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' iııci ıene No. 2437 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Başvekilin 
Nutku y onten·an • 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

•• • • 
uşue 

lunet PafllJlm her sene '.An
kara Hukuk fakültesilnin me
tıııılarma diploma tevzü müna· 
ıebetile bir nutuk söylemesi 
leamül haline girdi. Batvekilin 
hazan genç mezunlarla ıamimi 
lıir haıbubal mahiyetini arze
den bazan da majiatral nutuk 
lıalini .ilan bu seneki sözleri 
Keçen seneki nutuklanndan da
lıa etraflı ve daha tümullüdür. 
ismet Paşa, nutuklanna geçen· 
devirler ile Cümhuriyet devri 
lrasındaki farkı izah etmekle 
haşlamıştır. Filhakika btı far
kı, Ankara Hukuk mektebi sa· 
lorurcla ismet Pa,amn nutku 
ıöylediği günkü ulvi manzara 
ltadar hiç bir 9ey tebarüz etti
ren:ıez: Harp meydanında. sulh 
lııasasında ve devlet idaresin
deki tecrübelerile ıaçlannı a
iartan Batvekil, meslek haya· 
ln:ıa adım atmak üzere bulunan 
ıenç nesle hayatta muvaffak ol 
inanın sırlarmı tevdi ediyor .•• 

Dahiliye vekili dün 1 

Mecliste izahat verdi 
Vekiller 
Bu sabah 
Toplanıyor 

-ııl lDün bir cani polislerle 
müsademe neti-

ismet Pat• Hukuk mektebin 
d"".n mezun olanlara hitap et
lııitse de muhatabı bütün Türk 

1 lııilletidir. Nutuk, evvela siya
•ivat, vatandaşlık halda ve va
tif-.si, Maarif, Adliye hakkın· 
da bir derstir. Sonra devletin 
dah ·n ve harici vaziyetİ'ni ve 
llıali siyasetini etrafile anlatan 
lıir izahtır. "Bin yanm adam, 
lıir tatr.am adam olaım•z","Cek 
lİJiimiz sıkıntı parasızlık değil, 
lıilgi sıkıntısıdır" gibi sözler 
l' ürk milleti için üzerinde te
•akkuf edilecek birer intibah 
"ecizesidir. 

ismet Paşanın sözlerini okur 
iten, hafızamızda on sene evvel 
iti hadiseler canlandı: Mudan
h'da 11rtında cephede giydiği 
liniforma ve karşısında lstan
lıu)u işı>al eden kuvvetlerin ku
lllandanlan. mütareke 9artlan
lıı müzakere P.derken, İngiliz 
Cenerali Harrington'un tiz ses 
le söylediği !U sözler hi.la ku· 
lağımda çınlayor: 

- ismet Pa•a Hazretlerire 
IÖyleyiniz. istediği hattı kabul 
edersem, Bostancıdaki kö9kü
llıü işgal edecek. 

Sonra sivil elbise.ile Lauaan· 
lıe'da Lord Gürzon. Barrere, 
Garroni. V eıııizelos ve daha on 
!tadar diplomat ile altı ay çekif 
liğini hatırlPvorum. P.Htün bun 
lar niçin? Geçen günkü nut
ltıu.da koltukları kıbara kabara 
tu sö7.J,.,; •/;vJ,.1in dive: 

"Cümf.,.rivet Tüoovesinin 
bütün gf'Cmİs devirlerden en 
'•aslı farlo, Türkün devleti ve 
latanr olmaaıdır. Bütün geç· 
llıit aaırlardan bir ande görü
len ve daima görülecek olan 
farkımız budur. Bu memleket 
l'ürtcivedir. Burada yafayan
lar Türklerdir. Ve Tiirk vatan
Jlerverliği, Türk milliyetçiliği 
~il memleketin idaresinde, mu-
1tadderatında müessir ve hikinı 
dir." 

Aradan geçen on sene zar
fında bunu tabii olarak kabul 
'\>nıei• o kadar alı,.tı'k ki, Lau· 
•anne'da bU'l1un bi,.den inkar 
'!!dilmek istenildiğini belki unu
lanlanmız bulunur. 

ismet Paşanın dahili ve ha· 
l'İci vaziyeti izah yollu ıövle
diği sözlerin bariz hususiveti 
11lırıimiyettir. Baıvekil divor 
iti: "Aldatmak siyasetini takip 
ttınek bu aaırda ne harici ve ne 
dahili ,.ivasette mümkün de-

Hususi mekteplerden de 
tanzifat ve 

alınacaktır • tenvirat resmı 

Tam teşekküllü nahiyeler 

ANKARA, 21 A.A. - Büyük 1 morları maaıatnun t""hit ve teadü
Millet Mecliai bugün Reis Vekili liine dair 1452 numaralı kanuna ıner 
Refet Beyin riyasetinde toplanmıt- but çetvelin 11 inci derecesinden afll 
tır. iı derecelerde vazifeleri kabul etmiı 

Gelen evrak arasında bulunan aa- olup ta mezkôr kanunun yedinci mad 
keri ve mülki tekaüt kanununun 62 desinin verdiii cevaza istinaden 1931 
İnci maddesinin tefsirine dair Bat•.,. mali senesi zarfmda terfi ettirilmit 
kilet te.zkireıi Maliye ve Bütçe En- olan yiiksek mektep mezunlarmm 
c:ümenlerine Edime meb'uıu Şakir terfi zıunlarına t&mild"tr." 
ve Kastamonu meb'uıu Hasan Feh- Bundan aonra ücretli talebe kabul 
mi Beylerin ifadelerinin almma1ı !'ak ~en .huıuıi mekte!'lerin de .akar ma
lundaki Baıvekilet tezkel't!Sİ Adliye hıyetinde bulunduguna. bina~. bu 
ve teıkili.tı esasiye encümenlerinden me!'tepl~rden de Beledi!e .verııuı Ye 
mürekkep muhtelit encümene veril- resimlen kanununun 7 mcı ve 30 un 
mittir. en "!"ddeleri .mucibince tanzifat "4! 

Arazi vergisi kanununun 5 inci tenv_ırat re•?,>• al~nması haldan~ 
maddesine ait atideki tefıir mazbata- Malıye Encumenı mazbatası muza-
11 kabul edilmittir : kere ve kabul edilmittir . 

Nahiye müdürlerinin hayvan yem 
bedellerinin ilga11 hakkındaki kanu
nun mer'iyet tarihine ait ikinci mad
desi dahiliye yelriJİ Şükrü Kaya S... 
yin huzuru, ile müzakere edilıniıtir. 

"1833 numaralı arazi Yergisi kanu 
nunun 5 inci maddesinde tadat edi
len fevkalade anzalarm tevlit ettiii 
zayiat meyanmda tarla farelerinin 
ika eylediği tahribat ta dahildir." 

Bu münasebetle izahat veren Şük
rü Kaya Bey, ha huıuıta geçen sene 
bütçelerine konulmu, olan tahsiaatm 
esasen k&6 gelmemekte olduğunu ·n 
1932 bütçeıi tasarrufatı meyanmda 
bu tahsisatın kaldmlclıfını kaydede-

Yükıek mektep mezunu devlet me 
murlanndan 11 inci dereceden af8iı 
Tazifelerde bulunanlann 11 inci et ... 
receye geçmelerinin terii mahiyetin
de olup olmadığına cfair &fllğıdaki 
tefsir mazbatası kabul olunmuıtur: 

"1931 mali ıeneıi bütçe kanunu
nun 15 İnci maddesi D fıkrasınm 
hükmü kendi rızalariyle devlet me-

rek demittir ki: ı 
"Hükumetin mecbur olduiu tenki-
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Liman Şirketinin va
ziyeti değişiyor mu? 
Hamdi Bey Ankaradan geldi, 

tekrar Ankaraya gidecek 
Yeni teşkilat ne olacak? 

Liman Şirketi Umumt 
Müdürü Hamdi Beg 

Bir müddettenberi Ankarada 
bulunan Liman Şirketi umum 
müdürü Hamdi Bey dün Ankara• 
dan gelmittir. Öğleden aonra Şir
ket idare Meclisi toplanmıı ve 
Hamdi Bey uzun müddet devam 
eden bu içtimada izahat 'Hnnİf
tir. 

Hamdi Bey, dün içtimadan aoa 
ra kendiıile görüfen bir muharri
rimizin ıirketin yeni bir tekil ala
cağı haberi hakkında aorduiu su
ale cevaben demittir ki: 

- "Henüz bu hususta bir ıey 
kararlaıtınlmadı. Ankarada hu 
defaki temaalarım tamam olmadı. 
Bunun için gelecek hafta içinde 
tekrar Ankaraya gideceğim.,, 

Aldığımız malumata na1:aran 
Jatanhul Liman Şirketine yeni bir 
tekil verilmesi derpif edilmekte
dir. Şirkete Limana ait diğer itle
rin de tabınil edilecefi söylenmek
tedir. 

Ba111elıll lımet l'f. Hz. bu 
sene diplomalarını alan 
Ankara Hukuk FakDlteıl 

mezunları arasınti.a.. 

Tütüncülük, 
Pulculuk! ---
Ecnebi tabiiyetinde 

olanlar 
bunları satamazlar fildir." Harici vaziyetimiz çok 

~İdir. Takip ettiğimiz dürü•t 
1'Yaset. bütün komşularımıza Türk tebeasına haaredilen san' 
,.. · · · • V atler hakkındaki kanunun Hazi-.. zur ve ıtımat vennıştır. e 
lll "J ran 933 te meriyete ~receğini yaz ı li hayatta bunu hiaaediyo- mııtık. Kanunda inhisar maddele 
~· Dahili vaziyete gelince; ri satıcılıklan da Türk tebeaama 
iç bir millet bir takım müş· baıredilıniıtir. Ecnebilere ait bira 

~İil meseleler kartıaında kal- hane, har ve emsali yerlerde in. 
lllakt k t 1 F k b hisara tabi içkiler satılmaktadır. 
it an ur u amaz. a at aş Bu gibilerin de sahipleri ecnebi o-
l il milletlerle kıyas edecek o- lamıyacak mı?. Bu buauata görü1-
~l"sak, bizim meselelerimiz bin tüğümüz Vali muavini Ali Rıza B. 
~1•be kolaydır. Esasen "mese- deıniıtir ki: 
e" karşısında kalmak devletle- - "imali ve aatııı devlet in-
~~ tabii hayatıdır. Bu, realist hisarındaki maddelerin ecnebile-
"' d 1 d re ait dükkanlarda satılmaaı me-d·~ ev et a amımn görüşü- nedilecektir. Bu da kapalı tite ile 

lll", rakı, tütün, pul gibi mevat satılan 
lfer şeyi olduğu gibi gören KarakiJyde yanan ter:zihanentn <Jnünde.. yerlere aittir. Bar gibi, birahane de göeteren Başvekil bize ileri ıihi ecnebilere ait yerlere hu ka-

~ 0 itru yürüyü~iimüzde de kuv- nunun ıümulü yoktur. Yalnız sa-

Kontenjan listesi 
görüşülecek 

ANKARA, 21 (Milliyet) 
Heyeti Vekile bugün saat on altı 
la toplanımt ve müzakerat yirm 
bire kadar devam etmittir. 

Bugünkü toplantıda Konten 
ian kararnamesi görüıülmemit, d 
ğer meaa.il müzakere eclilmiıtir. 

Aldığunı.s malumata göre He 
yeti Vekile yann sabah onda top
lanacak ve Kontenjan kararnmne-

l •İni müzakere decektir. içtimada 

1 

! ktısa~ Vekili Celil B. izahat ,..,. 
;occektır. 

Türkçe Ezan 
·ve Kamet 

Dün emir geldi ve 
Evkafta 

bir içtima yapıldı 

Hafı:zlar mıntakalarındakl 
imam De müezzinlere 
türkçe ezan ve kamet 

iJğrelt'cekler 
Evkaf umum müdürlüğü ezan ve 

kametin türkçe okunmalı için, latan 
bul Evkaf müdürlüğüne tebligatta 
bulunmuştur. Bu emir üzerine Evkaf 
müdürlüğü lıtanbulun tenınmıı h.a
fızlarma birer mektup ıöndererek, 
kendilerini Evkaf müdürlüğüne da
vet etıniıtir. 

Dün Evkaf müdürü Niyazi Beyin 
1 riyasetinde, ıube müdürlerinin de 
bulunduğu bir içtima yapılmıı ve iç 
timaa hahzlımbm-'96Than; Y apr, 
Rıza, Cemal, Fahri, Süleymaniyeli 
Şevket n Nuri Beyler de iıtirak et
mitlerdir. 

Jçtiınada, türkçe okunmatı lazım 

Hafız Zeki ve Burhan 
Beyler 

ıeJen ezan n kamet metinlerinin tea 
biti ile hunlarm evvel emride müez
zinlere öğntilmeaine karar •erİlınit
tir. imam ve müezzinlere, o mmtaka 
da bulunan hafızlar türkçe ezan ve 
kameti talim edeceklerdir. 

Bu meyanda Hafız Bürban B. Ka
sımpata mmtakuına, Haha Yatar B. 
Süleymaniye, Hafa Rı.aa B. Dolma
bahçe, Hafız Cemel B. Aksaray, Ha
fız Şevket B. Şehzade, Hafız Nuri B. 
Bakırköy, Haha Fahri B. de Beyler 
beyi mıntakalanndaki camilerin i
mam Ye müezzinlerine türkçe ezan 
ve kamet öğreteceklerdir. 

Hahzlara türkçe ezan Ye kametin 
öğretilmesi tarzını gösterir birer liate 
verilmittir. 

Ayyaşlar 
Çoğalıyor! --
içki aleyhtarlan 

propagandala
rını arttıracaklar 

•et v k h k"k t" • !emek İçin 9ahsi liyakati, zen- rİn bu senelerden daha müref- bipleri ecnebi olan barlarda çal-
->· erece şu a 

1 
a 1 teyıt e- f h 1 · · aıcı ve oyunculuk Türk tebeaaına -

"
1)or: gin olmak için membaı, çok ça e o ması içın bütün ıeraıte ma ~ Dr. Fahreddin Kt!rlm Bey " 1 1 hasredilmiıtir. Kezalik ecnebilere lıi Biz geçici buhranlar içinde lrtmak için bir çok itleri olan, ik olan bir mi letin evlatları- ait birahanelerde de yalnız müa- içki dütınanlannm kurmuı ol-

) r defa tedbirlerini bulup da- daima ilerileyecek, daima kuv- yız.,. tahdimin için kanun takyidat va- duiu Yeıil Hilal Cemiyetinin te-
....ııııııL:.:'::nd~ık~t~..aııım.L.lıı.c.ı:..ae;gc.,.ile.ri.::..U~J!b!!!!ılaagıJi...:~.ıı..ı:W:ck...1ı:.~.ı::_L _____ Ah.111t~:W.IS.JW..l.._...lJ:kııı.ıu:m.ıri..ı.ıııc.ı...sa.bi1" '.ed&.l.-1..- . (Devamı 6 ınc sahi I ede l 

1 cesinde maktul düştü 
Cani, baldızını sekiz yerinden 

yaralıyarak öldürdü ve 
14 aylık çocuğunu yaraladı 

Dün Bebekte mülhit bir cina
yet olmuş ipiz güçsüz takmnnclan 
Calip iaminde biri baldızını sekiz 
yerinden yaralıyarak öldürmiif ve 
14 aybk çocuiunu da katil mak
sadile ayağından yaralamı9br. Ka 
til de pofülerle müsademe netice
sinde ölmiiftür. 

Cinayeti haber aJan bir muhar 
ririmiz gece ıreç •akte kadar tah
kilı.atta bulunmut ve hu korkunç 
cinayet etrafında fU maliimatı 
toplamıtbr.: 

Evvelce Mmr prenaeslerinden 
birinin nezdinde çalı,... Galip bir 
müddet evvel Mmra ıitmifl.ir. Ca 
lip kısa bir zaman Mmrda kaldık 
tan aonra tekrar lstanbula dön
miiftür. Burada itsiz güçaüz dola
f&D Calip nihayet kanaı ve çocu
iunn da ihmale batJaınııtır. Bu 
yüzden aile araamda tamiri kahil 
olmıyan geçimsizlikler de banöa
termiıtir,. Bu Taziyet kartı1ında 
Galibin kansı mahkemeye müra• 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Şehir mecllllnln dDnJıa lçtluıaından bir lnılba 

30,000 çocuğa kızıl 
aşısı tatbik edildi 

Hastalık, alınan tedbirler 
karşısında tevakkuf etti 

lstanbul Şehir Meclisi dün aa
at 14.30 da birinci reis vekili Sa
dettin Ferit Beyin riyasetinde top 
l1111dı. Divan Katiplikleri mevkiin
de Etem izzet n Ali Rıza Beyler 
yardı. Zaptı sabık okunduktan 

sonra, ruznamei mü.zakerata se
çildi. Şehirde salgın bir halde bu
lunan kızıl hastabğı haklmıda 
uhhiye müdürünün iHhat vsme 
si mukarrerdi. Sıhhiye müdiirii A-

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

• Milli vapurcu/ar içtima hall11de •• 

ihtiyaca göre seferler 
tanzim edilecek 

Vapurcular dün toplandılar. 
Yeni vapur da alacaklar 

Şirket hazırlıkları baıladı 

Dün Millii V apurcular bir içti- ı yon lira sermayeli bir tirket te,
ma yapmışlardır. Bu içtimada An- kil edeceklerdir. Şirketin serma
karadan gelen Yapurcular heyeti yeai mevcut vapurlann kıyınetile 
namına heyet reisi Yelkenci Zade kartılanacaktır. 
Lutfi Bey izahat vermiftir. Bu tirket vapurcular beyninde 

lkhsat V eki.letince hazırlallllllf tam bir irtibat ve ahenıi temin e
olan yeni vapurculuk kanunu la
yihau yakınlarda Heyeti Vekile
de müzakere edilerlı: Meclise sev 
kedilecektir. Bu layiha mucibince 

nurcular ralannda vanm mil-

decek mahiyette olacak ve sefer
leri tanzim edecektir. Şirket, muh 
telif hatlar için ihtiyacı kartılıya· 
cak yeni yolcu Tapurlan alacak
tır. Harici seferler tertibi ileride 
d" ünülecektir. 



..... .. . .,. ... 
-- -

Tarihi tefrika: 22 

93 felaketleri 
İgnatie/ 

HARİCİ HABERLER 
Bitler galiba kabine 
teşkil edemiyecek 

Maksat 
Suikast 
Değilmiş •• 

, ........... ~ 
Bertarafta birdenbire 
soğuklar baş gösterdi 

ve 
Sultan Muradı tahta 
çıkarmak istiyorlardı! Reisicümhur kendisinden mü. 

tecanis bir programla mecliste 
sağlam bir ekseriyet istiyor 

-16-
Belgrat ormanında 

toplanma 
bir 1 

Artdc latanbol, bir cehennem 
gibi kaynıyordu. Ciride Yunan 
lıların yardımı gi'zönünde iken 
devlet Yunanistana kaf'!ı kımıl 
danamamıştı. Arkadi vapuru 
Yunan bandralı olduğu halde 
Giride eaker ve silah götürür 
l<en yakalanmıştı da gene kor
kak hükômet bir şey yapamı
yordu. Atina milis kumandam 
]\ iralay Koronı•oa Ciritte ihti
lalciler arasında yakalanmış, 
gene Yunaniıtana bir ~Y dene 
memieti. Ruayanm bir koıuo
los vekili ile ihtilalcilerin me'k 
tuplan .-le geçmişti. Babıali 
bunları hep korku ile örtüp du
ruyordu. 

'• valnız Ciritle de kalmıyor 
du. Tuna vilayetinde Mitat Pa 
şaya karşı ayaklanmalar art
hkça artıyordu. Ulahlar. Sırp
lar, Karadağlılar, Yunanlılar 
hep yüz bulmuşlardı. latanbul 
hükfunetini hiçe sayıyorlardı. 
Bulgariıtanda, Bosnada, Her
sekte ayaklanmalar günlük İş• 
ler ıı:raıına ginnittl 

İtler bu kadar fena gidericen 
latanbulu idare edenler yalnız 
"günlerini hotça geçirmeği" dü 
,ünüyorlardı. 

M1.1ırda kendi elile yeni bir 
ordu kurarak koca imperatorlo 
ğun yanımdan ziyadesini o or 
du ku.,...etile ayak a1tma alan 
knca Mehmet Ali, kuru bir va
lilik adı ve kendisile evladına 
geçme ıartile kanmışken, elin 
den h_;ç bir şev gelmeyen lsmail 
Patava hidivlik ünvanı ve ken
d' evlildma veraset fennanı ve
rilmişti. 
Artık besbelliydi ki memleket 

sahipsiz kalmıştı. Rumelide hı 
risti•anların oturdukları yerler 
beylik olup aynlıyor, kalanlan 
da ilk fırsatta ayaklarma/:-a ha 
zırla.,ıyordu. Afrikada Mısır, 
avrı bir devlet kılı~ma ginneğe 
doğru geniş adımlarla vürüyor 
du. Aıvada Lübnan dağlarında 
bir "n·iıtiyan beyli~i kurulmut 
tu. Giride imtiyaz, Sisama bey
lik "erilmişti. 

Koca impat"l\torluk bijvle 
kağtamıt bir kö~ne bina gibi 
p11rca parça dökülürken, bnnun 
;mparatoru sarayında güreş
ler, horoz dövüşleri ile uğra,ı
yor, vezirleri de ceplerini dol
dunnağa bakryordu. 

Memleketin sab;bi olan mil
let, ba uıı:ulmaz korkunç görü· 
rüş önünde ıaşalamıt• kalmıt
tı. 

1, batında daran Ali ve 
Fuat Patalar, ellerinden gf!ldi-

' ği kadar, ıon felaketi uzakla.
tırmaktan daha iyi yapacak 
bir •CJ' göremiyorlardı. Mü

tercim Rüttü, Şirvant zade 
~üştü, Esat. Mahmut Nedim 
Paşalar. keaclileri makama ge
lere\ daha İyi yapacaklanru 
söylemete ciiret edemiyecek 
kadar bunlardan "eri idiler. 
Halk arasmda bazılarının at· 
lan duyulmuıtu. Gözü yatlı, 
her ır:aman halden tikiyetçi o
lan Miltercim Rüttü Paşaya 
"büyük" diyorlar, 

- Ah, o bir iş batma gel
se! .. 

BERLIN, 21 AA. - Havaı A
jana, muhabirinden: Kanunu esaıi 
mucibince Hindenbourg, Hitler'den 
yeni bir parliımantcr kabine t"1kil 
etmesini iıtenlittir~ 

Hitlerin rnuvaffakiyetıizliğe uğrı
yacağı zannolunuyor. 

rİyet te1r.in edebileceği baklanda tab 
canis bir programla sağlam bir ekse 
kikatta bulunmasını rica ebnittir. 

Hitler, öğleden 110Dra tahriren ce
vap vef'OCeğini reisicumhura bildir
mi~tir. 

Hitler, yeniden Hlnden
hurg'ıı :ılyaret etti 

Filvak~ böyle bir kabinenin teıkili 
için iştirakleri lizun olan birçok fır
kalar, Hitler'in başvekil olmasına mu 
vafakat etmemiılerdiı" BERLIN, 21 A.A. - Hitler, Hin-

denbourg'un daveti üzerine saat 
Hindenbourg, fttkaler haricinde 10,3!) da ınüp.ıünilcybin nezdine 

bir zat tarafından riyaset olunan gitmi,tir. Mülakat 15 dakika devam 
"Reiıi Cumhur kabinesi• fikrine ra- et 'ıt' 

- b ld' mı ır. cu etmesı mu teme ır. H'tl N . ,___,__ L-- .ı.:ı: 
Hitl . ehli. ı er, azı rınu<ımın _v....., 

er! saat 16 te, bir t ~ .neıre- fırkanın lideri olmıyan hiçbir bükü
derek Hmdenbourg un kendmne tev 

1 

metle tetriki mesaide bulunmryacağı 
di etmit olduğu vazifeyi bildirmittir. •"yl • ü' 

M 'leyh _ el . d nı - ennş r. 
umaı , muşaver enne evaın 

etmektedir. Hitler, on büyÜk fırkanın lideri il· 

Hindenburg'un istediği 
Fuat PaftJ BERLIN, 21 A.A.. - Volff Ajan. 

fatile, sağlam bir <kacriyete ve mu
ayyen bir programa ıabip bir bükU
met tetkilinin ne gibi ıerait altında 
mümkün olacağını ar~trrmağa me
mur edilmittir . D • h ki 1 d omdan: Hitler, bugün reiıicumhur 

ıye asret çe 'yor ar ı. Hindenbourg ile görütmüştür. Bu 
Hüseyin Avni Pata mert, dik mülakatta Hitler sosyalist milliyetçi
ıözlü bir asker olarak at, san ler fukasmın ancek kendisi tarafm
kazanmıttı. Hele Mitat Pata dan idare eclilec<k bir kabine ile bir-
halkın adeta sevgiluijdi. likte çaiı,abileceğini ıöylemittir-

Hindenbourg'un Hitler'e böyle bir 
hükumetin teşkili için kendİ•İnin ne 
gibi şartlara lüzum görmekte olduğu 
nu bildinnif olduğu tahmin olunmak 
tadır. 

Daha yakından işleri se- Reiıicü~ur 1-!indenbourg! Reicb-
1 lnız B b -ı·d d •. 1 l slag mecldındeki en lruYYetli fırka. 

zen er, ya a ıa ı e egı • run lideri bulunma11 srfatile Hitler'-
Miilikatm bitammda neşredilmİf 

olan resmi tebliğ, Hitler'in buna mek 
tupla hem de hemen bugfuı öğleden 
•onra cevap vereceğini vaddetmit ol
duğunu beyan etmektedir. 

sarayda da b!ı' değiıiklik iıti- den kea.di riyasetinde t"1ekkül ede
yorlardı. Velıaht Murat Efen· ı cek bir bükümetin ne gibi terait da
dinin adı: ağızlarda "·milletin bilinde Reicbstag meclisinde müte
muradı" diye dolatmağa batla
mıştı. 

Genç. okumuş, bir Avrupa 
dili öğrenmit bir zümre. Av· 
nıpadaki gibi yazı ile, tiirle 
halkı uyandırmak tarafına doğ 
ru eğilme duyuyorlardı. balya
da Maccini'nin ileriye ıürdüi{ü 
"Dünya ıııençliği birliği" dü
tünceai, Türk gençlerinin de 

kafalarında yer tutmağa başla· 
mıştı. Maccini'nin adamların
dan olan Sakakini, Mısırlı 
P-~n• Mustafa Fazıl Pa,aya 
sokulma§• ona yeni doRacak 
Türkiye hayalini atılamıftı. 

Mustafa Fazıl Paşa, Yusuf 
Kamil Pata. Sami Paşa, Sup
M Pasa. hep yeni düsüncelerin 
ileri gelir kanat gericileri sı
rasmc:I" aavılıyorlardı. Bunlar 
zaten Mısırdan da kapı yoldatı 
1ayılırlardı. 

Mısır veraset ferm1t.nı. iki 
büyük gücenme uyandırdı: 

1 - lsmail Paşadan sonra 
Mısırı kendine gecrcek diye 
bekleyen Mu~tafa Fazıl Paşa, 
Ali Pataya düşman oldu. Onu 
devirip sadrazam olmak. Mı
sır imt;vazını kaldırmak dava
sına düştü. 

2 - Mısırtla l\,f Pftmet Ali 
IOJ'Wlun en büvül'üne geçen 
hidivliğin lımail Patadan ken· 
di oğluna p-ecmesi ferrıam. Ab 
dülazizin OsİnP-lı paditahlığı-
nı da Abdülmecit oğullarından 
çekip alarak k~di oi?lu Yus••f
izzettin Efendiye vermeği dü-

tündüğü fdcrini uvandırdı. Yu· 
sufizzettinden daha ya9lı olan 
tebzadeler ve onlan sevenler 
Ahdülazize dif bilemeğe batla
dıl.,-. 

fgnatief, bütün bunlan çak 
yakından göz altıacla tutuyor. 
her yeni anlatamamazlık yolu
n'.! sevine sevine genitletmek 
için elinden geleni yapıyordu. 

.( Deuamı ııar ) 

M. Troçki 
Marsilyada 

Roosevelt 
Ne yapacak? 

Kopenhagda vere- Borçlar meselesi 
ceği konferansı et rafında tah-

herkes bekliycır minler, mütalealar 
Marsilyadan verilen habere gö V AŞlNGTON 21 A.A. -

re Kopenhag'a gibnekte olan M. İyi malumat almakta olaıı ma
Troçki Marsilyaya vasıl olmuıtur. hafi!, harp borçlar meselesinin 

Fransız zabtıası Troçkinin le- yeniden tetki ·ı.~imalinin na
h ve aleyhi?~" her t'?"ü nümayiıi kabili içtinap olmaıma rağ
menetmek ıçın tedabır almıştır. men lngilterenin moratoryo
Troçki ıiddetli bir muhafaza al· t d' di tal b • • edded• 
tma almmıftır. Yalnız zabıtaca mun •• e~. ı ı e ımn r ı 
müsaade edilen kimseler kendisi- lecegı mutaleaamda bnlunmak
ne yaldatabilmektedirler. ı tadır. Dün bildirilmit olan büt-

M T k. • K b 'ta ta çe plam, kongrenin her türlü 
• roç mm open ag • fed k" iki uh 1 f 

leb • - . b' k L a ar f ara m a e et et-
enın arzum uzerme ır onıe- k · • takv' tın' • • me aZtDmı ıye e ıt'ır. 

rans •ereceği haberi her tarafta 
S'yasi mütehassıslara göre M. 

alaka uyandırmış ve bu haber her Hoover ile M. Rooaevelt araıın 
tarafa yayılmıştır. Troçkinin kon· 

daki mülakatın vaziyeti pek faz ferammda bugünkü Sovyet rica-
linden bahsedeceği zannediliyor. la değiştirmesi ihtimali yoktur 

Bilmukabele M. Roosevelt'in 
Amerikalılar konferanaı radyo ile 

demokrat rüesası ile yapacai(ı 
ber tarafa D04retmek için tertibat mükimelereden daha mühi:.n 
almıtlardır. 

net' celf'r çıkmasına intizar olun 
Bir çok gazeteciler Kopenbag' maktadır. 

ta M. Troçkiyi bekliyorlar. Troçki NEVYORK Jl A.A. _ M. 
Kopenbag'ta tamamen serbest o- I . 
lacak, yalnu: tahsma kal'fı bir te- Rooı~velt, b?rc:lar mese ~ınde 
cavüz ...aki olmaması için tedabir Amerikanın ıttıhaz edeceitı hat 
itihaz edilecektir. ' tı hareket hakkında M. Hoover 

Kopenhag yolunda 

MARSILYA 21 ((A.A.) - M. 
Troçki bugün saat 13,30 da kara 
ya çıkanlmı,, otomobille Liy
şebrine doğru ıönderilmittir. M. 
Troçki buradan trene binerek Ko 
penhaıa gidecektir. 

Kolombiyada 
Feyezanlar 

BOGOT A (Kolombiya) 21 

ile l!'Öriitmek ü.,.,,..,. bu hllfta 
V &§İngt<'nda kalacağım bildir· 
mittir. Mü.-riinileyh, demok
rat liderlerile gÖrii!ecektir. ln
"iltere ve Fransanın müracaat 
lanna cevaben moratoryomun 
temd"Kline veya itilMlann yeni 
d~n tet~kine müteallik olan bil 
tün kararların kongre tarafın
dan tasdila lazım gelmektedir. 

AYmanyade zelzele 
A.A. - Son günlerde yağan .DUSSELDORF, 21 A.A. - Volff 
tiddetli yağmurlar dolayııile Aıarı.1111.clan: Bu ~~ "';'kua gelen 

ku 1 f 1 
.. .. ı •evasati olarak yrrmı sanıye devam 

VU il g~ ~n .. e~~~ ar yuzun· ı eden bir zelzele Rhin ve Vestfalya 
den 10 kışı olmuştur. 20 kadar eyaletleri ehalisinô uy'wılanndan u
yaralı olduğu söyleniyor. yandınıuttır. Cideli basarat, yoktur. 

-
Sadece velveleli bir - . 

numayıf 

yapılmak istenmit 
NANTES, 21 A.A. - M. Herriot, 

Britanya dukahğmın Fransa ile bir
leımesinin 400 üncü yıldönümüne 
ait merasime riyaset etmit ve bu mii 
nasebetle birçck hitabeler imt eyle
m.iştir. 

l\l.lumaileyb, bu bitabelerinde Bri
tanyah Briand'ın sulha etmiş olduğu 
hizmetleri tebcil etmi1 ve Franoa ile 
Britanya amsmdaki birliğin bir ta
k :m fedakarlıklar ve tereflerle tab
ttm edilmiş olduğunu ili.ve eylemiş
tir. 

PARIS, 21 A.A. - Aktam gazete 
lerine nazaran M. HetTiot, beyanatı 
nı lngrandeı meselesinin Renncı me 
ıcleıi gibi beynelmilel sabada hadis 
olmuı telakki edilebileceğini söyle
mek ıuretile bitirmiştir. 

Eoasen, batlıca müttehimlerden bi
rinin evrakı arasında Almanya için 
almmıt bir pasaport bulunmlıftur. 

Mumaileyh, demiştir ki: Diğeı- ta
raftan Vannes'da benim i'tirak ed"" 
ceğim bir alayın üzerine bir otelin 
ba!konun:lan bombalar atılacak. idi. 

Filhakika Morbiban mutasarrıfı, i
simleri suikaıbn iimili olduktan ha
ber verilen etbasın isimlerine teta
buk eden kimseleri otelde tutmut ol 
duldan odalarcfan çıkartırarak tevkil 
ettirmekle ihtimal hayatımı lwrtar
mıttır. 
Yapılan talıkikat, bombalann bir 

eczacı tarafında'\ imal ed'ilmİf olduğu 
nu meydana çıkamııttır. 

Hava raporu 

ANKARA, 21 A. A. - Ziraatı gatta 10, Etimesutta 11, Srvasta 
V ckaJeti meteoroloji enstitüsün- 16, Urfada 2, Diyarbekirde 4, Ma 
den a.ldığnnız malıi.mata nazaran latyada 6, Erzincanda 10, Erzu· 
bir haftadanberi bütün memleket rumda 15, Karsta 17, Trabzonda 
üzerinde hakim olarak emıekte O, Samsunda 1, Rize ve Gireaunda 
bulunan şimal rüzgi.rlıırı umumi •a- iae sıfırdan yukarı derecedir. 
hunetin dü,meai hususunda mü- Yağı§ vaziyeti fÖyledir: 
him bir amil olmuşlardır. Bu aym Bu ayın ilk baftaaında çoktao 
ilk bakasında sühunet mülayim beklenen yağmurlar birkaç aydan 
bir derecede bulunurken ayın m-. beri vaki olan kurakhktan müt.>
fına doğru birdenbire ciddi soğuk vellit endişeleri gidermi,tir. Bu 
lar başgöatermiştir. Bilbasııa aym yağmurlar sayeıinde ber yerde 
13 ünde Orta Anadoluda aübune- zeriyata başlanabilmittir. 
tin düşmesi pek ani olmuf, Sıva.ata Ayın 1 inci günü Edirnede bat-
6 derece kaydedilmittir. Orta ve hyan yağmur ikinci günü Kocaeli 
Şarki Anadoluda birkaç gün aü- mıntakaaile Ege sahillerine ve ü
ren soğuklan müteakıp hava bir çüncü gÜnÜ bütün memlekete yağ 
az ıammıştrr. mıtlır. Bu vaziyet 7 gün devanı 

Ayın 18 inde aıfırın altında bu- etmiı '!'e ya~mu~ yav~ş y~v~ş Ka· 
b radenız sahıllenne Rıze ıstıkame· 

lunan su unet yalnız Erzurum ve tine doğru çekilm ·•tir. Bundan 
Karata görülmüştür. Ayın 20 nci sonraki gfuıler için'!ıe de muL!elif 
günü aübunetin düşmesi bütün yerlere yağmur düşmüştür. 
memlekette umumileşmiitir. Bu· Ayın 18 inci günü yeniden her 
gün kaydedilen ugari ıübunetler, tarafa yağmur düşmeğe batlamıı 
Edime ve Lüleburgazda 3, Yoz- ve iki gün devam ebniştir. 
• 

Maarif vekilinin hastalığı geçti 
ANKARA, 21 (Milliyet) - Bir iki günden beri rahatsız 

bulunan Maarif vekili Retit Galip Bey iyiletti ve bu gün maka
mma geldi. 

Dünya güzeli Manisaya gitti 
lZM1R, 21 (Milliyet) - Güzellik kraliçesi Keriman Ha· 

1nim yarın sabah davet üzerine trenle Manisaya gidecek ve ~
tam döneçektir. 

Kagseride intihabat yapılıyor 
Gaıeleler şiddet iateyor 
PARIS, 21 AA. - Sabah gazete 

feri, Britanya mubtariyetçilerinden 
ufak bir hizbin azçok velveleli olan KA YSERI, 21 A.A. - Belediye Reisi ile aralannda vuku 
niimı\yişleriui hakiki kıymet ve e- bulan ihtilaf dolayısile istifa eden 15 belediye azasından sonra 11 
bemmiyetine irca etme§'e çalı,makta aza ile belediye reisi de iatifalannı vermişlerdir. Belediye mec-
dırCaz. 

1 
bu , blikeli unlar" !isi münfesihtir. lntrhabata yarın başlanacaktır. 

ete er, 'te oy 1 
dan meo'ul olanların müessir bir ib- !!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

ret olacak surette cezalandmlmala
nru istemektedir. 

M. Jlerriot, Parlste 
PARIS, 21 A.A. - M. Herriot, 

saat 23.65 le buraya gelmiıtir. 

Re:;mi malumat 
P ARİS, 21 A..A.. - Şimdiye kadar 

alınan resmi malilmat, damiryoluna 
tahribe kıyam etmit olanlann M. 
Herriot'ya karşı bir suikast yapmak
tan ziyade velveleli bir nümayit yap 
rr•k iıtemi' olduklanru g&termekte
dir. 

Filvaki bunlar bir fel?ket vulruuna 
meydan vermek istememitlerdir. 
Çürkü herhalde makinistin nazarı 
dikkatini celbetmek için yol üzerine 
iki kırmrn fener koymutlardD', 

PARIS 21 A.A.. - Dahiliye neza
retinin Yermİt olduğu malumata göre 
lngmnds yakınında demiryolunu tah 
rio edenler otomobille gelmişleı- ...., 
yine otomobille dörunütlerdir. 

Suikastın icra edilmesine teşebbüs 
edilmiş olan mahallin ilerisinde ve 
gerisinde birer kırmızı lilmba bulun
muttur. 

Sefirimizin ziyareti 
PARIS 21 (A.A.) - lngran

des süikaıti dolayısile Hariciye 
Nezaretine teessürü mutazammm 
telgraflar gelmekte deyam etmek 
tedir. 

Bilhusa Türkiye sefiri ba mü 
nuebetle bu sabah Hariciye Mü.a 
teşan M. Paganom'u ziyaret el· 
miştir. 

Amy Johnson, va
purla dönecek' 

LONDR.A. 21 A.A. - Tay· 
yareci Moll~; zevcesinin va 
purla avdet edeceğini söylemİf 
tir. Tayyaresi, ahiren Kap
Londra uçuıu e9naamda kay
bolmut olan cenubi Afrikalı 
tayyareci Smith'in aramrıa11 iti 
ne kullanılacaktır. 

Mançuri 
Meselesi 

Milletler meclisi 
Lytton raporunu 
müzakere ediyor 

CENEVRE, 21 A. A. - Mil
letler Cemiyeti Meclisi, bugün sa
at 11.lS te M. de Valera'nın riya• 
aetinde umumi bir içtima aktet
mittir. Bu içtimada M. Boncour, 
Sir John Simon ve Baron Yon 
Neurath ile Lytton komisyonu aza 
sı da hazır bulunmuşlardır. 

M. de Valera., meaaisinden ve 
,etin vazifesinden takdirle bab
setti§'i Lytton komisyonunun te-
9ekkülü tarihi ve sebebi tqekkülü 

. hakkında izahat vermiş, bu komia 
yonun yaptığı tecrübenin atide ta
kip edilecek usul ve muamele tar
zının düzelmesine hizmet ebnesi
ni temenni ebniıtir. 

M. de Valera, bu komiayonun 
ne gibi terait dahilinde toplanma• 
ğa davet edildiğini ve l 9'1ar komi 
teainin M suretle teşekkül ettiğini 
izah etmittir. 

Bundan ıonra Japon müıne-. 
sili, hilkUmetinin noktai nazan 
hakkında izahat vermiftir. 
Çin müıneHili, hükiimetinin tezini 
saat 16 da izah edecektir. 

Kitapçılar arasında 
Ankara caddesi kitapçrlan, bu kq 

aatq mevaiminden bir az yii.alerinin 
güleceiini ümit etm<ktedirler. S..
nun için kitapçılar, illıbüara kadar 
alqamlan istedikleri -tlerde cJiik. 
kinlanN kapatmaktadırlar. Hazira.. 
na dotru. yaz -.imi müddetince 
akpmlan saat 18 de dükkaruanm 
lrapabnak için aralarında yeni bir 
anl·ı- yapacaldanbr. 

Bulgar sefiri jleliyor 
ANKARA, 21 (Milliyet) -

•Bulgar sefiri M. Pavlof bu ak
t•m latanbula hareket etmittir. ---

Alman sefareti 
müsteş-arı 

ANKARA. 21 (Milliyet) -
Alman sefareti müateşarı M. 
M. Achmann matbuat şefliğine 
tayin edildiğinden yakında Ber 
line dönecektir. Müsteşarm ha 
Tekeli bura ıiyast mahafilinde 
teessür uyandırmıthr. 

Amerika sefiri 
Ankaraya ~tti 

Amerika Müttehit Hükümetle
ri sefiri Mr. Charleı Sherrill An· 
karaya gitmiştir. 

Kaza kongreleri 
başlad1 

C. H. Fırka11 kaza kongreleri 
dün akşamdan itibaren ba~lanuş• 
tır. Dün ilk olarak Botiktaf kaza 
kongresi yapılmıttır. 

Yu~oslavyada 
Mahkvmiyetler 

BELGRA T 21 A.A. - Ban 
jalukadan bildirildiğine göre o 
radaki mahkeme Priedor'daki 
hububat mağazalarmın civar 
köylüler tarafmdan yağma e
dilmesi meaelesine dair olan ka 
rarrııı nnniştir. B~r ırarcJivanı 
katletmit olmakla itham edilen 
baılıca müttehem Sreko Zd~
lar, 8 ıene ağır hizmetlere malı 
ktlm edilmit• 79 müttehem de 
muhtelif cezalara çarptınlmıt· 
tır • 

Haftahk Edebt Mu~ahabe 

Fikirler ve insanlar 

miııinizdir, herhangi bir kitaptan 
bahsederken mevzuun baricino çık· 

maktan kendimi bir türlü alamıyo

rum, hatti. bir türlü sadede gelemi
yor, Racine'in komedyaaında müda
faalarına ta dünyanın kurulutunu 
anlabnakla batlıyan avakat gibi ben 
de, birtakım biç miinuebeti olmı
yan bahislerle söze airitiyorum. Me.lr.
tup tarzını, itte buna pek müsaade 
etmediği için severim. Bugün böyle 
bir tedbir almaJ1Lydrın, seyahat e
debiyatına dair diifiindüklerinizi oku
madığımı öyle çabuçak söyliyemez; 
münekkit dahi olsa bir inaanll mev
ırulanndan botlanmadığı yazılan o
kumanın ne kadar ağır geleceğini 

anlatmağa batlardım. Fakat İnan, 

bilhaaaa münekkit, zevkine hakim ol
mağı bilmeli, biç botlanınadığı mev
zular hakkında da maliimat edin
mei(e çah,malıdır. O halde ben de 

o parçayı okumalı idim.- lıte böyle
ce söze, biç lüzumu yokken kendi 
kendimi ittibam ile batlardım. Fa· 
kat, azizim, ııöriiyorsunuz ki mek
tup tarzı da beni bu1111Ddan vaz ge
çir miyor; aman sadede biç olmazsa 
"Tufan'a gelelim!" 

"ŞIJph• ~ iri bir ,.;,,..uı ,,,,,. ,.... 
relünü deruhte etmif olan bir ...,.•at
lıar, -' elımelı parawıı toplamaJr 
için tüccar defteri dolduran bir lııi
tip ,ibi mihaniki bir ittirat ( 7) ile bu 
ifi yapmaz: Muhalıluılı he,...:at1lan
mqhr. Fakat ului bir oaııilui olılu

iunu diifünerek l'emiaini idare eder
ken bütün 110iulılıanlıLfuu mııhala• 
ııa edftf bir luıptana benııer. Kendi
sini heyecanların pençuirıe lıaptırıruı· 
malı oe onlara ramolmamalı için, 
bu heyecanlarla mütemadi bir ciılal 
içinde, daimi bir teyakkuz oe baairet 
halindedir.'' 

Heyecana kapılıİıak, her san'at• 
klr için ölüm, biç olmazsa bitap et• 
tiği kimseler hakiın olmak arzuıun• 
dan feraııat demektir. His ve beye• 
can, san'atin vasıtalan dej?il, ancak 
mevzuu yeya --bence "hiCrarchiquo
ment" ldi bir san'at için- ırayeleri· 
dir. San'atkAr hisli olmağa, beyeca• 
na kapılmağa değil, heyecanı, hisoİ 
tahlil ve tasvire, nihayet kendisini 
dinliyenlere his ve heyecan venne
§'e mecburdur. ff,.rpagon'u, Aledte'i 
tuvir için MoliCre'in hasis yeJ• 
merdümgiriz olmasına lüzum olma• 
dığı gibi Pbedre'den, Bfrenice'te0 

bahsetmek için de Ra.cine'in ~ık ol• 
maarna da. bir lüzum yoktur. 

San'at ve heyecan 
/\"ahit Sırrı Beye 

Azizim, 
Birkaç hafta oluyor, karilerime 

sizin Edebiyat '"' .an'at bahUleri 
( 1) isimli kitabmızdan bahaeclerken 
onun ibti•a ettiği me•zularm bazı· 
lı:.n üzerinde dü ünmekten benim 
de botlanacağrını söylemi,tim. O ciin 
yalnız "Edebiyatta baıka aan'at
ler" isimli babuteki fikirlerinizi mü
n'.lkap etmi~tim; dört parçad" söy
lediklerinizi tahlil etmek için bü
tün kitabı okuyup bitirmeği bekli-

( l • i t 64 . J; kuruş. 

yordum. Fakat üç parçayı, kitabı· 

nız elime ıreçtiği gün hemen okudu
ğum halde "Seyahat edebiyatı hak
kında diitünceler,. batı.ine bir türlü 
batbyarnadrm. Bilirsiniz ki aeyahat 
kitaplarından pek hoşlanmam; pek 
sevdiğim Andre Gide'in Vo)'Gge 
au Congo'sunu bile daha okumadım. 
Bunun için seyahat edebiyatı bak
lunda söylenen sözler de bana hiç 
cazip gelmiyor; artık kitabınızdan 

o birinci parçayı yok farzederek bab
setmemdc zannederim bir beis gÖr· 
mezsini;ı. 

Niçin bu mektup şeklini tercih 
ettiğimi de söylemem lazun: yazıla
rtmı okuyorsanır. elbette dikkat el· 

itiraf edeyim ki "Temsil aan'atle
rinde beyeean" isimli yazınızı okur· 
ken çok korkuyordum. Sizin heye
canı müdafaa edec:eğinizi,aktörde he
yecan bulunmaar lazım geldiğini 

aöyliyec:eğinizi sanıyordum. Y aruldı
ğımı, pek nadiren olsa bile fikirleri· 
mizin hazan birle,ebildiğini görmek
le memnunum. Vakıa, frenkçe tabi
ri ile, "avocat du diable" olmağa i .. 
çimde bir hevea yok deci!; fakat bu
piin. o J,Av..,"i ve:r. ... cec;.i.m \-'C jz.e B1'.· 

dece, fikirlerinizi sonuna kadar gÖ
tÜnnC"diğiniz için sitem edeceğim. Di
vonunuz ki: 

Pasc:al'in tavsiyesini unutarak tet
bibo fazla iltifat, umumi bir kaide
yi hiçe sayarak başve iltifat etme
nize rağmen çok İyi 1 Fakat bunu 
niçin yalnız aktöre söyleyoraunuz? 
Resaam, faİr, muıikiıinaa için de, her 
sana'tkar için de böyle deR"il midir? 

ilmin va5ıtası ne ise san'atin v•• 
sıt!'l.•t da ro..fur, v11ıni ,.ı,.,ı Yfl! nuhakıı 

medir. Bir entomoloııi•t kannca1' 
tetkik' edf'rken nasıl har k t ede~ 
bir r ıanc bir ir de bir b - · bit 
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Gıda Fiatlannda Geçen Aylara Gore Ucuzluk Var 
Ekonomi 

Gıda mad elerinde 
yüzde40tenezzül ar 
Odanın bir senelik toptan 

eşya endeksi neşredildi 
Ticaret Odası -1931 senesinin 

coptan etya fiatleri endeluini n6f• 
rebniştir. 

Oda iatatiatik •ubesinin mesa• 
lai neticesinde ikbsııdi faaliyette 
eaaa olan, etYa kıymetlerini ve ta
kip ettiği seyri en doğru bir tekil 
de sösteren ve memlekette bir eti 
daha, maaleaef, bulunnnyan bu 
ftldelu iki tablodan mürekkeptir. 
Tablolara 52 cina madde ithal e· 
dilmit ve bu maddeler bir kere 
nevilerine göre zümre Te grupla• 
ra, bir kere de ithalat, ihracat ve· 
ya dahı1de iatihaal ve iatihlik edi
len maddelerden olduklarma göre 
üç grup olmak üzre iki türlü esa•· 
h taanife tabi tutulm'llf •e taanif. 
ler dahilinde ayn ayn endeksleri 
hesap edilmiftir. 

Endekse nazaran 1927 aenesin 
denberi son bet aene zarfında ırı· 
ela maddelerinin en pahab oldu· 
tu aene 1928 aenesidir. 1927 se· 
nesine nazaran 1931 ıeneıinde Ki 
ela maddeleri toptan fiatlerinde 
yüzde 40 nisbetinde tenezzül var• 
dll'. Buna mukabil mevaddı mÜ· 
keyyife f'ıatlerinde bet ııeae evve· 
line nazaran basıl olan tenezzül 
ancak yüzde on kadarda-. 

Mevaddı İptidaiye faitlerinde 
ele geçen sene 1927 senesine na· 
zaran yüzde lark kadar tenezzül 
l'öriilmüıtür. 

Maden toptan fiatleri 930 se· 
-•İne kadar ayni fiat ııeviyeoini 
aıuhafaza ederken geçen aene ani 
lıir fiat sukutu vukubulduiu en
dekote görülmektedir. 

End kain ithalat "" ibracat em 
tiasrna tahois edilen cedvellerinde 
görülmektedir ki ihraç e4yamızm 
loptan fiatlerindeki sukut ithal 
esyasma nazaran daha fazladır. 

Bir aylık ticaretimiz 
ihracat Ofisi memleketimizin 

T . ......,..,, ayı ithalat ve ilıracat va-

'- BORSA 
(lf B nkaamdan alman cetveldir) 

21 Teırlnisani 1932 
Alı:tam Fiatlan 

İstikrazlar TabvilAt 
lst dıbtn "'· $1rk d.yollan 1.15 f.letırıt 

o. luuh!ılde 17,l ı Tramvay 

Glimrüklrr l,7!S Tünel 

Sıydl mahl 7,- Rıhum. ıt.!5 

8aıdaı r,1a Anadolu 1 ,,,,. 
r. ukmye '1,75 r m 17,'.I 
1ımir Rcledlyc .,P.himeuU •· .44> 
l<ılkraıı •4 

ESHAM 
lı Bı. ·ama ıo.ıo Rom on ti tMO 
• ,, llıınıUn IV,15 Terkos 88,39,-

.. fttiicuü; 110,- Çimento Ar . ~.-
Anadolu tl.9 l"nyoo dey. t5.~ 

Reji 4,60 Şark dey. 1,10 
Şir bsvriye 14 'l-0 Balya ı.~o 
fıımvıy 511,.liiO Sark m ecza t.8.l 
ı1mUJDIE1,;orta 11,7!'> Tcle(oa 1U5 

ÇEK FIATLARI 
Pırtı lt.1 b Prai! IS,'9 
1.ondra u.96 Viya .. •.~ı.~ 
Nuyork ..... ,. Madriı 5,79 
Mılaao ~.!• Rcrlln J,9A.46 
llru&sei ~.-40,t Vır· ova 4,tl.~5 

Aıioa U.61 Ptıtt 3,11 
<:tne•rt l,'48,f5 l!utr~ 79,G<',,-
~lya 65.40 Beiı:nı 3S,J7J 
A10i"-tcnlam 1,17.blS Moskon 10.70,75 

NUKUT (Satq) 
Kuruş Kuruş 

ltl H'raıısn 171.- 1 ılliu, AY. 18.-
ı ı~ıerttn 710,- ı pe~eıa 17.-
1 ıılolır tU,- 1 mart .:ı:ö,-

l!O lirrt 218,- 1 .uioU ••.-
llı 1. Relçtka 113.- 1 P••P n.-
?.O drahmi 17,-

20 ley "·-it da• 19,-
!O l. Jsv~t 82.3- I ÇerDOVtf 
Jr lt\'I !7,- ı Alıın g.20 
'IO llorla ıııı.- ı Mecidiye to,20 
tlı kw Çtk) 14.-ı 1 Bıuıhoc 1.37,-

ziyetlerini tesbit ebniıtir. Haz.,.. 
ladığı istatistiğe nazaran T. evvel 
ayında memleketimize 6.895.439 
lira kıymetinde muhtelif eıya İl· 
hal edilmiştir. Geçen sene ayni 
müddet zarfında ithaliıbmız 
10.364.169 lira idi. Bu seneki it· 
halabmız. seçen seneye ni.betle 
3.468.730 lira noksandır. T. evvel 
zarfında muhtelif memleketlere 
13.835. 746 lira kıymetinde eşya 
ihraç edilmiştir. Geçen sene ayni 
müddet zarfında ihracatımız 
14.051659 lira kıymetinde idi. T. 
evvel ayındaki ihracatımız geçen 
seneye nisbetle 223.913 lira nok
sandır. 

1932 senesi ilk 10 ayı zarfında 
memleketimizin ithalab 71 mil
yon 133. bin 823 lira ve ihracatı 
77 .426.584 liradır. ihracat lehine 
olan fark 6.292. 761 liradır. Geçen 
sene 10 aylık rthaliıtnnız iae 
1 11 .529 .528 lira ihracatımız 
96.680. 775 lira ve ithalat lehine 
olan fark 14.838. 753 lira idi. 

Bu vaziyete nazaran 1932 sene 
ai ilk 10 aylık ticari İnuvazenemiz 
6.292. 761 lira fazla ile kapanmıf 
oluyor. Halbuki 1931 senesi ilk 
10 aylık ticari muvazenemiz 14 
milyon 838. 753 lira noksanla ka
panmışb. T. sani ve K. evvel ay· 
!arı ihracat mevaiminin faal oldu· 
iu zamana tesadüf ettiği cihetle 
bu ıeneki ihracatımızm yüz mil
yon lirayı bulacaiı ve ticari mü
vazenemizin büyük bir farkla le
himize inkisaf ebneai kuvvetle Ü· 
mit olunabilir. 

1932 aeneai T, eve! ayı zarfın
da Türkiyeden muhtelif memle
ketlere ihraç edilen ba~hca mad
delerin kıymetleri ıunlardır: 
2.951.231 liralık ü"ürn., 207.624 
liralık tiftik, 1.559.037 liralıi< in
cir, 123.150 liralık pamuk, 313 
bin 883 liralık fmdık. 410.700 li· 
ralık yumurta, 24.922 lirahk af
yon, 104 928 liralık yün, 89.090 
liralık arpa, 2. 782.382 liralık tü
tün, 73.960 liralık halıdır. 

1932 T. evvel ayı zl\rfında m'"m 
leketimize hariçten ithal edilen 
ba,lıca esvanm kıymetleri ise •un 
lardır: 1159. 746 liralık yün iplik· 
!eri, 252. 739 liralık yün me'1sucat 
1.046.170 liralık pamuk iplikleri, 
188.567 liralık ka.ıarsız pamuk 
mensucat, 248.293 liralık makin•
ler, 93.601) liralık demir ve çelik 
boru ve 104.397 liralık her nevi 
demirdir. 

Oda idare heyeti 
Ticaret Odası idare heyeti dün 

içtima ederek Odaya ait bazı me
sai! Üzerinde sörü,müştür. 

Ofis müdürü 
avdet etti 

lktıaat Vekiıletinin daveti üze
rine Ankaraya giden lhrac<ıt Ofi
ai müdürü Cemal Bey dün avdet 
ebnittir. 

Cemal Bey dün kendiaile görü 
ten bir muharririmize Ankarada 
lkhaat Vekaletine Ofise ait bazı 
itler hakkında malum:ıt verdiğini 
aeyahatinin ba§ka bir sebebi ol
madığıDJ aöylemittir. 

Yunanistanda 
clearing 

Pire Ticaret Odaaı ve Tüccar
lar Birliği Yunan hükUınetine mü 
racaatla Clearing suretile memle
kete yapılan ithalabn pabab ol
duğunu, beynelmilel rekabetten 
istifade imkanı da kalmadığını bil 
direrek bu usulde mukaveleler 
aktinden aarfmazar edibneaini te 
menni ebniılerdir. 

Yunan tütünleri 
T1earet Ödauna gelen malu

mata göre, Yunanistanda da bu 

Beledl11ede 

Asri 

Mezarlıklar 

Üç semtte inşası için 
hazırlıklar başladı 

Şehirde ihtiyaca tekabül eden 
asri mezarlıklann U...sı için ge
çenlerde Şehir Mecliainde hara
retli müzakereler olmuftu. Bele
diye bu huausta derhal hazırlıkla 
ra ha,tamıştır. Asri mezarlıklarm 
yerleri teabit olunmuştur. Bunlar 
Topkapıda, O.küdarda ve Zincir
likuyuda yapılacaktır. Şehir Mec· 
!isinde verilen karar mucibince lıu 
mezarlıklar için geniş projeler ya 
pılacak ve tatbiki için Şehir Mec
lisinden tahsisat iıtenecektir. 

Belediye cenaze nakli için ve
saiti arttıracak, taksi otomobille
rj, sair vasıtalarla cenaze taşınmı• 
yacakbr. 

Asri mezarlıkların yanına ba· 
zı tesisat yapılacaktır. Burada ö
lüler yıkanacak, kefenlenecek, bü 
tün meraaim bu hususi dairelerde 
yapılacakbr. Olüler i in gelecek 
kimoeler için istirahat •tılonlan da 
inşa edilecektir. Bir vefat vuku un· 
da belediye derhal hab .. rdar edi· 
lecek ve belediye o ölünün her 
türlü itini muayyen bir para mu
ke bilinde en sıhhi ve salim bir te
kilde yapacaktır. Bu,.un için de 
bir tflrife hazırlanmaktadır. 

Şimdiye kadar olduğu gibi çok 
fakir kimseleri gene belediye mec 
canen tekfin ve tctfin erl~cek•ir. 
Bunun haricinde üç srnıf üzerin
den ücretler almac~Hır. Bir fa
kir aileler, bir orta halliler, bir de 
zenP,"İn ail~ler. • Zengin)er için 
nakil otnr1obili, yıkn.nma dairesi, 
mezan lüks olacaktır. 

Memı:ır1ara odun 
ve kömür 

Belediye memurlanna kömür 
ve od•m tevzii bugün fındıklı de
posunda başlıyauktır. Kömür okka
•• 6 kuruştan ve odun çekisi 320 ku· 
ruştan verilecek, dört taksitte para11 
alınacaktır. 

Zaro Ağa odac.ı 
olam yor 

Amerikadan avdet eden Zaro 
Ağa eski vazifesi olan Şehir Mec
lioi odacılığına tekrar alınması i
çin belediyeye müracaat etmitti. 
Fakat Zaro Ağanın artık im.ak
lan oldukça ağır işitmeğc ve göz 
Je,i güçlükle görmeğe başladığı 
gibi buradan giderken de belecii
ycdcn müsaade almamı§ olduğu 
için bu ar2uıu is'af edi]miyecek· 
tir. 

Ekmeğe 20 para 
• zammedildi 

Bu hafta ekmek narbına yirmi 
para zam yapılınııtır. Geçen haf· 
ta ekm .. k •ekiz kurut on para i
ken bu hafta 8 kuruş otuz paraya 
ç: kmıştır. Francali <la 13 kurut 
olarak teabit edilmiıtir. Yeni narh 
yarından itibaren tatbik edilecek 
tir. 

lıtanbul Beltuliy••inden: Teşri 
ni 'l&llinin yirmi üçüncü Çarşamba 
&'ününden itibaren ekmek aekiz 
kuruş otuz para, francala On üç 
kuruştur. 

---··-----··----····· .... --
aene tütün fiatleri, her yerde ol
duğu gibi hattiı biraz daha fazla, 
dütüktür. 

Yunan hükfuneti bu vaziyeti 
tetkik ederken Ziraat Bankaam• 
dan da tetkikab neticcaini bildir
mesini i~temiftir. Yunan Ziraat 
Bankasının bu hususta yaptığı 
tetkikat ıayanı dikkat bir netice 
vermi,tir. Yunan tütün!P.rini.n t.fiİ· 
ıüklüğünde h&Jlıca &milin ecnebi 
tütün şirketlerinin yaphklan men 
fi propagandalardan ileri geldiği 
anlaşılms9tır. Kumpanyalar 
YunflD siyaai fa-kalan ara-
amdaki ihtiliıfatın yakın zam•nda 
büyük bir ikbaadi aukuta yolaç
ıınasmın tabii oldui\'unu müstahsile 
anlatarak ellerindeki tütünü bir 
an evvel aatmalan liıznngeldiği 
tav•ivesinde bulunmuılardır. 

Yunan hükumeti bu ırazivet 
kar,111nda bu menfi propaıranda. 
larm ailec .. k ve tütün fi,.tlerinin 
yükaelece/;ini l!i;ste,...c~ı. bir bül. 
h-n neşri için 7iraat Banka11na aa 
lihiyet vermiştir. 

Garbi Trakyada işler 
bitirilmek üzredir 

Hizmetçi 

Derdi 

Henüz bu dert hal-

bm
e ledilmiş değildir 

bin Ve 8 yrıca 30 Hizmetçiye ihtiyacı olan be· • 
1 
• men her ailenin başmda bir dert 

150 
lngıeliz IrasJnJD var: Hizmetçi derdi:! 

Hangi aile reisini görseniz, bu 

tevzı•atJ ı•kmal edıelmJeStJre dertten müştekidir. Kimi müotah 

Mübadele komisyonu 111rh 
başmurahhası Şevki B~y 

Şehrimize celmiı olan Gümül
cüne tali Mübadele komisyonu 
Türk murahha11 Fuat B. Garbi 
Trakyadaki :,;ıer hakkında Türk 
murahhas heyeti reiai Şevki Bey• 
le rörü~tükten sonra Gümülcüne
yc dönecektir. Fuat Bey dün ken 
disile görüşen bir muharririmize 
latanbula Şevki Beyden aldığı e• 
mir üzerine geldiğini, Garbi Trak 
yadalri mesaisi hakkında kendisi
ne iz hat vcrdil<ten ve yeni tali· 
mat a1<lıkto.n 30nra Gümülcüneye 
döneceğini söylemiı ve Garbi Tı· 
rakvada yapılmakta olan Etabli 
vcsikaaı ile 150 bin İngiliz liraaı 
tevziatı hakkında şu İzahatı ver
miştir: 

_, demin idarehaneleri vaıntasile te-
Etabli vesikası tevziab da eaa- darik ettikleri hizmetçinin henüz 

sen sonuna gelmiıtir. Şimdiye ka• bir ay geçmeden işini terkedip git 
dar 10 bin küaur vesika dağıbl- tiğinden, kimi eş doat vasıtasile 
mı§lll'. bulduğu hizmetçinin İte yaramadı 

Bugün ba9lıca meselemiz fira- ğından, ya bi .. iz, ya ahlakı zayıf 
riler, yani Garbi Trakyaya avdet bulundu~mdan yana yakıla bah
hakkmdan mahrum olan kimaele- setmektedirler. 
rin mallan meselesidir. Yaptıiımız tetkikata göre, ~h 

Garbi Trakya etablilerinden rimizde hizmetçi tedariki, ancak 
Yunaniatanı pasaportsuz veya iki suretle kabil olabilmektedir.: 
Cumhuriyet idaresi tarafından ve- 1 - Müstahdemin idarehane· 
rilmemit bir paaaportla terkebnif leri vasıtasile. 
olan kimselerin mallan Yunan hü 2 - E•in doatun tavsiyesile. 
kiimetine intikal eder. lıte bugün Müstahdemin idarehanelerine 
v·ari olduğu iddia edilen kimsele- ara •1ra hiç kapı görmemi§ hiz· 
rin firari olup olmadıklarını veya metçiler düşmekte, bunlara tesa
bunlara izafe edilen malların ha- düf eden bahtiyarlar aayılı bulun• 
kikatte başkalarına ait olup olma maktadır. Sık ark kapı değiıtiren 
dığmı tetkik ve teıbit ebnekle hizmet~ilerden İse hayır gelme
meıırulüz. Bu itin ne kadar zaman m"ktedir. Bu gibiler, iıdeta, tanıt
da bitirileceği kestirilemez. ,Eaa: bğı müstahd~min i~areai~e abo
sen bütün itler bittikten sonra bı· n': o~muş vazıvet~edır. M~atahde
le muntazam bir tasfiye yapmak mın ıdarehanelennden çogu, bun· 
lizımselecektir ki, kanaatimce. 1 lan. ~e oluraa .olsun bir !ere yer -
bu da hafif bir it dejlildir. Şimdi- le,tınp :va peşınen veya ı_lk alacak 
ye kadar 150 bin lnriliz liralık lan aylıkları;ıdan komıayon ko
tevziattan istifade eden 4-5 bın parmak, aynı zamanda onlan ev
kitiye istihkaklarma dair çek ve- f.,rine alanla;d.an b.ir mi~tar para 
rilmi4tir. Bu kadar talebi ve dos- alm"k ır.ayeoını takıp edıyorlar. 
yayı intaç etmek batlı batma bir E~ dost v~sı_tasile bulu.nan. ~İz· 
ittir. Bununla beraber G rhi Trak metçılerdcn. Hlıfad'.; ~e!f.'yetı ıse 
yada i41erin bitmesi çok yakmdll'. tamamen hır te aduf ısıd ... 
Çünkü Şevki Beyef~ndi~cn telak· • Ara. &ll'a, J?O!İs müdürlüğün~ 
ki ettiğim emirler ıılerın en kısa krmse•rz, fakır ;;cız ve kadınlar du 
bir zamanda bitirilmesi merkezin- •~r. bunlat" n.nu taden ntıı•" ,,Ju •· 
dedir. İIP.lePe nrilirdi. Şimdi de hövle ol· 

Fu;t Bey bundan aonra Yunan mekla ~..-b .. ~. za~ıta b~ l!'İbileri 
hlarla dostluk • münaaebatnnız daha zıyade Beledıvıe ınust'lhıle
hakkında sorduğumuz auale !U min <uhf'•ine ıröndermekt•dir. Za
cevabı vermİt\tİr: ten. bunlar ar""'nda düriist ve 

_ Bu me~le hakkında müta· matluba muvafık ev•afta olanlar 
lea bl'yan etmek vazif.,m ve sala• nadir :ru~ur etı;:ıektedir. . .. 
hiyetim haricindedir. Yalnız ale- • B,"'l~dıye ml ~tahd"?''n ~uroau 
liıde bir fert olarak sördüğüm fU• ,ım<lıkı halde. hızmetçılere .. bul
dur: Tü:k • Yunan doıtluğunu makta" zi•~de bunlan teacil et
Yunan hükfuneti kadar, halk ta mek ve. aı~hı muayenev~ tabi tut• 
benimsemittir. makla ı•hPal ebnektedır. 

" o~rülacezeden ıılrnacak hiz-
Fuat Beyin yeni bir eseri metçilerden işe yararları hemen 

- Garbi Trakyada işlerimiz yo 
!unda gidiyor. Mevcut meselelerin 
ço- halledi!miıtir. Etablilere 150 Fuat °':Y• ~mi vazifeai ha'?· 
bin lngiliz liraamın tevzii bibnit- cinde edebıyat ıle meı~l olan bır 
tir. işgal altı~a olup ta iadesi· zattır. Fuat Boy me,hur ltalyan 
ne imkan olmıyan mallarm bede- muharrirlerinden Pirandello' nun 
!ine mukabil aynca alman 30 bin "Come prima,. adh eserini 'Eskiııi 
ln:iliz lirası d~ tev2:i edilm;ttir. ı gibi, eı!~isinden.iv~,, ismile türkçe· 

Aynen adesı kaJ;ıl olan mallar ye t ... cume etmıt tir. Bu eaer yakuı-

he!31:e'1 olmadıibnı ise müeaseıe 
müAil!'ii aövlemistir. 

Bu 4..,rait dahilinde lstanb':Jlda 
hinnetçi bulmak hakiki ve mÜz· 
mi" bir d~rt hfllini almı~trr. 

Bcle<liyenin bu hu•u•ta bazı ta
Mvnırl n olc!uğu ıöylenmekte 
i•• de toıtbiklltta heniiz kuvvetlen 
f"i1e çıkmış bir ıey görünmemekte 

dıı aahiplcrine iade edilmiıtir. dn bastınlacaktır. 

ücevher Üzerine mu
mele bir hayli azal ı 

İnci ve mücevherler kıymetle. 
rini kaybetmiş vaziyettedir 

Emniyet sandığının yaphğı muamele 
Emniyet Sandığının m;icevhe

rat üzerine olan ikraz muameli.b 
geçen ve evvelki senelere nazaran 
azalmı9tır. 

lnci, elmaa, yakut, zümrüt gi
bi kıymetli tatların piyaaa11 eaki 
..,nelerle mukayese edilemiyecek 
kadar dii§üktür. Bunlar içinde kıy 
metini en çok kaybeden incidir. 
Y enl ,.e&ait ıayeainde bir inciden 
birçok hakiki inci istihsal edilmek 
tedir. Son günlerde aaıllanndan 
ayırt edilemiyecel< taklit incilerin 
çoğalması inci piyasasını çok kır-· 
mı~br. O kadar ki üç be§ sene ev
vel 800 liraya giiçlükle tedarik e
dilebilen bir inci kolye•inin bugün 
300 e alıcm yoktur. Pırlanta ve 
elmas bu derece dü,kün değilse 
de alıcılfln azaldığı için aabşa ar
zında kıymetinin yarısını ancak 
bulabilmektedir. Y 11kut ve hele 
zümrüde rağbet hiç dereceainde
dir. Esasen h1>lkm elinde kalan 
mücevherler de gittikçe azalmak
tadır. Bu yüzden Emniyet Sandığı 
nın mücevher üzerine yaptığı ik .. 
raz muamPlah da tabii olarak a
zalmı,br. Buna mukabil emlak Ü· 

zerine yapılan İpotek muameliıbn 
da fazlalık vardr. Bu fazlabk ea
ki senelere nazaran yüzde 15 de
recesindedir. 

Sandık, sayrimenkul ikraz nia 
betlerini makul bir hadde inJir-. 
mit bulunmaktadll'. Bu da son za • 
manlarda emliık fiatlerinde sörü· 
len nisbetaiz tenezzülden ileri sel 
mektedir. 

Emniyet Sandığının elinde bu
l'ÜD 8 9 bin gayrimenkul ikrazat 
dosyaaı vardi!'. 

Sandık, yeni icra kanunu meri· 
yet mevkiine girmeden ......,.el em• 
lak aahiplerile yaptığı mukavele 
mucibince borcunu vaktinde öde
miyenlere bir ihbamame gönder
mel<te Te ihbamamenin müddeti 
hitammda da iki ay vade vererek 
ııazetelerle yapılan iliının neticeai 
ni brklemekte idi. 

Yeni icra kanununun tatbiki ü
zerine Sandığın takip ı,leri icra 
dairelerine intikal etmiştir. Ancak 
Sandığa borçlu olanlann emlaki 
yeni takip teklinde de birdenbire 
aatılıifa çıkanlmamaktadtr. icra 
daireleri takibat itlerini Sandığm 

dir. 

Recep B. Vilayette 
C. H. Fırka., umumi katibi Re

cep Bey dün vilayete gelerek va· 
li Muhittin ve muavini Ali Rıza 
Beyleri ziyaret ebniştir. 

Recep Bey tehrimi:ı:de bir kaç 
ırün daha kalacak ve perfembe 
ııünü Anltarava gidecektir. Recep 
Bey bugiin Fırkaya gelerek bazı 
itlerle me4gul olacaklll'. 

Üzüm ve fındıklar 
• • 
ıçın 

Ziraat Vekaleti, ziraat müdiiriye
tine gönderdiği bir tezkerede fmd: lı:, 
üzüm, incir cibi ihracat "'yannm 
dahilde de iatibliki için İcap edenler 
le konuıularak tedbirler abnmaunı 
bildirmİştir. 

Ziraat müdiriyeti bu huauıta ali
lı:adar dairelerle temasa geçecektir. 

-·,----······-······---···-· 
bll'akbğı noktadan itibaren ikma
le mecburdurlar. 

Son günlerde lcra dairelerine 
tevdi edilen evrak, üç aylık ihba
riyeleri, matbuata iliınlan evvel
ce Terİbnİ4 olan emlaktir. Emni
yet Sandığından emlak ve mücev 
her mukabili para alanlardan 
borçlarmm yüzde onu ile bunun 
faizini tediye edenlerin takaitleri 
bir sene İçin imlıil edilmekte, yÜz 
de onun ve faizin yan11D1 veren
lere de bir aydan üç aya kadar 
ceate ceate borçlannı ödemeleri 
için mÜ•llade verilmektedir. 

Yeni icra kanununun tatbikina 
başlandıtJ tarihtenberi icraya ve
rilmi9 olan emlak adedi 66 dır. 
Ancak bunJ,.r<lan hiçbiri henüz 
sablmıt değildir. 

-

Mahkemelerde 

Hamalın 
Marifeti 

Dört teneke yağı 
sırtlayınca 

sırra kadem hasmı, 
Dün ikinci ceza mahkemesinde 

§Ayanı dikkat bir davanın rüyeti. 
ne ba,lanmıştır. 

Davanın maznunlan 17 yafJD• 
da hamal Hasanla boyacı Abdül. 
baki ve Manav Bekir Efendidir. 

Davacı da Kartalda Çifçi ma· 
hallesinde oturan Hüseyin Efen. 
didir. 

Hüaeyin Ef., anlatbğma sore, 
taıradan vapurla gelmif ve bera· 
berinde setirdiği 4 teneke yağı 
Köprüye kadar taıım.;k üzre Er· 
zincanlı hamal Hasana yüklemiş
tir. Haaan önde Hüseyin Ef. arka· 
da Köprüye doğru giderlerken bir 
aralık Haoa.n knlabahğa kanımıı 
ve fırsattan bilktifade yan tokak 
lardan birisine aapıp gOzdcn nİ· 
han olmuştur. 

Hüae:vin Ef. aramıJ. taramrı, 

nihayet hamal Hasani yakalam11. 
fakat yağların sabldığını Öğrene· 
rek, hem hamal Haaaru hem de 
yağlan aatın alan boyacı Abdiil· 
baki ile manav &kiri mahkemeye 
vermiıtlİr. 

Hamal Haaan mahkemede cür 
münü itiraf ebnİf ve yağl:ın boya• 
cı Abdülbaki Efendiye sattığım 
aöylemiıtir. Fakat Abdülbaki ile 
Bekir yağlan aldıklarını lnkiır et· 
mitlerdir. Muhakeme; Erzincan
dan Hasa.nın yaş,mın şorulmaaı ve 
tahitlerin getirilmeai için batlı:a 
güne bırakılmıştır. 

Bir cinayet davası 
Bundan bir müddet evvel Kan 

tarcılarda Scyrisefain memurlarm 
dan Liıtfi Efendiyi öldürmekle 
maznun garson Bedri ile Bedriyi 
bu cinayete te~vik etmekten maz· 
nun çiflik sahibi Mehmet Ali B. 
haklı:mdaki ilk tahkikat ikmal e
dilmiş. evrak duruımalan yapıl
mak üzre Ağırceza ınahkem:: 'ne 
gönderilmiştir. 

Bu muhakemeye birinci kanu
nun yedinci günü Ağırccza mah· 
kemesinde başlanacakhr. 

VlfAqt'ftt 

Pw'lilli 

Emlak --
ihbar üzerine mü

fettişler 
tahkikat yap yor 
Mühim miktarda emlaki ınilliyeye 

ait meba·.-.; ve aairenin bir takım kim 
sel erin uhteainde kaldığı Maliye Ve
t.aletine ve müfettiıliğe ihbar edil· 
mittir. Maliye müfetti1liği bu husua 
ta eaa.alı surette tetkikat yapınağa 
batlamsşhr. 

Gayrimübadillere 
emlak 

Cayri mübadillerin ellerinde mm-. 
cut bonolara mukabil satılığa çıkarı· 
lacak emlakin ç•buk aatılığa çıkanl
muını lemin itile meşgul hey'et ikin 
ci içtimaını Ziraat Benkasrnda Y•ll 
m11tır. 

Bu emlakin kayıtlarının tetkiki ve 
tapudan çabuk çıkanlınım için ali· 
kadar daireler memurlarından mürek 
kep bir laeyet t"tlriline kar~r veril 
miıtir. 

İhtikar komisyonu 
toplanamıyor 

Vilayetteki ibt'lcir komiayona, 
Viliyetten başka, ali kadar dairele
rin mümessilleri relmediği İçin topla 
namamakta ve bu yüzden elindeki 
itleri çdı:aramamaktadır. Vilayet, bu· 
nun lı:at'i bir t•kle bağlanmasını belı 
diye riyasetine yazmqbr. 

lıeyecaDI tahlil ederken bplu onun 
albi hareket eder. Ancak ıan'atin 
lılhlil ve tetkikten ba§ka bir de ter· 
IQp Tazifesi olduğundan elde ettiii 
""ticeleri anlatırken ifade vautalan 
.. ııtomolosiatinkilerden aynbr. 

ratacağı birtakım meselelere dair 
tiir, roman, tiyatro yazmak, o mese• 
lelere müteallik hakikatleri his -
heyecanla söylemek tartile san'at e
aeri vücude geleceğini veya ancak 
his ve heyecanı aöyliyebilecek ifa
de vaallalannm başka mevzulara 
da yanyacağmı sananlann harcıdır. 

raz uzatıp onun iki manaaı araa1nda• 
ki farkları anlabnağa çabtınab idi
niz. 

liıznndır. Yalnız san'atkirm heye. 
canı akbn bir haaaaaı diye taaavvur 
etıneai kafi .-elmez, lı:ariinin, dinleyi
cisinin de o ..ibniyette olmaaı icap .. 
der. 

lekaanyan'a ettiği muameleyi ederdi. den halkı kasdettiiinizi unubnut 

Böyle bir dütünüşün tehlikelerini 
!<innüyor değilim; fakat san'ati kUJ"o 
tarmak için o tehlikeleri göze almak 
liı:umdll'. Kendilerini hiaae, heyeca. 
l\a kaptıranların verdikleri edebiyat, 
.. n'at işte meydanda: gülünç bir ah 
"" eninden başka bir teY değil. 

Hi•, hey_ecan, ıana'tin mevzulan
dır dedim; bunun unutulması da bir 
tehlikedir ve - Paradoıtal gibi gözük 
le de - his ve heyecanın san'at için 
birer vaıı•a olduljunu aanan zihniye
t;,. bir mahsulüdür. Ancak ilmin ui<-

Yukanya aldığmı sözlerinizi ka• 
bul ederken onlann içinde: "mubak· 
kak heyecanlanmııbr" hükmünün 
bulunduğunu da unubnuyorum. Fa
kat buradaki "heyecan" ile &§ağıda 
kullandığmız: "kendisini heyecanla· 
rm pençesine kaptırmak" sözlerinde
ki "heyecan" bir manada değildir. 

iki maı•ada da hep o kelimeyi kul. 
landığınız için ailem edecek değilim; 
başka k.liınc yok. Fakat yazınızı bi· 

Birinci manadaki heyecarun, ru• 
hiyatçılarla bazı bediiyatçdann "be· 
dii heyecan" dedikleri ıeyin hialerin 
cntkunluğundan. akim mürakabeoin
den kurtularak tamamiyete ermele· 
rinden batka bir feY olmıyan ikinci 
ma:ndaki iıeyecanla bir münasebeti 
yoktur. O, akim tamamiyete er
mesi, ıahai hislerimizden kurtulma• 
aıdır, aklın ihtirasıdll'. 

His ve heyecanın san'at için, fa• 
kat ben..:e "hierarchiquement" idi 
bir aan'at için gaye de olabileceğini 
aöyl~miıtim. Fakat bu ıcfer yalnız 

san'al':iırı değil, onun bitnp ettiii 
kimseleri 

Galata aalqlarmda tiyatrv MJ• 

reden halk, cani rolüne ~kan aktörü 
hakikaten bir cani addediyorsa bu, 
aktörün heyecana kapıldığını gÖ•· 
tcrmez kil Alekaanyan oynarken 
belki hiç bir heyecana kapılmazdı; 

f,.kat cani haleti rnhiyeaini --elin
den reldiği kadar - anlamata 
ve an!abnağa mecburdu. Onu niye 
ittiham ediyorsunuz? Onu seyreden
lerin ka"'mna, beğendiğiniz Guitry• 
yi veya Emma Gramatic:a'yı getir
seydiniz belki hiç bir ~y anlamaz-

San'atkinn sayeai, hitap ettiği kim
selerde heyecan uyandırmak, söyle
diği yalaDJ bir hakikat zannettinnek
tir. Emına Graınatica, çirkinliğine 
rağmen güzel oldutu zehabını ver
diği, yani seyircilerine realiteyi unut
turduğu zaman ne kadar muvaf· 
fak oluyorsa Aleksanyan da aeyİr

cilere bir tiyatroda olduklarmı unut
turup kendisinin hakikaten cani ol· 
duğunu zannettirdiği zaman o der. 
ce muvaffak oluyordu. 

Takdir edersiniz ki A'!ı.luanyan-ın 
büyük bir aktör olduğunu iddiaya 
kalkacak değilim; küçüklüğümde o
nu ben de görmiiftüm amma iyi ha· 
hrlamıyonım. Fakat siz. onun ~ana'· 

sibi sözükü7oraunuz. 
San'atkiırın lıeyecail& bpdmaaa 

ne kadar fena olduğunda ittifak edi
yorsunuz; fakat aeyircinin de (ya· 
hut kariin) soiukkanlıhğmı mubafa. 
za ebneai. kendisini heyecana bırak 
mamaar o derece lizmıdll' diyemem. 
O zaman eaaaan aan'atk&r olmıyan. 
lan, san'at eaerlerine gİbnekten me· 
n~tm@ee mecbur olunız. Ben. bel• 
ki nihayet bunu da kabul ederün, fa. 
kat aiz eder misiniz? 

Bugün, tenkide dair yazdıklan• 

nı~ı da münaka a edocektim. Fakat 
onu bir baıka mektuba bırakaca• 
imı. Allah'a emanet olun. dostum. 
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Gelen enak ıreri orerilmez -
Müddeti seçen nüsl..ıar 10 ku
nııtW'. Gazeta n matbaaya ait 
itler için mÜMyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinların me 
s'uliyetini kabul etmez. 

!3UGONKO HA VA 
Yetil.köy Aıkeri Rasat merke

z.inden aldığımız habere ıröre bu
pn han açık olacalı: ve rüzııir 

ıinalden hafif surette eııec:ektir. 
20-11 -932 tarihinde bava tazyi

ki TlO milimetre en fazla 11cakl 
11, en az 3 aantiırrat kaydedilmİJ
tir. 

Nalın ve keser 
Nalıncı keseri hep kendine 

yontmakla maruftur. Likin 
hanııi keser ~a yontar 
ki? .. 

Belediyem.U: yeni bir muvaf· 
fakıyet ekle etti. Eğer mal sa
hibi iseniz tabii Mrkma varmıı 
•ınızdır. 

HİKAYE 

Bereli Kız 
Zannetmeyiniz. Bu bereli kız, j onun için \"lmııt-

yÜzÜ ırözü bereli bir kız değildir. Sevda yoluna ırlrdltine ırelln· 
Yani batında bereıi olan, bere ce anlatalım: 
tabir olunan bir nevi modem tak. Vefik yirmi yaımda ırenç, ya· 
ke giymİf bir Dübteri Pakize- kıtıklı bir delikanlıdır. Bu yaıta 

j dir . olan her genç gibi kalbi bir kele-
Kız, tarkı aöyleyorı bek gibi hafif, renkli ve havaidir. 

"Küçük hanım bere gİymit ba· Daldan dala konar, her daldan bir 
ıma çiçek, bir yaprak, bir böcek top· 

Yan yahnıuı düşürmüı aol ka- lar. Seneler böyle bir su gibi ıen, 
• tma ~akrak akıyordu. Bir gün nasıl ol-

Pek te erken girmit sevda yo- du, bilinemez, Vefik bütün bu 
tuna neş'eıini, tataretini kaybetti. O 

Daha bu yıl ırirmit on bet ya· sanki artık &'enç değildi. Bir iki 
tma ay içinde belki be§ on sene birden 

yatına ihtiyarlamıştı. Yirmi yatında bir 
yatına,. de:ikanlıda olmaaı lizım gelen 

İtte bu küçük hanım, bu ıar- yÜz, üst bat itinaaından onda e· 
1 kmm küçük hanımıdır. Yaı on ser kalmamıftı. Günlerce Irat ol

bef, here solda ve sol kaşının üs- mağr unutuyor, ütüsüz pantolo
tünde. nu, burutuk ceketi ile düşünceli 

Rivayet ederler ki bu şarkı da dütünceli sokaklarda dolatıyor· 

1 çecek?.. Lağımlardan yalnız 

l 
bina sahipleri mi istifade ede
cel<?. Bu i,m tatbikatı zaten 
gitgide kıymetten dü§en emla
ke bir takım mali külfetler da· 
ha tahmil edecek ve dü,en kıy. 
met daha aşağıya inecektir. Va 
kıa bundan mülk sahipleri mu 
tazarrır olacaklar amma, vergi 
ler de kıymetle beraber düttü
ğü için hazine de mutazarrır o
lacaktır. Bilmem yanlış mı dü· 
tünüyorum?. 

Cemal Nadir'in 
eserleri 

Bizde karikatür ıahuında 
fikir ve san'at inceliğini bi.rleş 
tiren hemen hemen yegane a
dam karikatürcü Cemal Nadir
dir. Ben meelek icabı ıık sık 
gördü~iim Avrupa karikatürle- · 
rinde Cemal Nadirinkiler ka· 
dar fikir ve çizgi itiba· 
rile kuvvetlisini az gördüm. 
Hele ara.ıra netrettiği "Amca 
bey'' karikatürlerinde bizim 
karakterlerimizin zayıf tarafla
nnı gösteri9teki inceliğine hay 
ran oluyorum. Bu çocuğun eser 
!erindeki en büyük kuvvet riya 
sız ve samimi oluşudur .. 

Yirmi bir buçuk ya
şındaki kariemize 

du. Onun kafasının içinde bir t"Y 
vardı. Öyle bir fikir ki Ve
fiği müte madiyen rahatsız ediyor, 
dütündürüyordu. Vefik artık ha· 
yatı pembe görmüyordu. Etrafın 
daki bütün •tıklar; renkler kaybol 
nıuf, hayat ona sanki. bir zindan 
olmuştu. 

Arkadaşları ona aoruyorlardı : 
- Nen var, Vefik, ne oluyor

sun? .. 
O biç cevap vermiyor, dağınık 

saçlı batını önüne eğiyor, daha 
derin dütünmeğe batlayordu. Ve. 
fiğin en samimi, candan arkadaşı 
Nihat bir aiin onu ziyarete rit· 
mİ§tİ. Vefik odasında batını ma
aanm iiıtüne eğmiş, dalgın, bir 
ıeyler yazıyordu. Nihat masanın 
batına kadar gelmitti. Vefik a
yak aeıinden bile haberdar değil
di. Nihat arkadaşının omuzuna 
dokunmuttu: 

- Hayrola, Vefik, bu ne dal
gınhk? .. 

Vefik bit"den yerinden fırlamıt 
tı: 

- A ... Sen.misin?. 
Ve derhal masanın üzerinden 

kağıtları topladı: 
- Hiç, dedi, hususi bir fey ya· 

zıyorum da .. 
- Benden de gizli mi?. 
Vefik dü~ündü. Sonra batını 

kaldırarak: 
- Muhakkak öğrenmek için ıs

rar ebnesen daha iyi edersin, de
di .. 

Anlatayım: Belediye kanu· 
nunda "müceddeden" yapılan 
yol ve lağımların yan parası 
bina sahiplerinden elmır diye 
bir kayıt varmq. Şehir meclisi 
bu müceddet kaydım hiç yolc
taa yapılan yollara ait telakki 
etmit• belediye makamı da bu· 
ııu kaldınmı tecdit edilen ve 
i.ğmı yapılan yollara ait de
nit. it Surayı devlete dütmüf, 
?ura.yı devlet belediye makamı 
un noktai nazarını haklı bul· 
nuf. Ne denir?.. Herkesin bir Mektubunuzu aldım. Hak· 
lüşünü, ve telikki tarzı var. Şu kımdaki iyi hislerinize tetek
ıalde timdi latanbul halkı be- kür ederim. Verdiğiniz tafsili· 
ediyeye milyonlarca lira borç ta nazaran ailemi tanıyorsunuz 
u... Simdi burada bir haabu· amma zannederim beni ıahsan 
ıal yapmak istiyorum. Kanun tanımıyorsunuz. Dilim büyük 
;anundur, tefsir de tefsir •. On- olabilir amma aizin dediğiniz 
ara hüu ıimiz baki! Likin gibi. ağzmı büyük değildir. Yaz 
imdi bu tehirden ıonra h-.la· dığmız satırlar bende tahmin 
an tatbikatın bakınız ava4abı ettiğiniz gibi gurur hisleri u
e olacak: yandınnadığı gibi hakkınızda 

Evvelen mal sahipleri artık da (aptal) demek aklıma bile 
<'.nİ yol yapılmasını istemeye- gelmedi. Muharrirlerde, artist· 
ekl.,r .. Çünkü bunun yarı para lerde karileri üzerine hazan si
ını onlar verecekler. Şu sıra· zin hiaaettiğiniz tarzda tesir· 
ırda d" gayrimenkuller para ler yapıldığı vardır. O adamla. 
r;tirmiyor. n yakından tanısanız o hisleri· 

Nihadin merakı, teceısüıü art
mıttı. Vefik acaba, bu kadar dal· 
gm, ne yazıyordu? .. Fakat bunu 
tahmin etmek te o kadar güç bir 
tey ~ğildi .. Nihayet aylar vardı ki 
Vefik hiç kimse jJ,. konuşmıyor, 
arkadatlanndan kaçıyor, bazan 
sokakta raatgelindiği vakit kartı 
kar91ya bile göonüyordu. Vefik 
&şıktı. O yirmi yaşının bütün bara 
reti, çıl&'ınlığile bir kız .seviyor
du. Bu muhakkkatı. Vefiğin bu 
haline batk" türlü bir mana ve
rilemezdi. Sıhhati yerinde bir ço· 
cuktu. Batka ne ha.talığı olabilir 
di. v .. fik muhakkak bir kalp has 
talığına tutulmuş, onun buhranlan. 
ihtiliçları içinde kıvranıyor, ııtı. 
rap çekiyor, ha::atı, her feyi kap· 
kaı·anlık görüyordu ... 

Vefiği bazan, evlerinin balko
nunda şaatlerce dalgın, mehtabı, 
denizi ıeyrederken görürlerdi. 
O bu kadar şair ruhlu bir çocuk 
değildi. Aktamları elinde raketi, 
korda jimnastik admıile kotan a
laycı, takacı bir çocuktu. 

Sonra belediye de artık etra- nizin hemen öldüğünü görünü 
nda para alınabilecek gibi bi· nüz. Onun için hislerinize acı
a olmayan sokakların yolunu yorsanız muharrirleri, artistle· 
apmayacak.. Çünkü sonra ya- ri ya~~an ~örmeye ~eıe?~üs 
masrafını iateyemeyecek!. etmeyınız. Sıze ve hıalennıze 
Dahası vu. İstanbul yolların kartı hürmetler efendim. 

ıın yalnız bina sahipleri mi ge 1 FELEK 

Vefik seviyordu. 
Aradan günler geçti. N ibat, ar 

kada41nı arhk yalnız bırakmama
ğa çalısryordu. Gece gündüz o
nunla beraberdi. Bir ııün Vefik 
içinin bütün acılarını Nibada dök
mü~tü. iki arkadaş bir bahçede 
oturmuşlar, gece yarıaına kadar 

' bu aşk hikiyeainin içler acııı hüz 

Yeni eserler 

Beledi 
Bilgiler 

Eski belediye ve timdi vilayet 
mektupçu•u olan Osman Beyin ö
teden beri belediyeciliğe ait tetki 
katta bulunarak bu huauıta çok 
aiizel eserler yazdığı malumdur. 
Osman Bey, bu defa da "beledi 
bilgiler" isimli 300 sahifelik ye
ni bir e"r vücude cetirmit ve baı 
tırmıttır. Uç kısma ayrılmıt olan 
bu eaerin birinci kısmında Garp 
belediyelerinin 1789 Fransız ihti 
laline kadar geçirmiı oldukları in 
kılap ve tekamül devrelerini di
ğer tabir ile bugiinkü belediyele
rin kökü demek olan Site, Müni
sip ve kanunların Garpte ve her 
memleektte takip ettiği tekamül 
yolları muhtasarca; fakat alaka· 
darları tatmin edecek tarzda gö .. 
terildikten sonra Franaızlann bü· 
tün dünyayı vıo bilhassa mazlum 
ve mağdur milletleri ayaklandı
ran hukuku beter beyannamesi· 
nin sebeplerini ve ihtili.lin netice 
sini göstermiştir. Eserde bundan 
sonra memleketimiz~ intikal edile 
rek Türklerirn tanzimattan evvel 
ve bilhassa tanzimattan aon cüm 
huriyete kadar bu hususta yapmıt 
oldukları inkilaplan bir çok vesi
kalarla göstermiştir. Bu kıımm 
aonuna Garp belediyelerinin muh 
telif şekilleri hakkında oldukça 
uzun bir kıırm .ili.ve ederek bu.
gün dünyada mevcut bel.,diyele· 
,; beş kısma taınif ile yekdiğerile 
mükayeseli bir ıekilde ana hatla
nnı ve aynldıklan noktaları göıter
mittir.165 ~ahifede bu malumatı ver 
dikten sonra eserin ikinci kıımına ge 
çerek Türkiye belediyesini tetkik 
etmit, bunu üç krıma ayırarak bi 
rinciai fark tarzının belediye ida
reıi, ikincUi Garp tarzının beledi 
ye idareıi. üçüncüsü yeni kanuna 
göre en son teşkilit olmak üzere 
Türk belediyesinin muhtasar bir 
tarihçesini yapmııtır. Üçüncü kı
sımda İ~ belediyelerin hakkı ka
zaıından, belediye zabıtasından 
ve belediye tabiye ve esaolarırun 
istinat ettiği esaalardan uzunca 
ba!uetmitşir. Bu kısım üzerinde 
bilhassa fazlaca durularak beledi 
ye zabıtası talimatnamesi bet eaa 
ıa irca edilip bunlar hakkında u
zun uzadıya izahat verilmiftir. 
Eserin Türkiye belediye tarihi kıs 

1 İş ve İşçi 
Milliyet bu şÜtunda İf ue İf~i 
iatiyenlere tauaS8Ut ediyor. lf 
ue İ§çi iatiyenler bir mektup· 
la it büromuza müracaat et· 
melidirler. 

fı isteyenler 
548 - Kırklareli vilôyetinin Pı

nar Hiıan nahiyesinin Tepe kariye
sinde ikamet etmekte iken seferber
lik içerisinde muhacir düşerek Naci
ye ve Firdeı iıimlerinde iki hemıire '. 
mi kaybettim.Her nerede ve tanıyan , 
bilen varıa insaniyet namına haber 
vermelerini rica ederim. Galata Kara 
Muıtafa Pata ıokak No. 90 Cemal 
baba kahvesinde Komanovalı AliRiza 

549 - Kara Gümrük Zincirli ku
yu Çukur sokak No, 7 fınn yapar A 
li uıta. j 

lıtanbulda ve Taırada aari ve ala 
turka ekmek fınn1an yapıyorum. 
ve icad ettiğim yerli ateı tuğlaları 
Türkiyenin her tarafına gönderiyo
rum.icabında kendim gidiyorum.Pa
ra peıin yoktur.Müracaatınızda her 
türlü itçi rönderirim. 

550 - 17 yafındayım, okuyup ya 
zarım. Bir mağazaya cinnek iıtiyo
rum. 

Şehremini Küçük Saray meydanı 
No. 33 Tahsin. 

lst. itfaiye Müdürlüğünden: 
Fransız mekteplerinde okumuı 

Fransızça lisanına aşina serbeıt te
kellüm ve tercümeye muktedir ıinni 
19 ile 25 araımda olmak üzere bir 
efendiye ihtiyacımız vardır. Bu ıerai 
ti haiz olanlann itfaiye Müdiriyeti
ne müracaat etmeleri. 

551 - Ben ilk Mektep mezunu· 
yum. Daktiloda ıür'ate malikim. Ça
lıthiım yerden bonıerviıim vardır. 

Balatta Fetiyede Ki.tip Muılihit
tin mahallesinde Toprak sokak. 14 
N o. lı hane. Meıkure. 

mında Evkafın belediye ile mü
nasebetleri hakkında pek mühim 
noktai nazarlar dermeyan etmit 
ve bu noktai nazarlara &'Öre bi:ıı
doki Evkafın belediyeden batka 
bir f"Y olmadığmı söylemiı ve ne• 
tekim cümhuriyet hükumetinin 
Evl<Af üzerindeki bir çok haklan 
belediyeye devretmif olmaımı da 
iddia11na delil olarak göıtermİf· 
tir .. 

nile düıünmüşlerdi. Sanki Leyla 1 yattığı zaman, bir hayli düıündü. 
ile M<'cnun hikayesi okuyorlardı. Arkadatını bu kara sevdadan vaz 

lıte o gece idi ki Vefik bir kaç geçirmek lôzmıdı. Akıi · takdirde 
hafta evvel ark,.datından sakla· çocuk mahvolacak, kim bilir, bel
mak istediği kilğıtları Nibadın Ö· ki de evlenmeğe kalkacaktı. O 
nüne serivermitti. Nihat diraekle- gece, Nihadİn kafasında, Vefiği 
rini masaya dayaya~k merakla kurtarmak lazım geldiii fikri bir 
bu buru,uk kağıtların üstündeki burgu gibi itledi, işledi .. 
satırları okumaia çalıştı. Gözleri Erteıi gün ilk it olarak doğru 
ne birden bire İnanamamıftı. Kil- tanıdığı bir Beıtekôra gitmek ol
iıtlatm üstünde peri.,.n bir kaç du. 3estekar Nihadin arkadatı i. 
mısra vardı. Affında imza : Vefik di. Ona vaziyeti anlattı. Meıele 
Ziya .. Hayret etti . Vefik ömrün- kalmamıttı. Bu tiir bestelenecek 
de tiir yazmıt,okumuı adam değildi. bir farkı olacak, her yerde, her 
Şiirden nefr.-t eder, şairliği bir ne tarafta okunacak, söylenecek, ça· 
vi onarazilik •ddedcrdi. Demek İn- lınacaktı. Fakat Vefiğin bütün 
san aşık olunca şair de oluyordu. bunlardan haberi olmıyacaktı. 

Akşamları kahkahalarla güle- Bir iki hafta sonra idi. Bütün 
rek korda koşan Vefik demek tür İstanbul bu farkıyı söylüyor, ev
yazmıttı. Nihat bu •atırları oku- lerde gramofonlar bu tarkıyı hay 
mağa başladı : kmyor, bahçelerde, &'azinolarda 

" Küçük hanım bere ııiymit ba. bu şarkı ile mestolunuyordu .. Ve-
pna fik deliye dönmüttü. Bu it naııl 

Yan yatırmıt dütürmi.it sol ka- olmuştu, böyle? .. Ondan bu tiiri 
şına kim çalabilir, ve böyle aleme ya· 

Pek te erkf!n girmiş aevda yo- yabilirdi?... Günler geçtikçe kulak-

Majik'te: 
ıi:mini görenlerin, bu latif ve ııe~eli opere t hakkın c'akı 

methü senası dilden dile do111şıyor. GEORGES ALEXAN· 

DER - MARTHA EGGERTH - TRUDE BERLİNER-LEO 
SLEZACK s'zi iki saat zevk ve neş' iç"nde bı·aluyorla, . 

Yarın; l.k matinesi.ıden itibaren: Büyük Gala Oıarak 

ALKAZAR sinenıasın~a 
Düoyanın en eğlendirici ve biribirinden ayrılma:ı: kom.kle r 

Kohen ve Kelli Vahşiler Arasında 
Sözlü komedisini görerek ağlarcasına gülecek, kahkıha· 

larla koltuğunuza gömülecek ve adeta deliler gibi güle· 
ceksin?z. Bütün şehir halkının gidiıı f öreceği 

müstesna film 

Bugünkü proğram 
18 den 18,45 kadar Saz Makbule H. 
18,45 den 19,20 kadar Orkestra. 
19,20 den 19,45 kadar Fran11z? 
ders (Müptedilere mahıuı) 
19,45 den 20 dara Orkestra. 
20 den 21 kadar Saz Hafiz Ahmet B. 
21 den 21,30 kadar 1'4ıuffer H. 
21,30 den 22 kadar Teıranni Nimet 
Vahit H. tarafından. 
22 efen 22,30 kadar Gramofon, Ajan• 
ve borsa haberleri saat ayan. 

VARŞOVA 1411 m. 

13.15: Gramofon. 17.3Sı Gra
mofon. 18.05: Senfonik konseri. 
19.05: Kahvehane konseri. 20: 
Muhtelif. 21.05: Halk konseri. 

1 
22.10: Konserin devamı. 23: Ta- J 

ganni (opera parçalarmdan). 
233.20: Hafif muıiki ve caz. 

BUDAPEŞTE 550 m. 

18.35: Cazband (taıranni ittlra 
kle). 20.15: Kadmlar keman ta· 
kımı. 22.05: Sigan muıikiıi (tar· 
kı ile). 23.35: Opera orkestra11 
tarafından operet parçaları. 

ViYANA 517 m. 

1 7.45 > l:ıi Gayııer takımı (ha· 
fif parçalar). 20.35 ı Çift piyano 
ile parçalar. 21.15: MU..babe. 
21.35: Baden'den naklen müte
nevvi netri1at. 23.20: Gece muıİ· 
kiıi ve dan. parçalan. 

PRA<'a 488 m. 

'--

" 
(tıc.otlLLA 

Wminde 
cücelerin ailevi hayatının 

esrarını ve insanların su 
aygırı, gergedan, timsah, 
arslan vesaire gibi vahşi 

hayvanlara karşı mücade· 
leler;ni görec~ksiniz. 

lıtanbul Belediyeıi 
Şehir Tiyatroıu 

Darülbeday; T ,..,....,,ilJeri 
Bu akşam saat 

21,30 da 

(UÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekrem 

Retit Bey. 

Umt'ma 
3 perde 27 tablo. 18.55: Gramofon. 20.10: Kal. 

lofon aletile fantaziler. 2135: Bee 
thoven'den keman sonatlan. I •!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
22.05: 4 aletli takımm konseri 
(kluik parçalar). 23.20: Bando 
muz ika. 

BERN-ZORIH 459 m. 

21.05: Senfonik konser. 
ROMA 441 m. 
18.35: Orkestra. 21.20ı Gra

mofon, haberler. 21.35: Komedi. 
23.05: Kan91k konser. 
BÜKREŞ 394 m. 

13.05: Gramofon. 18.05: Ro-

men ve diğer havalardan mürek
kep konser. 19.15: Müaahabe. 
19.30: Konserin devamı. 20: Mü· 
ıahabe. 20.45: Gramofo:ı. 21.05: 
Bükret Athenum'undan naklen 
Haendel'in eserlerinden "MES· 
Haendeltin eaerlerinden ''MES
SIAS". 

BRESLAU 325 m. 
20.45: F antazi akşam musiki· 

ai. 21.35· Baden'den naklen: Bü
tün Alman. 

luna ları bu şarkının akisleri ile adeta • • • ""' 
Daha bu yıl girmit on bet ya- ııağırla9mıttı. O sevııiliıini bir Ve- I 1 T T 1 H A D 1 M 1 L L 1 

tına, nüs kadar masum olarak haya-
yafına, tinde yaşatıyordu. Sev&'ilisini kim TÜRK SIGORT A ŞiRKETi 

yatına .. ,, se bilmeyecek, görmiyecek, anlamı· 
1 

• , 
Nihat hn mısraları okuduktan yacaktı. Halbuki timdi herkes 0 • Hank Vll hayat üzerine sigorta muamele,.; 

aonra bir müddet konutmamıttı. nun sevgilisile meşguldü. J le:_ eyleriz, 
Hayretinden bir müddet arkada- Vefik aradan bir müddet geç- I Sigortaları halle için müsait şeraiti havidir. 

fıi':n.:V~~~~e b~ıa~~~r~:':'J!' ~::;; ~~.te:,.:1~n:7 s~~:::r~:~;~!eb:!: Merkezi idaresi: Ga~atadıı Ünyon Hanında " 
.,dildii!i gibi bir kızdı. ki net' esini alaycı halini almıştı. ~il Accntası bulunmayan şehırlerde acenta aranmaktaCiu. ı 

Nihat o gece Vefikten ayni- Şimdi o kızı bayağı buluyor, on- _ _ -----
dıktan sonra evine gelip yatağına dan nefret ediyordu. Tel: Beyoglu : 4887 J_j!ji!i!iiii!ii!!İ 

benim kabahatimiz vardı.. Yal- f Deniz: zavallının azabı kar,ısmda hiç 
ııız tesadüf, kör tesadüf mücrim· - Ne terbiyesizlik. diyordu. merhamet hissetmeyor muıun? 

"Milliyet,, in romanı: 20 bir tavrı vardı ki insan adeta 
kendisine zulmedilmiş bir kadın 
karşısında olduğunu zannederdi. di. Fakat onu mazur görmek, lnaan başkasının odasına kapıyı - Hayır. Onlar kadar saade-

kabahatlerini affetmek için fUU· vurmadan girer mi?. timi dütünmek benim de hakkım· 
rumun ve mantıkımın sarfettiği j Kalpsizliğin bu derecesi beni dır. Mücadele ediyoruz, kuvvet ADEM ve HAVVA 
bütün gayretlere rağmen hislerim hayrete düşürüyordu. Kendi sa· kimde iıe o kazanır.. Kuvvetle. 
ve asabım affetmeyordu. 1 adetinin, kendi rahatının önünde ri yetmeyecekse mücadeleden çe-

.man. Fakat Deniz bütün ka· rırdı: Köşkte herkes muztaripti, en meşru manileri bile tanımayor- kinsinler, önümüzde mani olm•-
nlardan bamba,ka yaradılııta - Sıkılıyorum, Cahit, bilmez herkes badbahttı. Talihin bir araya l du. sınlar .. Kuvvetimi hissettiğim za· 
r kadındı. Anormal ruhu belki sin n" kadar sıkılıyorum. Bütün cemettiği bu terkibi, imtizacı Derhal kalkarak Süheylinın ya- manlardan istifade etmezsem 
• bedbahtlığınm membaıydı. O- bu insanlar, bu inandığımı:ı gü- imkansız insanların hepıi bu im- ııına gitmek, affetmesi için yal· $ODra n,. yapacağım, ihtiyarladı-
' ara sıra. farkettinneden, gizli· lünç komediya. bütün bu muhit tizaçaızlıktan azaptaydı. Ve her- varmak iıtedim. Ondan gördü. ğım en büyük kuvvetim olan genç· 
•n gizliye tetkik ederdim. Sık beni "'kıyor. Doğru söylediğim kes köşkün üzerine bir dağ gibi ğüm iyiliklere kartı bu kadar bir liğimi kaybettikten 9onra?.. O 
< dalar, eritilemeyen bir hayal zaman yüzüıre şüpheyle bakan, devrilmi§ ve herkes tarafından-bi- insaniyet göstermeye borçluy- zaman herkes benden nefret e· 
kip ediyormuş gibi yüzünde yalanlarıma inanan insanlar beni !inen fakat söylenemeyen müt- dum. Fakat Deniz kollarını sım- decek.. O zamana kadar hak be-
bıraızlık alametleri belirirdi. O &inirlendiriyor. Fakat dü§ÜnÜ· hiş sırrın yükü altında eziliyor· sıkı boynuma doladı. nimdir. Ah, biliyorum, gençli-

ne istediğini, etrafındakileri yorum, v"' sıkılmıyacağım bir mu· du. Ve yine herkes bu herkese - O ahmak kızı teselliye mi ğim ve güzelliğim olmasa 'hepiniz 
;in bedbaht ettiğini biliyor muy- hit tahayyül etmP.k isteyorum, malum olan sırrın bir gün sır- gideceksin? dedi. beni nasıl tel'in edecek, naul 
.? Evet ekseriya kendi kendime muvaffak olamayoruın. lıktan çıkmasından korkuyor gi- - Onun yerine kendini koy ve tekmelerle kovacaksınız. Fakat 
ranlım: Denizin bu hareketleri Onun da ıstırabı belki bu 11- biydi. dü9ün, dedim. güzelliğim mademki şimdi elim-
tkalarma ıstırap çektirmek ar- kıntıydı. Her şeyden sıkılıyor- Korkulan te~ nihayet oldu. - Ben kapıyı vurmadan gir- de bir silah gibidir, onu kulla-
aundan mı doğuyor? B1 azı İn· du. Bugün ho,una giden fey ih- Pata o gün sokağa çıkllll§tı. Ve mezdim. nacağım, kendi saadetim ıçm 
ıılar serçeler gibi fayda 1• ba· timal ertesi gün oıı. tahamül e- ben Denizin odasmdaydım. Kapı· Bu mantık ka11ısında müna- hodbinliğinizden, kalpsizliğinizden 
an da kargalar gibi muzir ya- dilmez bir yük oluyordu. Bütün yı kilitlemeyi unutmutuz. Bir a- kat• imkanı yoktu. Fakat Deni· istifade edeceğim.. Bir gün, genç-
:hlmışlardır. Biz kargalara kar· ömrünce dünyayı yaya dolaşma· ralık Süheyl& içeri girdi ve bizi zin kolları, Denizin ihtirası man- )iğimin bittiği, güzellğimin sön-

olarak yaradıldıkları için ne Y~ .roahkum ol"n serseri yahudi biribirimizin kollannda gördü. Bir tığımın ve irademin fevkinde bir düğü ve yuzumün kırışıklarla 
lda kızıyoruz? Hakikat fU ki gıbı 0 da belki bütün ömrünce an büyümüt gözlerile bizi seyret- kuvvetti. dolduğu bir gün .. Evet o gün ben 
ııyoruz. ve hak ll!evzuu bahis l<alplerde seyahate mahkumdu. Bu ti. Vaziyet o kadar atikirdı ki - Zaten biliyorlar, diyordu, öleceğim .. O gün yaşamak hak-
ğildir. Deniz batkalanna ıstı· arzuya kar,ı koyamıyordu. Fa- anlamamıt gorunmeye tabii İm· artık hiç şüphe yok. Mademki kım bitmiş olacak. Ben öldük· 
> çektirmek arzusile hareket kat ne yazık ki tesadüf benim kin yoktu. Şimteğin parıltısını onlardan korkumuz olmadığını. ten aonra beni istediğiniz kadar 
niş olsa bile hilkatin kalbine gibi bü.tün ömrünü bir tek teye gördükten sonra kulaklarrnı tı- karılık ve kocalık vazifelerimiz· tel'in edebilirsiniz, fakat yaşarken 
irlerine koyduğu mukavemeti bağlamak ihtiyacmda oll\n biri- kayarak gök gürültüsünü bekle- de de nezaketen kaldığımızı bi- kadınlığıma hürmet edilmeıini iı-
ki.nsız arzulara itaat etmeyor ni onun kartıaına çıkannıttı yen biri gibi korkarak bekledim. liyorlar, o halde görmemeye gay· teyorum. 

Yaşar Nabi 
Ancak iki saat sonra odama 

dönerken içimde utançla karıtık 
büyük bir vicdan azabı duyuyor· 
dum. Onlerindeki her mamayı 
vWdan azabını tanımadan kırıp 
geçebilenler ne bahtiyarlardır, di
yordum. 

Süheyla yatağa geliti güzel, 
yüzü koyun uzanmtf, yüzünü el 
!erinde buru9turduğu yorganın 
kıvrımları arasına gizlemişti. Ka· 
pının açıldığını duyunca birden 
bire batını kaldırdı. Gözleri yaş· 
lıydı. ilk defa olarak Süheyli
nm ağladığını görüyordum .. Bu 
göz yaşları beni büsbütün tatırt· 
tı. Yüzüne baktım, fakat o an· 
de söyleyecek hiç zir kelime bula· 
mayordum. Süheyla, beni görün· 
ce, çocuğunu kaybetmiş bi.r anne
nin biraz sükfuı bulmuşken oğlU&' 
dan bahsedildiğini iıitince yeniden 
ağlamaya batlamaaı gibi birdeo 
bire hıçkırmaya ba,Iadı. Yüzünü 
yine yatağın kıvnmları arasına 
gizledi. İhtilaçlı kıvranı§larla o· 
muzları sarsıla sarsıla, kesik, sert 
hıçkırıklarla ağalayordu. Bat u· 
cunda durdum, sebep vennİf ol· 
duium kederin bu tezahürlerini ıydu? ve benim için bu bir tek Deniz Fakat Sühevla kapıvı cekti ve ret etsinler. Bu sözleri söylerken Deni~in 
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Para ve dostluk 
EYvel zaman içinde Arabia
~a Ali ile Mehmet isminde 

ahbap vardı. Bunların içtik 
~ ıu batka yere gitmezdi. 
ıç biribirlerinden ayrıldıkları 

1'lliilnıemitti. Tanı bir doıtluk 
lıı bahsedenler onları ıniıal 
1İi&tenrlerdi. 
,l>ünya bu ya! Günün birinde 
ahbap bozuıtular. Naııl bo 

'tular? Onlan anlatayım. 
ICaaabada yeni gelen paıarun 

~:fıne tenlik yapılıyordu. A
~ı caddeleri doldunnUf, ıarkı 
~tlüyor, danıediyor. eğleni
~tdu. 

;-\Jqam üzeri bir ıarkı müaa· 
kaaı tertip edilmitti. Kim ka 

'1~aa, ona bir kese altın ve
l""Cekti. 

.\linin seai çok güzeldi. Fa

'\\ Mehmet te fena prkı söy
~di. Her ikiıi de müaaba· 

~ta ittirak etmeğe karar ver
leı-, Ali dedi ki: 

t '- Şarkıyı beraber söyleriz. 
.ter kazanırsak altmlan tak. 
, ederiz. Bu suretle aramıza 
1ltançlık ginnez. 

\
Fl\at Mehmet bu teklifi ka 
etmedi: 

~..._Hayır, dedi, bu doğru de
~ Herhalde ikimizden birimiz 
h·" İyi ,arkı söyleyor. Herkeı 
llııi deneain. 

.\)j mahcup oldu ı 

1 '- Pekill, dedi, nasıl canın 
ler.e öyle olıun. 
~am üıtü otuz kiti müaa· 

i °"Ya ginnit bulunuyordu. 
~~birine teker teker birer tar 
~öylettiler. Bunlarm içinde 
ıyj tarkı söyleyenlerin Ali 
~ehmet olduktan anlatıldı. 

~ .. a dedi kiı 
\ '- Bu bir kese altını bunlar
Iİıı 1\ biri alacak. Fakat hangisi-
! daha iyi aöylediğini iyice 

~ •ınak için, her ikisi de birer 
tkz daha MSylı.inler. 
4.dli hir ıarkı söyledi. Alkıı

ı. Sıra Mehmede geldi. O 
~ •rkadatından İyi bir farkı 
,:ledi ve pafa da bir kese al· 

1 ona yerdi. 
"1i içerlemitti. Mehmet bu

~lrkına vardı: 

- Bana bak, dedi, eğer ister 
ıen, keıeyi paylatalım. 

'.Ali 1 

- Hayır, dedi, keae senin ol 
aun. Sen mademki yalnız söyle 
mek istedin. Kese hakkmdır. 
Fakat ben de ölünceye kadar 
sana dargınım ••. 

- Ali, etme, eyleme ••. 

- Dünyada barıımam ve 
bir daha seninle görüşmem, sa
na bir tek ıöz de söylemem. 

İtte o kadar iyi doııt olan Ali 
ile Mehmet bu suretle biribir· 

lerine düıman kesildiler. 

Günlerden bir gün Mehmet, 
dere kenannda dolaıırken bir 
adamın feryat ettiğini ititti. 
Birisi dereye düşmü,tü, boğul· 

mak üzereydi. 

Mehmet hemen o tarafa kot 
tu. Bir de ne görsün? Ali suyun 

içinde çırpınıyor. Nerdeyse bo
ğulacak. 

Mehmet eski dostuna mils
tehziyane baktı. Ali de kendisi 

ni görmüştü, bağırdı: 

- Mehmet, Allah •§kına 
kurtar beni! 

Yüzmesini çok iyi bilen Meh 

met, hemen dereye atıldı ve Ali 
yi tutarak sudan çıkardı. Ali 
boynu bükük yere bakıyordu: 

Mehmet dedi ki: 

- Hani sen bir daha benim· 
le görüşmeyecektin, bana bir 

tek söz söylemeyecektin. Sözü 
nü ne çabuk unuttun? 

O zaman Ali, haliskinnın 
boynuna atıldı: 

- Beni affet, dedi, 

- Affettim gitti. Fakat bir 
daha kıskançlık etme.. Sonra 
tutamayacağın ıözü de ortaya 
atma! 

Bar19tılar, ikisi de gene dün 
yanın en iyi ahbabı oldular. Ye 
niden kasabadakiler dostluk 
bahsinde onları misal gösteri· 
yorlardı. 

Bu kınadan çıkan hisseyi an 
!adınız değil mi? 

.. 

----- - -- -
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Kibritle 
Oynamamalı, 
Fakat •• 

Kanatlı insanlar 
Tayyareciliğin bugün ne ka 

dar terakki ettiğini hepiniz bi· 
lirsiniz. 

fr"" 
' --
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Bundan on sene aonra, ya· 
' ni sizler büyüyüp iyiden iyiye 

.--== """'°·11 hayata girdiğiniz zaman, kim 

~.:rn wr~ J :!~:r!~'d::yı::~~-~~ :: ıul _ ~ 1 b J 
'-= . .....;;.ıJ. - rım saatte atan uldan Erzu. 

'" 

1--· "11 
il f l ··' -' 

". 

1 . JkJ" ~ j~ 
J 

Çocukları kibritlerle oynat
mazlar. Her ana vP: baba çocu
ğuna "kibritle oynarsan, senin 

ellerini yakarım" diye tehdit 
te bulunurlar. Biz de annelere 

ve babalara hak venneyor d.,,
ğiliz. Fakat çocuklar bazan da 
kibritle oynayabilirler. Ancak 

şu suretle: Kibrit kullanıldık· 

tan ııonıa çöpünü atmayup bir 
kenarda toplamRlı. Bir hayli 
kibrit biriktirdikten sonra, bun 
ları oynamak için çocuğa ver· 
mekte bir zarar yoktur. 

Kibrit çöpü VP İğnelerle re
simde gördüğünüz gibi merdi

venleri kolayca yapmak müm· 
kündür. Ayni ~urPtlr. mukav

vada kullanarak bir sandalya, 

bir masa, bir karyola da yapa
bilirsiniz. Resimde ayrıca ka

fes modelleri de var. İsteı seniz 
küçücük bir kafes yaparsınız. 
Yahut mukavvadan tekerlek· 
ler keserek pek P.li. mini mini 

bir araba d,. imal edebilirsiniz. 
••••••• t-

Büyüklerin yaşları 
Dünyada en genç ve en yaşlı 

devlet reisi veya kralların kim ol
duklarına belki merak etmi~siniz
dir. Bunların içinde en genci Ja
pon imperatoru (Mikado) Hiro 
Hitodur, ki 1901 ıeneıi eyliilünde 
doğmuştur. 

Bulgar Kralı Borİ& otuz aekiz, 
Romanya Kralı Carol otuz dokuz 
ya~ındadır. Yugoslavya kralı bi
rinci Alexendre 44, Hollanda kra· 
liçeai 52, lıpanya cümhur reiai 
55, lran şahı Pehlevi Hazretleri 
57, Belçika Kralı Albert keza 57, 
Amerika reisicümhuru Hoover 58, 
Norveç kralı 60 yafındadırlar. 
ltalya kralı üçüncü Victor Ema
nuel 1869 da, Fransa cümhuriyeti 
1871 de, Muır Kralı Fuat Hazret 
leri 1868 d .. , lngiltere Kralı Geor
ge Hazretleri 1855 te doğmu,lar
dır. laveç kralı beşinci Guatave 74, 
Papa 75 yaşındadırlar. En ihtiyar 
ları Yugoslavya cümhur reisi M. 
Mazarik 81 yllşındadır. Alman 
Reiıicümhunı Hindenburg iae 
1847 de doğmuştur. 

Ya Büyük Gazimiz, diye &Ora· 
caksınız. Reisicümhur 1'1ustafa 
Kemal Hazretleri 52 yafındadır
lar. 

Korku 
Küçük Cemil imla dersinde va

zifesini iyi yapmamıtlı. Hocası de 
di ki: 

- S..n iyi çalışmayorsun. Bu 
yaptığın vazifeyi babana göstere
ceksin ve altını imzalattınp yarın 
bana getireceksin. 

Küçük Cemil ağlamaia b!lfla
dı: 

- Niçin ağla yorsun? 

- Ben babamdan çok korka-
run .• 

ruma gidecekler. 
Fakat inıanlarm tayyareci

liği bu hale getirmek için ne 
kadar çalıttddarmı, ve ne kur
banlar verdiklerini bilseniz •• 
Burada size eıki, çok eski in
sanların kuşlara gıpta ederek. 
uçmak için neler yaptıklarım 
anlatacağız. 

Neron zamanında Simon is· 
minde birisi vardı, ki kendisine 
sihirbaz derlerdi. Bu adam hı 
ristiyanlığı kabul etti, sonra 
bıraktı. O 7.aman bir mücadele
dir başladı. Fakat bir gün Si
mon ulôhiyet iddia etti ve canı 
istediği zaman kutlar gibi uça 
bileceğini söyledi. Kendi ken· 
dine yaptığı iki kanadı kolları
na taktı VP bu "mucize" yi gör 
mek için biriken halkın önün-
de, kendisini yüksek bir yerden 
atağıya bıraktı. Tarihte papas
lara nazaran, bu adam düşüp 
ölmüştür. Fakat müverrih Ar
nobe' a göre sadece iki bacağı 
krrılmıştır. Başka bir rivayete 
nazaran da. ye'se düşerek ken
disini pencereden aıağı atmış· 
tır. Diğer bir rivayete naza
ran,yine ülôhiyet iddiasında bu 
lunarak, bir gün Nerona başını 
kestiği takdirde 3gün ıonra di
rilip geleceğini söylemek ihti
yatsızlığında bulunmuş. Ne· 
ron da: 

- Bakalım dirilip gelecek 
mi? diye Simon'un başını vur
durmuş. 

Tabii onclan ~onra 1 
e gelen 

var, ne giden? 
1178 sesinde Bizansta bir 

serbasi uçacağını iddia ederek, 
kendisini Hipodrom'un tepe
sinden aşağı atmıştı v.. "düşüp 
öldü. 

Peronse'da Oante isminde 
biri kuşları taklit etmek ister
ken yaralandı. 1742 b Marki 
de Bacquville Pariste kendi i
cat ettiği bir aletle oturduğu e· 
vin tepesinden Tüyleri bahçele 
rine kadar uçacağını iddia et-
ti. Tecrübeyi yaparken. yaptı
ğı aJ,.t sikletini taşıyamadı ve 
Marki nehirde duran bir çama
~ırcı vapuruna düştü, bir baca
ğı kınldı. 

1781 de Jean Blanchord is-

1778 de Bizansta oır ser
hasl Hipodromdan atıldı 

minde birisi de "uçan bir va
pur" imal ettiğini söylemi9ti. 
Fakat bu vapurla uçamayaca· 
ğını anlayınca, Mongolfiye bi
raderlerin yolundan giderek, i
şi balona düktü v" filhakika 
Manş denizini balonla ilk defa 
geçen adam budur. 

On dokuzuncu asırda bu ka 
bilden uçuş tecrübeleri yapa
rak ölen veya kötürüm kalan· 
lar çoktur. Bunlardan hiç birisi 
motör kullanmağı akıl etme
mitlerdi. Bugünkü tayyarecili

ğe ilk yolu açan Ader' dir ki, 
1890 senesinde muvaffakıyetli 

bir tecrübe yapmıştı. 

Aslını sorar.anız. bugünkü 
tayyareciliğin başlanııcı otuz 

seneyi ancak bulur. Halbuki 

şimdi.. Görüyorsunuz, bu otuz 
sene içinde insanlar tayyareci

liği ne hale getirdiler. 

1 •••••• 1 

Neyle yazılır? 
Hoca derste cümleleri tq· 

kil eden kelimelerin de harf· 
!erden mürekkep olduğunu an
lattıktan sonra, talebeden bi
risine sordu: 

- Sen söyle, bir cümle ne 
ile yazılır? 

- Talebe - Kalemle efen· 
dim. 

Bal meselesi 
Hoca talebelerden birisine 

sordu: 
- Arılar ne yaparlar? 
Talebe - Sokarlar efendim. 

Artist 
Çocuklar 

l 

.J 

Kimbilir içinizde ne kadar çocuk var ki, küçük bir sinema 

aı-tiati olmak isterler. Hollyvood'da böyle pek çok küçük artist· 

ler vardır. Fakat bunların içinde en sevimli olanlarrndan biri de 
vukanva resmini kovduiumuz Amerikalı SJ>aıtkv'dir. 
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Kadıköy ve Pendikte 
sıtma mücadelesi .. 

Mücadele devam edecek, hura. 
lar haşarattan temizlenecek •• 

İıtanbul artma mücadele reisi 
Dr. Asını Şefik Bey, Kadıköyiin
den Pendiğe kadar olan aahada 
yapılan sıtma mücadeleai hakkın
da atideki izahatı venniıtir: 

- lstanbulun Haydarpa.-dan 
baılayarak Pendiğe kadar imti
dat eden Şehir ve aayfiye mınta
kalarm.da yaz ve sonbahar mev· 
ıimlerinde eskiden beri aivri si
nekler burada oturanları iz'İlç & 

derdi. Uzun harp senelerinde bu· 
ralarda aıhhi şerait tamami le ih
mal edildiği için sivri ainekler da
ha ziyade artnHttı ve haıti. son 
senelerde aırf bu muacciz haşarat 
yüzünden lstanbulu Kadıköyiin
den ileride bulunan güzel aayfİye 
!erinin yazın oturulmaz bir bale 
geldiğini hepimiz hatırlanz. Es
kiden beri bu yerlerde oturanla
rm bir çokları yazm bafka yeri.,. 
re la§ınırlardı. O aeneleriu yaz ve 
sonbaharında Kadıköyünden iti
baren Maltepeye kadar olan yer
lerde sıtmada baı gösterdiğini bu 
yerlerin sakinleri unutmamı,lar· 

dır. Bu yerler kendi haline bıralo 
hrsa sıbnanm daha ziyade arta
cağı tabii idi. Cumhuriyet hükiı· 
metimiz bu güzel yerlerin aıtma 
ve aivri ainek yÜzünden cayri mea 
kU.n bir hale gelmesine razı olma 
dığı için 1929 seneainden ib"baren 
buralarda mücadele yapılmalı İ· 
çin bir sıtma mücadele heyeti tef 
kil etti. Bu mücadele ayni zaman 
da sıtma nakleden ve etmeyen 
&ivri sineklere ka ... ı idi. Sıtma 
nakleden ve etmeyen sivri ıinek· 
lerin hayatı huauaiyeleri bin"birin· 
den epeyce farklı olduğu için mil 
cadele ıistemleride biribirine pek 
benzemez. 

ilk mücadele aeneıinden itiba
ren sıtma bu mıntakadan tama· 
men kalkmıttır •. Sıtma nakletmek 
le beraber inaanlan daha ziyade 
iz'aç eden aivri aineklerin latan• 
bul civarında 10 dan fazla nen· 
leri vardır. Bunların her biriai ay• 
rı ayn hayatı huıuaiyelere malik 
olmaımdan mücadelede bu husu• 
siyetleri nazan dikkat. almak 
lazımdı. 

Mücadelenin ilk seneeinden iti
baren mmtaka dahilinde bulunan 
on bir bini mütec:a•İıı; eyin, bun· 
!arın bahçe, bat ve avlularının, 
tarlalarm, bot araalann ayn ayn 
ıivri sinek yetiıtirmek kabiliyetin 
de olan yerleri teabit ve (9) zu 
mütecaviz küçük çay ve bir de 
kurbalı dere tu ileri kilometrolara 
çıkan temmuz nihayetine kadar 
devam eden ve bir kaçı bütün -
ne devamlı olan Kaynak harlda· 
rı, 1789 haYUz, 1608 aahrınç, 
1692 boatan kuyuıu, 5425 adi ku 
yu, 1131 aulu çukur, 1305 fuçu, 
763 Su depo.u n bu üıwne ma· 
hallerine görillmez ve ekoeriya 
bilinmez lafım çukurları ili.veaile 
mücadelenin vüsati hakkında bir 
fikir verilmit olur. Bu ırenİf saha
da tiddetle batlanan mücadelenin 
teairi az zamanda rörüldü. 1929 
seneıinden itibaren Anadolu ci
heti sayfiyelerine yine eıkial sibi 
herkea taıınmaya batladı. Kadı· 
köyünü Suadiyeye bağlayan yo
lun etrafında görülen bir çok Y• 
ni binalar sıtma mücadeleainin 

Yeni nelJrlgat 

iktisadi baatabktan 
kurtulut 

Sabık Paria aefiri Fethi B. maruf 
iktısatçılardan Sir Arthur Satler'den 
türkçeye çevirdiği olktıaadi haatahlı: 
tan kurtuluı• iaıninde bir kitap n"' 
retmiıtir. Bu kitap bugünkü dünya 
buhranın gayet açık bir ifadeoi ve 
huli.aaıı mahiyetindedir. 

Fethi B. İn itina ile dilimize çevir· 
diği bu kitaptan muharrir buhranın 
aebeplerini olduğu kadar izaleıi çare 
!erini de göatermektedir. Hatta bü
yük bir vukuf ve aali.hiyetle göater
diği bu çarelerden bazıları tatbik e
dilmemiş le değildir. Ancak umumi 
buhran içinde her memleketin geçir 
diği buhranın ela bir huauıiyeti var
dır. Onun için her memleket kendi 
geçirdiği buhrana göre huauai tedbir 
!erini almak zaruretindedir. Sir Art
hur Satler buhranı umumi ,ekilde 
ııözden geçirdiği gibi, belli başlı 
memleketlerin huauıiyetlerini de göz 
önünde tuımu,tur. Onun içindir ki 
bu kitap bütün dünyada dikkat ve a
laka ile okunmu,tur. 

Eser dört kısmıdır. Birinci kısım 

bugünkü aabneyi göaterİyOI". ikinci 

kısımda iktıaadi n mali ulablardan 
bahsedilmektedir. Üçüncü k111mcla 
aiyasi aahne tahlil edilmektedir. Dör
düncü kıaım da ıriri,ilecek bir hare
ket bulaaa edilmektedir. 

Amca Beye göre 
Reuam Cemal Nadir Bey, 

Amca Bey aeriıi olarak Ak,am ıra 
Hteainde netrettiği karikatürleri 
ııayet zarif bir ciltte toplamıt ve 
birinci cildi netretmiıti. Bu defa 
kl'Vmetli kariktüriatimi:ı. bu kolek 

halka verdiği emniyetin mahsiil· 
!eridir. 

Sıtma mücadelesi bu mıntaka
da nasıl vaktile baılandı iae ayn 
dikkat ve tiddetle timdiye kadar 
devam etmektedir. Sokaklarda 
tarlalarda, evlerin bahçelerinde 
sivri sinek yafayacak bütün mene 
bi elyevm bertaraf edilmiilir. 

Kaldırılamayan havuzlar, boa 
tan kuyuları ve bazı <;etme ayak 
lan ve dereler de hakiki kontrol 
altındadır. iki seneden beri bun
lardan etrafıru iz•aç edecek kada1 
sivri ainek yetişmemiştir. Nitekia 
geçen aeneden beri Sıhhat Veka
leti tarafından yaptırılan mütead 
dit teftişler neticesinde !İvri sinel 
sürfesi görüldüğiine dair hiç bir 
ihtar vaki olmaml'tır. Gerek ge
çen sene ve gerek bu senenin aor 
baharında mmtakalann muhtelif 
mahallerindeki evlerin bazıların
da aivri sinek görüldü. Bunlanr. 
membalan ise sivri sinek görüleı 
evlerin beli. çukurlandır. Sayfi,. 
mmtakalannda kanalizaıyon ol 
madığından her evin ayn ve bilir. 
meyen müteaddit çukurlan var
dır. Hariçte yumurtalarını emni· 
yetle bırakacak yer bulamaJ'uı 
sivri •İnekler her hangi bir suret. 
le bu çukurlara girerek yumurt
larlar. Bu yumurtalar bili.hatt 
sürfe ve sivri ıinek haline gelerek 
çukurların çatlaklanndan •eyaı 
mecralanndan çıkarak ait olduiu 
evlerin aakinlerini iz'i.ç ederler. 

Bu çukurlarm isllohı İçin mÜca· 
deleye terettüp eden vazife bun· 
lann sureti ıalahmı göolennektir. 
Bunun icrau ev sahiplerine ait
tir. iki aeneden beri mücadelemi
zin bu huıuıta azim mesai sarf et· 
mesine ve birçok inaanlan mah
kemeye tevdi etmeaine rağmen 
bu çukurlann hepsinin ıslahı t.,. 
min edilememİftir. Bunun aebebi
de bu yerlerin aakinlerinin bu İte 
tamamile li.kayt kalarak her ft'yİ 
•rbna mücadeleainden beklemesi 
dir. Filhakika bu gayri fenni te· 
kildek.i çukurlar her evde yoksa
da mevcutlarmın adedi binlere be 
lii olmaktadır. 

Sim ıinek görüldüğü ihbar 
edilen evlerde her zaman mem· 
bam ayni olduğunu görüyoruz ve 
bu çukurlar açıldığı zaman ev aa· 
bibi de hakiki membam buraaı ol· 
duğuna kanaat getiriyor. Son ,.... 
manlarda latanbul yeTIDİ ııazete 
!erinin bazrlan aıtma mücadele
ıinden balıaederken aonbahar aİY 
ri sineklerinden ,ikiôyet edet"ek 
mücadelenin azaldıtma zabip ol
dnlar meoele tamamen akıidir. 
Mücadele .. ı.; ,iddetile ve daha 
müteki.mil olarak devam ediyor. 
Sivri sineklerin yalnız sonbahar
da •e miktarlan az olmakla bera· 
her bazı evlere münha11r kalma· 
aı mGcadelenin devammın netice
aidir. Eğer bu çukurlar sahipleri 
tandmdan fenni bir surette ıdah 
edilmezse ait olduklan evlerde 
her aene son babanla bu sivri ai
nelder bat göıterir. Bu da kendi 
ihmallerinin cezasıdır bununla 
baraber sıtma kanunu böyle evle
rin sahip ve sakinlerinin aim ai
nek -biinin ulahma mecbur 
kıldığından Vilayet ve Belediye
ce Kanunun abki.mı icra ettiril. 
mektedir. 

Bir lahit 
Bulundu 

• 

Bir altın yüzük ve 
gelin telleri de çıkh 

Fatihte Hafız P&f& Camiinin 
arka.aında latanbul Adliye ki.tip
lerinden Mustafa Beyin araaamdı 
bir mermer lahit zuhur etmiştir 
Müze, memur ıöndermi~ ve hafri
yata batlarunııtır. Hafriyatta bir 
altın yüzük ve altın gelin telleri 
çılmıııtır. Tetkikata devam edil
mdrtedir. 

1 ...... .. 

Yılbatı hazırlıkları 

Yılbaşı yakla,maktadır. Ecnebi 
aefirlerin ekseriıi, yılbaıı tatilini ge 
çirmek üzere kanunuevvel -rtrncla 
memleketlerine gideceklerdir. fngi
liz sefiri de bu meyanda Londra'ya 
gidecektir. 
Yılbaşı münasebetile muhtelif ecne 

bi müeaaeıatı maliyeai direktörleri 
de memleketlerine gitmiye hazırlan
maktadırlar. Diğer taraftan Roman
ya'dan ve civar memleketlerden yd. 
başı tatilini geçirmek üzere muhtelif 
grupların şehrimize gelecekleri ha 
ber alınmıştır. 

ıiyonun ikincisini de neıretmittir. 
Gayet ince ve zarif nükteleri ibti· 
va eden bu koleksiyon büyÜk bir 
aan'at kıymetini haizdir. Amca B. 
diye gayet nekre bir tipi yaratan 
n canlandıran Cemal Nadir Be:ri 
tebrik ve bu ikinci cildi de karii.,. 
rimiae tavı:··• edet"İz. 



17 yerinden 
Yaralı 

Adapazarında vah
fİyane bir cinayet 
Aclapazannclan yaulıyorı - Bura 

da tüyler ürpertici müthiş bir cina
yet işlenmiştir. Gece yan11 Karaağaç 
dibinde karanlık bir ıokak içinde 17 
yerinden feci ıurette· yaralanmıt bir 
ceset bulunmuştur. Tahkikat netice
ıinde vahti bir surette öldürülen bu 
zavallmın bakkal Fethi Efendi oldu
ğu anlaşılmıftır. Katil meçhuldür. 
Yalnız Fethi Efendinin cesedinin ya 
nıbaşmda bir revol•er ve bir kırık 
ıemıiye bulunmuftur. Müddei umu
ıınilik ve polis tal: kikata ehemmiyetle 
devam etm<ktedir. Zabıta bazı izler 
üzerinde yürümektedir. Katilin bu
aiin)erde yakalanmuı mübtemeldir. 

l\lüreftenin kurtulut - -gunu 
Mürefteden bildiriliyor: - 17 

lepi.nisani Müreftenin kurtulut bay
num candan tezahüratla parlak bir 
•urette tes'it olunmuıtur. 

Bu aziz ve kıymetli giinün ıere
fine bütün kasaba bayraklarla dona
hbmf, müteaddit mahallere taklar 
lnmılarak her taraf yqilliklerle süs
lenmiftir. Saat o::da bütün l'l.lirefte
liler mektep talebeleri alay halinde 
hükiımet dairesi önünde toplammt
lar ve meraıime baflammtbr. Söyle
nen nutuklar tiddetle allaJlanmıt bu 
tün Mürefteliler düıman zuliim •• 
esaretinden tahlis olunduğu bu meı' 
et sünü lıalplerden doğan bir •evİnç 
.. e DOf'e İçinde 1(8Çinnİfierdİr. Gec. 
ı- alayları tertip olunmuıtar. 

Hendek'te yeni 
fırka binası 

HENDEK, 20 - Hendekte çok 
&arif bir ıekı1de yapılan Halk Eırkau 
binasının açılma merasimi buııiin ,.._ 
li Etref Beyle mebuılanmız Sali
baddin Ali ve lbrabim Süreyya Bey 
krin bururile iera edilmi§tir. 

Müteakibeo\ fırkanın kaza kongre
si mebuı Salihaddin Bl!yin riyasetin 
de toplımdL Hallna dilekleri müna
bta edilmit ve her dileği hakkında 
lıararlar verilmiıtir. 

Somada bu ırene 
zeytin bol 

Somadan yazılıyor: - Bu sene 
:ıııeytİn mahrulü çok bereketlidir. 
Köylüler yakında yeni zeytin mah
sulünü istihsale baflıyacaklardır. z ... 
riyat faaliyeti de devam etmektedir. 
Kıı bazırlıklan batlamııbr. Bir mer 
kep yükü kömür (50) kunıta oatıl
maktadır. 

Bekçiler yeni bir teşkili.ta ti.bi 
tutulmutlar ve hepai bir örnek elbi
se gİymİye başlam11lardır. 

Bigada yakan bir 
hastalık 

Bisaclan bı1diriliyor: - Burada 
(Yakmaca) denı1en bir hastalık zu
hur etmiıtir. Birkaç aydanberi de
nm eden bu baatalık yüzünden ölen 
kr de vardır. Haıtalık sari olduğun 
elan yananlara yani yakmaca baatalı 
lığına tutulanlara kimse halmıamalı:
ıadır. Bu baıtalığm tedavi çarelerini 
doktorlar da huLunam.ıtlardır. Halla 
lığa tutulanlar Jiddetli bir hararetle 
yanmaktadırlar. 

Adanada 13 
kumarbaz 

Adana dan bildiriliyot": - Evvelki 
sün ıehrimi%de 13 kumarcı yaka!._ 
rak Adliye'ye verilmİ§lerdir. 

13,850 kaçak 
sigara kağıdı 

Torbalıdan bildiriliyor; - Hü ... 
yİn oğlu Nuri iıminde bir kaçakçı ü
.<erİnde 13850kaçak ıisara ki.ğıdı ile 
beraber Ahmetli köyü dağlarında ya 
lralamnıt ve lzmire ıevkedilmiıtir. 

Merzifonda panayır 
Merzifondan yazılıyor: - Bu -

ne burada kurulan pauayın Tayyare 
Cemiyeti idare etti. Panayır üç sün 
de•am etti. Köy .,... kasabalardan g ... 
len mabauliin aatıalan yapıldı. Bura 
da panayırlar muhtelif eilencelere 
ve pehlivan güreşlerine de ve,ile o
lur, Panayınn birinci ve ikinci günü 
muhtelif yerlerden selen peblinn
lar giireşler yaptılar. Bu hanlinin 
en mqbur pehlivanı olan Kolaylı 
Hüseyin pehlivan bu - de bafpeh 
livan oldu. 

l\fersinde Romanya 
muhacirleri 

Mersinden yazılıyor: - Enelki 
sün ıehrimize Romanya Pazarcık ka 
riyesi muhacirlerinden 28 aile gel
miıtir. Bunlar rençber ve çiftçi ol
dcklannda" Eliiz~ Vilayeti dahiline 
yerl~ştirilecektir. 

Adapazarında bir 
cinayet 

Poliste 

Luka tevkif edildi 
Silahlan kimden aldığı, niçin 
evine sakladığı tahkik ediliyor 

Bir kaç sün evvel Beyoğlunda 
Luka iıminde bir Yusoalavyalının e
vinde zabıta arattırma yapmrı ve bir 
dolapta Alman maner tüfekleri, ta
t..ıncalar, fitelder ve saire bulunmu~
tu. Zabıta bu badiıe etrafındaki tah
kikatı genişletmiıtir. 

Luka tevkil edilmiştir. Zabıta Lu
ka ile temas ettiği anlaşılan muhte
lif kimoeleri isticvap etmİftir. 

Silah meaeleoinde derin tahkikatı 
İcap ettiren bazı mühim noktalar sö 
rülmüıtür. Lukanın bu silah ve fi
ıekleri nereden tedarik ettiği ve bun 
lan ne sebeple evine sakladığı çok 
ehemmiyetle talı kik ediliyor. 

Tahkikat bir kaç cepheden ilerle
mektedir. Lukamn evindeki dolapta 
bulunan bazı elbiseler de nazan dik 
kati celbetmektedir. Zabıta bir kaç 
güue kadar tahkikatı ikmal edecek. 
tir. 

Kızıltoprakta or
talığı soyanlar 

Son bir kaç hafta zarfında Kızıl
toprakta birçok hırsızlık hadiseleri 
olmaı. Bazı nler meçhul hırsızlar 
tarafından soyulmuıtur. Zabıta ilk 
btraızlık badiıeıinden heri takip fa
aliyetine gİr:İJtİği halde hu meçhul 
soyııunculan yakalayamamııtı. Fa
kat •on ııünlerde takip bareki.tı aık
laıtınlclığı için bıraızlan meydana 
çıkarmak mümkün olmuştur. 

Tahkikat neticesinde bu hırstzla
rm bir ıebeke halinde iı ırördüklcri 
anlaşılmııtır. Azılı sah· kalılardan 
KiiTt Hüıeyİn ile Muharrem iuninde 
diier bir aah,kaJıdan mürdd<ep olan 
bu fObeke son giinlerde Kızıltoprak
ta baklıal Sadeddin efendinin dükki 
Dllll da ıymuftur. Bu son soysuncu
luk azılı bırıızlann Kadıköy zabrtası 
bu son hi.diıe üzerine derlıal faali
yete ciritmiı, bıraızlann izlerini ko
layca elde ettikten ıonra peılerini 
birakmıuruş ve üç saat içinde kendi
lerini yak3Jamıştır. Şebekeye mensup 
başka şerir olup olmadığı da tahkik 
rdilmektedir. Çalınan mallardan bir 
kısmı ele geçmiştir. 

Bir sarhoş kahveyi 
altüst etti 

Evvelki gece Çemberlitaşta büyük 
bir kavp olmuı, silahlar atılmrı, bir 
kadın yaralamru,, zabıta kavgacıla
rın hepıini yakalanuıbr. Vak'a fÖyle 
olmuştur: , 
Çeınberlitqta Sıddık elendi ismin

de birinin kahvesinde geceltri saz 
çalınmaktadır. 

E v..elki sece Kadir imtlnde bir a
dam yanında Halime han.'lft isminde 
bir kadın ve Apo, Haydar iıminde 
ilci erkek olduğu halde bu kahveye 
gitmiştir. Bunlar heıııi kör kütük sar 
hoı oldukları halde kahveye oturduk 
tan sonra da ceplerinden birer ıiıe 
çıkanp telmor İçmeye haflamıslar
dır. Kahvede rakı içmclc: yasak oldu
iu için kahveci Sıddr'; efendi bunla
ra rakı içınemelerini IÖylemiş, yanın 

ce geç. vakit dükkanını kapaya· 
rak evine gitmek üzere iken 
meçhul bir şahıs tarafından beş 
altı yerinden feci bir surette bı
çaklanınıttır. Katil yakalan
mak üzeredir, mahallinde tah· 
kikat yapılmaktadu. 

Malatyada teftiş 
MALATYA - Vali Tevfik 

Bey, refakatinde Jandarma Ku 
mandam. Emniyet Müdürü, 
Tayyare Cemiyeti Re;si olduğu 
halde Kahte ve Adıyaman kaza 
!arını teftite gitmiştir. 

Çingene Şaban 
yakalandı 

BALIKESİR - Bir müddet 
evvel karısı Sultam ve Cafer is
minde birini öldüren kıptı Şa -
ban yakalanmıttır. 

daki arkadaşlan ıifelerini ceplerine 
koymuşlar ye Kıııliri de beraber alıp 
kahveden çıkmışlardır. 

DİtarJYa çıkınca Kadir her neden
se hiddetlenmi, ve "beni niçin kov
dular?" diye bağırıp çağırmağa baı
lamıftır. 
Art.adaşlan Kadiri ıullurmak iıte 

mi,Ierse de kabil olmanut, Kadir kah 
venin kapılarını, camianın kırmak i
çin atılmaya bqlamıştır. 

Bu sırada kahvede garsonluk eden 
Haydar isminde birisi de kavsaya 
kanımış hepsi biribirlerine girmişler 
dir. 

Kavgada Kadirin yanında bulunan 
Halime bannnıu ismindeki kadm yü. 
zünden yaralanmııtır. 

Bu arada kavgacılaı- arasında si
lah ta ahim" fakat kimıe vurulma
mııtır. 

Silah seslerine polioler yetiterek 
kavgacılann bepıini yakalamıflardır. 

Kumaş mağaza
snıda yangın 

Evvelki gece 22 buçukta Karaköy
de tünel caddesinde Kemaleddin Be
yin kumaş mağazaımm üstündeki ter 
zibaneden yangın çıkınıttır. 

Y anııın büyiimüş bu terzihane 
yandığı gibi yanındaki ,ekerleme 
mağazasının üst kısmı da lı11men 
yannuıtır. 

Ş• kerlemeci dük.kanı 8 biu liraya 
aigortalıydır. 

Şişe ile cerh 
Divanyoluncla bir meyhanede ra

kı içen Ki.znn ve Süleyman efendiler 
ıarhoşlukla kav"ll etmitlerdir. Bun
lardan K&zım 4i,e ile Süleymaıu ba
tından yaralamıfbr. 

Tutuşan kurumlar 
Evvelki sece saat 21 buçukta Ka

dıköyü:ıde Bahariye caddesinde ava 
kat Ramiz Beyin e•indeki bacalann 
korumları tutuşmupa da, derhal ye
tişilerek oöndürülmüştür. 

Metruk çocuklar 
Horhor medresesi kar111ındaki ar

oaya bir ayl k bir erk~k çocuk bıra
kılm:ım. Çocuk Darülacezeye sönde 
rilmiştir. 

Otomobil kazalan 
istiklal caddesinden geçmekte 

olan 1678 numaralı otomobiHn 
şoförü Cağ•~r, Kasmıpafada otu
ran hamal Yuaufa çarparak ha· 
fifçe yaralamıştır. Şoför yaka· 
lanın1:tır. 

* Beyoğlunda Y eniçarşı cadde
sinden Calataaaraya çıkmakta o
lan F erik?y:inde arabacı Alinin 
idaresindeki 572 n"maralı yük a
raba11 istiklal caddesinden Tune
lc doitnı ııiden 1<>för ihsanın ida
r,.sindeki 2205 numaralı ol.,mobi
line Ç>trparnk hasara uğratmıştır. 
Ar:\bacı yııkalanmı!!'tlt'. 

Yarımşar maaşlarını 
a ama.dılar 

Yükıek Ticaret Mektebi muallim 
!erinden ço~nun hariçte de i,leri 
vardır. Bu gibilerin geçen ıene mck". 
tepten aldıkları maa;lann yrmsı Ma
liye V < kal~tinin verdiği bir karar ü-
2erine k ... ıiJmişti. Muallimler, DeY
let Şurası nezdinde yaptıkları müra
caat neticesinde müsbet netice alnut
lardır. Faket bu oefer de tabıi'8t ge 
tirtilinciye kadar 931 senei maliy~ıi 
bitmiı, muallimler bı\li kendilerin
den kesilen yanmıtar maaşlannc!an 
müterakim paralarını alamamı,lar
dır. 

Diğer taraftan yeni bir maddei 
kanuniye, yevmiyeli olup ta haTiçte 
iıleri olan muallimlerin muallimlik 
yevmiyelerini almalanna meaağ ve
rilmittir. 

Ancak Ticaret Mrktebi muallimle 
ri yevmiyeli değildirler. Bu muallim
ler, bu buıu•ta yeniden teıebbüıatta 
bulunmaktadırlar. 

• 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Dün geceki 
Cinayet 

(Başı birinci sahifede) 
caat ederek hOf&llllla talebinde 
bulunmuf ve nihayet talak karan 
uı almağa muvaffak olmuıtur. 

Karı&ını arıyor 

1 Dahiliye 
Vekilinin 
• 
izahatı 

30 bin çocuğa 
Aşı yapıldı 

1 (Başı birinci sahifede) • 
li Rıza Bey dedi ki: 

- Şimdiye kadar 30 bin ço-
(Başı birinci sahifede) cuğa atı yaptık. Haatalık zanne-

bat birçok fedııkirlıldarı icap ettirdi. dildiği gibi korkunç ve salgın bir 
Malümu alinizdir ki, Da!ıiliye Vek.a- halde değildir. Hele aon günlerde 
Jetinin doğrudan doğruya kendi büt- vaziyet daha ıayanı ıükran bir 

Calip, karıamın talik karanm çesinde 150 bin lira açığı vardır. Bu haldedir. 1932 ıeneai içinde 400 
aldığını oğrenince derhal Büyük nu eyyamı baliye tuarrufatı ile ka- kızıl hasta•• .. k_~ydedilıı~i~ti':. ~i.z ~
Bebekte Dereboyunda tepelerden patmağa çalışıyoruz. Bu sene de bö,. cap ed<;n butün tedabınmu;ı. •~tı
birinde bulunan evine ko§muı ve le bir açıkla gelmek illemiyoruz. Bu , baz ettik. Cene 1932 aenesı .'ç~
öldürmek makaadile kansını ara- nun sebebi de Dahiliye Vekaletinin ~e kızıldan 6-7 ".e~at kaydedılmıt 
mııtır. füli kadrosunun tqkili.tı kanunlan- tır. Mektep hancm~e kalan ~'!" 

Cani eve sirince kan11 yerine na müstenit olmaımdanclı cuklara da a,ı tatbık etmek ıçın 
baldızı ve 14 aylık çocuğu ile kar Tqkilat kanununa sör~ kaza •e tehrin muhıe!if yerler~nde ~fi ia
ıılafmıt ve baldızına ilk IÖzÜ ıu Vilayet teıkil veya ilgası cihetine t~syonlan le~ı! etmek uzreyız .. Ve 
oımuttur: sitmek icap ediyor. Memleketteki kaletten aşı ıçm serum beklıyo-

- Karon nerede? Söyle. buhranı muvakkat telakki ettiğimiz ruz. 
-Bilmiyorum. . için hunu da yapmağı tercih ettik. Eı Bunun üzerine Galip Bahtiyar 

- Saklama, sonra fena olur, babı mucibe olarak yem bedeli için Bey IÖz alarak kızıl hastalığmm 
hepinizi öldürürüm. de bunu gösterdik ve bütçye karfılı- daha tehlikeli bir vaziyet doğur-

Demit ve yüluek oeale tehdit- ğı konulmayınca hu kanunun tehiri- maması için mekteplerin tatil e-
lerde bulurunUftur. ni değil ilgasını iıtedik. Ve bir ta- dilmesini iıtedi. Buna lüzum ııörül 

Galiple baldızı araımda müna- mimle bütçe darlığı dolayısile yem mediğinden bu teklif kabul edil-
kata fiddetlenmif sürültüler harçi bed 1. ·ı · . I • · medi. 

. "d"I • b l B e ı verı eıD<veceğıni bi dirdik." E••t Bey de dedı" kı". ten •!ı ı mege af anmır • r. u u- "zab -
rada Galibin baldızı z~kiye Ha- . Bu.' . dab mütealop kanunu"? nı;t -Bu meıelede sahibi saliılıi-
nun: n tanbın en mer'iyeti kabul edilmıı yel ve ibtıaaa değilim. Fakat aıı· 

- imdat, can kurtaran yok tir. Bundan ıonra yeniden tam teşek- !arın daha fennı bir surette tatbi-
mu? küllü 50 nahiye terkili hakkındaki kini temenni edeceğim. Bilbaaaa 

D. b • ğ b 1 d kanunun tatbikının iki sene tehirine ·• l . l . im 1 • 
. ıye •1'"?1• a. aı ayınca ev dair kanun 13.yihaıımn müzakeresine ıgne enn emız o aaı meae eam• 

rıye sezen hır polı• kapıya sele- ha 1 Dab T V kıT ş··krü temaı etmek istiyorum. 
rek ııürültünün sebebini sorm0t- Ka' annuB §. .. alııyek de .' ..:. ki!' Sıhhiye müdürü cevap verdi: 

K ··'- Gal" p 1· ya ey ıo:ı: ara emış~ : A 1 f . b"" .. "k . tur. apıya ,..-.an ıp, o ıa "B k 1• b" t - ıı ann ennın utıln ı tı-
f d' · il • rt rt - u anun ma ı ır zarure zasınca yapıldığına delil olmak 
~a~ı:nı;~~tı:~:i;: e'tı:°eye~"k l nYeotkicaaeaimoelamlraekketeti.kml~f. !d.i~diıtir. üzre ıunu IÖyliyeyim ki aıı yapı-
il• L--- h" . kr ,__ IZID ıyı J are 1 30 ı.· k•-- . d' k a auuu te• ır etmif ve te ar ,... edilm . . . . . t k'-~I" an m çocu ~ ıım ıye a-

k · ak . • . eaı ıcın en ıyı eşe 11.u un d b" t k k ın· • ı b ul 1 pıyı apayar eve gmnı§tir. ta t kkü ... 11 •• ah" 1 ld "-· ar ır e a ı ame us e sa • 
Ca · kud b • h ld t k m eıe u n ıye er 0 Ugu• memiştir. Bu hususta emin olabi-

. nı . urmd" ~ hır lda e e.: na timdi de kaniim. Fakat, mali 
rar ıçenye onunca a ızmm U• k d b "d • k lirıiniz . ., 
zerine saldırarak zavallı kadını zaruret arşıam a u 1 an ana• Reü, bu mesele baklunda Mec:-

d" ki · d 1 k •t ausnuya mecburdur. Geçen se- liıin ki.fi miktarda tenevvür etti-
!"ıd·~· ":. tü~. yenn en yara ayara ne Meclisin ibramile evvelce ka-
o urmuf r. k _ _, • b 

50 
ğini aöyledi, müzakerenin kifay• 

nununu çı aroıgıınız u tam tini reye koydu, kabul edildi. 
Çocuğuna saldırıyor 

Hıuııu bir türlü teskin ed
yen katil odanın bir kenarmda ne 
olduğunun farkında bile olmayan 
14 aylık çocuğuna aaldınrut ff 
nafaka vermemek için maıum yav 
ruyu öldürmek makaadile ayağın 
dan yaralamııbr. 

Polisferle aıüaademt 
Sili.h sesleri üzerine etraftan 

yelİten diğer polisler, mühim bir 
vak'a karııamda bulunduklarını 
anlayarak kapıyı zorlamağa bat
ı,.mıtlanhr •• Çocuğunu yaraladık
tan sonra kanımı öldürmek için 
kudurmuı bir halde evin içinde 
dört tarafa saldıran cani poliale· 
rin evin etrafında toplandığını 
görünce eline tabancasını al'l.rak 
kapıyı art. klamıt ve alabildiğine 
alet edere.le kaçmağa batlamııtır. 

Klf.ranlıklar irindP 

te§Ckküllü nahiyeler mali zaruret 
kar,ısmda bütçede karşılıluız kal· Zabıta/ belediye 
dı. Yoksa ben eminim ki, her Da- Bundan aoura nıznamelerin di 
biliye Vekilinin ilk fırsat bulduğu ser maddelerine ııeçildi. Azadan 
zaman yapacağı it tam tetekkül· Mehmet Ali Beyin bir temennisi 
lü nahiyeler yap'lrak devlet ve vardı. Bu temenni ihtiyaca teka· 
devlet kudretini köylünün ayağı- bül edecek yeni bir zabıtayı bele
na götürmektir.,. diye talimatuameai ibzarma clair-

Bu İzahatı müteakıp kanun ay- di. Makam namına muavin Nuri 
nen kabul edilmi~ ve perşembe Bey bu buauıta bir komiıyonun 
günü topJ,.nılmak Üzre içtimaa ni- tetkikat yapmakta olduğunu, ihti 
hayet verilmiıtir. yaca söre yeni bir talimatname 

Ayyaşlar 
Çoğala yor 

(Başı birinci sahifede) 
şebbii&ile önümüzdeki pertembe 
günü öğleden aonra ıaat 16 da bir 
top:antı yapılacaktır. 

Toplanb münaaebetile Cemiyet 
umumi katibi Fahreddin Kerim B. 
bize fU izahatı verdi: 

bazırlanacağ:ını ıöyledi. 

Bakırköy f abrika.~ı 
Bundan oonra Bakırköy Çimen 

to fabrikaaının belediye ile olan 
ihtilafına dair takrir müzakere o
lundu. ~uri Bey dedr ki: 

- Mesele mahkemede olduğu 
için burada ııimdiden fazla bir tey , 
aöylemek doğnı olamaz. Hükme 1 
iktiran ettikten sonra vaziyet ta· l 
vazzub edecektir. j 

Calip Bahtiyar Bey fabrikalar- 1 
dan tiki.yet ederek yalnız kendi 
kazançlarını düıündüklerini, bal- 1 
kın aıbbat ve rahatını dütünmedik 1 

Komıu 

Bir kadın 
Kocasını boğ 

iJ Maksadı aşıkı 
rahat kalmakınıf 
Antakyadan Adana gazetcl 

yazılıyor: - Halepli Baıil ' 
isminde bir zat, karısı Alb 
bundan dört ay kadar evvel Sii 
diyeye geL .... iş ve ılenizdc yıka 
boğulmuş olduğu zannolunın<' 
Bir tesadüf eseri olarak bu ad 
bir cinayete kurban gittiği a 
mışlır. 

Ba.il Naccar, karısı Alberan'
likte bayramı geçirmek üzere Bi 
aa geliyorlar. Bitbasta Albenının 
de aııln vardır. Günün birinde 
karısiyle deniz banyosu yapmal< ' 
re Süveydiyeyc iniyorlar. Allı<l" 
evvelce tertibat almıı aşıkı ol•~n. 
dam, o civarda bir yere gizlennırl 
Koca kan denize girer girme~ 
gizlendiği yerden çıkıyor ve kıı. ılrJ 
bir olup zavallı Basili deniz içı~ ~ 
boğulduktan sonra kenara çıkarıP 
tarafa gömüyorlar. 

Basil bu ıuretle ortadan ı.al 
tan sonra Alberan feryat ve va,· 
lar içinde çirpınarak Bitbasa dÔfl 
yor ve kocasının denizde boğuldu_.. 
nu ilan ediyor ve Halebe aa'1Utı>J" 

Hain zevce bununla da kalmıY' 
iılediği cinayeti gizle-k için 1-1 ti" 
te kocasının ruhuna dini ayinler~ 
tip ebnek suretiyle herkesi inaıt fıl' 
acındınyor ve işlediği cinayet ı• 
suretle kapanıyor. 

Anıdan aylar "geçtikten sonfll ,
hayet seçen cuma Süveydiyecfe _. 
hilden seçen bir jandarma devrİ1~ 
orada mezara benzer bir toprak y• 
nı sörüyor ve ıüpbe üzerine aÇ~ 
olan topraktan çürümeğe yüı tıl 
muı bir ceıet çıkanyorlar. 

Hadise d~hal Adliyeye haber~ 
rilmiı ve cesedin üç dört ay "j,j 
denizde boğulduğu oöylenen f{a ..,. 
Basil Naccara ait olduğu teshil oır 
muıtur. 

Ş . d" b ""lh' . . f iri"' ım ı u mu ıı cınayetin a ,:ı 

oldukları anlatılan Basilin karı•• 
heranla aş•kı aranmaktadır. 

• 
Etem izzet 

Beyin kitap 
halinde çıkaJ1 
son romanı: 

Göz yaşları!. 
B'itün kitapçılarda var ır 

Karanlıkta ateş ederek kaçma• 
ğa başlay•.n katili polislerden bir 
kısmı takibe başlamışlar, diğer 
bir kı•mt da eve sirerek tahkikata 
batlamışbr. 

- Müakirat inhisar idareainin 
iatatiatiklerinin tetkiki bize ıu ne 
ticeyi verdi: içki müptelaları git
tikçe çoğalıyor. Maamafih, bizi 
memnun eden cihet, gençler ara
aında içki düşmanlığı cereyanının 
sün geçtikçe kökaalmakta olma
ııdır. 

!erini, fabrikalarm zehirli gaz· il•••••••••••-~ 
far netrettiklerini aöyledi. 

Tekrar eue dlJnüyor 
Karanlıktan istifade eden katil 

sirintili, çıkıntılı sokaklara dala
rak izini kaybettirmeğe muvaf
fak oluyor, kansını bulmak ve öl 
dürmek hırıile kudurmuş bir hal
de tekrar cinayet mahalline gele 
rek evin arka kap11mdan içeriye 
giriyor. 

Kanlı bir miJ.çadt>me daha 

Y efil Hilal Cemiyeti, içkinin 
orta yaılı ve geçkin vatandaılar 
Üzerinde gittikçe artan tahribab 
karı111nda yeniden birtakım ted
birler almak mecburiyetini hisset• 
miştir. 

Yeşil Hilalin yapacağı toplan
tıda içki hakkında bazı teklifler
de bulunacağız. içki aleyhtarlığı 

Nuri Bey cevap vererek fabrİ· 
ka bacalarının 15 metreye yüksel
tileceğini ifade etti. 

Hastahane ücrrtleri 
Bundan sonra belediye hasta

hanelerinde alınan ücretlere dair 
ubbat itleri müdürlüğünün tezke
resi okundu. Tezkerede belediye
nin her oene 50-60 bin lira zarar 
ettiği, ücret tarifeıinin yeniden 
yapılmaaı li.zımgeldiği, tirket Ye 

fabrika ameleoinden giinde elli 
kunı' ücret alınması şeklinin iyi 
tatbik edilemediği zikrediliyordu. 
Bu mesele tetkik edilmek üzre 
mülk.iye encümenine havale edil
di. 

Sebze hali 

Polislerin kendiıini takip ettiği mücadelesini artırmak için baJU 
ni ve evi bo~ bulacağım zanne- vesaitten istifadeye çalıtacağız. 
den katil tahkikatla meşğul polis- Meseli. ıinemalarda içki aleyhin
lerle ka~tla,ınca bir aaniye fafı· de bazı vecizeler neşretmeği, hal
rır gibi oluyorsa da tekrar ken· ka içki aleyhinde konferanslar 
diıini tnplayarak elindeki tabanca vermeği dii&ünüyonız.Bundan hat Bundan aoura muvakkat bir 
ile ateı etmeğe hatlayor. Evin için ka Maarif Vekaletine müracaat- aebze ve meyva hali intaaına dair 
de müteaddit aili.blar birden pat- la mektep kitaplanna içkinin fe- iktıaat müdürlüğünün tezkeresi 

-_ -------- - - · ı · ·-~ 
~ 1 

Heyecan ve sıkıntı yiı· 
ı.ünden uyıf\amış 

sinirteriniıi 
kuvvetlendirmek 
ic;in 

i I 

günde bir\ıa~ dela 

&romura\ 
·Knoll• 

hyor. Polisler büyük fedakarlık nahklarma dair fıkralar, hikaye- okundu. Tezkerede bugün böyle 
göatererek katili canlı olarak ya- ler konulma•mı rica edeceğiz. muvakkat bir bale azim ihtiyaç 

kalamağa u!:ratmıılar ve yeni bir bir;;:;~e ~;~! . .!eyi~..;~::" ka::; olduğu, bal yapıldığı takdirde be- I• 
cinayetin önüne seçmek için çalı§ mücadeleyi de proıırama koy• lediyenin her sene varidatının 100 lıtanbul Üçüncü icra Meın"' ..J. 
mıtlardır. Evin içinde kısa bir muştur . ., bin lira artacağı zikrediliyordtL ğunclan: Temamına 1400 lira (<r,,...-~ 
müddet devam eden müsademe Şehirde ani ve büyük bir bal in- taktir edilen Eyüpte Tekkeci tnl'!"..1 

§a•ı için iae 2 milyon liraya ihtiyaç k ,. 
neticesinde nihayet cani polisler Birinci Katalonya olduğu, timdilik 200 bin lira ııar- lesinde Otakçt.lar ıokağında e~ ı.,., 
tarafından atılan bir kurşunla file muvakkat ve 11bbi bir bal in- yeni 107 numaralı maa bahçe blr . 
maktu) düşerek CeZallDI huJmUf• meclisi intihabatı faStDID zanırİ bulunduğu İlave e- Ürgİr hanenin temamı açık arlı~ 
tur. Derhal vak'a mahalline ge- BARCELONE 2l A.A. _ diliyordu. Bu hal itinin tetkiki i· ya vazedilmit olup ıartnamesi fol 
len müddeiumumi ve Betiktaf çin bir muhtelit encümen teıkili .,..-. 
kaymakamı Şevket Bey gece ya· Birinci Katalonya parlamentcr kararlaftınldı. Bu encümen ..ı... 11/932 tarihinde divanhaneye #-
nama kadar tahkikatla m<>§gul ol su için yapılan intilıabata ait biye, bütçe, İktisat ve mülkiye en• edilerek 15/12/932 tarihine r11iitl ıı-
mutlardır • .Katilin polia Sali.bad- ilk neticeler, M. Macia'nın fır- cümenlerinden mürekkep olacak· perıemhe günü saat 14 den 16 Y~ JI 
din Efendinin nefaini müdafaa ha kaaı olan Katalonya ııol cenah tır. c1v lotanbul Üçüncü lera dairefl~ ,w 

Bir berber öldürüldü Hint mese!esi liude attığı bir kurşunla öldüğü çılarmın muvaffalayetini gös- Terkoaun deurl açık artırma ıaretile aatılacaJ<ll'"' ,, 
yapılan tahkikat ve tetkikat neti- termektedir. Bunları müteakıp Bundan sonra azad- Mehmet tmna ikincidir. Birinci artımı8~ ~· 

MERZİFON - Burada mis- POONA 21 A.A. _Hint an ceıinde teıbit edilmiıtir. Bu kan- mmtakacı sağ cenah fırkası gel Ali Beyin Terkoa hakkında verdi- ziyade lfkiz yüz liraya müşterı ç ı-
li görülmmeit bir cinayet ol· siklopedisi müdürü M. Katkar, lı hadise ve silah aealeri düu sece mektedir. Diğer fırkalar, bu i· ği bir takrir okundu. Takrirde Ter mJfhr. Bu kere en çok art~.f 
muş. Abdurrahman isminde bir neşretmit olduğu bir hicviyede Bebekte epeyce beyec- uyandır- ki fırkayı pek ziyade uzaktan ko•nn belediyeye devredilerek İt- zerinde bırakılacakhr. Artt~Y• :_,, 
berber güpegündüz dükkanın· Hint i•leri nazırı Sir Samuel mıştır. Tahkikata devam edilmek takip etmektedir. Kat'i surette letibneai hakkında bir projenin rak • • - de 7 b k t nat ""' 
da bo;?azlanarak öldürülmüı- Y tedir. Katilin hayatına mal olan yapıldığını, vaziyetin son saflıaaı ıçın yuz uça emı eıe4if' 
t" Abd h k Hoare'ın istifa etmesini iste- hu cinayetleri kan1ına ve r~•ğu teeyyüt etmeğe muhtaç olan ne halde bulunduğu •oruluyordu. ai alnur, müterakim vergi B .;ı· 
ur. urra man ço namus· mektedir. Mumaileyh, kraldan ,---- neticelere göre 85 meb'_usluk- Bu takrire selecek içtimada ma• rua•""" Vakıf icareıi mücterİY.• ı. 

lu, halinı ve herkese kendini na nafaka vermemek için yaptığı --. , .,.bil .,. 
sevdirınit bir berberdı', cı"nay- Hintlilerin ve İngiliz parla- tahkikat neticesinde anlatılmııtır. tan 66 ısını Lada grupu men- 1:fil:;~ cevap vermesi mDTafık sö- tir. Haklan Tapu aicillerile ıJiJ" 

~ mentoıundan müstakil olan aupları kazanacaklardır. intiha • t ki" al cald lar ile 
tin sebebi ve katilin hüviyeti de Ruznamede baıka maddt kal· mayan ıpo e 

1 
a 

1 .,ııiP' 
malam değildir. ınmaeıerin itimadını haiz nazır Tu··tu··ncül· u··k, batın tam bir sükUn içinde cere madığmdan perıembe gÜnÜ tek- a1a1radarlarm ve irtifak haJd<ı ,~ 

lar tayin etmesini istemekte- yan etmit olduğu haber veril· rar toplarulmak üzre içtimaa ni- !erinin hu haklarını ve buıuııil• ;ıV 
Yapılan tahminlere nazaran dir. M. Kalkar, Sir Samuel mektedir. Gece caddelerde do- bayet verildi. •e mesarife dair olan iddia!"'."'~ ~ 

cinayette bir kadın parmağı var Hoare'ın parasını lngiltereden Pulculuk! laımış olan M. Macia, geçenler ___ .... k___ tarihinden itibaren 20 giin ıçın ~ 
dır ve bu parmak bizzat makt11 almakta olması dolayısile bu tarafmdan .ı1cı,1anmı,tır. Bir yol azası rakı müıbiteleri!e bildirmeleri 1: ... iJ' 
lün bir tar.ıdığmın parmağıdır, halin her türlü bitaraflık, zama (Başı birinci sahifede) ~·- ROMA, 21 A.A. _ Bir ge- dır. Akıi halde haklan Tapn ~·;,. 
maktulün kardeti Halimin cina mru ortadan kaldırmakta oldu- zetmiıtir. Yuvarlak masa .;ntı"den do"'nen 52 genç fatı'stı•n oabit olmayanlar satı• Weliru."k •••• 

S h 
Müatakillen tütün bayiliği ya- ~· • •"' 

yet günü amsuna areket etti ğunu ve Hindishn'ı adeta bir pan ecnebilerin inhisar maddeleri konferansında binmit oldukları bir kamyon i· laşması"dan hariç kalırlar Al• ıtf 
ği anlaşılmıt• bu da bazı §Üphe- mÜ•temleke haline eokmakta satmalan da yasaktır. Bu gibiler, le Roma • Milano tren; arasın tarın iera ve ifla• kanununıın·(ıi ı.-· 
leri celbetmiıtir. Maktulün ka- bulunduğunu ilave etmektedir. dükki.nlarında batka ıeyler sata- LONDRA 21 A.A. Yuvar- da Roma civarında bir satıh zuncu maddesi ahkamına te!ıa...-' 
rısı tevkif edilmiş, Halimin' de M Katkar, bu hususla tatr.'in bileceklerdir • ., lak masa konferansına i~tirak geçidinde bir çarpışma olmuş- ..-ket etmeleri ve dıtba fazla y• p~ 

ADAP AZAR (Milliyet) - derdeatine. teşebbüs o.lunmuş· edilmedi fi tal«lircle mahke.ne- ÖITT-endiifimize söre, kanunun edecek olan 13 yeni Hintli mu tur. 11 ki•i ölmüs, bir çok kim i almak iıtiyenlerin 31/1726 d~s t 
Karaaiaç dijıbhiL.....!m!!..!ahJı!allll~es~il!:ı.SIA,.J..ı.ııı.ı:..:Iahkilı;a.1A..üııuı:ı.miise.U..ul.J.J. ........ ....;;....~·.-_·L•~· ...... ~...::.~~......J~ınıv::!::~en~·~ta~t~b~iki~·~y~eu~·~b~a~k~km~~da~be~le-!:_.l-....,._~..,. ...... _._,.:_;__._:_ _ _:.__..;:::_ı.._;,;;.;.;...:.;;..:;~Y~;;;;:.:.ii.:-::.:.:....:ı;:::::...::.::::.._..;...;;,,;;.;~;;.;;~.;.;;.:... _ _....,...ız;;._.. 



İat. Mr. Kumandanlığı 3 üncü kolordu 
Satınalm• kom. i1An1an ilAnlan 

1 
[ Ordu sıhhiyesi için 5000 ki- Kolordu ve birinci fırka kıta 
~kı pamuk saf pazarlıkla satm atı ihtiyacı olup pazarldda ıa
dınacaktır. Pazarlığı 22-11- tm alınacak olan 15,000 kilo 

~ 932 salı günü saat ıs te T opha kırmn:ı mercimeğe talip çık
• Dede Merkez kumandanlığı sa- madığından ihalesi tehir ile 
; ime.ima komisyonunda icra 1a- 26-11-932 cumartesi günü saat 
· lınacaktır. Taliplerin 9artname 16.30 da yapılac.ıııktır. Taliple

ıini görmek için sabah saat 9 rin vaktinden evvel müracaat-
dıı.n 10 il kadar her gün ve pa- 1 lan. (958) (6170) 
ı..rlığa iştirak için de muayyen "' * • 
tal-tinde komisyonda haztT btt- Birinci Fırka hayvanatı ihti 
!unmaları. (291) (6129) yacı olan 45 ton yulaf pazarlık-

" • * la satın alınacaktır. lhalesi 26-
l'?OO adet karyolanın boyan- 11-932 cumartesi günü saat 

ması saat 10,30 da l 14,30 dadır. Şartnamesini gör-
200 adet karyola somyası ima mek üzere her gün ve münaka-

livesi ı<aat 10 da. saya ittirak için o gün ve vak-
K .. leli Lisesi ihtiyacı için yu tinden evvel komisyona müra-

k.rıda yazılı malzemP.ler ayn caatları. (954) (6168) 
lyrı pazarlıkla yaptırılacaktır. "' ,,. "' 
l'azarlıklarr 23-11-932 caraam- Kolordu ve birinci fırkanın 
ba ı:ıüııü hizalıınndaki ıaııtler- ihtiyacı olup pazarlıkla satın a
de Tophanede Merkez Kuman lınacak olan 63,000 kilo pra~a. 
da..,!ı~ı SRtın ıolmıı komisyonun 25.000 kilo lahana. 37,800 kilo 
dıı. icra kılınacaktır. Taliplerin ıspanağın kat'i ihalesi 22-11· 
l•rtnamesini 2örmek için saat 932 salı günü saat 15 te vapıla-
9 dan ona kadar her gün ve pa cağından taliplerin vaktinden 
~lıjla i,tirak için de muayyen evvei hemen ~omiıyonL-muza . 
j.ıttinde komisyo00ıı hazır bu müracaatları. (958) (6172) 
llnmıılan. (289) (6127) "" " * 

* • • Çatalca Müstahkrm Mevki 
Y eşilköy Hıwıı Makinist ihtiyacı için 1000 kilo benzin 

~e1<tebi ihtiyacı için 10 kıı.!em ve 140 kilo vakum yağı pa~ar
<ıtlık sebze aleni münııkua su lıkla s!\tm al111ııcak\ır. İhalesi 
l'etile sııt•n alınacaktır. Münıı- 27-11-932 pazar günü aı>at 15 
kasası 6/12/ 932 salı giinü ıa· tedir. T ııliplerin vaktinden ev
't 14 te Tophanede merkez vel komisyona mürRcııııtlıın. 
ktınıandanlığı aatmalma komiı (955) (6169) 
tonuncla icra kılınacaktır. T ıı- "' "' "' 
~!erin ıartnameaini göl'lmlk K.O. kıt'alan ihtiyacı için 
!çın saat 9 c:lıın ona kadar her 200 ton un kapalı zarf!" mü
Jiin ve münakaaaıına İştirak nakasaya konmuştur. İhalesi 
için de muayyen vaktinde ko- 26-11-932 cumartesi günü sa· 
llıiıyonda hazır bulunmaları. at 11,30 da yapılacaktır. Şart-

(274) (6034) namesini almak isteyenlerin 
• • • h er gün ve münııkaaaya işti-

Maltepe Liıeai ihtiyacı İçin rak edeceklerin de vakti muay 
'1so takım maa •-u~ elbise i- d 1 -- r -r yenin e komisyonumuza müra 
""; münaka~a suretile imul et• caatları, (914) (5844) 
tlrilecektir. Münakaaaaı 3-12-
!32 cumartesi günü ~aııt 15 de 
• Ophanede Merkf'z Kumandan 
!•ğı Satmaln>ıı K..,m;avonunda 
lcrıı kılı11acaktır. Taliplerin nü
~une ve !ıı.rtnamesini görmek 
">in her .şıün Mllt 9 dan ona ka
d~r ve münakaıasmıı iştirak i
~ de muayyen vaktinde ko
ltıisyonda hazır bulunmaları. 

(247) (5929) 
••• 

Kuleli Lisesi ihtiyacı için 
1680 tııknn m"" ıerpuş elbise 
lcanıılı zarf ıuretile imal ettirile 
t.ekfr. Münııkaaası 3-12-932 
~arteai günü s!\ııt 14 de Top 
"•nede Merkez Kumandanlığı 
lttmalma komisyonunda icra 
lcılmacaktır. T ııliplerin nümu
lle ve 9artnamesini görmek için 
•aat 9 dan 1 O a kadar her gün 
te münakasaya istirak için de 
llrt~mesi veçhile hazırlaya• 
~klan teklif mektuplann1 ihıı
"' tününün muayyen vakt:n
~ ""el komisyon riyasetine 
terımıeteri. (246) (5928) 

••• 
Erzincan Orta mektebi ihti-

"' * * 
Kolordu ve birinci fırka kıta

atı ihtiyacı için 3000 kilo gaz 
yağı pazarlıkla satın a!ınacak
tır. lhalesi 23-11-932 çarşamba 
günü ıaat 14 tedir. Şartnamesi 
ni görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya iştirak etmelt için o 
gün ve saatten evvel komiıY<>" 
na ·mürııcııatlarr. (952) (61SS) 

• * * 1 
Üçüncü Kolordu Topçu tabu 

runun Davutpaşa kışlasında 
100 araba gübresi aııtılıktır. 
İhalesi 23-11-932 çarsamba gü 
nü saat 15,30 dadır. Tal iplerin 
vaktinden evvel komisyona mü 
racııııtları. (9Sl) (6140) 

~ . . 
Kolordu ve Birinci fırka kıt' 

alan ihtiyacı ot.? pazarlıkta 
bu!Ull1ln 66000 kilo patatese ta 
libi tarefındıın teklif edilen fiııt 
pahalı görüldüğünden, ihalesi 
23-11-932 çarşamba günü saat 
16 ya tehir edilmistir. Taliple
rin vaktinden evvel komisyona 
müracaatları. (950) (6139) 

t~ için 1200 metre harici el- • • • 
~lik kumat kaoalı zarf ııure- Kolordu 1ataııtmın ihtiyacı 
tile ''tm almacııktır. Münaka- r olup pazarlıkla satın alınacak 
laaı 3-12-932 cı'Dlarlesi günü olan lSO kilo çaya talibin tek-

l(~t 11 de Tophanede Merkez lif ettiği fiııt pahalı görüldü
•11tına:ma komisyonunda ic- ğüııden ihalesi tehir edilmittiı·. 

tl lalmacaktır. TaliplPrin nü- ihale 23-11-932 çarşamb'l gü
'-111ıe ve ıartnamelerini gör- nü saat ıs te yapılacalctır. 
:,'1e'k :.,;D aa~t 9 dl\n 10 ıı kadar Taliplerin vaktinden evvel ko
:oıer giin ve müırakuaya istirek misyona müracaattan. 
~hı de prbıamesi veçhile 1ıa- (948) (6137) 
tırlayacaklan teklif mektuplan * * • 
~ "'81e ıünfuıün aı:uayyeu vak Kolordu ve Birinci fırka kıt ı 
Iİtadeıı evvel komisyon riyaseti alıırı ihtiyacı için pazarlıkla sıı 
ile vermeleri. (342) (5908) tın alınacak olan 3000 kilo kır-

" " • mızı mercimeğe talip ç1kmadı-
~l 7 adet fildekos fanila ğından ihalesi 23-11-932 çar-
~ adet yüz haYlusu ,unbıı günü saat 16,30 ıı tehir 
' 10 adet ketP.11 mendil edilmiştir. Talipl.-rin vaktinden 

Askeri Tıbbiye ve Baytar evvel müracaatları. 
~!eri ihtiyacı için yuka- (947) (6136) 

-.·-~ - -
Tasarruf, Dirlik 

BirKumhara 

Her 

• 

Ve Düzenlik 
Kaynav d r. 

Istanbul ve Trakya 
Ş ker Fabrikaları 
TÜRK AN NİM ŞİRKETİNDEN: 

A ~pullu ~eker f abrikasıııın İstanbul depo. 
)arından kri~tal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şel~e- leri atideki fiatlerle her isteyene 

bin kilodan eksik olmamak üzere sahlır. 

z, kilo u 36,ıs kuruş 

Çuvalda küp, ki osu 381I2 kuruş 
San ıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

• 
i tal t 

Taşradan vuku bulacak şiparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödt:nmek üzere derhal gönde. 
rilir., Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri roterse 

sigorta ettirilir. 

Adres: f stanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: İstanbul Şeker· Telefon: 24470-79 

ah ihtiyacı olup pazarlığa kO" 
nulan 100.250 kilo bulgur ta
lip çı1anadığından ihalesi 26-11 
932 cumartesi günü ıaat 16 ya 
tehir edilmiştir. Taliplerin vak 
tinden evvel komisyona müra
caatları. (945) (6134) 

'Vakit ve aaatinden evvel teklif 
ve 1267 lırau.- •P.minat mek
tuplan ile komisyona müracaat 
lan. (1011) (5599) 

• • • 

BASAN ımvYET 50R1JBU 

"ıda yazılı malzemeler pazarlık 4 "' "' 

'- •atın alınacaktır. Pazarlığı Çetalca Müstahkem mevki * • • 
~11-932 cumartesi günü aaat ı kıt'aları ihtiyacı olup acık mü- Çetıılca Müıtahkem Mevki 

Çatalca Müstahkem Meviri 
kıt'aları ihtiyacı olup açık mü
nekasadan ihalesi tehir edilen 
5800 kilo kınnaı mercimek i
çin talip çıkmadılmdan teknr 
tehir edilmi.Jtir. lbaleai 26-11-
932 cumartesi ırünü ıaat 15 te 
yapılacaktır. Taliplerin muay
yen günde ve vaktinden evvel 
komisyona müracaatları. 

1 

lat. Aaliye Malıkemeai Dördüncü 1 P-----------
Hukuk Dıünaindeo: Maclam Katina 1 ~t. r .l(f,:,t.r- A lN 
Dın Agpa..,.a ve Froso Te Zoi •e iz .. Mnkea acenta : 0.lat& Jo:öpnı 
maro ve Olempiya ı·e müteveffa Li- >Afi B. 1S6J. Şube A Si ılc~· 
yageryanm kızlan Katina ve Marika l(llhllrdanrade huı ı. J740. 
zimmetleriade alaı:aiı olma 2500 li
ranın hü"- tabailj talebine müto
dayir davanın 17 /111932 tarihli ccl
.ei tahkikatında: bunlardan M. Zoi 
ve M. lzmanoya ilanen telıliiat yapıl 
dzğı halde celmedilderiadca hakların 
da gıyap kararı ittihu edilmİJ ve iı
bu karan gıyabinin ilanen tebliğine 

karar verilmiı ve tahkikat %2./12 / 
932 perşembe günü saat 14 ondörtde 
talık kılınmıı olmakla o gün gelme
dikleri yeya vcla1 göndermedikleri 
takdirde tahkikatın gıyapl nnda icn 
ore ikmal olunacağı ilin ol-r. 

ZAYi - 10.~ _ __., buausi o
t_....,.1imin plakumın birini zayi 
ettim ve diğerini de aeyrisl!fere iade 
edeeeğİm>!en hükmü olmadrğı ilin 

iZMIR - PİRE - İSKENDE
RIYE POSTASI 

(EGE) ~ ikinci teş· 
rın salı 11 de 

TRABZON POST ASI 

{Cumhuriyet) 
23 ikinci teşrin 18 de Ga· 
lata Rıhhmm ~an kalkarlar. 

Dönüşte Tirel:olu'ya da 
uğrar. 

ZMİR - MERS.N POST A5l 

ANAFA TA 
~urJlyu.~--------- 23 ikinci leşrin çuşaJJba 

Gelenbevi mektebinden alını, ol 10 da İdare rıhtım ndan 
duğwn 56S numaralı taa.rJ.nameyi kalkaT. 
zayi ettim. Hükmü yoldur. 58 Lôıfı. ı :..-11111sıı:ıam-mııımzııı•~ 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu ke~idede büyük ikramiye 

50,000 Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

ki{İyi zengin etmittir. 
Fırsatı kaçırmayınız 

f ştirak ediniz .• 

TRAMVAY ŞİRKETİ 

EVKAT TARİFESi 
1932 aene.<İ ikinci Teırin 20 inci cünündea itibaren 

ilinı ahire kadar mtıteberdir. 

tik s·on 
No HUDUT HAREKET F aıda Hareket Hareke-t 

Sut S-ı 

10 SiSLi - TONEL 1 Şittidıen - Tem.ele 
Tüa.&clHı .. Şl,1i7e 

:r 6' 
12' 

"" "' "' 1'I 

11 KURTULUS -TONEll 

12 HARBiYE - FATiH 1 
14 MACKA • TONEL 1 
16 TAKSIM - SiRKECi 1 
16 MACICA - BEY AZIT 1 

~ - MACKA - E.ONO 
~ 1 

1 17 SiSLi • SIRKECl 

18 TAKSIM - FATiH 1 

Kartul .. taa • Tüele 
Tünelden - Kurtıduıa 

Harbiredea • FatiM 
Fatihten • Harhiyef~ 

Ma.ç.k.adaıa .. Tilnele 
Tü.old• - lleçb71 

TakN.da. .. Sir&..Kire 
Sirkecidea .. Takaim.eo 

Ma.eb.d.•• .. Beyaıata 

B.,.aaıtt&a .. M.çlıı.ara 

M.çkadall .. E. Önü.ile 

L ;;.a.ı.. . ~Fi 

.şitlid• .. Sirkeci.,.. 
Sirkeciden. - Şifli7e 

Talui.mdea. •Fatih• 
Fatibtea .. TaksitDe 

zı· 

8' 
12· 

Z2' 

,. 
il' 

6" 
13' 
28' 

9' 
ıo· 
19' 

•• 
ı&' 

13' 
25' 

J9 KURTULUŞ· BEYAZIT 1 ıc.....ıottaa - S.7...ta 

Betr- • ıc......ıata 

1' 
14" 
30' 

- KURnJLUS - E.ONll 

~ 22 BEBEK - EMiNÖNÜ 1 
ı.; 

"' 
'.:( 23 ORTAKÖY-AKSARAY 1 
... 
~ 34 BESIKTAS - FATiH 1 

~ 32 TOPKAPI - SIRKEC:ı 
llO 
c 

1 r- 33 YEDIKULE - SIUECI 

"" l'1 
llO 
~ 

37 EDIRNEKoAPI-SIRl:ECl 1 7 
~ 
~ 

K.W'talutta. • E.Ö11ıürıe 19' l t • 
E.ö..-.ı. - ıc ... ıalvta 21' 

B. T.,ı.. - Bobeie 
" .. L öniiat 

Bebekten .. • 
E.öaiiadeD. .. Bebei• 
B.belı:ten. .. 8. T •ta 

Ortaköyd- .. Abaraya 
AJr..ara,.daa - Orta.kö7e 

s .. lktaıtuı .. Fatih• 

F'atihtn. .. B. Tata 

Aluara,.dan .. Topbp.tJ• 
T opkapıclan .. Sirkeciy• 
Swı..cw.. - Toı*eP•T• 
Topkapul.aa .. Ak5araya 

A.k•arayclaa .. Y aclikuleye 
Y ed.ikul .. _ • SirllecİJ'• 
Sirkec:id .. - Y eıclikule7e 
Y a·· 'r lw • Alıra...ara,.. 

A.kNf'&J'dan-Edirttekapr7a 
Edirnob..,ı....Sirbci,,. 
Sirkec.id .. -Ll&ra.ekap17a 

10' 
20' 

zs· 

r 
ıf" 

8' 
9' 

17' 

,. 
11' 
ZZ' 

60' 

6" 
12" 
22' 
60' 

8' 
ıı· 
"111 

Edi.r...lrerc'--A.bara7e 66" 

6.30 24.20 
uı 2440 

20.27 23.45 
20.49 24.07 

6.00 ı.os 
6.08 t.03 

zo.zı ZJ.56 
20.40 2U8 

7.llS 19.00 
8.o:ı 19.22 

6.30 21.14 

&AO 23.3ı 

7.00 19.35 

1.28 20.03 

6.25 19AS 
6.57 20.17 

7.12 19.01 
7.SO 19.39 

6.30 2Ul9 

1.1s :!A.54 

7.03 19.39 
7.34 20.10 

808 - .-
6.;.0 -~ 

li.30 Z.C.45 

8.SO 1.30 
-~ 2.08 

~.00 19.48 
6.44 !O. z 
6.80 20.3.1 

7.32 Zl .16 

8.16 - .-
1.30 ı.oo 
7.0Z 1.3% 

2.0<t 

ti ız ~ 
ti.30 24.56 
7.14 1.31 

2.,()j 

il.Ol 
8.30 1.00 
1.00 1.30 
~- 2.UO 

Çorum Daimi Encümeninden: 
Çonam Memldret hutıhınesi.niıı 520 lira 95 K. bedeli tah

minli Rontken cerrahi ııöa ve laboratuvar alitile 1033 lira 45 
kauıq t.bmini lwlelli ecuyı lômyeviyesi 31-10-932 tarihind
itibuea bir •J ıaiiddetle mijubn,. komalm.uttur. Münakaae 
müddetinin hit11nmclı lı:at'i jhele1eri Çorum daimi encümeni ka
leminde yapılacaimdan bunların tarbıame ve listelerini ııönn~ 
isteyenlerin Çorum ve lıtanbul Sıhhat Te lçtim•i Muavenet Mü
dürlüklerine müracaatlan ve cazete ilia üuetlerinia de müteah
hide ait olduiu ilin olUDUr, (6004) 

(940) (6117) 

4 te Tophanede merkez ku· nakuaya konulan 86.000 kilo ihtiyacı oluı> pazarlıta koııu
lıı•ndanlığı N1tmalma komisvo ı• un icin talibin teklif ettiği fiat lan 7500 kilo pırasa, 6900 kilo 
~da icra kıl~a~ktll'. Talip- pahalı görüldüğünden bir haf- lahana, 4500 kilo ısoanak, 9900 
ttiıı tartnamesını gönnek için ta müddetle ihalesi tehir ile kilo patatne talibinin teklif 
'-hah 9 dan 10 a kadar her gün l 26-11-932 cumıırteıi gunu ıa- ettiği fiat pahalı görüldüğün
"" pazarlığa i9tirak için de mu- at IS te yepılacaktır. Taliple- den ihalesi 23-11-932 aaat 16 
~YYen vakitte komisyonda ha- rin vaktinden evvel komisyone da yapılmak üzere tehir edil- t defa 1 latanbul Yecliaci icra M-urlu-
ır bulunmalan. (294) (6159) müracaatlan, (949) (6138) miştir. Taliplerin mueyyen gün • • • J/1-. birinci ne\'İ va tundan: lıtanbul'da Caferiye banm-

• • • * " * ve saatten evvel kom\ıyona mü Süvari alayı ile fırka efradı Zalı -ımı. kllnoıllılı, "'" Pi '• ıWnar, ucuz bir brq 1 da 11-12 No. lu dükkanda borçlu A · 
b Ordu ihtiyacı için 7000 kilo C.talca Müstahkem me.-ki racaatlan. (943) (6132) için 130,000 kilo kara değirmen 1 ..,...,., lcamitı. aınir, .,.,..... -" 1- bıçağına malik rapoğlu Anaataa efendiye ait mabte-
,jlya çemberi pazarlıkla satm kıt'elıın ihtiyacı olup açık mü- • • " unu kapalı zarf usulile münakıı I lıutalıklanncla IMlrau "'~ ............ ı olmak isterıe- lif mıırka ayoıldı dikit m•kinelerinin 
•nacaktır. Pazarlığı 27-11-932 nakaaadıın pazarlığa konulan Konyadaki lotaatın ihtiyac. saya konmuştur. ihalesi 7-12- ı r-----------=~ niz yeni satılmasına karar orerilmit olmakla 

:ilıar günü '"at 14 te Topha- 8000 kilo bulgura talip zuhur olan (1.676-000) bir milyon al- 932 çar~mba günü saat 14 te' Göz Hekimi tarihi ilandan üç gün zarfında daire-
t d., Merkez Kumandanlığı sa etmediğinden ihalesi 26-11- tı yüz yetmiş altı bin kilo me. yapılacaktır. Şartnamesini al- •• AA. @§ ~ mizin 932/1490 No lu doıyaıma borç 
ı'Iıalına komisyonunda ;eril kı- 932 cumartesi günü sMt 15,30 şe ndunu kan~ı, 7 ,.rf usulü ile mak isteyenlerin her gun mü- P ROFESOR '~ ~ la tarafından borç ödenmediği taktir 
'llacd:tır. Taliplerin izahat al- I' tehir edilm;•t;r, Taliplerin ,..üııakaaaya konulmuştur. Iha nakasaya iştirak edeceklerin oe 1-U><': de tebri halin 4 K. Evvel 1932 nci cü 
§~~~ç~ ~erdgün ve pazarlığka vaktin

1
den evvel koınııyonıı mü lesi 22 \lr 9~2 salı gü valti mueyyeninden evvel (Ka D! ES"'J pınşJ\ • - nü Allt 12 de mah•lli mezkôrda 11 

liıı ""' 0 r C'ın e muayyen va •

1 

racaat arı, (946) (613S) nü saat 15 te yapılacaktır • .Şart ğmnanda) satınıılma kom11yo • n . ft brq bıçağını sabn alınız. 12 No. lu c!ükki.n dahilinde hazır 1 
Ilı de komisyond hazır bulun- • * * namesini görmek isteyenlerin nuna müracaatları. 1 - 6ABIALl - lunacak memuru tarafından ac:k ar 

alan {?fi~\ ,~,~~\ ı..-~..::...~.--G-ı.....;.~~~----~-----.L'ILO:lı.J.l.J...l;Q';!.2l...Jl-...d~~N!JS.1.A~R~Aa_s;~Aı.e-'l~S~l ıN~~~6~&~..J..L__~...ı~ıı.ı._ııııı:ta~L..~__;Ltııı:mıuı. .... ..w. .... iM.iiliıoı....ı. ......... __ _ 



MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 1 O O , O O O Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA • Şubeıi 1SKENDER1YE 
TORKIYE iŞ BANKASI taralmdan tesis edilmiftir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET 1ŞLERI YAPMAKTADIR. 

ISKENDERIYE de sablmak üzere -ten mal ıönderenler, 

hesabımıza, TORKIYE iŞ BANKASI tuhelerinden 

avam alalıilirl•. 

En iyi fiyatla, - u ..,..raf ve lmmityonTa emin bir tımıtle 
it ırörmek ittiyenlerin MISIR iŞ LIMITED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adreti: MISIRIŞ-ltkenderlye 

İstanbul Ziraat 
Bankasından: 

•umar••• 
l 

2 

3 

4 

Beyoilu Kamerhatun M. Al
çılcmaz tokak 
Beyoflu Kamerhatun M. 
Kinız tokalı 

Beyoilu Kamerbatun M.E.t 
ki. Eleni yeni Çakmak 
Beyoila Kamerbatan M.Pet 

kirci ıokak 
5 Beyoflu ıc-hatu• M. 

Peıkirci tokalı 

16 hane ) 

Hu • .,.. slre m.u

.. mmea loymed 

18 dükkin) kiiir tamamı 8000 
44 hane ., bitte 1/2 1500 

ıs ı.an. 

12 .. _ 

14 dükkb 

41 hane 

• • 1/2 2000 

,. .. s;ızo 1oa 

... 1/4 875 

Bede:i ihale ve pey akçeM nakden yahut gayrimübadil bono
sile öderıımeık üzere yakanda yazılı Rum firari emvalinden 1 SITa 

Yeni 

ASPİRİN Paketleri 
bulabilirsiniz. 

Cepte ta91mak için hem daha 

kolay, hem daha temizdir. 
Bu yeni ambalı\j sizi kıymeti ol

mayan baı;ka mamul&t almaktan 
korur. 

20 ve 2 tabletlik ambalAJlar içinde 
her yerde bulunur. 

.ı..imbalanm'ı de~iştirdiginiz Yakit 

INİWAT ''M T '' 
. '• ~ . 

Dr. 1 H S A N S A M l 

İSTAFİLOKOK AŞISI 
.tafilokoldardan mütevellit (er
ıcnlilr, kan çıbanı, koltuk alb çı
banı, arpacık) ve bütün cilt hu
talıldanna karşı p•k tetirli bir 

atıdır. Divanyola No. 189 

ı Beykoz l\.aza,,;ı .. ~aımüdürlüğunden: 
j A. Kavak Mirtah Mehmet Efendi mahallesinde 21, 23, z5. 

'/:1, 29 Ye 20 numaralı haneler üç MıDe müddetle icara rapteda· 
mek üzere yapılan müzayedesinde talip zuhur etmediiinden 'J!J 
Te,riniHni 932 salı günü ihale edilmek üzere bir hafta müddetle 

1 

temdit edilmiıtir. Taliplerin yevm ye saati mezkUrda BeykoS 
Malmüdürlüğüne müracaatlan. (6J63) 

Türki~re Cümhuriyet Merkez Bankası 
17 İkinci Teşrin 1932 Vaziyeti 

AKTiF PASiı<' 
numarasındaki gayri menkul kapalı zarf ve diğerleri açık artbr- ı 1:1••!!!1!!1!5ll•IE;!!!!!!i!!!•--3lll!!!!!Ei•-!8!!i!!!!lilll!!!!!!m•lll!!!•l•-~~--~ı;;;;;;OE;&;iiiiiiiiiiiil••1&ii!!!•a!!!5!!•!i!!!!l!!!!!!l••••!!l!!!!!!!!!!!!li~~-~~BI., 
ma suretile tartnamesine tevfikan aatııa çrkarılmrıtrr. Şartname Lir" Lira 
mucibince teminat akçesini de ihtiva eden kapalı zarflann Htrı Kasa Sermaye 15.000.000, -
günü olan 24-11-932 Hat 14 de kadar bankamızda müteıekkil sa_ Alnn ufi ltilog. 10.161 ·869 ı L~rt 14.248.379,91 Tedarildeki Banknotlu 
bf komisyonu riyasetine tevdii muktazidir. Açık arttırma ile aa- Banknoı _ 8 750.010.- Dtrub ı tdllcn •vrakt nıkdy• f58.74&563,-
blaca.k o!an diğer emvalin müzayedesi yevmi mıezkarda aaat IS Ufaklık , " 511.114,1~ 23.509.504,0l Kanonun 6. n 8 inci maddelerine ıe'rflku 
te icra olunacaktır. Arzu edenlerin yüzde yedi buçuk pey akçe- f· -------ı vaki ı•dlyıı -8.473.563,-

.lerile müracaatlan. Şartname banlca kapısına asılmıştır. (5779) D•bHdeld Muhabirler ! Lira 
5
Al'lS

2
7',02 Deruhte odlltn nntı noktfyt bakiyesi 155.275.000,-

Alun ufi kilo(. 8.848-205 Ku•ılı .. ll•am .. alan olutk tedavüle 'IU: •'11• ı_u_r_a __ &_68_8._000~·---ı - Ttirlt Llruı " 327.783,17 !!.740.610,19 • ~· r 
f 63. 963.000,-

Devle+ Demiryolları idaresi ilanla r1 

Eskiıehir istaayı>nuna bir sene zarfında gelecek maden k~ 
mürlerinin tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla münakasıuı 7 bi· 
rinci kinun 932 çarıamba günü saat 15 te Ankarada idare mer
kezinde yapılacakbr. 

Tafsüat Ankara, Eskitebir Ye Haydarpafa veznelerinde bi-
rer liraya aablan ıartnamelerde yazılıdır. (6046) 

Sıhhi esbap c'alayısile yalnız hayvanat resmi olarak aarf 
ve istihlak edilmek üzere Beled:yf'ce l:oyattırlmış olan 
"58150., elli aekiz bin yüz elli ki.'.ogram buğday ıatılacakbr. 

isteyenlerin 26-11-932 cmnartesi günü saat 14 te Hay· 
clarpaşada Liman ve Rıhtm Bqm'jfettifl'.ğinde yapılacak 
açık arttırmada hazır bulunmaları i in olunur. (6109) 

Harfçteld M'u.habirlen· 

Albna ıabvlll hbll dövizi• 

H 1f11e T•hYfilerb 
I 'erubte •41len cv11lu nıitlye brıılı~ 
Kanunun 6 ve 8 lnd mıddderlııı ttvfjku 
\iki ıedlyıı • 

Ctizdan 
Scncdaı 

Eahım ve { Deruhte •dUen nrakı nıttln 
Tıbvlllt klrşılığı { itibarlkıym•tl• ) 
Ethım ve Tıhvl tı 

Alhn ve Döviıı lzerine avana 
f. fsıedariar 
Y.uhtelif 

1 
Ura 1~8.748.563,

"- :ı..ı;o:ı.563,-

Lira 5. 716.826,69 

1 "ll?.125.825,
" 9~5.000,-

333.938,92 

155.27.~.ooo.-

88.797.651 ,69 

19.857,58 

4.521.695.03 

1.528.354,02 

Vadeaiz Tevdiatı 
Döris meYcluab 
llub.telif 

10.649.133,20 

957.396,<lf 

84-156.576,78 

H4.726. I06,4b Yeldbı n4.726.ıo6,46 
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Yeldin 

Mahalle ve mevkii Sokafı No.tı Cinıi 

llahçekapıda 4- CÜ 2-ci kabnda 4 Oda 
Vakıf hanın 
Kaaımpapda Seyit- Cami ittia- 41 Düldoin 
ali çelebi !inde 
Bqiktat Dikilitat .. 1-2 .. 
Dayehatun Hamam 7-9 Depo 
Çelebi O. Aliettin Tahmit 78 Ardiye 
Şehzadebatı Kalea- Direkler 38-46 Dükkin 
derane aratı 

Çarşı Kürlıçülw 31 " 
Tahtakale Rött- Papatoflu 22 Maiaza 

'""' Beşiktaf Dikilitat 6 Dükkan 

Mahmutpaıada Saltan oda- 15 Sultan h-.. 

lan nmda oda 
Aksaray Eynebey Tramvay Bekir Pata 

Mahmutpafll 

M. maballj 

Nura- Cami nluounda imaret ma
halli 

Müddeti ican 
933 tenetİ Mayıt ... 

7..ine kadar. 

" 
.. .. .. 

" .. 
.. 
,. 

,. 

93! 

• .. 
.. • .. .. 
" .. 

" 

.. 
• .. 
.. " .. .. 
.. . 
.. •• 

osmaniye 
Unkapanında Arabacılar Papazoğlu • .. .. 

meydanında cami mahalli 

Balada mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlak hizala. 
nndaki mUddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmut
tur. lhale!eri Teşrinisaninin otuzuncu çarıamba günü saat 15 te 
yapılacaktır. Taliplerin yenn ve saati mezkiiFda kadar Evkaf Mü 
diriyetinde Akarat kalemine müracaatları. (5944) 

Beykoz Kazası Ma müdürlüğünden: 
A. Kavağında Mirıah Mehmet Efendi mahallesinde senevi 

84 lira kıymeti mubammeneli boğaz muhafızlığı binası üç sene 
müddetle icara raptedilmek üzere evvelce müzayedeye vaz ve 
ihalesi icra edilmit iae de talibinin nükul ünden dolayı 22 T .sani 
932 den itibaren yirmi sün müddetle yeniden müzayedeye çrka
rılmıttrr. Yevmi ihale 13 Kinunuevvel 932 aalr günü saat 13 te
dir. Taliplerin yevm ve saati mezkiirda Beykoz Mahnüdürlüğüne 
mürcaatlan. (6164) 

İnhisarlar İdaresi Umum 
Müdürlüğünden: 

idarenin Diyanbekir fabrikası için Dizel motöründe çalıı
mıt tesviyecilik ve elektrikçilik bilir 100 lira maatlı bir makiniste 
ihtiyaç olduğundan talip olanlann 7-12-932 tarihine kadar ima
lat tubesine "Müskirat kısmı" müracaatları_ (6147) 

Bu •ene kıt 
çok olacak NE YAPACAGIZ? Diye düıün-

• • 
meyımz. 

• 
Hemen FE~~INE BA TT ANiYE 

fabrikası 

terinden bir 
tane alınız. 

SATIŞ YERi: 

YERLİ MALLAR PAZARI 
latanbul, Babçekapı, Beyoğlu İatiklll caddeai 

--- . -
Bandırma 
Malmüdürlüğünden: 

' 

48500 lira bedeli sabık ve 32000 lira bedeli muhammeneli 
Manyas gölünün Tetriniaani 932 tarihinden 1936 Teırinievvel 
nihayetine kadar dört sene müddetle balık avlamak hakkile aay
diye resmi saz ve kamıı ruaumu 24 T eşriniaani 932 perıembe 
günü saat 15 te ihale edilmek üzere 1 Teşrinisani 932 tarihinde 
aleni müzayedeye çıkanldrğmdan taliplerin Maliyede müteıek
kil kC1misyonu mahsusaama müracaat eylemeleri ilin olunur. 

(6125) 

Beykoz Kaza•ı Malmüdürlüğünden: 
Beykozda Kavakdere mahallesinde mübadil Nikoliden met

ruk 220 lira kıymeti mubammeneli 53 numaralı araa ile Aıop 
ve Zenoptan metruk 370 lira kıymeti mubammeneli 45/49 nu
maralı maa bahçe hanenin 192/101 hiısesi Ye firari Artinden 
metruk 200 lira kıymeti mubammeneli 77 numaralı hanenin 
üçte biri 15-11·932 tarihinde yapılan müzayedesinde talip zuhur 
etmediğinden 29 T eırinisani 932 sair günü ihale edilmek üzere 
bir hafta temdit edilmiıtir. Taliplerin vevm Ye saati mezkiirda 
Beykoz Malmüdürlüiüne müracaatlan (6162) 

-----

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

5000 Kilo Beyaz üstübü: Açık münakasa: 14 birinci kanun 932 
çartamba günü saat 11 de 

3000 Kilo Zeytin yağı: Açık münakasa: 14 birinci kinun 932 
günü saat 13,5 ta. 

1890 Kilo Reçel: Açık münakasaı 14 birinci kanun 932 aünü 
saat 14,5 ta. 

7000 Kilo Makal"lla: Açık münakasa: 14 birinci kinun 932 gü
nü saat 15.S ta. 

878 Kilo Şehriye: Açık münakasaı 14 birinci kinun 932 afuıü 
ıaat 15,Sta. 

lstanbul Deniz LeYUllll depoaa ihtiyacı için yukarıda cins 
ye nıikdarlan yazılı erzakm hizalarındaki ıün Ye saatlerde mü
ıı.kaaalan yapılacağından prtnamelerini ıörmek i.teyenler her 
güıı ve saatlerde münakasalan yapılacaiından tartnamelerini gör 
melı: isteyenler her gün ve vermeğe talip olanlann da münakasa 
gün Ye saatlerinde muvakkat teminat mektuplarile birlikte Ka
smıpaıada Deniz Levazım satmalma komisyonuna müraca
atlan. (6154) 

KAPPS Alman kitapp, Alman kitaplan en 
llCaa satar, Beyoflu, lttiklü cadcı.. 

ai 38Q, lıftf tefueti luırtıtında. 

Hali tadiyede 

Tiiık Ticaret Ye Sanayi 
Bankası Komiaerliğindenı...._ 
Tufiye halinde bulunan Türk ı• 

c:aret n Sanayi Bankuında atacıırıl' 
n bulunanlarm alacaldarılUJl kayıt "' 
tetbitine batlaıulmıı oldağundaıı ali 
calddarm Kanunuevvel ayının befİ"' 
ci günü akıamma kadar alacaklııl' 
mİldarmı beyan ve ellerinde bulurıP' 
vetikalan ibraz ve ita ebnek üıc<' 
eyyamı tatiliyeden maada hergiİ~ 
saat ondan on ikiye ve saat on alP 
dan on sekize kadar Bahçe Kapd'~ 
da Taşhanda beşinci katta mesl<Ôr 
tirketin halen bulunduğu dairtd' 
Komiterliğe müracaat etmeleri ~ 
ırelecefi ve bu müddet zarfında ııı• 
racaatla alacaklarını kayit ettirı1'' 
yenlerin konkordato müzakereıiıt' 
kabul edilıniyecekleri icra ve ;fi•' 
Kanununun 292 inci maddesi hülı"'' 
ne tevfikan ilin olunur. 
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