Yeni Ye daha mükemmel olarak piyasaya çıkarılmışbr. Saçlamı dö-
iyycn teda\'.İ eder. Cildi .hoz~az ı·e letafet verir. Tıra~ıan Fu11f e a~ UJU kül~~~ni d~ı:cJurur. Kepekleri kaybeder. Dökülen saçların yerine 
sonra kullanmak gayet faıdelıdırc Hariçten gelecek mikrop· U O yenısını ıretınr Ye aıklııftırır. Eczanelerle ecza depolannda arayınız. 

lara karşı mukemmcl blr antiseptiktir. Podraya ihtiyaç kalmaz. (Umumi deposu Şark Merkez ecza depooudur.) 

-------------------- .. -~ Bir çok ehemmiyetli tebeddülattan sonra --•lr MAMA 
ı ı Beyoğlu K.abriıtan sokağı .Belediye Dairesi k:artwnıla 

Fransızca, ngilizce, Almanca, spanyolca, 
ltalyanca v. s... PASAL Ti MEFRUŞAT Ticarethanesi 1 Dr. Hakkı Şinui 1 

B E R L i T Z Bizzat sahipleri: GEORGES PSAL TY ve MAH- Yavrunuzun en aıhhi gıdasıdır. 
YENi KURSLAR AÇILIYOR TUMLARI idaresinde olarak: 

Sınıf ve buıuıi dersler. Memurin, muaı!lm ve zabitana mahsuı tarife 1 - Gayri kabili kiyaı müntahap cins 
kayıt açılmııtır. 2 - Sizi hayrette birakacak mutedil fiatlarla en 

b son sistem mobilyalar takdim ederler. 
Meccani ir tecrübe dersi alınız. Eski stoktan mütebaki mallar üzerinde inanılmayacak derecede 

Aa1ııonu Hacı S.,ram cıuldai- lıtanbul : 373, lstadal c:ad.ı..i 
yeni ve pek dun fiatlar. 

,~~~~~~~~~~~ 

1 ZA Yl - Tatbik mühüriimü kaybet
tim. Yenisini ka~dıracaitmclan bük. 
mü yoktur. Bcpktafta Y ~nimahall~ 
de Arefe ockaiındı 3 numeroda 
f uat bin Rüstem. 

• 



Kolordu Te birinci hrka kıt'a- ı vakit Te saatinden eTVel teklif 
lan ihtiyacı olup açık mtinaka· Te 1267 liralık teminat mek
ıaya konulan 15,000 kilo lal'- tuplan ile komisyona müracaat 
mm mercimefe talip çıkmadı· lan. (1011) (5699) 
tmdan lılr ay müddeti. pazar • • * 
hia kolllllbflur. Çatalca miiabdıkem mevki 

haaleel 19/11/932 cumarte- ihtiyacı olup açık münakua
ai sünü 15.30 da yapılacaktır. ya konulan 8000 kilo bulgura 
Şerait •ldai sibiclir. Taliplerin talibi tarafından teklif edilen 
muayyen ırün Te saatinden -- fiat pabah görüldüğünden pa
Tel komiıyona milracaatlan. arhğa konulmuıtur. ihalesi 

(923) (6054) 15-U-932 Hlı günü saat 15.30 
• • " da yapılM:&ktır. Taliplerin mu-

Kolordu lot'alan için 7200 
Te 1. Fob lot'alan için 4200 
kilo olarak 11,400 kilo patal'ea 
Te lrıolordu Ta 1. Fırka lot'alan 
için 3000 kilo nohut puarWda 
aatm alınacaktır. thal .. i 15-11-
932 sah siinli saat 16,30 da ya
pılacaktır. Taliplerin hemen Ko 
lordu aatmalma komiayonuna 
müracaatlan. (931) (6037) 

• • • 
Birinci n üçünc:ü muhabere 

alaylarile kolordu nakliye tabu 
ru Te kararıih efradı için 12 
bin 762 kilo yataklık ot pazar
lıkla aahn almacakbr. ihalesi 
16-11-932 çaqamba ıünü Hat 
15,30 da yapılacaktır. Taliple
rin o gün ve Hatten evvel ~ 
miayona mtlracaatlan. 

(930) (6036) 

• • • 
Kolordu n 1. Fırl<a ilıtiya

cı olan ve pazarlığa konulan 
100,250 kilo bulgura talip çık
madığından ihalesi tehir edile
rek 15-11-932 sah günü saat 
16 da yapılacaktır. Taliplerin 
o gün ve vaktinden evvel ko
misyona mUracaatlan. 

(923) (6018) 
• • • 

Kolordu '"' Birinci hrka kıt' 
alan için 3000 kilo kırmızı 
mercimek pazarldda aatm alma 
cakhr. İhalesi 16-11-932 çar
tamba ıünü aaat 16 da yapıla
cakhr. Taliplerin hemen komia 
yona mUracaatlan(932) (6038) 

* * • Konyadald kıtaabn ihtiyacı 
olan (1.676.000) bir milyon al· 
b yüz yetmiı altı bin kilo me
te odunu kapalı zarf usulü ile 
mi!ıınak .. ıaya konulmUflur. Iha 
le1i 22 ikinci tesrin 932 Hlı ,O 
nü saat 15 te 7apılacaktır. Şart 
-ini görmek iateyenlerin 
her ırlin ve taliplerin muayyen 

• 

ayyen vakit ve saatinden evTel 
komisyona müraaatlan (924) 

(5991) 
• • • 

Kolordu ve birinci fob kıt' 
ah ihtiyacı olup münakasaya 
konulan 66,000 kilo patatese 
verilen fiat gali ırörüldüğün
dea tekrar pazarlığa konınUf
fur. ihalesi 15-11-932 ta. Hlı 
günü saat 15 te yapılacaktır. 
Taliplerin her gün kolordu aa
tı:nalma komiıyonuna müraca
atlan. (925) (5990) 

• * • 
O.K. lut'at merbutaaı için 

268 ton saman kapalı zarfla 
münakaHya konmuftu. Veri· 
len fiat gali görüldüğünden bir 
ay müddetle tekrar pazarlığa 
koıımuttur. ihalesi 15-11-932 
ıah günü aaat 16.30 da yapıla 
caktır. Taliplerin o gün vak
tinden evvel komiayona müra
caatlan. (922) (5989) 

• • • 
1. Muhabere alayı için 85 ka

lem muhabere ve elektrik mal
zemesi Htın alınacaktır. Pazar 
lıkla alınacak olan bu malzeme 
yi veımeğe taliplerin mezkur 
malzeme listesini görmek üze
re her gün ve pazarlığa ittirak 
için ihale günü olan 19-11-932 
cumartesi ıünü Hat 15 te ko
misyona müracaatlan. 

(928) (6020) ,. .. . 
Kolordu ve 1. fırkanın ihti· 

yacı olup pazarlıkla münakaıa 
ya konulan 63.000 kilo pırasa, 
25,000 kilo lahana, 37,800 ki
lo upanak için talibi tarafın
dan verilen fiyat pahalı görül
düğünden tekrar pazarlıkla iha 
leai 15-11-932 salı ırUnU Hat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin o 
ıriln ve ıaatinden enel kcı1Dİ•
yona mUracaatlan. 

(929) (6021) 

Istanbul ve Trakya 
Şeker fabrikaları 

Türk anonim 
Şirketinden 

Doğrama münakasası 
17 Teırinisani 932 perıembe günü

ne kadar temdit olunmuıtur. 

Bakırköy Mal Müdürlügünden: 
Semti MeYkH Cinai Muhammaı •-lik müd 

ican deti 
L K. 

Bakırk6J Kartaltepe incirli Çiftlltinde kireç ocağı 240 00 liri Hn• 
tt ,, ,, ,, ,, 240 ()() ,, ,, 

Bakırköy Kartaltepe incirli Çiftliği arazisi dahilinde hükOmete 
ait iki kıt'a laf ve kireç ocağının iki seneliği İcara verilmek ü
zere müzayedeye çıkanlmııbr. Yevmi ihale 20 tetriniaani 932 
tarihine müaadif pazar ırünü saat onda İcra kılınacağından ta
lip ola'lllarm Bakırköy Mal Müdürlüğünde müteşekkil komis
yona müracaatları. (5771) 

Darülaceze 
Müdürlüğünden: 

Müeaıeseye üç ay için iktiza 
eden doksan kalem eczayı tıb
biye pazarlıkla alınacaktır. it
bu pazarlık 24 tqriniaani 932 
peqembe ırünü saat 14 te İntaç 
edilecektir. 

Taliplerin teminat akçelerile 
müeaaeaeye müracaatlan. 

Birinci sınıf Mutahaa111 • 
BAKTERiYOLOG 

Dr. 1 H SAN SAM 1 
Bakteriyoloji Laboratuvarı 

Umum kan tahlilib. Freııııi noktai 
nazarından (Wauemıan ve Kabn 
teamülleri) kan küreyvab sayılma. 
•ı, tifo ve ısıtma hutalıldan tqhiıi 
id~·-bal,am, carah;at, lrazuı;at .. ,. au 
talılilitı, Ultra mikroakopı huauai 
•td~ İatihzan. Kanda üre ,eker, 
klorur, kalleaterin nıikdarlannın ta
yini. Divanyolunda Sultan Mahmut 
türbesi No. 189, Telefon: 20981. 

' 1 

"T aı;ıması daha kolay 

ve temizdir . 
ihtiyaç halinde yenı paketlerden 

ASPiRiN 
20 ve 2 ıabıetlıh ambatAjlar içlncll> 

her yeroe bulunur 

Bakırköy Mal Müdürlügünden: 
Senelik mu-

Mahalleıi Sokağı Numarası Cinai hammen ican 
Lira M.D 

Kalitaryı (alitarya Köy içi Bili Hane 96 1-11-932 

" " 
" .. 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " ,, .. 

" • il 

" " 

30-11-933 
" " ı / 3 dükkan 36 " " 
" " 9 Hane 36 " " 
" ,, 15 ,, 60 tt ,, 

,, ,., 17 ,, 72 ,, ,, 
,, '' 117 ,, 60 ,, ,, 

Bağlar O " 12 " " 
Köy içi O " 120 " " 

Karyealtı O 30 dönüm tarla 
Manastır ve kulübe. 30 1-11-932 

Karye üstü 
bağlar 
Köy içi 

O 12 dönüm 
bağ yeri. 

o Hane 

30-11-935 
12 " " 

Kalitarya kııryeainde kiin numara ve evsafı sairesi yukarda 
yazılı emUk ve arazi hizalarında ırösterilen müddetlerle mü
zayedeye konulmuıtur. Talip olanların ihale günü olan 20 T. 
Sani 932 tarihine müHdif pazar günü saat on üçte pey akçe
lerile Bakırköy kazaaı Mal Müdürlüğünde mütqekkil ihale 
komisyonuna ve bafkaca izahat almak isteyenlerin de her gün 
Mal kalemine müracaat eylemeleri (5743) 

Türkiye. Ziraat 
Bankası lstanbul 

şubesi_.den: 
Semtı Mah.u..; Sokaiı Cin ol Hiaae MUde..- Hluenlıı 

Nwl No.milı:tan ...,r K.Mubammm 
1 

K. ' &e,oilu ltartul,.. Kaum- ıı.m Bm-; 78 1/2 o 7500 
pqa 3 dilkkb lrab iri- ao 

••apart- ılr Üıl 82 
mantar- iratlar 84 
ımıda ha- 88 -Bebek Belıelı 8ebelı cad- Apart- Kitir 188 3/4 87&0 lllOOO 

c1u1 ... manft 183/1 
meydanı fırın 

• • ~ Hane ve Ahpp 44 3/4 12750 18760 
praj ,, 

hane ve 

bahçe .. 42 

lhal; b;cleli nalrten veya ıayrimiibadil bonoaile ödenmek 
üzere yukarda yazılı firari Rum emvali. ıartnameaine tevfikan 
kapalı zarf uaulile arthrmaya çıkanlmııtır. ihale 17-11-932 per
ıembe gilnll aaat 15 tedir. 

latiyenlerin muhammen kıymet üzerinden yüzde yedi bu. 
çuk pey akçelerini nakten veya gayrimübadiller bonosu veya ban
ka teminat mektubu olarak teklif mektuplan derununda ayn 
bir zarfla ihale günü saat 15 e kadar bankamız aatıf komisyonu 
riyaaetine tevdi etmeleri muktazidir. Şartnamesini görmek için 
tubcmi:ze, Ankara ve İzmir Ziraat Bankalarına müracaat edilme 
lidir. (5582) 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Satılık Hamur Makinesi ve 

Elektrik motörü 
Balada evıafı yazılı iki adet makinenin füruhtu 5/11/932 

t'arlhinden itibaren yinni gün müddetle müzayedeye vazedilmit
tir. Taliplerin yevmi ihale olarak 26-11-932 cumarte1i ıfuıii saat 
14 te Bqiktaı kazasında mütqekkil aatıf komisyonuna mü
racaatları. (5931) 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depo
larından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 

bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381
/ 2 kuruş 

Sandıkta küp, kilosu391
/ 2 kuruş 

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

sigorta ettirilir. 

Adrea: latanbul, Bahçekapı 4 ilnctl Valnf Han, 4 tincü kat, 
Telgraf adre•i: &tanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

f 16 HAKiKi ~\ Muhterem f 6 RAoiu~ı 
ffiD Ü g; y 1 d } s[) Ü O,J. 
\\ RADIUMif a anuaı ara ~\ HALiS ISVEÇ ÇELiCi "'Jf, 

Şayet bugüne kadar HAKIKi RADIUM braı bıçaklarımizı kullan
madınızıa vakit kaybetmeden hemen bir tecrübe ediniz ve diğer 
ecnebi braı bıçaklarile mukayese ederek kanaatinize szöre hareket 
etmeniz menfaatiniz ikbzaıındandır. Her tarafta arayınız. Heııı 
metin hem ehvendir. Perakeade tanesi S kuruştur. 

R d• T" th • 0 Telefonı f.!878 
8 IUM JC8fe 8DCSI. Telgraf: Radlum Istanbul 

Devredilecek ihtira berab 1 
" Beıızlu Te sa1nıden petrol ruaa· 

bunun latihıali anıeliyeai" hakkında
ki ihtira için Türkiye Cümhurfyeti 
hiildlmetinden iıtihsal edilmit olan 
26 Kinunsani 1925 tarih ve 255/246 
numaralı ihtira lıerab Uzerindeld hu 
kuk bu kere aablacağmdan veyahut 
icara verileceğinden bu buauata faz 
la maliimat edinmek isteyen :ııeTabn 
lıtanbul'da, Babçebpu'da, Tq Ha
nında 43-48 numarıılarda Ulu Tekili 
ISTOK Efendiye müracaat ..-!eri 
ilin olunur. 

Ora Aa KUTIEL 
Karalröy Börekçi fmnı aıruında 34. 

Sıhhq.t ve içtimai Muavenet 
Vekaleti 

Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

1'•' Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi binasına yapbrılacak d" 
loriferin aleni münakasaıı Galatada Karamustafa paıa aokağıJJ, ~ 
latanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde milt•kkil koıJJ1' 
yonda 5 kinunuevvel 932 tarihine müsadif Pazarteai günü tıa•1 
14 de icra edilecektir. Taliplerin ıartnamelerini görmek usete 

. al 
Ankara'da Hudut ve Saıhiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayıı•Y I 
mulıasipliti ile Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezine ve lataııb'I) 
da mezktlr Merkes Levazım memurlujuna müracaatları. (59,!!... 

MiLLiYET MATBAA.;!. 

Fevkalade odalar 

3 Liradan 
itibaren 

ANKARA'DA ANKARAPALAS Fiatiarda 
Çok Büyük Tenzilat 

AÇ . iLDi 
Şarkın en muhteşem oteli: Amerikan bar _ Lokanta _ Oyun salonu • Dansh çay _ Hususi salonlar 

-· ......................................................................................................................................................................... lllİI .. . 


