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Tarihi tefrika: 68 

93 f elô.ketleri 
ve İgnatief 

HARİCİ . HABERLER 
1 Bir şehre 

Daha girdiler 

Süleyman Paşa Harbiye 
mektebinde •• 

Japon murahha•ına 
göre Ce~ 

nevre ne yapabilir? 
- Siz Süleyman Pataya bir 

ıöz venııiıiniz. Onun ıecesi 
1 • • s l. w· .. -ı. . JU gece tmlf. . e am ~ : l'U• 

· teri alam, ıelaın declı. 

/
-~ .Diye aldıiı deni ezberci 

· nr talebe sibl tekrarladı. Mu 
' · :ala Seyfi Pata aeriaçles 
u -Sabi mi? 
ti Diye aorda. 
ec - Sabi! 
•'

1 
- Hayaı. ııit 6yle l1e, •• 

- im söyle: Bqinci ordu tabu-
• 'U ile geliyonım, 

itin bu kadar lrolay bittiii
tl gören Hüseyin P&fa gene •· 
al:ıasile Tatkıtl•ya uğrayarak 
-larbiye mektebine ıreldi. sıı
eyman Pa,aya neticeyi bildir
li. 

- Ben bunda her ,ey; ha
e ırladnn. Haydi, aen ıundi ıer
ö ıskcr kapıama dön. Mustafa 
la · ieyfi Pat• ile birlikte taburu 
•el dıp gelin. 
k Emrini aldı .•• 
z Seryaver Muıtafa Bey de 

ı lllitat Paşaya, sonra Kayserili 
Uımeı Paşaya giderek lazım o 
an habt!'rleri vennitti. •• 

Hüseyin Avni Paşa, aadra
.amla ıeyhialimı alıp yalııl'
ıa getirmitti. ilk aözlerinden 
•talamıt olan miralay Tayyar 

ı ~ey. bu defa lııendiai açıldı
a !Ş I ında,n., çok merakta ve telit· 

D olan ıeraıker, onu da Süley-
" o ı ııaın Pa,ayı bulup haber al
ı it;k '. ata memur etmitti. Kendile. 
.c lık • i de yalıda ıabaha kadar göz-
11 do ::rini kırpmamıılardı. Sadra-

am Mütercim Rüştü Pata. 
vinden çıkarken haremile, ço. 
uklarile veclalaşmışlr. Seraa

r de yalıdan çıkarken hare
c girip he!allaıtr. 

iça Bu JÜn gönnüt• devlet ba
ale ına gelmiı adamlar, iıleri.nde 

ı 1 !>k korkulu, çok nhinıli idiler. 
r - y J 
Y?ı i" Süf.eyma: *p~f& ile Hact 

,' ~r i~atit Bey. Tophaneden birer 
1 ayvana binerek doğruca Har

ı~rci "',iye mektebine geldiler. Köıe 
:un ="atından Tatkıılaya c:epb-

t kü İrabalan tqmdığım görınüt-
1 ~§t~. 'ırdi. . 

mr. ~ Mektebine plir gelmez Sil. 
'. uş 1 ı '"ıym!ln Paıa hemen mektep 
1 ttıüdüril miralay Ahmet Hıfzı 
··akı ' 0eyin ôcl'aaına girdi: 
· ndi ı. - Kalk bakalım, Ahmet 
;'kzir. •ey, fedayilerio burada mıdıı? 

mc t Dedi. Müdür. yerinden fa-
• r Ü 3 ~dJ: 

ı ğun • - Çoğu buradadlt', pafam, 
niye ~-ıp cak bir hi:ı:met mi var? 
)ur · - Evet Allah nasip edene 
ıyo 1 ınn sabah milletin saadetini 

• min edeceğiz. Şimdi kalk. 
itün :ı:abitanı da odana davet 
- Konuşacağız. 

Miralay Ahmet Bey, en 
1 ıvv~li bir zemberekle itilmiı 

- 1 bi fırladı. Süleyman Paıa, 
~ - Herkesten eTVel ıu Ma-
astırh Rifat Beyi çağır fana! 
~) ıözünü bile ıilç itittirdi. 

iki dakika acmra Rifat Bey, 
•lip Süleyman Paıayı tefim. 
dı: 
- Rifat Bey, timdi Taıkıt

' ya git. Şayet eoran oluraa, 
1 :leyoğlunda bir yerden reli
' ırdum. ~hane arabalarmı 
tınır gördüm. Acaba taburlar 

· /r yere memuriyeh mi side.. 
ı « diye merak ettim de arka

r gib • lfl~rla vedalaı.mağa geldim." 
mmet1 ·n~n: Orada binb~tı izzet E. 
,apıd~ < ınd·ntn odaaına gırer, kendi
ınuJa/ 11 hi kaldırınm. Gelsin, beni 
birde l 'arbiye mektebi talimhane 

• Ken · eyd.arunda bulsun! 
neş~ ~· Rıfat Bey, aakerce bir ae

IJZ 8 .ınıla işine gitti. Süleyman Pa 
n. Şu' ;. miralıly Ahmet Beye cepha 

r ufak 
ri rah. 
yürür 
eriduı 

· (2) Manoatırlı Melımet Ri
:, Bey o .sanıaıı erkônı harp ko
laıı idi. Sonra kaymakam ol· 
, w Halr~e ölmiiftür. Sil· 
vman Pafanaı yoluna gİrmİf. 

• Leliiı n Türklere lıanımıf, "Çanta'' 
ha g J !Ye bir mecmncı çıkarmq, "Os• 

n elbı ) ~n Ga:i", • Ya ırcı:zi, ya ıelıih 
dar ' \i ıukeri pİ;yesl•r ya:zmııtır. Bi
ıd .. w X .l'!ı: ileride adı /fffÇecek olan 
uguı 1 

""" Bcdrettin Pavalarile bir-
ri sen '" "Tem.aıa'' külva!ını da uücu-

etirilmiıtir. "Mecamiüledep" 
'1inde bir edebiyat külyatı da 
. dır. Bedri PaftJ ela o :zaman er• 

r harp lıola aaı idi. Sonrıı 
odrtı oalift olmaptar. 

ne gelip ıelmediğini , sordu. 
Hepıi gelmif ti. 

Bunlar oluncaya kadaT nıek· 
tep içindeki bütün zabitler Ah
met Beyin odaamda toplan. 
mqtı. Her birini ayn ayn tanı 
yan Süleyman Pap, bir kaç 
aözle makaadmı anlattı, Hepıi 
vatan ve millet yolunda ölü..
ceye kadar çalıtmağa yemin 
ettiler. 

- Saat aekiz buçukta kalk 
bımıaile talebeyi kaldmr. ıilih 
bafı.ııa eder, fiıek dağıtrrsmız. 
Topçulan da lop batına ecler
ainiz. Ben kendilerine işi anla
bnm. 

Bu aralık Rifat Bey lrzet 
Efendinin meydana geldiğini 
haber verdi. Sülem:ın Pllf& da 
meydana giderek onunla gö • 
rüıtü. 

- ~haneniz celdi mi? 
- Hepıi geldi. Emriniz se 

karannız üzerine hazırım. 
- Etem Paıa ve Omit Bey 

kışlada mıdırlar7 
- Eetm Pata evindedir. U. 

mit Bey kıtlada. 
- Ben onu kıtladan geti:-

tir, burada hapıederim. Siz ha 
zırlığınızda olunuz. Oteki iki 
binba9ıya da dağdağaya mahal 

TOKIO, JO. A. A. - Japon uma 
mi karargahmm DOfreltiği bir telı-
1.iide bildirildiğine söre Shiwııcalcov 
tehri bu >abalı süreluiz bir çarpq
maılan sonra itral edilmittir. Bu te1ı 
rin l o mil garbin de bulunan sı.ıı.. 
mencbıı.i·a dofru kaçı,an Çin uker
lerinden bir inamı Japon tayyarele
ri tarafından bomhardımaıı edilmiJ
tir. 

NANKIN, 10. A. A. - Çin bari· 
ciye nezareti namına beyanatta bu· 
lunmağıl oalihiyeti olan bir zat, Reu 
ter ajanaınm mümesaili tarafından 
oorıı&ıln bir suale verdiği cenpta To 
kiodan gelen Ye Shan Hai Kuan ha
diaeaini hal için, Çinlilerin talebi Yeç 
bil~, müzakereye giriıileceğine dair 
olan haberi kat'i surette t10kzip et
lniıtir. 

Bu zat yapılacak müzakerelerde 
jeneral Hochu Kuonun ınaretal 
Chnag Hıueh Lianı(ı temail edeceği 
habeTinin de asılsız olduiumı aöy
lemit •e demi,tn- ki: 

•• Japonlar, Milletler Cemiyetinin 
16 ikinci Ununda yapacafı içti
mada iyi bir tesir uyandırmak mak-
1adile jeneral Hochu Kuo ile müza
kereye girİfm<!ğe çal•ımıılıırdır. Fa
kat ,İlınera) verdiği cevapta merkm 
bülrlnıete müracaat etmelerini Ja· 
ponlara bildinnit. binlerce Çinli ıi· 
Yit alıalinın ölümüne ıebep olan Sban 
H 'lİ Kuan i•ııal.inin 'IMalıalli biT ha 
diıe" 1aydabileceği yolundaki Japon 
iddia.tını öfke •• infial ile reddetmiı
tir.'' 

V'el'llliyerek ıaat seki:ı:e doğru Japon murahhaıı ne dlgor? 
haber verirsiniz. Ben de saat MILANO , 10. A. A. - M Mat· 
ıekiz sularmda miralay Hacı ıuolca, Milanodan geçerken gazete-
Rafit Beyle birlikte kıılaya ge- cileri kabul edttek Japon tezinin de 
lir, ıon emirleri orada veririm. iitmc>nÜt olduğunu aöylemiıtir. 

- Bat üstüne! Miim.aileyh demiıtir ki: Cenewe-
1 d 

de ya Japonyaya müzahttet •e bu ıu 
zzet Efendi e gittikten retle ıulh temin edilecrk veyahut 

aotıTa Süleyman Pata odasına Çin'e müzııherd eclilenlr: bir cılum 
çekildi. Yanı batındaki odada barbine Niı olaht1ecelı: bir hercü
Hacı Raıit Beye de bir yatak merce meydan verilecektir. 
yaptırdı. Japon elkin umumiyeıinin bir 

S ekizd laımı, Japonyanın Milletler Cemiye-
- aat 1 e bizi ayM!ıdı. tinde bulunmasına aleyhtardır, zira 

nn (3). ,.Amerika ile Ruaya, Cemiyette bu-
Dedi. La1cin. bu itler olası· lunmadıtından JaPonyannı orada hu 

ya kadar aaat zaten altıyı lunmaamda bir faide ,.oktur. 
geçmi~ti. Yedi buçukta Hüse- Mümaile:rh.. aözl~ne Awu~ 
yin Paıamn gel iti de Süley. J~~>;anın Çın deki harekitırun_ ..,. 

p .. '·-tr kinı ıyı anlamı1mıt oldufuna ooyle-
man qaya gen aup rmamıt- melde hiı""' •ermiıtir. 
tı. 

Saat aoekizde talebe uy•ndı
nlmıt, :ı:abitler Süle:rınan Pa
tamn odasmda toplanmııtı. 
Süleyman Paşa Kolağası Bedri 
Beyle T atkıtla kumand.u mi. 
ralay Emin Beyi davet ettire
rek kendi odaıında hapıetmit• 
talebeye kııa bir nutukla mak
ıadı anlatmıf, Taıkıtlaya gi. 
derek taburlan harekete ııetir
miıti... 

-fJB- t: 
J,tt' o u-ce sabah oldu! 

Süleyman Paşa, Taıkıtla 
kumandanı miralay Emltı Beyi 
Harbiye mektebine davet ede
rek orada tevkif ettikten ıon. 
ra hazırlanmı~ ve silahlanmıt 
olan Harbiyelilere kıaaca mak 
.. dı anlattı: 

- Hepiniz aptea alınız. 
T6Tbe istiğfar ediniz. Bu bat· 
ladığımız qin aonunda yüzde 
doksan dobu: Köprübqmda 
uı!mak.. yü:ı:de bir maksada er 
mek vardır. Fakat makaat 
memleketin kurtulması, mille
tin aelimetidir, 

Diyerek hepıini canlandır. 
dı. Bütün talebe ve zabitler, 
RTinç içinde. "ya ölüm! ya 
zaferi" diye fedayUiğe hazır
landılar. 

Süleyman · Pqa Hacı Ratit 
Beyi Tatkıtlaya göıtGerdi. Har 
biye mektebi meydanındaki 
topun batma topçu talebesini 
koydu. Zırhlı karakol gemisin
den ilk top patlar patlamaz i. 
kinci topun buradan atıbnaıını 
tenbih etti. 

Çıkıyordıı. Belindeki kılıcı 
muayene etti. Paslı buldu. 

- Fazla bir kılıç yok mu? 
Diye aordu. Acele ile siyah 

kayıtlı bir kdıç verdiler. Li
va rütbeaindekilerin kılcınrn ka 
Y•tı sırmalı olurdu. Süleyman 
Pata dikkat etmedi. Bu kılıcı 
olduğu gibi kuşandı. Kolağası 
Bedri Efendi yanında olduğu 
halde Taşkıılaya doğru yürü. 
dil. 

(Devamı var) 

(3) Bütün aaatler alaturaka, 
yôni triin•ı balark.,. 12 taJ!ılan 
eaattir. 

lrlanda'da intihabat 
mücadelesi 

DUBLIN, 10 A.A. - Malüm 
oldutu •ec;hile Kanunu Eoaai mu· 
cihince bütüa namzetleria intihap 
edair edilmez l.nıriltere kralma 
-1aluıt yemini edecelderine dair 
b hlifleri yapılmak lazım gelmek· 
tedir. 

Cümhuriyet fırkıumm ileri ce
nahı olan Sina F ein, bir cümhuri
yetçinin böyle bir teahhütte bulun 
makta ıerefini ihlal edeceği mü· 
taleaamdadır. Binaenaleyh bu a• 
yın 24 Ündeki intihabata iıtirak 
etmİyecektir. 

Şu halde meydanda 6 fırka ka
lıyor: M. Çosgrave üe M. de Va
lera'nın fırkalan: Miiatakiller; 
Merkez; amele H Müstakil.....,. 
le fırkaları. 

Mücadelenin çok •iddetll oleca 
ğı zannolunuyor. Dublin'df'ki dün 
kü lcargaşalıldar intiltap dola:rı· 
ıiyle me•cut olan uabiyeti uUll' 
maktan bili kalnuunııtır. 

ViUa Cisneroa 
firarileri 

PARIS, 10. A. A.- Petit Jow
nal, Villa Ciıneroı'ı!an bçmıf ol
aiy .. i f_..yol menfilmnin Dakıır
da karaya çılı:mı' olduklarnu ı..ı
•et 11 tektedir. 

Alvar f•yanı 
ALVAR, 10. A. A.- A.ilere br 

ıı kulJ..nılac:ık lngiliz aıkcderini ha 
mil trenin buraya munaalitma iati
zar olwunaktadır. 

Von Papen - Bitler 
mülakatı 

BERLtN, 10 A. A. - M. Von 
Papen ile Hitlerin Kolonyaclıı cö
rütmelttinden mabat, Reichıtaım 
feaheclilmeoinin Ye yeni intihababn 
bıUs olacatı lcarırattblclana önüne 
geçmektir. 

lngiliz filosunun 
manevra lan 

LONDRA, 10. A. A. - Saat 14 
to Atlas okyanosundalô lngiliz rdo
ıu manevralara batlarnııtır_Henüz aa 
laıılamıyan bir takan eababa binaen 
bu m.•neYrP.lara hiç bir tabtelbah.ir 
iıtirak etmcıniıtiı-. 

Yeni Yunan Maliye 
nazın 

ATINA, 10. A. A. - Bankerler. 
de'l l4 Spiro Lovirodoı, maliye na
:nrlıima tayia edilaü4tir. • 

--~......_~~::::..::..~==-

Stalinin 
Raporu 

Bet •enelik plan 
nasıl tatbik edildi? 

ispanyada 
Fesatçılar 

Mühtelif tehirlerde 
musademeler oluyor 

MOSKOVA, 10 .A. A - Tau a- BARCELONE, 10. A. A. - c-
jansınd.'\11 · TIJkuhnlan yeni bir feut barcketi 

Staline komüniat fırkaımm merlce dolayisile polia taraftnılaa fe..kalade 
zi komiıeainin lıe,eti -Wye içti- tedbirler ittiha:z eclilmittir. Şehrin 
mayında beı ~nelik planın_·' seyrine muhtelif yerlerinde ıiliblar patla
.-e tatbik ve ıera11na müteallik olan ı mqtır 
raponmu okumı.ııtur. Mümaileyh Alb. bomba bulllDIDUf ve r..ı•l•r
be_t senelik plin~? yalmz _milli nok- elan biriıi patbyarak bir kaç IDtiıı'a 
tai nllZllrdan degil, a)'DI zamand" hafif 7aralanmaaına sebebiyet ....... 
b,,ynelmilel prole~a içfn ölçül~ mittir. 
yecek derecede büyuk bir ebemma- Vali, Barcelone -di1ı:alanıu b-
yeti olduğunu beyan etmiıtir. patmağ-. lranr vermittir 
• MiinWJeyh aö.iine de..amla clemit SEViLLE JO. A. A. :._ Enelki 

tir ki :. . • gece birçok badioeler olmuıtur. Hal~ 
" Bıc!ayrttc bur.ıua matbuabn 11- tan bir grup bir tnunvaya hücum i· 

tilı2~lariy.le .karıdanmıı olan pi~'! le zaptehnit: yolcularla müstahdemi 
tatbik edıldıkçe bu matbuatta iki ni nıvelverle tehdit ederek arabadan 
fırka vücut bul-sına baia olmuı- indinniıtlr. 
tur: Bu fı~kanın _!>iri planın müeoıi? Mutaamzludan biriıi tramnya 
yetıne. k~.I olmaga bııılamıtlar, dı- bütıin •Ür'atile yol venniıtir. Bir 
ğerlen ıtimat11zlıld.nnda inanma- poliı naemunı tnun ... ,. a~ 
tn11%lıldannda İorar eylemitlerdir. durdunnut ve bu suretle bir llıua 

Stalinc, btmd.an ıon~ plirun ~t- vukuunun önüne geçmiıtir. 
l'.ca m~aelelerJntn tetkikine gec;ımt- Poliı , mücrimlerdon birini tev-
tir. kil etmi tir. 
'Müma~leyh, .~ p~na ol;"n lhtiya- Biraz '~onra şehrin diğer bİT aolıı 

cın Çar ıdaresının ıktıoadıyat oaha- tasında bir tüfek muharebeıi olmuı
ornda Ruıya)IR mi,... brralmu' oldu- tur. 
ğu azim teahhur~"!' mütevellit old• Polis. 16 kitiyi tevkif etmiıtir. 
ğunu ~yan etmittir. Mevlıuflar, milli it konfederasyonu 

Stalıne, bundan sonra plinın maıo- mmtal<a idare komitesine menıup
har olduğu mu•affakivetin bütün turlar. 
nikb~~ne ~"!itleTin fnkinde olduğu Vali, bütün aendikaliıt ve anar-
nu ıoylemıtlir. ıiat merlcezlerin lcapatılma11ru em-

Mümaileyh demi,tlr iri: "Ruaya- retmi,tir. Bu~n umumi bir en• ı.. 
nm nP zi..,.at makineleri oana,li ,.. lan edilmesi bekleniyor. 
n~ ~e tayy11re. ~na'tı nrdı. Şimd1 MADRIT, 10. A. A. - Barcelon, 
ikiaınc de maliktır. Seville ye Crenade da yeni tüfek! .. 
Ruıyanm peb-ol mahsulleri, dün- rin ve bombaların bııtlamalcta oldu. 

yanın birinci mevkilerinden birini it- ğu babf.r. ..-erilmektedir,. Bunun aka
gal etmiıtir. ı;:ark mmtakaımda Rua mete uğramıı olan en'elkİ hareketin 
}'llnın ıtôğüıünü kabartacak olan ,.... IOn iır>ıızn>o>.lan olduğu söyleniyor. 
ni bir körl"ür madeni ve maden 1a- MADPIT, 10. A. A.. - Dahili:ve 
nayli t"!kilab Yiicuda getirilmiıtir." nımn, bülnimetin nziyete tamamiıe 

Staline, planın dördüncü senesi ıııl hakim olduğunu beyan .... dünkü ha 
hayetindP. ainai iıtihoal p..;ğrammm relcetin tamamile bir ana11iıt hareke 
,.üzde 93,7 ıinin taluıldnık tabuma tl ol.tutunu ilan eylemittir. 
İsal edilmit olduğunu ehemmiyetle Dünkü !'Ünün reaml bilanç- 11 
kaydettitken aonra planm afır oana- maktul ile 22 yaralıdır. 
yİe ait olan knımınm batta )'iizde 
108 niıbetinde tahkik edilmit bulun 
duğunu aöylemi,tir. 

Mümaileyh bundan aonrıı Ruıya
nm ilt.tiaadi ile di~er dmetlerin ikti
sadi vaziyt'tlen haldmıda bir müluı
yeae yapmıtbr! 

1932 aen"'i nihayetlade Ruo,.. aı.. 
nai iıtihu.l"trm harpten e"l'Ydldne 
nazaran yüzde 334 niobetinde artır• 
mıştır. Amerilııuııa Iİııaİ iltihsalii tı 
yüzde 34, lnt:ı erenintd yüzde 7S 
miktarmda ..., Alınanyanmlô de JÜ•· 
de 62 miktarmda ekıilmittlr. 

B"f ııenel;lır. plinm ikinci de..reol. 
den bat.aeden Staline, lıtilıoaJ ,ı,.. 
ıetine bundan böyle artılı bu kadar 
aeri bir ıuretle t!evam edilmlyecefi
ni aövlemlştir. Sanayi aahaamclalri ia 
tihaalahn oenevi teza)'iidil, birinci 
devre eınasında yüzde 22 :rf butmu, 
tur. ikinci devrede ihtimal )'iizde 13 
ila yüzde J4 olacaktır. Y alnu mlla
teana o181'ftk 1933 de bu nhhet ylb. 
de 16 olacaktır. 

Sözü planın ziraat aahaımd..ki ne 
ticelerine nakleden Staline, komü
nist fırkaımın ~ tene zarfında 200 
bin k<>!lektif zlnoat müeueseıi •• 6 
bin de d~·letr ait ziraat müe11esei 
v.ücuda getirmiş oldultu11u aöylemit
tır. 

Ek'lmit arazinin meoahau, ıfort ae 
ne.1 21 mUyen hektar arbmttır. Ko 
lrktif müeaoeıelPr zirut edilecek •· 
razinin yüzde 5ekıenine malik bulun 
makta olun yüztl" 70 ini •kmisler
dir. Su halde pla.. üç IDİali olarak 
tahakkuk etnıiftir. 

Naziler-Komünistler 
BERLIN, 10. A. A. - Naziler 

lmmünlıtlerin bir içtima Alonu~ 
gimıiılerdir. Bunun llzeıine iki taraf 
arasında bir müeııdele boıtlaınıı ..., bil 
tiin aıolıilyelıır ıitab olarak lrullaml
mqtır. 80 ma1a ye 270 landalya -
ça parca nlmafhu'· Na:till!t' taralın
dıın ııkılan göz "''' dökdür11c11 raz. 
lar, brr,afll)ığı büalıütün artımııt
tll'. Sür"etle nk'a nıahalline gelen 
IUf etmitli.-. 20 yaralı lıaldrnlmııtw. 
polia be! Nar~ ile bir komiiniati t.y. 

Macar Maliye nazTn 
Cenevreye gidiyor 
BUDAPEŞTE, 10. A. A. - Mail 

,. nazm M. Beli lmerodiy, dün 
CPnen-eye hareket etmiıtlr. Orada 
Milletler Cem.iyetl maliye enelimerıin 
de Macarutıınm mali nziyet.iai izah 
•• teırih edecektir. 

Fenlandiya bir 
istikraz aktettl 
HELSINCFORS, 10. A .A • -

Fenlandi)'ll hükü.-ti, fngiliz •• 11-
veç bankal-dan 1.000.000 lııı:üüı 
liraas İltikru: ebniıt.i.r. 

40 saat konferans 
CENEVRE, 10. A. A. - "Kırk 

oaat konferanı" cknilen Sayi knnfe
ran11 bu 111balı açılmııtrr. Konferans 
ta Çin'nin bir tahidi vardır. Ameri
kayı yalnu Cenevredeki konıolosu 
temsil ebnektodir. Ruıp. iaürak et 
......ru.tir. 

Almanya 
Ne istiyecek? 
Milli emniyetin de 

temini IAzım 
DERUN, 10. A. A. - Volff .. 

Jlım• lıtı1dirlyorı 
SiWı kunetlerinl azaltım " ıı.... 

nlmuı kanfenınaınıa ikinci mert.aı .. 
tini tefkil ec1ecek mlhakereleria C.. 
nl!Yncle yeniden batlanuık üzere ol-. 
dutu •u ııraıla iyi malumat 1ahibi 
mahfillerde ın mutal.ı. :,ürütül
moktedirı 

" Tam bir hukuk müoa..Uif; ha.k
landa t"minat alan Almanya Millet
ler Cnniyeti miıalunın ıekizinci mad 
desi miacibince iıtemek sa1i.biyetini 
haiz oldufu milli emniyeti henüz eJ 
de etmiı deiildir. 

Bu milli mıniyet, mı11i •ililılamı 
sulhun mulıafazaaı için lüzumlu görü 
lec<'k aıgari hadde indirilmesi husu
sunda bir ..... hİ7metinl görecektir. 
• Demek oluyor k~ Almanya oiWı
lan bırakma konferan11nda milU an
niyete ait bu .. geri badeli temin malc 
aadile f'llıtmaktad .... 

Almanya yf!nidea ıi151ılamna ınalc 
aadi gütmediiini, hlcat diler mil
letlerln de ıilahlannı, Almanya.,... ör
nek tutarak, aultmalan ıureh1e tam 
bir mn ..... ı hteditini oenelerdenbe
ri tekrar ed"ıp durduktan -ra bu 
p,.,.., Yamuılı ,..11an halclnnda her 
lıanri ..... hnddiide artık mahııl bl -A lmıınya lıl!)'fiyetçe mutlak bir 
lıcıkulc brrabeniti islt!mel.ted.ir. Di
ler de .. IetJer f;li tahdidatta ltuln,.. 
mata bııtl•'11CAk olurfar1a Almanya 
lı:emi,.etçe münunenin iadesi hu•,.. 
ounun memale, m...tıale yııpdma•ına 
nmYAffalcat ed~r. 

A1-nya mevcnt -ahedeleri" " 
Minetler Cftniyetl mioelnnın teabit 
ettiği balılıiitleria bilfiil ,..;ne p. 
tirilnıHinl isti,.eeektlr. 

A!n...nya, ıilalılan ııza!tma iılnde 
muhtelif drvlc:tll!t' için muht~lif •· 
ouller tatbik edilecek elursa bütün 
devletlerin ailahlaruu tahdide •• 
.ualtmafa matuf umumi bir tahdidi 
teslihat mukavc:leai 'riicut 1ıu1anıq .. 
catı fikrindedir. 

ltalyan - Romen 
dostluk misakı 

ROMA, 10. A. A. - 1926 ~lülü
nün 26 ıncc günü imza edilen lıal
yan Romen doıtluk •e oamjmi e
mek birliii misakı 6 ay müddetle ya• 
ni 11' temmuz !933 tarilWıe lıadar 
temdit edilmiıtir. 

Lehistanın borÇJan 
VA~OV A, 10. A. A. - Bazı ec 

nebi gazf"tel<'r, Lehi~tan'ırıtn umumi 
ve huıuıi bütün hArici borçlarına ait 
tediyatı tatil etmtk ta•aYVUrunıla ol 
dui!unu iddia etmi~lerı!ir. 

Pat Ajansı, bu haberi tekzs"be -
EUndur 

-• 
Gazi Hz. nin seyahatleri 

ESKiŞEHiR, 10 (A.A.) - Reiaic:ümlıur Cazi Hazretlerinin E.. 
kifehiri tereflendireceğini duyan halkımız bir bayram bekler ga.i 
eevinç içindedir. Büy\lk m.ioafiriıni:z için çok parlak tezalıül'at ,. ... .ıa. 
calı:lll' •• 

inhisar/arda ıslahat gapacak 
olan heyetin tahsisatı 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Tütün, ispirto. iapirtolu içici. 
ler Ye tuz inhisarlan if lerinde eaaıb ıalahat yolunu tutmak için 
IJu itlerin salihiyet sabibi mütehusıa bir heyet taraf ndan tet.
kikiııe ihtiyaç ıörülmüttiir. Bu heyetin ücretlerile nıaaraflannm 
temini için Tütün ihisar idaresinin bütçesinden 35 bin liralık bit 
münakale yapılması Millet Mecliaine teklif eclilmittir. Bu hua111 
talci l;.yiha perşembe günü heyeti umumiyede müzakere edile. 
cektir. Bütçeye mütehassıa heyetin tercüman ve doıktilolan içİD 
de tahsiaat konmuıtur. 

Kontenjan listesinde tadilat 
ANKARA 10 (Telefonla)- Son kontenjan kararnameaiM 

merbut listedeki 931 tarife numaraaı:rım karşısrna "nebat höcek~ 
rini öldürmekte ve hutalddannı İyi etmekte kullanılan her ilet 
ve il:.ç" kaydının konulmaaı Heyeti Vekilece kabul edilmiıtir. 

Kadroya 20 muallim ilô.ve edildi 
ANKARA; 10 (Milliyet) - 1932 Maarif bütçeıine 20 mu

allimlik ilavesi hakkındaki kanun layihasını bütçe encümeni mü 
zakere ve kabul etmi,tir. · 

Vekalet Yeni 
Temyizin 

binaları ve 
Ankara_qa nakli 

ANKARA 10 (Telefonla) - Nafia; Ziraat; Adliye vekalet 
!erile Temyiz mahkemesi ve hapiıhane binalarının i~ası hakkın 
daki kanun layihası bütçe encümenince kabul edilerek heyeti u. 
mumiyeye sevkolunmuftur. Hapishane binalarının in1ası bugün 
memleketimizde acil zaruretler meyanında görülmü1tür. Diğer 
taraftan Temyiz mahkemeaioin hükumet merkezine getirilmesi 
de kanuni icaplarından ve bizatihi itin mahiyeti itibarile ar
Eeyleciiği ihtiyaçlardan addolunmuıtur. Bundan ba,ka bazı vek1ı 
Jetlerin müteferrik binalarda çalıımalannın ve kira ile tuttuktan 
binalannın tetkil:ıtlannı iıtiap edememesi yüzünden müteferrilr 
kalmalarının hem insicamdahilinde çalıfmalarına mini tetkil etti 
ği ve hem de her sene verilmekte olan ve haddi zatında mühim 
bir yekun te,kil eden kira bedelini arttırmakta bulunduğu ve bu 
vek:ıletlere ait binaların bir an evvel inşa edilmesini tazyik eden 
bir lüzum halini aldığı bütçe encüm.,Mode müza'kereye iştiralı 
eden vekiller tarafından ifade eclilmittir. Layihanın esaslarına 
röre 2 milyon liraya kadar olan laımı Adliye, Nafia. tktııat, Z~ 
raat vek:ı.letleri binalarile Temyiz mahkemesi binasının inşaıı. 
na .... e en az bir milyon lira hapiıhane binalannın intaıma tahsis 
edılmek ...., aza.mi on •ene aarftnda tediye edilmek üzere 3 ml.l
yoıı liraya kadar taahhüdat icrasına Maliye vekili mezun o a. 
caktır. Bu taahbüdat Emlak banbımdan yapılacak iıtikrazlu 
teınio olunacak ve bu ittikrazm itfa11 için on ıene müddetle mez 
kılr bankanın huineye ait temettüleri karıılık ıöaterilecektir. 

ispanyada grevcilerle 
müsademe 

SEVtLI.E, 10 (A.A.) - Milli meaai konfederao.,.- amnm! CftY 
ilan etmiıtir. Şehirde birkaç arbede olmuıtur- Crevciler ile zabıta 
araamda Darülfünun önünde tüfeıık •t9'İ teati edil.mİflir- Aiti kiti 
yaralanmııbr. 

ikbsat 
Konferansı 

Alman 
A ta,emiliterlerl 
BERLlN, 10. A. A. - Velfl.;.. 

11 bildiriyorı 
Almanyarun Pario, Londra, R°'"' 

ihzari komisyonda Moskn•a. Vuhinıto" büyük elçilik 
!erile Prape "e V arıon ortaelçilik 

görüşülen iıler leri.ıo gelecek niaanın lıirinci güniı 
birer atatemiliter tayin ıedilacddir 

CENEVRE, 10. A. A. - Lonılra Bundan sonra Pariı, Londra ve R. 
iktisat •• nakit lıonf- için İs- ma büyük elçilikleri nezdine binır ılı 
tilızaratta bulunmata memur olan deni:ıı •lllfCIİ göndeTilec:ektir. 
mutaha11ıalar knmiteai, ikinci içtİla Bu abıtelerden bir kıaım diler hu 
cleYreaine ait ilk toplaat.wm yapıııq- lıulllf'tlPrdeki elçilildcırda de 'fUif .. 
lıt. elecpklarcf.. 

çın ı.üt.mneti -- phlt M.t.o- R d b h 
lo hazır bulunmuttur. Amerikan mu omanya a u ran 
tahaosnlan, mt1taha1&11lana • ıiyaoi BUKREŞ, 10. A. A. - Dahı1i,. 
mütkiller arzeden iktioadi meaelele- llUlft M. Mijalache'ın uıılaflltll t& 
ri miinabp eclrbilrııelerinl teldil ,.. td>lıislorine ~ M. Maniu'
,.aıruz harp borçlan meeeleaiıııl iltia- kabinenin ittlfa11aı takdim ı..,..,.,.. 
na etmqlen!lr. daki sarsılmaz kararmcla iuar eyi• 

Huıusi cebe, .at 11 da aktedil- mekte olduğu, IJi malünuıt almalı.ta 
mi,tir olan melıafilde temin edilmektedir. 

M. "ı..eııı. itan (faclJı-) olduk- M. Titaleoeo, Sinaia'a gelmittir 
ça betbln da ..... nm1thr. Miiınaileyh K• 11 tamınılaa bbul ed.ilecektl.r. 
altın mı°k}'llamt krlcet..ı. olan· d..... Mümaileyhin müılahelesi ile dahili,. 
letlerin hali hazırda bu 1111°kya• ru- nazm ile payrtaht polia müdürü ars 
cıı edebilettk halde olnuıdıldannı ..., 11nda 7uhur eden ihtilaf yüzündes 
diker devletlerin bu mİl<yall terk has!I '!laa n~iyetin t~nenür etm# 
eclıuriyetinde kalac•klaruııı aöyle- no mtızar edılmelctedır. 

:ittir. Milli çifçi fırlca11 bü~~ dlin alı. 
Mümaneytı ,nasıl rıtilmncıt ftrl1- ~m topla~~, .. da .lıug'!nıl- ""." 

mit bir ildiaat ıiıtcmi lcahul eclllmit bır karar !tlihaz eclilm,,.. hekl..a 
lao ayni ·~hit .. nakit için ele böyle nıenıekteıür. 
bir ıiatem lcal:ul ec!ilmeaiııl _ .... t. Atlantlque'in yerİDf 
mit n ıunları iıtemiıtir:_ __ ,_:.:. BORDEAUX, lO_ A. A. _ C:>il 

1 - Harp borçlan -- - d-'-' ub" Am ,._ --L- · •--tı ti hail" muz ,,.., cen ı en- -7~tio - aare e ıı Atla ti •· · H--'I z _ NrJı:"tl · ı-~.,-- .._,_ n que ın yerıne "Mini ,. va,pll 
' ·~•n ..........., ....... '!; l'tl yapacaktır. 

S - Kantenıantman we memnuı· '!!!!!!'!!!!!!-'!'!"''!!!'!"!!!!'!"'-'!!!!!!~--!11111-"! 
"" gibi ticaret -rellerinia bldo- na taraftardır. -- - -
rılmımı Fran11z mutahanm M. Riıt, Loııı 

4 - Blr takım lırediler nçmalc A n konfuan11nın harp borçlan ile b~ 
Htile toptan fiyatlanıı yükseltilnı.. ıuai b<>~lar m.,.eleai halledilmed"" 
aL evvol f:ıideli bir iş göremi,eceflı>' 

l\t VJli8ms (Amenü), harp borç ıöyl•miıtir Müınaileyh, he:YMlmild 
lan mesel.,si dolay11ile bamıane bir müsterrk bir •ermayc ihc!au lehinclt 
tav1r almaksızın, İngiliz arlcııdqmın ki Stre•a konferansı vesaya,.run tal 
tekliflerine itiraz etmittir. bikine daiı olan lngiliz ıcldili~ 

Mümailr.yh, Amen'kanıa toptan f; memnuniyetle karşılamıı ve f11~ 
yatla., yükseltmek için geçen ıene ıun'i bir o>urrtte fiyatlann yiikaclll 
ynpmı• olduğu tecrübenin muvaffa· meıi aleyhinde bulunmuıtur. 
kiyehizlikle neticelenıru. olduğunu Mıimııileylı, Fransanın herhalde' 
ıöylemittir. tın mikyasmı İpka ve mulıafua ede 

Amerika, her zama.u altm mil<yuı ceğini be,-an ebnistir. 
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tl KANUNUSA.Nl 1933 

Yunanldarla ikbsadi müzakere iyi şeraitle i erliyor -1. :rpan~ · 
Ekonomi Mahkemelerde Beledlt1ed• Gümrükteki Telefon · .. ' .. . . . : · .. ../ . 

Artistler •• ! n··"' ·· d ki ·· Yunanlılarla müzake- Cı!1ngauynete Taksi Mallar Ucretleri Yalnız lstanbuldan değil;. 
iç Anadolunun uzak köşelerin 
den mektuplar ahnm. Gençler 
sorarlar: 

Boyaları 

1 • • fh d ithali için VekAlet Komisyon ağustom-re er iYi Sa 8 a.. Dün muhakemeye Mühlet bir sene da- yeni bir ta neden 
devam edildi ha temdit edildi tekil düşünüyor toplanmamıı? 

- Artist olmak iıtiyonım. 
yol gösteriniz! 

Heyetimiz Atinada daha 15 
gün kadar kalacak 

'.Atinada Hükümetimisle Yu· 
ııaniatan ara11nda cereyan eden 
U.b .. di müzakerat, heyetİlllİzden 
relen mallimata nazaran, bayii i· 
lerlemiftir. E .. a noktalann va baı 
lıca meYaddm halJadildij:i anlapl 
maktadır. 

Heyet Yunaniatanda 15 sün 
lıadar daha kalacak ve oradan 
Sofyaya cidecektir. Bulgariatanla 
..,anuzda cerey .. edecek iktı .. di 
lllİİzakeratm ana hatları üzerinde 
lllutabık kallDIDJf oldujundan on 
&1inden fazla devam etmiyeceği 
•annedilmekıedir. 

Japon etyası ile 
takas 

Japon emtiası İçin dün lımaat 
Vek&letinden yeni bir emir gel. 
mittir. Bu yeni emre nazaran, Ja
pon efyasınm, muadil kıymette 
Türk mah ithali mukabili takas 
•uretile ithaline kilnunuaaninin 
aon cününe kadar devam edilecek 
tir. 

[ BORSA 

Oı Bankaamclan .L-n cetvelclir) 
10 KAnuau•anl 1933 

Akf&ID Fiatlan 

fıtilrrular Tah'ri11t 
ltt d•hllt 91.!5 
fart d.yollın 5,70 P:ltttrlt 

il. t.lıuhbld• 60,50 r ..... , 
Tinci Ctaırtıllor l,U 

lıydl malıl r.
Mııdıt r.u 
't. llhrlyt '·" 
~· lr BclcdlJ• 
•Ulrı&.ı ~9 

Rılıua 11.40 
A..adoJ• l 4t,ıo 

• m •1.3o 
.Mlmtı!'JI 41.at 

ESHAM 
lııı. l'I••• 10.es Rot11omU 14,llO 
• " Hı•llla ıo.ıı 1 crkos H,JO 
.. .. Mtc111I 115,- Çlaı••t• Az . 10,11 
.&aıdo1ı U.40 tlıyoı d17 • 14,10 
•·ıı f,!O $art d17. 1,1• ,.,. ~ • .,rıy. u.- Balya 1,10 
tıım•ay IO,- $aıt •· ecu 1,95 
\.anu:rıtttıon. 11,- T<lc!o• f4.-

ÇEK F TLARI 
Pır!ı 11.ro Praf 11,14,-
Loıdra 
l'llJoıt 

rıı..s Ylyaoı •.01,-
•~·.ıo Madr!ı '·"·' Mllıoo t,ı9,ts lcrUı 

lıU.111 1.19.U 
J,tl,t!'I 

AWıa •t.aı.-
'YIJfOTI f,18,10 
Pcftı ı,aa,ıı Cl•c•r• l.«.aı Bltr .. tl,17,-

io!)'• ••.1•,·- Bclrrat k,77,-hlıtcrd .. 1,1 r.to .. oılı:oya 10,116,-

NUKUT <Satq) 
Kuruı .. 
- a.Gnıf 

l() f·Frı•KI 17U,- J 4'111m. A,-. ---. 

1 lıırrJl..a rı•,-

• dolar ııJ,1/1 

it liret llt.
tı l ll•lçltı 117,

IO duhml 11,
to ı. lıvlçr• Hu,-
tt 1cyı ıı,-
l noıbı 11.-

·~ hr Çtt 111,-

•· V-
J pueıa • 
J mut ı 7.-
I ıtloU :::: 
1 , .. ,. ...-
IO ley u.-· - , .. _ 
ı Çcrııoy~ 
1 Alııı t.lı 
ı Mcddlye N,-

1 lota•• 1,19,-

Japon eıyaaının taka• muame
lesine geçen ay sonunda nihayet 
verilınitti. Gümrüklerde malı o
lan ithalat tacirleri bunun üzeri· 
ne lktıaat Vekaleti nezdinde Ja
pon enııiaamm bir müddet daha 
ithaline müaaade edilmesi için mÜ· 
teaddit müracaatlarda bulunmuı· 
lardı. Bu müracaatlar lktıaat Ve
Ületince nazan dikkate alınarak 
bu yeni karar verilmittir. 

Yeni karar ithalat tacirleri ara• 
•mda büyük bir .oevinç ayandır
mqbr. 

Esnaf kelimesi 
Esnaf kelimesinin milna - ıü

muliinü tayin için Ticaret Oda11n 
da toplanan komisyon buırün ıon 
İçtimaını yapacak ve kararını ve
recektir. 

·Pamuk iplikleri 
Pamuk ipliği ithalat tacirleri 

bundan bir müddet evvel Ticaret 
Odasma mühim bir müracaatta 
bulunmuılardı. Tacirler pamuk 
İpliğinin rutubet ve hava tahav· 
Yiillerinden çabuk müteeuir olma· 
amdan dolayı numaralarının de
ğiftiğini bildirerek pamuk iplikle
ri için resmi bir tolerans kabul e
dilmesini istiyorlardı. Ticaret Q. 
dası, bu müracaat üzerine, tetki
kat yapmıt ve hakikaten pamuk 
ipliklerinin ıuhunet derecesinin 
değifmeıile numaralannın da de
iittiği görülmüştür. Oda bu tetki· 
kattan sonra lkbaat Vekaletine 
müracaat ederek pamuk iplikleri 
için bir tolerans kabulünü zaruri 
olarak &Ö•termiıtir. 

lkbaat Vekaleti yapbğı tetki
kat neticeainde bu müracaab ye
rinde bulmut ve pamuk iplikleri 
için yiizde 2 • 3 tolerans miktarı 
resmen kabul edilmittir. 

Bu karar Ticaret Oduuuı ve 
ırümrüklere bildirilmiıtir. 

Oda meclisinde 
Ticaret Odau meclisi bugün 

yeni senenin ilk içtimaını yapa· 
caktır. 

Bu içtimada yeni idare heyeti 
intihabı yapılacaktır. 

lktısatçılar cemiye
tinde konferans 
Türk ikbaatçılan cemiyeti umu 

mi heyeti pazar günü Ticaret o. 
dasında bir toplanb yapacaktır. 
Bu toplanbda müderri• Ağa oğlu 
Ahmet Bey "Fert ve devlet" meY 
zulu bir konferans verecektir. 

Londra borsası 
LONDRA 10 (A •• A.) - Lon· 

dra esham boraaamda dün fevk. 
ali.de iyi temayüller görülmüttitt 

ln~il~ devlet eahaıuı olduk~ 
f:gındır. Bilhaaaa cenubi Ameri 
tüt-. eahamında selahet göriilmiit-

Breıtilya eahammm '--"'il çok eyidir. ı-

1 Piyang~· 
Bugün! Damga 

kanunu 13 üncü tertip tayY&re . 
nun son ke.ıideıi buıriin ~
br. Bu keşide yılbaşı tertibi '?'.:-"· 

Talebe kayıt be- zengin bir keıidedir. Büyük gıilcr ço~ 
yeai 200 bin liradır. A)'rlca :riiz ah:',; 

Yannameıinden liralık bir mükifat vardır ki 1oo n 
ınara arumda bin...- lira olarak tak. 

llaııl alınacak? sim eclllecektir. Bu keıidede iki ı,;.; 
'r JOO numaraya ilcraıniye ve mükifat 

Yeni.bahçede Kebalbağı çayı 
rma bititik Abdurrahmanm bos 
tanında yapılan bir düğün es
nasında bahçivan Ramazanı 
öldürmekten suçlu Hüdai ile 
katle teıvikten ıuçlu Karanfil 
ve şahadetlerini gizlemekten 
suçlu lalam, Davut, Bayram; 
Abdurrahman; Süleyman; Zey
nel; Fethi Elmas; Emin; Hay. 
dar; Kerim; Sabri; Nasip; Ga 
lip; Haydar iımindeki tahııla
nn muhakemesine d'ün devam 
eclilmittir. Dünkü muhakeme. 
de Ramazanın pederi Halil e
fendi bir iıtida vermiş ve 3000 
lira tazminat iıtemittir. Bu iıti 
dadan sonra ıahitler dinlenil
miştir. Bu ıahitlerden bir kısmı 
Ramazanı öldüreni görmedilde 
rini söylemiıler, bir kısmı da 
Ramazanı kardeşi Rifatm vur
duğunu ıöylemitlerdir. Bir kı. 
ıım tahitlerin de mahkemeye 
gelmedikleri anlafılmıttır. Şa- • 
bitler dinlenildikten sonra Hü. 
dal tahliye edilmeıi için bir is
tida vemıif, fakat bu talep mab 
kemece reddedilerek davanın 
rüyeti 11 ıubat aaat 10,30 a bı 
rakılmııtrr. 

Limon kralının 
muhakemesi 

Limon Kralı Diyamandi ef. 
aleyhindeki kaçakçılık davası
na dün dokuzuncu ihtiıu mab 
kemeıinde devam edilecekti. 
Fakat gümrük idare.inden gele 
ceke olan evrak gelmemişti. 
idare bu evrakın gümrük müfet 
ti,lerinden Reşat Beyde bulun 
duğunu, Retat Bey de hasta ol
duğu için evrakın mumaileyhe 
ait gözde kilitli kaldığı ve mah 
kemeye tevdiinin ancak Reıat 
Beyin iadei afiyd etmesine mü 
tevakkıf olduğu bilcilriliyordu. 
Muhakeme bunun için ,ubatm 
yedinci gününe tehir edildi. 

' 
Neşriyat davaları 

Muharrir Ahmet Hidayet B. 
le aktör Ertuğrul Muhsin B. a. 
rasındaki hakaret davası dün 
neticelenınif, Birinci ceza mah 
kemeai bu hcsuıtaki kararını 
tefhim etmiştir. Karara naza. 
ran Ahmet Hidayet Bey Ertuğ 
nıl Muhsin Beye telefonla, 
Ertuğrul Muhsin Bey de Ah
met Hidayet Beye mektupla 
hakarette bulunduklarından 
dolayı üçer gün hapse. üçer lira 
da para cezasınamahkUın olmut 
!ardır. Fakat hakaretn ve ağır 
tahrikin mütekabil olduğu na
zarı dikkat alınmıt , her iki ta 
rafın da cezalan iıkat edilmit
tir. Ahmet Hidayet Beyin 
gazeteyle yazdığı makale ha
karet mahiyetinde görülmedi 
ğinden mumaileyhin bu cihet
tt"n beraaiine karar verilnıiftir. 

Temyiz azalığı 
8 inci ihtiııu mahkemesi re.. 

iıi Hüseyin Fevzi Bey Temyiz 
mahkemeai azalığına tayin ve 
keyfiyet dün telgrafla resmen 
tebliğ edilmiştir. Muhakenıele. 
rin rüyetine devam edilebilmesi 
için batka bir hikime aalahiye 
ti kazaiye verilmesi vekalete 
Yazılmqtır. 

i.ı.,. aı~ vdı1eri tarafından mektep balıet edecek, biletine hiç lıir ıey i
leri eler.ne verilen kayit beyanname ubet etmiyrnkr de iiser lira -tı 

11 • ~aınğa lıaıuınumua 32 İDCİ mad alacaklardır. 
"''~n ı 1 inci hkraaı allcilıince ---- D • 
~ıı• nunin4• ......, •hıhııut- "Babalık, refikimiz enuryollar müte-

' haısısı geliyor 
Y "1nız kayit ~.-fnin Konyada çıkan Balıalık ırefılômiz 

~••111daki nüfus h6'riyet eih.:· intifllrlJUD 23 üncü yılına rimıiıtir. ~~- 10. -:-- Devlet demir
•ııreı;..., 100 paralık dama-a pU] ,_'." Tebrik eder ve uzun ömürler dile- Y? an w..~· t"tkilit ve tarifeleri. 
llllcaktır. u ...,. rüı. nm ." . ıçı'! Ame.-ikadan M. Şarl

bel ıamınde bır mütelıanıa ıretirmek 
tedir. Mütehauıa memleketimizd 
üç ay lıalecek ve ıiınendifer1.mmzi 
tetkik ederek raporuma v-.:ektir 

AH Galip Bey lzmirde gizli emlAk 
Edirn_,.. ıritmiı olan Nüfua IZMIR, 10.- Bıırada mühim mik 

ınunı müdürü Ali Calip s..,. bu U. tarda ırizli emli.k meydana çıkanl-
ta aonund• !elınmize 1.._,_ ~- tnııbr. 
ı.a.. • da • •• - "" ... !!!!!la' ...... !""! ____ "!!'_Oml!I'!!'!"'!!'!"!!! 1 1 l'elltldcki teıkikabna d 
edecektir, ev..,. m . 

Damızlık merinos 
koyunu 

Damızlık İçin Karacelıey hvaa 
.a.n Kartal kazu lıö' ı ··ı • • · mı Y ııe11 ıçın eDi 

erınoa cins koyun verilmİ§tir. 

Etıbba odasında 
be Et!.h~ odaaı idare heyeti .._ __ 

gunu toplan cakh B ~- • 
da geçenk; kona r; a toplanb
havale edile ~e ıdare .heyetine 
lesi ao"'ru·· .. ,n takrik rl•r ve lıına meae 

• fU ece tir. 

Gazi muallim 
mektebinde 

ANKARA. 9.- Cazi muallim 
mektebinde açılan beden te.-biyesi 
mektebi spor teflitine Berlin darül
fünunu spor mUlllliml M. Dayana 
tayin edilmiştir. 

M. Dayans Ankaraya ırelmit v• 
Selim Sım Beyle beraber ita ı..,ı.;_ 
mııtır. 

Yeni aenebaıı müıuuebetilc bü
tün takai otomobillerinin boya 
muayenesi bitmiıtir. Bütün taksi 
otomobillerinin nefti renkte olma· 
aı hakkındaki mühlet bir sene da· 
ba temdit edilmittir. Bu bir sene 
içinde bütün otomobillerin taksi 
talimatnamesine ıröre boyanacağı 
na dair otomobil .. !ıiplerindeD bi
rer taahhütname alınmıtbr· 

933 bütçesi 
Belediye 1933 senesi bütçeai.ni 

hazırlamağa batlamııbr. Daimi 
encümen muhtelif belediye müea
aeselerindcn ihzari bazı malUm&t 
istemiftir. 

Fazla efya alan 
arabalar 

Bazı kamyon ve yük arabalan 
nın fazla eıya yükledikleri nazarı 
dikkati celbebnektedir. Belediye 
ıubelere bir tamim yaparak bu· 
nun önüne geçilmesini bildirmİf
tir. 

Kad1köy Rum 
mezarlığı 

Kadıköy Rum mezarfıit hak 
k:mdaki mahkeme kararını tem
yiz tasdik ebniştir. Mezarlık bele 
diyeye geçmiıtir. 

Zabıtai Belediye 
talimatnamesi 

Zabıtai belediye taliınatname
ainde tadilat ve ıalahat yapmak 
Üzere faaliyete ıreçen komisyon 
bu ay sonunda Yazifeainİ ikmal 
edecektir. 

Gazi köprüsü 
Gazi köprüsünün infaaına ta

lip olmak istiyen ecnebi ırrupla
nndan ekaeriai, bu it için Cümhu· 
riyet Merkez Bankası vaaıtaaile 
memlekete getirecekleri sermaye 
miktarını döviz olarak çıkarmak 
ve temettüa mukabil yerli mahıu
J,i.tnnızı almak istemekte ve tama 
Dı<On takas şekline pqk .Yan&fmak 
istemez görünmektedirler. 

Köprü intaati için Belediye ile 
hükumeti merkeziye araaında ce
reyan ebnekte olan muhaberat 
neticelenir neticelenmez, müna. 
kaşa 9eraiti ilan edilecektir. 

Bir Alman ırrupu da, ham de
mir malzemeyi hariçten getirip 
Bahariye'de bir montaj fabrika11 
viicude a-etirmek auretile köprü
nün inşası için milnakataya ırir
mek Üzere bir mümessilini buraya 
göndermittir. 

Ankaradan ırelen haberlere 
nazaran, lktısat Veki.leti Cünıriik 
!erde son dört aydanberi birikmit 
olan eşyanın ithali için yeni bir 
tekil dÜfÜnmektedir. Bu ithal iti 
eümriiklerde mevcut eşyanın la• 
kas eaaıı dahilinde bir ıaafiyeai 
mahiyetinde olacaktır. Vekalet 
bu hususta tetkikat yapmaktadır. 

Eylul batındanberi birikmit ef
ya yalnız latanbul ırümriiklerinde 
milyonlarca lira kıymetini bul· 
maktadır. Bugün latanbul ambar 
ve aııtrepolan temamen dolu bir 
haldedir. Alakadarlar bu teklin 
çok iyi neticeler vereceği, bu tak· 
tirde piyasanın gayri tabii bir hal 
almasından ziyade itidale gelece
ii temin edilmektedir. 

Gazi Hz.nin 
Teıekkürleri 

Akıl hıfzıaıhhaaı cemiyetinin 
ıreçenki umumi toplanbamda u· 
7Utturucu maddeler hakkmda 
HükUmetin verdiği karara teıek
kür edilmiı ve telırrafla Gazi Hz. 
leriyle Batvekil Hz.lerine nrilen 
karar arzedilmitlir. Gazi Hz. ile 
laınet Pı. Hz. cemiyet riyazetine 
berveci iti cevaplan göndermit
lerdir. 

1 - C. Hakkımdaki ırüzel duy
gularınıza teıekkür eder muvaf
fakiyetler dilerim. 

Reiıicümhnr 
Gazi Muatala Kemal 

2 - Cemiyetin saygı değer aza 
amı muhabbetle seli.mlar Türk 
camiaımm sağlığı yolundaki de
ğerli hizmetlerini ve alikalannı 
taktir ve teıekkürle kar,ılanm. 

Başvekil 
lnnd 

Maarif - aıhhat Yekaletlerin
den Y e,il Hilale gelen cevaplarda 
cemiyetin uyu,turucu maddelere 
karıı mücadeleti takdir edilmişitr 

Kırtasl muamelAt 
sadeleştirilecek 

ANKARA, 10.- Devlet dairele
~indeki kırtıısi muamelatın sadeleşti 
rilmesi huıuslarım tetkik etmek üze 
re te,kil edilen müsteşarlar komisyo
nu, htt vekaletin mnıahha11Rdan mü 
rekkep tali bir komisyon aeçıni,tir. 
Komisyon dün Sıhhiye nkaletinde 
toplanmıfbr. 

Diğ•r d~letlerin bu gibi iılerde 
takip ettikleri batb hareket tetkik e 
diliyor. 

Ankara mektubu 

Cümhuriyet merkezi
nin imarı aleyhine 
olan bir tereddüt 

Meclisin kış tatilinden neşesi 
kaçan bazı meb'uslar da var! 

ANKARA, (Milliyet) -1 bir tatil yapılmuı lıazı meb'. 
Ankara, son günlerde humma-- 1 uıları tereddüde ıevkediyor:A
lı günlerini yaşadı. Sokaklar, Helerini lstanbulda mı bırak. 
her vakit olciuğundan daha ımlar, yokıa A.ııkarada mı yer 
ziyade kalabalık •• Bu kq orta- lqtirainler? Bu tereddüt Anka 
ımda temiz bir güneı altında ranın aleyhinedir, Ankaranm 
Ankara latif bir şey oluyor. E- iman. inkişafı aleyhinedir. Ço. 
aasen cümhuriyet merkezinin cuklan latanbul mekteplerin.
kendiıine söre buauıi ıarm- de okuyanlar, orada yerletme.. 
lan çoktur. Y azm tatil aylan; yi tercih ediyorlar, 
Ankaranm ıakin. hareketsiz Bir zamanlar Ankarada 
zaman!ardadır. Y almz sayrirea tiddetli bir mesken buhranı 
mi vatandaılar değil , hükumet "ardı. Şimdi meakenaizlikten 
makineai bile bu aylarda pek bahsedilmiyor. Son zamanlar
ağır işler. Fakat herkea aan- da o kadar bina yapıldı ki, bir 
ki buna alışmıfa benziyor. Ya- çok apartımanlann bir çok kat 
zm A.ııkarada kalmağa mah- lan bot bile duruyor. Mesken 
kUm olanlar. onuo ııtırabını var. fakat kira fiatmda mühim 
ıineye çekiyordu. Şimdi mecli- bir düıüklük yoktur. Çok CY 

ıin bir de kıt tatili çıktı ki o da var, çıok apartıman var. Fakat 
bazılanmn net'esini kaçırıyor. küçük memurlar, yine mesken 
Bu karardan memnun olma- buhranı devrindeki zoruklar ve 
yanlar arasında meb'uslar da mahrumiyetler içinde yaşıyor. 
çoktur, Meb'usluk tabıiaatnı- lar. Bütçe zaruretleri; memur
dan başka geliri olmayanlar lar için yapılmıuı dütünüien 
için aık sık seyahat etmek, ai- apartnnanlann İnfasma mani 
lelerini Ankaradao bqka ytte, oldu, Bugün Aııkarada İntaat 
lstanbuldan hükilmet merke- ve imar faaliyeti yalnız resmi 
zine getirmek mütkül oluyor. dairelere münhasır kalmış gi
Küçük tatillerde meb'usları~ bidir. Bu neticeyi görüncıe in.. 
haJ'CD'ab tabaiaatı yoktur. ıan, vaktile Ankanmını ~an-

Sonra yazm bir tatil,. laım na baılanırken, her ıevden ev. 

Hevesleri gönüllerinden ta
ıan bu gençlere aradıklan yo
lun uzun ve zahmetli bir tabıil 
geçitinden ~oora başladığını 
ıöyılemek neşerelerini kaçın'" 

İngiliz lira11 düştüğü halde Te· 
Iefon Şirketi tarifeaini tanzim e
decek komisyonun ıreçen aius
tosta içtimaa dant edilmemiş ol
IDAAI yiizünden mükaleme ücret· 
leri değiştirilmediği yazılmıfb. 
Bu sefer Belediyenin farkına va• 
rarak komisyonun toplanması i· yor. 
çin ıirkeı komiserliği nezdinde Sinemalarda görülen birkaç 
teşebbüsatta bulunduğu da ma· töhretin cazibesi ilk tahsilini 
liimdur. Halbuki komiayonun, b • 1 1 b" ıreçen ağustosta içtimaa davetile zorla itırmit a il genç ere ı· 
Telefon Şirketi komiserinin vazi- rer kahraman rubu atılıyor. 
fedar olduğu ileri sürülmektedir. 

Bizim dün yapbğımız tahkik•· 
ta göre, ıreçen ağustosta, tarife 
komisyonunun toplanması, lnıriliz 
lira11 düşmüı olmakla beraber, 
otomatik telefon teaiaabnm mucip 
olduğu masraf ve sair sebepler
den bahisle tarifenin ipkaaı lehin
de tirkelin Devlet Şüraama yapb
iı müracaat neticesine İntİE&ren 
talik edilıniıti. Şimdi Devlet Şü
raaı kararmı vermif olduğundan 
komisyonun birkaç ırüne kadar 
toplanacağı anlatılmaktadır. Mü· 
kileme Ücretlerinin % 10 nisbe
tinde indirileceği söyleniyorsa da 
bu tamamen tahmine istinat et• 
mektedir. IComiayonun, İngiliz Iİ· 
raamın sukutu" tarihini nazan dik 
kate alarak yeni mükaleme ücret 
!erini tesbit edeceği tabii ise de 
timdiden yapılacak tenzilat niabe 
ti kestirilememektedir. 

Dün Şirket nezdindeki komiser 
!iğe de müracaatla mütemmim 
malumat almak iatiyen bir muhar 
ririmize bir ..,y söylenilmek iıte
nilmemi,, yalnız bir iki güne ka· 
dar va:zivetin tavazzuh edeceği 
beyan edilmittir. 

Japon sefiri 
Cenevreye gitti 

Takas mD:akerafı deoam 
etmektedir 

Japon sefiri M. lzaburo Y ot· 
hida ve sefaret mü9teşan M. Mu· 
rakaıni dün aabah Ankaradan teh 
rimize gelmi,lerdir. M. Y oşhida, 
dün aktaınki ekspresle Cenevre'• 
ye ıı-ibnittir. 

P.1. Yothida Ankara'da Türkiye 
ile Japonya arasında taka.ı en.· 
sına müstenit bir mukavelename 
aktı için, Hariciye Vekaleti ile te· 
muta bulunmuttur .. Bu hususta 
başlanmıt olan ınuzakereye Maa
li.haıırüzar M. Murakaıni ile Ha· 
ricive Vekaleti araımda de•am 
edilecektir. M. Murakami dün bi
ze müzakerabn iyi bir mecrada 
cerevan etmekte oldufunu aöyle
miıtir. 

Liman tarifesi 
Liman tarife komiıyonu bugiin 

ilk içtimamı yapacak ve liman aey
riıef er vesaiti ücret tarifeleri üzerin
de tetkikata batlıyacakbr. 

Portakal soymaaını, doğra 
yürümesini ve zarif bir kadm 
gibi oturup kalkmasını bilmi
yen genç kızlar maruf ıinema 
yıldızlan gibi süslenince k 
!erini Hollyvood aokaklannda 
zannediyorlar. 

Bu temayüller taklit ş.?klin· 
de kaldıkça birer gençlik lıeve 
ai diye gülüp geçmek kabildir. 
Fakat it (artist) olmak iddia· 
ıma dayanmca şakadan çıkar 
Artık bu havai gençleri yüzleri 
ne hakikati çarparak ayılımaı 
zamanı gelmit demektiı·. 

Küçük yaştan beri bu işi meı 
lek edinmi, ve azçok athsil Yat 
mış , Avrupa görmüş Darülbe 
dayi ailesi bile san'atini hal' 
Meddah Aşkı ile Hayali kd.tiı 
Salibin bıraktığı yeı·den ileri gl 
türemedikleri, hele sinema ol 
jektifi karşısında mahçup içgii 
veyleri; utangaç köy getinleı 
gibi hareketlerini şaşırdıklaı 
bir aırada kasaba delikanlıla 
nın, orta mektep kızlarının: 

- Artist olmak istiyorum! 

Diye garip lshank-u§u gı 
ötnıeleri rahmetli Kel Ha ı 
kahnndan bir daha öldüı· 
kadar acıklıdır. 

Unutuyoruz ki henüz 
vatuvar milli marşımızı ya 
mamı,, Güzel San'at1ar Akac 
misi milli iı.bidemizi dikemem 
ve sinema teşkilatımız mil 
maceramızı ifade cdcmemitll 

Palyaçoluk için her tahtap 
denin arkasmda bir it bırlını 
kabildir. Fakat medeni bün: 
miz biç olma:ı:Ja Macaristan • 
dar gıdasım almadıkça an' 
kapısını açmamıza imkan Y• 
tur zannediyorum. 

Burhan CAHl 
------· .. -·······-· .. ···· 

İlk Kar 

-------- Dün sabah kar yağ 
öğleye güneı açt 

Evvelki gece başlıyan so 
lar dün sabaha kartr tiddetini 
tırmıf ve sabahleyin latanbula 
kar yağmağa başlamıştır. K 
muhtelif furlalarla ve kuşlı 
halinde öğleye kadar devam 
mit. öğleden sonra kaı· dun: 
ve ırünetli bir hava başlamıttu 

Gelen haberlere ıröre civ 
yağan kar fazladır. latanb 
dün ilk kar diitmekle beraber 
raret derecesi çok atağı düşr 
mittir. 

Hava tahavvüli.b hakkında 
ıilköy askeri r11aat merkezin< 
aldığımız malümat kısmı mali 
aumuzdadır. 

Radyolar kanun1 
ANKARA, 10. A. A. - Aı 

encümeninde mllzakere edilme 
lan radyolar kanunu bazı taclilit 
ııdmak üzere bükUmeıç. 
nilmiıtir. 

vel niçin plAn meıeleaine ebem 
miyet verilmediğini daha acı 

bir duygu ile kendi kendine so
ruyor. Şu muhakkak ki bun
dan birkaç sme evvel Anka
ranm İman; çok tehlikeli, anar 
tik bir devir geçirdi. Bu dev
re, hUkUınet merkezinin plin. 
ıız ve haritasız inıasma müsa
ade verildiği zamandır. Elde 
plim yok iken Ankaranm top
raklanna dökülen milyonlar, 
hiç olmazsa yan yanya heder 
olmuf sayılır, Y anlıt yolun ne 
resinden dönülse kirdır, der
ler. Doğrudur. Şimdi şehrimi
zin planı var. Fakat lıa plio 
vaktile irtikip edilen hataları, 
yapılmıt zararları telUi etmi. 
.,-or ki ... lnaaflı olmak için tu
nu da i1.ive etmeliyim: Anka
rayı usun müddet pllmız bı
rakmak, elde muntazam bir 
plin yok iken intaata müsaa· 
de etmek mea'uliyetini lıir ki. 
tiye veya bir makama atfet
mek doğru olmaz. Bu mea'uli
yette herkesin hiaaeıi vardır. Türkiye - JaponJ. 
Mesken ihtiyacı, İnfaat zaru
retleri ne kadar kuvvetli olur
ıa ~lıuni ~a ihtiyaç ve zaruret 
netıcelennı bugün sördüğü-

ANKARA, 10 A.A. - lk" 
Vek&letinden Japonya ile ara 
da mün'akit Modua 1 ıubat 
tarihinden itibaren mer'iyeıte 
kacatından bu tarihten sonr 
pon müvaridatmm umumi ah 
dahilinde muameleye tiıbi tut 
cağı tebliğ olunur. 

müz bu kadar fahit bir plin. 
sızlığı, beaapsızlığı mazur gös 
terecek derecede değildi. Her 
~~ide yapılan hatlaft tamir 

ıçın bugün harcanan paraları, , ...... --------• 
daha f~!~a~ı. daha gösterişli tr 
v_e ~enınlı ışlere tahsis edebi. Zekat ve sadak 
lırdik! Acaba tecrübe de bir f T 
nevi kazançtır d" k nd" k _ ıtrınızı ayyar , ıye e ı en • i . 
dimizi teııelli edemez miyiz? cemıyet ne verı 

ANKARALI 
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,s 'ı tiştiği lstanbula karşı İzmiri, ı ~ ., (rı • t ~danayı veya Bursayı müdafaa 
('l'JYJl11 lY~ ediyor. Fena değil amma bence 
- bu gibi hallerde: İzmirlilik, 

ftrın umdesl cMILLIYET• tir Bursalılık. İstanbulluluk iddia 

I 11 K. SANi 1933 
idarehane: Ankara caddeıi, 

100 No. 
Telgnl adresi: lıt. Milliyet 

Telefon Numaralan• 
Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüiü 24319 

idare n Matbaa 2-i310 

.BONE üCRETLERl. 
( ıl Tarkiy" için Hariç iç- ı 

1

1:. 1 1- K.. 1- K. 
-;~ •:rlıJı 4 - 8 -

8 .. 750 14-
11: ıııl:2 •• 14 - 28 -

~ Gelen evrak ıreri verilme:ı -
§d lüddeti geçen nüshalar 10 ku· 
e . 
ı'l .ııtur~ Cazete ve matbaaya aat 
_ ler için müdiriyete müracaat 
• itilir. Gazet=iz ilinların me· 

. ,uliyetini kabul etmez. 

fr ıı RAMAZAN: 14 
lf 'l s. o. 

- . 1msak S 41) 

' 
~ftar 17 01 

.ez ıBUGONKO HAVA 
Ör. uYeıilkoy aakeri raıat mer· 
la< . • . ı · ta >ezinden venlen ma uma ,.,t ıl 
k 3re bugün hava açık ve ııa• 
Z) ın devam edecek, don ola· 

tktır. 

V0/1/933 tarihinde hava 
azyikı 762 milimetre en çok 
;aklık 2 en az ııfır ııantİ· 

;ı,.t kaydedilmi~tir. 

u !"3.:~ 1 şl ~ELEU• 
Do•'•• }} • 
uk ·Dze erın 
lik • ~ ı k • 
<to ~eme etı 
bir • 
.ün. 
niş 

\ seneki güzellik müsaba-
~memleketin İzmir ve Bur 
tbi İıtanbula yol ve his iti
e yakın ,ehirlerİLıe de sira 

içaı . tti. Dünyada bu mÜJabaka 
aler ,verilen ehemmiyet yavaf 

y ı ti eksilirken bizde artması, 
- ld l ı seneki güzelimizin mu
~iy ~; kıyeti üzerine hasıl olmuş 
din 1"'.!reyandır. Ne ise bunun 

ıard' •ini bırakalım. Ben bu ba
ıün ~ "i bir latanbullu muharrir 

ü 1:. ·~e fU noktaya ilişeceğim: 
1 

:ışta ,'rsa ve lzmirden, batta la. 
ger. • ida11 seçilen güzellerin o
:Uf b ı"r,n yerlisi olmasına dikkat 

1 
1yiz. Bu güzeller eğer aile 

kıa ~~arile oraların yerlisi olma 
di f ~ 1e biç olmazsa orada doğ 

bip , •üyiimüt olmasına dikkat 
mer · 1,yiz... Yoksa haksızlık o 

r ü2 ai . 
ğunl 11 bu çeşıt haks_ı.z~~~an 
1lİyo ! ahalarında da gorurum. 

rm l ' onlar bir güzellik krali. 
yor! 1 ıdar bir tehri temsil etme 
uvaf 'in aldıran olmuyor. lstan 
olma~ ) bir genç kalkıp, İzmire. 
ed \.a, Adanaya gidiyor. 0-

-ıir spor kulübü tesis edi
"Mı'l 1 hut mevcut bir kulübe gi 

J ünün birinde kendi ye-

edenlerin de oralarcla doğmuş 
olmasalar bile spor hayatına o 
rada girmiş bulunması nı:.nevi 
bir ıarttır .•• 

Haydar Rif at 
Beyefendiye 

(Makyavel) in mezan üzerin 
de: 

"Hiç bir medih bu ismin bü. 
yüklüğüne yetişemez." 

Diye yazılı olduktan sonra, 
bir nüshasını liıtfetmiş olduğu 
nuz "Hükümdar" isimli tercü
meniz münasebetile bu eserin 
sahibi Makyavel ile sizin aranız 
da bir münasebet görüşümü za 
limane bulmamalısınız. Bu sö... 
zü bana söyleseler iftihar eder
dim. Vakıa, o fıkra bir aksınk 
gibi aklıma gelmişti. Onu yaz. 
maktan irkilmedim. Siz ki; 
feleğin kermü serdini gör
müt bir adamsınız, (Felek) in 
bu kadar masum bir latifesini 
hoş görmelisiniz.. Kaldı ki; 
ben bir bibliyograf değilim. E
lime verilen eserlerden ancak 

1 mizahi bir münasebetle bahse
debilirim. Kusuruma bakmazsı 
ruz değil mi efendim! 

19 3 2 tohaflıklan 
serisinden (devam) 

1 Emine imzasile bir okuyucu. 
muz yazıyor: 

"Ben tanınmış bir sam'atka
rnmz olan ( .... ) Beyden alatur 
ka ses dersi aJmm. Bana hafta 
da iki kere gelir. Kendini bes
telerine, sazına vakfetmiş sinir 
li ve h assas bir adamdır. Ders 
ı;ününden maada hafta arası 
bir gün telaşla geldi, yanına 
gittim: 

- Aman Emineceğ'm ! Tut 
kızım tut. sabahı zor ettim. Çıl 
dı~acağım. Sen zekisin! Çabuk 
kaparsın. Tut Allahaşkına! .. 
diye yalvarıyordu. Şaşırdım. 

Hakikat! Ezberlenecek şeyleri 
çabuk alının. Gece haunna ge 
len besteyi zihnine nakşetmek 
için uğraşmış, ancak baştan bir 
iki yerini hatırlayabiliyordu. 
Hem ağzile nakaratı tekrar edi 
yor, hem de: 

- Tut Emine! Çabuk hepsi 
birden hatırıma geldi. (. ... ) şar 
kısmı bastırmazsa adam deği
lim!. diye odada dolaşıyordu. 
Ben bazı kavradığun tarafları 
tekrar ettikçe adam cıldrracak 
gibi memnun oluyordu. Bu gü
rültüyü dışarıdan işit:cın blzim 
dadı acele ile içeri girdi. Nenin 
tutulacağından haberi yok: 

- Aman( .... ) Beyciğim! E
mineyi üzmeyin. O gitsin arka 
daşları var. ben tutaynn! de
mez mi? .. " 

FELEK 

Y~nl est>rft>r 

Holivut 
Holivutun üçüncü sene (2) İn· 

ci aayısr zengin münderccatla İn· 
ti"'r etmitşir. 

• jlilllyet,, in romanı: 32 

• 

• 
iıtiyc ı 
e Fer 

SE ve BE 
Muazzez Tahsin 

MlLLlYu_~~~MB~ATI~ı,tiK~AiNiuiNius~AiN~t~=Rjı~~~~~D~~~Q~9,~~~~~iiiiii~~ii~~ 
ArkadE ş peşinde •• 

Sina Bey uzun hasret se- j yapıldığı için sokakları da fa 
nelerinden sonra, tekrar İstan. tırdı. 
bula kavuşmu~tu. Rıhtıma ç•k Lakin gene ümidini kesmi 
tığı zaman. adeta yeni gördü- yor, arıyordu. Bir hayli dolaş 
ğü bir ıehre ayak bastığını zan mış yorulmağa başlamıştı. İşin 
11ediyordu. Vakıa fstnabul oka kestirme tarafını düŞündü. Bir 
dar değişmemişti. Sahilde he kahveye girip soracaktı. 
m"Il hemen pek az tahavvül 1 Kahvede, kuytu bir köı~e 
vardı. ~akat _s~~lerce dışan- pinekliyen bir ihtiyann yanına 
!arda. cıolaştı?ı ıçın lstanbulun otudru. Çok geçmedi umumi 
hayalıne, eskı hatıralara, ken- j ıakırdılar arasında ihtiyarla 
d~d~n .o kadar şey!er ilave et- , ahbap oldu: . 
mıştı ki, etrafına ınanmayan, _ Halil Beyı tanıyor musu 
şüpheli, mütereddit nazarlarla nuz? 
?akıyor. hayal ile hakikat ö~s _ Han:;i Halil Bey? 
ıle çekiç arasında kıılmış bır - Daha Akaretlere gelme 
demir parçası gibi kalbini ezi- den pembe boyalı bir konakları 
yordu. vardı. 

Gümrükte muayene bittik. - Pembe boyalı konak dedi 
ten sonra, eşyalarını arabaya niz deği'l mi? 
koydu, Beyoğlundaki oteller _ Evet .• 
den birine gitti. - Bu Halil Bey yaşlı bir a 

Sina Bey bekardı. lataibulda dam mı? 
da aile, ~kraba namına b~ _ lıte ben yaşta. 
hemen kımse kalmamış gıbıy _ Demek ki genç.. Konak 
di. Uzak, yakın akraba ve dost kendisinin midir? 
lardan kimler ölmüş. kimler _ H babaamm. 
sağdı? bilmiyordu. B ·:rr~ kim? ' 

Yalnız muhakkak olan bir = Ha as Cudi Be 
b .. ·· d ki acı y •• 

t?lY varsa, u~bu~dta~1 ı an
1
nm _ Sağ mı? 

çı yavrusu gı ı agı mış o ma _ Ol üştür zannederim 
lan idi. Bunu taşrada İi«:'ll aldı _ V ~tile neci id 0 ? • 

ğı ~ektuplar~~n ~il.i.yordu. Me _ lr:ch ile geçini~di galiba! 
se!a pek sevdıgı bır uv«;y halası _ Ha, zengin demek.. AI;. 
vardı. Kocası memunyetle A ··ı .. "luna kaim t 
d . . . B·· .. k o musse og 1§ ır. 
apazarın_a gıtmAkı ~tı. ju ~ _Tabii! 

~sının oglu saray an _ Oğlu ne iş yapar? ' 
tıktaşa taşn~ınrştr. . .. .. _ Hukuktan çıktı amma, me 

llk geceyı ve ertesı gunu, o kat nıı k b·1m· 
telde yol yorgunluğunu çıkar I mur mu avu ; pe 1 1 

r·~tdn 1 MJnrak ~oka!<'!Nı , ~·~ve yott:~;arm gösterdiği alaka 
b«;n o Jma ıst~?ı· .. a~ı o ~a Sina Beyin hoşuna gidiyor, Ü 
ırdeşe b~s~a, es ı gozl ab~ıl?ad~ midi artıyordu. 

nn an ırıne rastge e ı ır ı. -T dınız deg"il ., 
Z · b. d • d .. f t anı mı. 

aten ış 'b ır tanı.dı.ga Ttesa d -e - Durun biraz ..• İsmi, ne de 
md eketnd ~ arekt ı ı. k anı ıgm dinizdi? 

a tanı ıgı çı ar 11;r ası çorap _ Halil Bey. 
söküğü gibi giderdı. _Nasıl adam bu? 

Lakin Sina Beyin tahminleri S uzun b. l M_.-O le d k h - arışın oy u.. C'K 

yanlı.ş dc.r~ıştık d a akr !da ve tepte San Halil derlerdi. 
ye gır ıgı, o a ar a ın~ - s· krabasr mı ? 

. - .. h ld 1 d ecı" ız a aıruz 
sürttiıgu ~ e. ne 0 ur ~· Y ı _ Hayır uıeketp arkadaşı 
kat uzak bır akrabaya bıle rast yun 
layarnadı Her yerde yabancı _· Çok ~lii.. 1Iİçİn görmek is 
çehreler görmüş, benzettim! tiyorsı::nuz' ' 
zannettikleri de kof çıkmıştı. E ki · k d ·· - · 

S . B t k b··t ·· b'·t·· - s ar a af; gorecegrm 
ına ey, ar ı u un u u,n ld. d 

nevmit olmak üzereydi. Birgün ge 1 e.: . . . d b 
yolu vaktile okuduğu mektebin - Evıne gıttuııı: e ulma. 
semtine düşmüştü. Mektebin dmız mı? • . 
önünden gecerken sınıf arka - E~ını bilmıyo~m. . . 
daşlarını hatırladı. Birden ü - Sıze yanlıt tarıf ettı galı 
mit ve heyecanla tekmil asabı ba.. H . b' 'ki k 
sarsıldı.. - . ~yır vaktıle ır 1 ere 

Mektepte ta birinci sınıftan gelmışton. 
son sınıfa kadaı- bir sırada ar - H:.la bulamadrnız mı? 
kadaşlık ettiği San Halil aklı - Hayır; bulauıad.rm. Siz bi 
na geldi. San Halil olciukça l~y?rsaruz; liıtfen tarıf eder mi 
zengin bir ailenin çocuğu idi. aınız? . 
Beşiktatta bir konaklan vardı. - Nerı? 
Şimdiye kadar ne diye onu ara - Evı .. 

K . . . "? 
mamıştı' - ımın evını ... 

. D · d be • hah ed. • Hemen bir Beşiktaş tramva - emın en !'1 . s ~yo 
yına atladı. Evelce birkaç defa rum. ya; I:I•cı ~1;1dı Beyın oglu 
Sarı Halil in evin~ gitmişti. Fa Halı! Beyın evını •• 
kat geçmiş zaman, rengini, şek - Azizim; ben ne ~acı Cudi 
lini ve sokağını pek iyi hatırlı Beyi; ne de Halil Beyı tanımam 
yamıyordu. - İsmini olsun ititmediniz 

On on beş sene i ·nde ev yı mi? 

Bugünkü program 1 
18 den 18,45 kadar Ostütye saz ' heyeti. ı 
18.45 . 19,30: Orkestra. 
19,30 . 20: Refik Ahmet B. tara
fından Ramazan müsahabeıi.. 

Bu akşam E L H A M R A Sinemasında 
Göz kamaştırıcı bir güzellik - zengin, neşeli - zevkli eğlenceli 

bir mevzu - Tam manasile hayat filmi 
20 • 20,20: inci Hanım. 
20,20 • 20,50: Mahmure H. 
20,50 - 21,30: Hafız Sadettin B. 
21,30 - 22,30: Orkestra ve ıaire. 
22,30 - 23,30: Daı· üttalim. 1 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 17.05: Gra 

mofon. 18.05: Keza 19.05: Dans 
musikisi. 22.10: Piyano konıeri 
(Beethoven, Chopin, Schubert, 
Wagner). 23.20: Caz. 2).05: ı 

DUDAKLAR' dan 
G ÖNÜLE'e 

Mümeuilleri: Viyana'nın altın ıeı kraliçesi 

MARTHA EGGERT • GUST AV FROHLlCH 
Filme ilave olarak: Dünya havadisleri gazetesi ve umumi arzu 

Üzerine temdit ediJen 

KARAGÖZ; ovnatan Darülbedayiden HAZlM B. Dana musikisi. j 
BUDAPEŞTE 550 m. __________ ımı _____ _ 

19.05 : Apera orkestrası. 20.35: !- - GLORYA'da SlNEMA_v_e_:;;~ı::c:ı!ml(I! Piyano konseri. 21.05: "Zahit .., 
namzedindeki a~k" isimli muıikili 
temsil. Müteakıben: Sigan muıiki 
ıi (tagannili). 

ViYANA 517 m. 
18.05: Dajoı Bela takımı (gra 

mofon ile). 19: Müaahabeler. 20. 
30: Piyano konseri. ( Schumann, 
Debuuy, Ravel, Alheniz). 21: 
Eyaler'in eserlerinden operet par
çalan. 21.55: Bar muıikiıi 23.20: 
Bando takımın operet ve valslan. 

MILANO-TORINO-CENOVA 
18: Gramofon. 20.05: Keza. 

20.35: Kahve muıikisi. 21.35: Oç 
perdeli bir temıil. Mütealuben 
caz. 1 

PRA('; 487 m. 1 
l 7 .15: Hafif musiki. 19.35: 

Musikiıiz almanca neıriyat. 20.25 
Çek ve Ruı şarkıları. 20.45: Ta
gannili orkestra konseri. 22.05: 
Viynlonsel konseri ( Bach, Pergo
leıi). 22.35: Familya muıikiıi. 

ROMA 441 m. 
22.05: Bir t .. mıil. 
BOKREŞ 394 m. 
13: Gramofon 14: 18.05: Or

keıtra. 21.05: Solo keman (Bra
hms, Beethoven, Rubinstein). 22. 
20: Viyolonsel • Piyano konıeri 
(Bölmann) . 1 

BRESLAU 325 m. 
17.05: Piyano parçaları. 20.40: 

Silisya filarmonik heyeti (Müte
nevvi parç,..Iı.r). 21.45: Saksofon 
musikisi. 22.25: ''Koyşe Suzanne" 
operetinden parçalar. 23.40: Lon 
dradan askeri bando. 

irtihal 
Kudemayi mualliminden Se

lanikli Abmet Rakım Efendi 
Bursa' da vefat etmiıtir. Cena
zesi Çartamba günü Mudanya. 
dan hareket edecek Asya vapu
ru ile lstanbul'a nakledilerek 
Perfembe. günü Üsküdar'da a. 
ilesi kabristanına defnedilecek
tir. 

' Münir Nurettin onaer, 
Bu akşam GLORY A'da verilecek 

MÜNİR NURETTİN KONSER İ 
için gişeler :ıçıktır. 

Fiatlar : 75 • 100 - 150-200 kurnştur. 

--- Yann akşam G L O R Y A 'da ilk defa olarak 
tsutun dünyada kemali takdirle alkışlanan Lüyük ve il ahı y:ldız 

JOAN CRA WFORD 
Metro - Goldwyn ' nin Fransızca aözlü 

DA S CgNNET. 
pheserinde: gülüyor, ağlıyor, iztırap çekiyor ve en mükemmel 

orkestralar tarafından terennüm edilen tangoları dans ediyor. 

·-- Sahne arkadatı,en birinci jön prömye CKARK GABLE __ _. 

, - ' Bu akşam OPERA ve ARTiSTİK Sinemalarında 
TRISTAN BERNARD 'ın eseri ve MARCELLE ROMEE -

ANDRE LUGUET • JEAN GABIN'in temsili 
GÜNAHKAR KIZ 

Muazzam Fransız filmin!n ilk iraeai terefinc büyük e-ala ınÜRamereai 

ilaveten: Bilhasıa bu film için angaje edilen danıöz, 
dansör ve muganniyelerle beraber 10 kişilik armo
nik orkeıtrası her akşam bütün apaş tarktların re-

pertuvarını terennüm edecektir. 

------Telefon: Artiıtik 42851- Opera43088 ______ 1 

Pek yakında 41-• 
DON JOSE 

MOJİKA 

İstanbul Belediyes! 

Şehir Tiyatrosu 
Darülbeda~ Tem,.;ıı., ... _ •• • • .._..,...,..,. 

Bugün ıuvare fi 

-- •••• filminde --

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

saat 21,30 da 
Kadın Er
kekleıince 
Yaz~n: Hüse
yin Rahmi B. 
Piyes 3 perde 

3 tablo 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırmu. 

Türkiyede bilafasrla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Zabitan geceıi. 

perıembe akıamı 
Sarı Zeybek opere
ti oynanacaktır. 

355 

Ertuğrul Sadettin 
12. 13 Kanunusani T.A.T. 

niz? 1 sordunuz? 

Perş=be - Cuma T 
akşamları Kuşdilinde 

2 büyük ıuvare: • 
HAMLET ve 'ıl 

NERON 
- Ne münasebet! Ben öm - Burada bir ev alacaihm 

rümde Betiktaıa ilk defa geli da; konukomtuları öğreneyim .• 
Yerler satılmaktadır. kılmadı ise, boyanıp tamir de - Y ooo! 

mi edilmemişti? Bazı yeni evler - Siz Beşiktaşlı 
yorum. dedim .. 

değil misi - Peki ne diye uzun uzun - ! ••• 389 

- --·---
varsın Leyla ...• Aylar var ki bu
rada seni düşünerek yaşattım .• 
Bunun için burasını ilk görüşte ya 
dırgamadm, bunun için burasını 
aevdin. 

- Haydi yavrum yemeğimizi 
yiyelim. 

Ben de hemen neş'elendim • 
- Sahi Bedi Muammer, acıktı

lıının farkında değildim. Ne yiye
ceğiz? 

salını: Başımı okşayan .c !ini çekmeci en, 
eğildi, kulağım üzer ndeki bir tu. 
tam saçı tel tel öptü. 

"Sonra bir gün .. ateş gözlü pe 
ri kızı, zavallı er.irini affetmiş, onu 
almış, tekrar cennete götürmüş, 
ve ... .'' 

uk lı ~ke o uzak batıra ile kalsa 
~hl; ; , !<eşke gelın:ea~ydim ! . Seni 

aramıza çöktü.. Umitsiz çocuklar 
gibi el ele sessiz kaldık. 

O zaman biraz utanarak yanına 
yaklaştım ve bu odanın en gizli 
köşelerini nasıl mütecessis gözler 
le araştırdığımı ona itiraf ettim. 

- Y alnrz ir adamın evinde ne 
bu1unursa! .. 

Birlikte mutfağa gittik. Dolap. 
!arı alt üst ettim. Yiyecek namı· 
na ne varsa ortaya çıkardım. Sof. 
rayı hazırladım ve kartı karfıya o
turduk: 

"Bir varmıt bir yokmuş .. Evvel 
zamanda uzun boylu, esmer yüzlü 
bir peri kızı varmıf. Bu peri kı 
zırun gözleri. her ya-klaşanı yaktı
ğı için ona atet gözlü peri demiş
ler. 

"Bir gün çok kibirli, kendisine 
çıok güvooen kuvvetli bir adam o
nu görmüş fakat bu ateş gözler. 
de yanmayacağım, ben kuv
vetli, iradeli bir adamım! diyerek 
küsta.!:ı bir gurura kapılmış ve bu 
gururla peri kızını kanatlarına al
mıf, göklere çıkarmış. Ateş gözlü 
peri kızı. insanların lı.alhinden 
her geçeni bildiğinden midir, kud
retine güvendiğinden midir n&
dir? Havalarda uçarken, kimse. 
r.İn göremediği bir aivri oku, mağ
rur adamın kalbine saplamış; bu 
yara, zavalh adamın kanatlarını 
titretmiş ve ikisi birlikte bir dağ 
batma düşmüşler. Bu -dağ batı 
dünyanın cenneti imiş.. Bin bir ı. 
şıklı bir cennet! 

Uyudum mu bilmiyorum. dün
ya ile bağlantım kalmadı. Kendi
mi sahici cennette ı;nr.dım. Bedi 
Muammerle birlikteki cennette. 
Baıımızın üs tünde yrldızlar ve bir 
çizgi gibi ay .... 

. k! ) En kızı.. N eJadm kansı ola-
• 

1 
, • eaeydim .. llk günden be. 

ıye • d k . akl ı a ar ıstırap çe tım ... ne 
y ·b· i ;!ık acıları .. ne cehennem 
gı ı 'ı d0 b"l . '1 an yaşa ım ı emezsın 

medr 1 Bunu sana anlatamam .. T e 
pı a, < ~ .. ı · l" S b · ani tar ı-_ sevgı ım.. en enı ı-

irdeı' 1ı 1 değil m;? Söyle Leyla, an. 
Kene 'usun? Cevap ver bana! .. 
neş'~&~' olamaz olur muyum? Yeşil 

B ··~ tayyarecimini hayali, ilk 

Ş · -"",ızlık • hülyalanmı süsleme . ur 
ufak ı. . b . d 
• h~ ın sevgın enı tutmasay ı, 
. .'~. ,; zavallı günlerimi geçirecek rur 
'd ı nereden bulurdum? Mut-

n un e 1 b. d . d . ırtma ı ır enız ortasın a 
Lelii ıir çöp gibi, dalgalara ka-

ha gı )~'_ ·· 1 · d ld - ku elbi J'-ın goz erın en a ıgım v 
ar y İt İ muhafaza ediyor .. Bana 
üğün .• veriyor .. Buna inan! .. 

d ' ··me doğru eğildi. Gözleri-
sen •a ib. . . . 

1~ ınnın nteşınde tutuştu. 

, e yapacağız? 
rual, bir kurşun ağırlığile 

O dakikada teyzemi düşün. 
düm .. Onun bana olan nihayetsiz 
itimadını düşündüm •• Çaresizliği
mizi.. zavallılığımızı düşündüm •• 
Lübnan dağlarındaki yalnız ih ti. 
yarı düşündüm.. Allahı düşün
düm. 

- Sevgimizi kirletmiyeceğiz 

değil mi Bedi Muammer? 
Sesimdeki tatlı ıstırap gözleri. 

me yaş getirecek kadar derin. .. 
Ellerimi uzun uzun öptü: 
- Sevgimizi kirletmiytteğiz 

Leyla .. Yemin ediyorum sana .. Be 
nim biricik sevgilim! 

Biribirimizden aldığımız kuv
vetle hafifledik ... Kalktım... her 
yerini ilk görüşte içime sindirdi
ğim odada dolaştım. 

Pencereden dışanda sessiz ve 
rüzgarsız kar, her saniye biraz da. 
ha yükseliyor; kuru dalların üze
rinde en güzel ve neş' eli çiçekler 
gibi parlıyor. 

- Bu odayı çok seviyorum ben. 
- Bu od.anın her köşesinde sen 

Güldü : 
- Seni yaramaz şeytan seni!. 
Sonra gitti, elimle işaret etti-

ğim çekmeceyi açtı .. Siyah küçük 
defteri cıkardı. 

Bird~n bire ona, Allahın huzu. 
runda olan bir din adamının huşu 
ve hürmeti çöktü: 

- Al, Leyl:ı! Bütün bayatın ae 
nindir .. En gizli köşelerine kadar. 

Ürkek, çekingen bir haşyetle 
ellerimi uzattım 

- Hayır. bu defteri okumağa 
hakkım yok. .. 

Sözümü kesti: 
- Leylacığım , bütün hayatım .• 

gizli hatıralanna ve imlerine ka 
dar senindir. 

Sesindeki yalvaran titreyiş bey 
nimden kalbime doğru ılık bir 
su gibi aktı. Başımı onun geniş 
göğsüne dayadım .. Gözlerimi ka 
padrm .. dakikalar, saatlar geçti .. 

Birden bire, nereden bulduğunu 
bilmediğim bir neş' e ile başımı 
tuttu: 

- Teyzem bizi böyle görse ne 
der acaba? 

- İ_ater misin Leyla, bu birlik
te geçıreceğimiz sayılı saatleri bat 
kasına vermiyelim .. Yalnız ikimiz
den konuşalım. 

Çok samimi bir yemek yedik. 
Kahvelerimizi içerken beni ~!im 

den tuttu. odaya götürdü. 
- Şimdi biraz dinleneceksin 

yavrum. Tekrar buradan ta Maç
kaya gidebilecek kuvveti bulmalı
sın. 

- Sen ne yapacaksın? 
- Sana masal söyleyeceğim. 

Hani küçükken, sen yaramazlık et 
tiğin ve uyumak İstemediğin za
man benim masallarımla gözlerin 
kapanırdı ya! 

- Yine bana bir peri masalı mı 
ıöyliyeceksin? 

- Evet, ateş gözlü perinin ma-

"Kuvvetine güvenen biçare a
dam bu cennnetten, peri kızının 
bir göz bakışile cehenneme atıl. 
mış... ve... senelerce o cehennem
de, ateş gözlü perinin gözlerindeki 
ışıkla yanmış .. yanmış .. 

- Uyuyor musun yavrucuğum? 
- Masalın soıcunu bekliyorum 

Bedi Muammer. 

- Şuracıkta ömrümün sonuna 
kadar uyusam!. 

- Hayır Leyla ... yollarda geçi
kirsen içim rahat etmez. Haydi 
karanlık basmadan evvel g;t yav
rum. Sana git! derken ne ıstırap 
çektiğimi bilsen, bana böyle hain 
gözlerle bakmazdın. 

Sobanın karşısında kuruyan 
mantomu, şapkamı. eldivenlerimi 
kendi elile giydirdi, beni bir çocuk 
gibi sardı, kapıya kadar getirdi. 

- Selametle git yavrum.. Bu
günkü yaşadığım saatler, btindan 
sonraki bütün acılarımı taşımak 

için bana kuvvet verecek. 
:J. "' • 

Yürüdüm mü? Koştum mu? 
Uçtum mu? Dışarıda kar 
mı vardı ? Güneş mi ? 
İçimin taşan saadetinin hafifliğile 

(Devamı var) 
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Marlene Dietrlch'in giJzlerl 

Marlene Dietrich artık sinemayı 
terkedeceğini söyleyor 

Memlekette 

Cenupta bir 
Müsademe 

Kaçakçılar iki 
jandarmamızı 

şehit ettiler 
Dörtyoldan bildiriliyor: Payaı na

hiyeainin Fındıklı yaylası civannda 
ve Göktepe bayırında puıuda bulu
nan hudut taburundan dört nefer 
3-1-933 geceai aekiz yüklü hayvanla 
hududu geçmek istiyen bir kaçakçı 
kafilesiyle karı.ta~ ınüaademeye 
tutı:ımuılardır. 

Şibin arahisar nasıl 
bir yerdir? 

Ormanı, madeni mebzul şehir 

Şiddetle devam eden uzun bir çar· 
pışmadan ıonra hudut bölü.ğiinden 
B~şçavu; Hasan den.ii ile bir nefe
rimiz tehit düımüı Ye kaçakcılar
dan da iki kişi öldürülmüş diğerleri 
hayvanl~riyle birlikte kaçını~ mu".~~ 
fak olmuılnrdır. Maktul d~"'.' 1• ı 
kaçakçı nah.iye merkezine geb'".'lmit 
!er iıede teıhlı eclilememiılerılir. 

Şiblnkarahlsarın umumt manıaraaından bir parça 
ŞIBINKARAIHSAR (Milliyet) lu" hisar tesmiye edildiği halde 

Şehitler meraıimle defnolunınuılar - Şibinkarahiaar hakkında yaza müruru zamanla Kuyulhiaar tek 

· Veresiye ev 
Yapılacak 

Bir kooperatif te 
200 ev yaptırıyor 
Türkiye inşaat Müessesesi sahib 

Mehmet Ali B. bizi bir teşebbüıteı 
haberdar etti. 3,5 milyon lira ıenna 
yeıi olan ecnebi bir gunıp, tehrimi 
de emlB.k inıaatında ıermayeıini it 
letmek istiyormuı. Türkiy~ lafU 
M Üeıseıesi bu sermayedar gruplz 
anlo,mış; istiyenlere 8-10 ıene va 
de ile 4-S odalı evler inşaaı esa ı 
na müstenit olan bu anlaşma, timd 
kanuni mercilerinde t~çil ettirilme! 
Üzere imiı. Yakında faaliyete geçil< 
cek. 

Mehmet Ali B. in bu husuıta veı 
diği f&yanı dikkat tafsilat şudur: 

- " Şimdiden Bebek arrtlanndô 
Üzerlerine emlak inşa edilecek bi 
aaha bulduk. Caddebostanında da 
Bağdat caddeıi üzerinde \'e civann 
da yerler bulundu. Osküdar'da ıran 
vav ı;rüzergi.hında bot ars:aJa.r vaı 
ki, bunlardan 20 kadarının sahibi, b 
zimle şimdiden temaşa gelmiştir. 

Avrupaya gelecek, müzikhollerde çalışacak 
Yoecli ay var ki., Marlene miyorum. Avrupaya dönece- medyunum. Ben Avrupada ta

Dietrich'tea ıeı aada yok. Mii- ğim. Fransa, lngiltere ve Al- nınmıt bir yıldız değilim. "Ar 
4kat vermiyor. Bu yedi ay için manyada müzik hollerde ,arkı zu edil~ ~adın" .is~inde _çok 
de Marlene ne kendisinden, ne lar söyleyeceğim. Bir çok Av- fena bır fılm çevırdım. Sıne • 
de projelerinden bahsetmedi. rupa tiyatrolanndan teklifler mada böyle büyük bir istikbale 
Fakat Hollyvood'da da sesleri aldım. Sternberg sinemadan kavuşacağımı bilmiyordum. O 
çıkınıyanlardan daha ziyade bıktı. O da Japonyaya gidecek. sıralarda Sternberg'e tesadüf 
lıabaediliyor Sternberg olmadıkça, ben Ame ettim. Bana "Mavi Melek" te 

dır. cağımı aöylediğim ikinci mektu- !inde talaffuz edi:diği anlaıılmıt· 
" • d" bumla bu ırüzel vilayetin tarihi tır. iklim itibarile buralan ooğuk 

Gonende hır ha ıse ve çoğrafi idari ihaai n iktraadi iae de mutedildir. Kıı mevsimleri 
.. malilmatımı yazıyorum. fazla aünnekte ve karlı ıreçmekte 

G. d 1 Burada mues ı ve ilk bahar mevıimleri de fazla onrn "" yazı ıyor: ba k"" Şibinkarahisann eıki vaziye-
ıif bir hadiae olmuıtur: Ta ~ ~- tini tamamile gösterecek ve muz· yağmurlu olmaktadır. 
yünden Muatafa ormandan ~ aa • !im kalan noktalan aydmlatacak Karahiııar - Gümüıane, Erzin 
arz keıtiği bir miktar ağacı koye g,.. tarihi malümat ve veııaika istinat can, Sivas. Tokat, Ordu ve Gire
tirirken yolda Orman Fen ":1~'."u~ edilemezae de Evliya Çelebi aeya- aon viliıyetile hemhuduttur. Ve 
Salahattin Bey tarafından gorulmuş, hatnameainde ve kamuau ili.mda müteaddityollarla bu vilayetlerle 

Bu ar.,,larda 4-5 odalı, her türh 
konforu havi villalar inşa edeceğiz 
Bu binaların bedellerini 8-10 sened• 
alacağız. Yani bu binaların sahipleri 
8-10 ıenr bize başka bir kira cvind• 
oturdukları zaman verecekleri kira 
yi Yetteekler, bu ıuretle parayi öde 
yince evlere tamamen tasarruf ede 
ceklerdir. Alınacak faiz yüzde 5,5.t 
kadar olac:ıık; intaata gidecek para· 
nın yüzde 25 ini peşin verec<kf.,.. 
d11ha fazla teshilat ve tedive husu 
ııında müıııadat gösterilecektir. Bi 
na yapılacak arsalar iki kıaımdır.~i 
kısmı sahipluinin olup üzerlenn 
bina ~apılacaktır. Bunlardan bitı~~ 
yalnız inşaata gidecek para ve faızı 
alınacaktır. 

Jv-b M. ı~ 0 . "eh p rikada kat'iyyen film çevir- Sola, Sola rolünü verdi. Bütün 
-... a ar en ıetn a- · · ) ·· ) •-· raıııou ·ı . b" k 1 mem. samımıyet e soy eyorum Kh 

. nt ı e yenı ır mu ave e b h · ed 
ınb ı iınzaladı? Acaba von Stern. Konturatomu belki tecdit en

0 
eı· dşey~ o~a k~ yunum. 

etg'd b ·ka ·ı · film edebilirler. Fakat istemiyorum. na emıştım ı: ~ en aş 11 ı e mı çe 

Saliilıattin Bey Muatafayı ~ayı~ modan ihticaç olabilecek bazı ma münakalatı vardır. 
h•kkcnda muamele yapmak iızere kö lümat mevcuttur. Bunlan burada 
ye getirirken odunlann yüklü oldu- revaç bulan menkulat ve rivayat 
ğu merkep metruk bir patikaya oap ile de mezç ve telif ederek bir ha 
mııtrr. kikat İatihracına çalıştım. "Ka-

Diğer bir kıann analar da, 111hip 
!eri tarafından grupa devredilecek 

k tir. Buaralarda vücuda getirilccel Şarki Karahisann tar ı cenu-

• • bu rahiaann" vaktile Trabzonda hü 
Muatafa merkebini tutmak ıçın kilin aüren ve o vakitler Bizanaa 

11.~ecek? Artık Avrupaya dö- Ben ıırrf sinema ile geçinen İn- - Siz başka bir artist ara
ttı~~ le bir daha Amerikaya git sanlardan değilimBüyük bir yıl ymız. Ben gayet kötü oynayo 
Yi kecek mi? Sonra, kızı Mary' dız olmasam da, pek atı. mes'ut rum. Sonra-' o kadar fotojenik 
tehd~Çırmak istiyenlerden yeni olabilirim. Par aya gelince, p a- -Oeğilim. 
t-.1arr! ~ektuplan mı aldı? ranın saadeti temin etmiyece- Gülmekten• katıldı ve bana:· 
darıtdne ıle rejisörü Sternberı: ğini öğrenecek kadar para ka- - Budala! dedi. 

metrük patikaya aaptığı zaman S~- tabi bulunan hüküındarlar tara
lahattın Bey kaçtığı zannına duş- fından yapıldığı menkul iae de 
müş ve arkasından (Dur!!) diye ba- daha evvel Roma aerdarlanndan 
ğrrarak korkutmak için birkaç el ıi- "Pompiyüa'" Ün Ermeni kralı 
lih atmışhı·. Bunun üzerine Muıta- "Mihirdada0 karşı kazandığı mu
fa geri dönmÜ!, fakat o esnada mer zafferiyetin hatırası olarak inşa 
kebi yakalıyan Salüıattin Beyin eli- ve cNikopoli .. lakabını zafer bel 
ne tiddetle birkaç sopa TUrmuş- desi olarak teımiye edildiği de 
tur. Salahattin Bey de bu tac:ııvüz bu menkulat ve rivayat cümlesin
karşmndıı derhal silahınıı aanlıruı dendir. Kaaabanm evvela kale 
ve Muatı.fayı ağır ıu~tte yaralamıı içerisinde iken bilahara dışe.nya 
tır. Adli tahkikat yapılmaktadır. doğru çıkarıldığı aöylenmekte ve 

bisi methur Gavur dağlarile mu- binalara gidecek paraya, ersalanı 
he.t olup bu dağlann vilayet da- kıymeti muhammineleri de ilave edi 
hilindeki en yüksek noktası deniz lecek ve binalara sahip olacok kim 
aathından 2500 metre yükaeklik- . ıelerden arsa bedelleri de taksitle a 
tedir. Vilayetin cenup aahaaında lmac:ıık ve alındıkça grup tarafındar 
iae ıarktan garbe doğru uzanan sahiplerine tr-sviye o1unacaktrr. 
3000 metre irtifamdaki "Kızıl Yakında foaliyete geçeceğiz. Bil-
d _.,, ı b f kt d Ka ha••• Üsküdar tarafı, vücuda getir as mevcu u unma a ır. -
rahiaa.nn fark ve timal hududunu lecek İnşaat ile umrana mazhAır ola 
çemberdleyen hirletmiı yağların cak ve bundan binnetice Oı k"jd., 
hepsi de Kafkaa dağlarının gıİ.rbe Tramvoy şirketi de istifade edecek 
doğru uzanma.aile "Alp" pontik tir. Bel~diyenin, bize her türlü tesh 
iamini alan büyük birleşmiı dağla !atı göstereceğinden eminiz. Esaıen 

ılar mı ? zandım. Almanyada, kimsenin Ufa hesabına "Mavi Me-
llu tanımadığı meçhul bir kadın 1ek" i çevirdim. Bu filmden 

de b· •ualler araırnda her hal- iken, ben daha mes'ut idim. O sonra Paramount'a angaje ol
lla ~r <;oklan yeknazarda insa zaman kocamın varidatı çodı: dum. Avrupadan hiç aynlmağa 1Uıı.IJ ıı.?a•ız görünüyor. Fakat mütevazı bir şeydi: Buraya Ho niyetim yoktu. Ve şöhret te 
llliyee':1n hepsi de efkarı umu- llyvood'a geldiğim zaman, ha- kazanıyordum. Amerikya git -
lene 11 

•• alakadar ediyor. Mar- na dolgun haftalık verdiler, deh meğe hiç niyetim yoktu. Stem 
•esiııi Utiin bunlara lakayt hiç §etli reklam yaptılar, ismim iri berg bana Paramount hesabı -
dan kStkarmıyor, mülakatlar. harflerle afişlere yazıldı. Son- na değil, kendisile bir film çe

auth a~ç'Y'Or. Nihayet Miu ra ne oldu? Yon Sternberg'in virmemi söyledi. Kabul ettim. 
ı. kild,11

1

~7 iıminde Amerika- kansı lrocasmı iğfal ediyorum Çünkü dünyada herkesten zi
fe'::;•tnet1r 

11
""'eteci kendiaile diye dava açtı. Bu neden böyle yade ona itimadım vardı. Ken 

. bir k~ huv•ffak oldu.Mar oldu. hala anlamadım. Daha diaine karşı duyduğum bu ra-
~ıe gelecek. •ftaya kadar Pa- sonra, kızımı kaçırmak iatiyen bıtanm sebeplerini aramağ~ 

• bir llliilaka Bakalım, orada haydutlardan tehdit mektupla kalktılar. 
Anc11k M t \'erecek mi? n aldım. Endite ve meraktan Sinemadan aynlmak iıte-

tiken ken;!1~e Hollyvoocl- haftalarca deli gibi olmuttuın. dim. Fakat sağdan ıoldan al-
. ilQetecj 

111
le konutan ka- Ounun için bu memleketten dığmı mektuplarda: "Tam şa-

llııt •, ye t··-'·- so"yl~ h" b" t d d h d · 
'""-· ~ ıç ır ız ırap uyma an ayn- nü tö ret ortaım a sınemayı 

kıı.b· Evet, Yoıı St be •lacağım, Burada İyi bir gün ge bırakmayınız" diyorlardı. Ve 
fi ır rejisörle h" em rg, baı çirdiğimi hiç hatırlamıyorum. bırakmadım. 
.~ rnkçevirdiiinıi ıç olmazsa bir Kararıma herkes hayret e. Marlene bu ıubatta Ameri-
"1U avelel · · "'°"'u ed" 
i . erunı,. "I) • ıyor. diyor. Bilhassa bu karann von kadan aynlıyor. Üç buçuk sene 
ıi.::,nt~~ •on filnı;,:~n gece" Sternberg'e bağlı olması her- içinde orada bet film çevirdl. 
nıa H 

1
:1'Yor. Ben kendi lıÇevrj. kesin hayretini mucip oluyor. Şimi müzik bol için, sinemayı 

- o YVood'da kalnıllk "_&ahı Halbuki bundan tabii ne ola- r bırakacak mı? Bunu şubatta 
.., ' • ~ 1•te. b"l" ' B h . S b ' .. - . St •' ''' '• --_ ı ır. en er şeyı tern erg e ogreneceğız. 

1 Odyofarda artist ., • '•• • • ,, ....... , •• ••• • • ""' "' • • • • • • 1) • • • • • • • ' '"''' ,, '' '"" lıocafarının ayrı bir 

bugünkü vaziyeti de bunu iabat 
Afyon istasyon etmektedir. Karahisar kaleai bil

haasa Pontoı İmpare.toru elinde 
Caddesi iken Akkoyunlu hükUnıeti zama-

Afyondan yazılıyer: Güzel bir 
bulvar halini alacak otan iıtaıyon 
cadde•i parke ile d"ötenecektir. Vi
iay">t Daimi Encümeni bu İte 21 bin 
lira tıılıaisine karar Yenniıtir. Fer
tiyat bir iki ıene sonra bitirilecek
tir. Hükümetin arka tarafındaki balı 
çe "" yol da tanzim edilecektir. H ü
kümet binası güzel bir çerçeve içine 
alınac:ııktrr. 

Urfa inhisar idare
ainde yangın 

URFA, 9.- Dün &"ece sabaha ya

lan tütün ve iıpirto inhiıar idare],.. 
rinin hulundufu büyük binadıın yan 
gın çıkmıştır. Etraftan derbat yeti
tilerek çalıtılmaaına rafmen ateş bü
yümüş ve binanın mühim bir kısmı 
yandıktan ıonra aöndürülebilmiıtir. 

nında methur 'Uzun Hasan" tara• 
fından 85 l tarihinde zaptedile
rek "Kjküniye" teımiye ofunmuı 
Ye 867 tarihinde Fatih Mehmet ta 
rafmdan Uzun Hasan ile yapılan 
"Otlukbeli" muharebesinden av
detle zaptedilmitıir. Ve o vakit 
Karahiaar ?smi verilmiştir. 

Bu rada bir taP madeninin mev 
cut bulunmaaıadan dolayı müruru 
zamanla buna izafeten Şibin 
Karahisar namını almıttır. Mer
kezi vilayete merbut "Koyulhi
oar" kazaaı da tarihi bir beldedir. 
Kale harap halinde mevcut olup 
buralann dahi bidayeten Romalı. 
!.,- tarafından "Kolonya" namile 
tenim edildiği ve Fatih Mehmet 
tarafından yukanda yazdıfrm ta
rihte zaptedilerek iki dere ağzm· 
da bulunmaamdan dolayı "kuyu-

8~:usiye11 vardır. 
kend Çok artistler 
ke1t/ localarını mO
Yib/ ~ '!Partımanlar 
golar,lizer/er. Ban
lar, 1ı' kabul salon-

' atı rı, bibto a piganola 

Yangın bir kaç aaat •Ünnüıtür. 
N üfuıÇll zayiat yoksa da haaarat ve 
zaTar mühimdir. Evrak ve İıpirto in 

, hiKarı kıımı kilmilen yanmııbr. Za
rar miktarı henüz malüm değilcllr. 

Saadet H. 
Nereye gitti? 

Çanakkale zabıta
sının tahki

katı ne merkezde? 
hep b ları, 
dır ..,urada. 

• 1 Uk 
Camu arda f~i!llfir,' 
I a llo 
ocasırıct rn 

111<18 fi ~! or 
lo Yııran 

cası, soıct 

f
Joan Grav~ 
ord, Sa(Jda 

Anna !)fen 
localarında 

·Düzcede sineına 
DüzcPden bildiriliyor: Belediye

nin birlaoç ıene evvel inıa ettirdifi 
ıİn'!tna binaır boş ve metnık vaziyet 
te idi. Aksekili bir genç bu binayi 
iki sene müddetle kiralamıı, tadil 
ve tamir ettirmiş, son ıiste-n maki .. 
nelerle trchiz etmiştir. Halk sinema 
nın faalivete başlamasınıfe.n çok 
memnundur, 

Havza kaplıcaları 
Havzadan bildiriliyor: Belediye

mizin , ıenr içinde Ankaraya ırön
derdiği heyetle Evkaf ldareıl ara
sında bir anlaşma yapılmlf, Havza 
k11plıcalarmın Evkaf lehine bazı fart 
lar dahilid" yeniden evkaf idare
since inşasına muvafak~t ediJmitti. 
Oç ay evvel Evkafın mıman ırelmi, 
İcap eden tetkikatı yaparak dön
ınüıtür. 

Aydında ramazan 
piyangosu 

AYDIN, (Milliye9.- Şehrimiz 
Hilaliahmer cemiyeti her ••ne oldu
ğ•J &"ibi bu sene r-"!azanın~ ~il bir 
eşya piyanırosu terbp ebnııtır. Bu 
aene konulan qyalar daha kıymetli 
oldufu gibi boş numaralarda çok az 
konulmuıtur. HalkııJ.lızın bu ıene de 
rağbet göıtererek hem talilerini de
neyecekleri ve hem de harpta ve ıulh 
te memlekete büyük hizmetler ya
pan bu hayır cemiyetimize bu vası
ta ile de yardnnlannı esirgemeyecelc 
lerine emin.iz. 

ÇANAKKALE, 9. - latanbulda, 
Erenköyünde Kazasker c:ıımü civa
rında oturan merhu:n Yusuf pafa 
zevcesi Saadet Hanurun burada, es
rarengiz bir ıurette ortadan kaybol
maamm doğurduğu heyecan ve al.i
ka haiiı devam ebnektedir. Üzerinde 
daima fazlac:ıı para bulunduran gö
ze görünür tekilde mücevher ve kıy 
metli eıya taııyan Saadet Hanımın, 
yanında mevcut bu menkul kıymet
lere tamaen öldürüldüiü kanaati ha 
la bakidir. 

Hanıma ait olup haıtahano bayı
nndaki Mehmet çavuıun kahvesine 
devam eden Ye Saadet Hannnm bu 
vaziyetini bilen bazı it•İz, &"Üçsüz 
kimselerin, bu esrarlı kayboluıta a
lakadar bulunmalan muhtemel &"Örül 
düfü içindirki bu noktadan tahkik& 
ta devam edilmektedir. 

Meseli hadisenin meydana çık
maımın ertesi günü F eyzİ isminde 
biri Çnakkaleden ayrılmııtır. Bu ada 
mm Gönen taraflllhna gittiği aöy],.. 
n.iyor. Feyzi ile beraber ilıi arkac!A
tı da ıelıri terketmiılerd.ir. 

Saadet Hanmun damatlan opera. 

tor Abdürrahim, kaymakam Şeref 

Beylerle ıon zevci Sabri Beyin bu
raya gelmeleri bekleniyor. 

ra bağlıdır. kanun yeni inşaatl 3 sene müddetle 
V·ı· t" d .1• veraiden iıtisna etmiştir .. Bu itiba.r 

ı aye ın orman ve ma encı ı ~-

ği de zengindir. 84750 hektarlık la teşebbüıümüzün müamır netayıç 
orman ve 1800 hektar çalılık mev vereceğinden eminiz." 
cuttur. Simlikurşun, demir, bakır 
pp, ve kömür madenleri de mev Acaba hangi kooperatif? 
cud olup bunlar hakkında elde e• Mehmet Ali B. in bize verdiği eli 
deceğim uzun malilmatr da bildi-
receğim. ğer bir habere g.öre, şehri~i~de me\ 

Büyük yangından sonra Şibin cut bir kooperatifıte, kendı hıuedar 
Karahiaar vilayeti merkezi hara- lan için bedeli 10 ıenede ödenmd 
be haline gelmit iken bundan aon- lizere Şişlide Hüniyetiebediy~ teı>" 
ra hatlayan inşaat dolayuile bu· ·~ civa~'.'da 4-5 od~l.ı 200 ev ın'a .eı 
gün oldukça oturulabilecek evler tırmek uzere kend~sıle temas etmıf 
mevcuttur. yalnız hu evler yapı-1 ve bu huıuıta tetkıkatma dev_am et 
lırken ne cihet tayininde ne de mi mekte bulunmuttur. Bu evlenn ~er
marlar ve aıhhi meoaild~ biç bir birinin 2500-3000 liraya malolabıle
bimmet ve ehemmiyet &"Özetilme ceği anlaıılınaktadır. 
mittir. Merkez çok dafınıktrr. 

Muhallel&tından madut olan 
bir çok mesireleri vardır ki bun
lar, J>aşlı baıma birer köydür. Bil 
haaaa ''Tamzara" bunun çok ba
riz bir timsalidir. Hava ve aule.n 
güzeldir. 

Tamzara halkın yazlık meaire 
ıidir. llkbahannın manzarasr pek 
boştur. Bu mevzu üzerinde malü
matımı bildireceğim. 

Nehirler ıslah 
Edilecek 

Bir fen heyeti Al-
manyaya 

tetkikata gidiyor 

Polldı 

Hava 
Gazından •• 

İki amele az kaldı, 
boğuluyorlardı 

Dolmabahçe Havagazı fabrikası a 
melesinden Oaman ve Mustafa hav 
gazı boru1annı temizlerken sızan ga 
lann teıirile zehirlenmişler ve der 
hal hastahaneye kaldırılmışlardır 

Sarhot 
Ayakta duramıyacak derecede sar 

hoş olan Musa İsminde biri, Sitk · 
de tramvaya binmi., ve yolcula..-a 

ANKARA, 10.- Hükıimet, zirai kıntılık ..ımiye batladığın<!an poli 
ve sınai iıtihıal noktasından çok J memurları tarafınclan indirilmek is 
mühim addedilen bir tasavvuru tat- tenmiştiı·. Musa, kiifreder-k memur 
bik ıahaıına intikal ettirmiye karar 1 )ara hücum etmek istemişse d 
vermi~tir. Bu karar, memleketimiz 1 tramvaydnn indirilmiş ve karnko a 
dahilindeki Seyhan,. Ceyh!'n, !"f.end· götürülürken bir aral•k kaçarak ta 
reı, Sakarya ve Gedız nehırlerı.nı,geç bcnca ç:ıkarmıya yeltcm.miştir. Tcı 
tikleri yerlere mazarrat vermıyecek bu sırada memurlar tarafından tut 
ve daima iatifade e~ilebil:cek tekil- lan Musa, karakola götürülmüı v 
de ıalah ebnekten ıbarettir. hakkında takibata baılanmııtır. 

Bu kararın tatbik ıekli birkaç saf. 
hadan ibaret bulunmaktadır. ilk saf
ha olmıık üzere mütehauıı mühen
dislerimizden mürekkep bir heyet -
yalanda Almanyaya &"Önderilecelctir. 
Bu fen heyeti Almanyada, Alman 
mühendislerinin Baviyera mmtaka
tmd11 arazi üzerinde yapacakları bü
yük tecrübelerde hazır bulunacak, 
mütealoben memleketimize dönecek
tir. 

Heyet memlekete döndükten son 
ra bükümet, verilen kararın diğer 
safhalarını, bütçenin verdiği imkan 
nübetinde tatbik edecektir. 

Kadın ytlzünden 
Düzceden yazılıyor: Akçeıehlrin 

Cöltepe köyünden Mitat oğlu Rifat 
köyüne gitmekte iken yolda taban
ca kur,unu ile öldürülmüştür. Cina
yetin kadın yüzünden ika edildiği 
tahmin edilmekte ve faili aranmak
tadır, 

Hırsız 
Galata' da Kemeraltı caddeainde 

turan Ane Nimet Hanımın odamı: 
elbise ütülemek W:ere giden Kası 
paşa sakinlerinden Yusuf, ıiyah bı 
elbise ve bir pardesü çaldığından y 
ke.lanmıştrr. 

Hakaret 
F eriköy'ünde oturan Etref, balılı 

çı lsmail'i, kendi aleyhine bir m 
leden dolayi aahadette bulunması 
kızarak tahkir etınİf ve hakkında 
kilıata başlanmııtrr. 

Ankara Halkevind 
ANKARA, 10.- Ankara halk 

vinin açılışını kutlulamak için hazı 
hklar ~apılmaktadır. Temsil kom 
tesi güzel tablolar hazırlıyor. f 
Nafiz Beyin "ö:ı: yurdumuz" piye 
nin provalarına devam edilmekt 
dir 
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Prinzip hapishanede 
nasıl ölmüştü? 

1 
••••••• 1 

daı 

el 

Avusturya Veliahtini öldüren 
Sırbın son günleri 

az 
k M. Bleir'i dinJerk- 1914 t..,. 

rini eYYelinde Saray boanada mu
bakemeai cereyan ettiii zaman 

( son defa l'ördüiüm Cravilo Prin-
• zip gôzlerimir önünde canlandı. 

Bir zencire baib olan maznun 
lıu" her gün iki aıra sünırülü jan-

a. darmalar ara11Dda muhakeme aa 
!onuna getirildikleri zaman halk 
bağırarak küfür ederdi: 

Gef - Katiller, kancıklar, menhU9 
herifler, bütün bu felaketlerin .. 
bebi ıizıiniz. 

üdc 
~tu 

er ı Hakimlerin önündeki • Prirudp 
"lir gözlerimin önünde canlaıuh de-
liy miıtim. Maznunlarm - küçüiii 

o icf'. Oatünde rengi aanya k.aça>1 
l eıki bir k .... tüm vardı. ne yak.alık 

ne kravat .. Alnı çıkık burnu yaba 
idi. ağzı küçük, fakat dudaldan 

ms kalmdı. Kocaman k:ulalılan ve u• 
zunca çeeeıi ile diier aı..-unla1' 

fta arasında daha fazla nazan dik· 
kati celbediyordu. 

Diyordu ki: 
- Ben mfu:rim değilim bütün 

yaptıklanm bir tehlikenin önüne 
geçmek içindi. Francois Ferdi· 

're nand k.,..,.eıli bir adamdı, Slav 
n c ıttihadmın önüne geçebilirdi. Ara
ktı cak teessüf ettiğim bir ..,y varaa. 

10f kı:rnımı da beraber öldürüıüm-
. dür. Halbuki ben •ali Potiorek'e 

zyı Uıan almı~tnn. 
;ak 
at 

Muhakemenin deYam ettiği 
müddetçe Prenzir hiç sarıdmadL 
Maamafih, 28 te~rinieYYel 1914 
te kendisini müebbet hapse mah-

1 kiim eden mahkeme karan okun 
- duğu zaman, gözlerinde bir ae
•• vinç ışığı gördüm. Herkea onun 

idammı bekliyordu. Fakat cina• 
1rt zamanında yirmi yaşmı ikmal . e elmemit olduğu için mahkeme ka 
tili idama mahkiim edememiıti. 

Ondan sonra kendisini Çekoılo 
ı, D ' kyada Theresienstadt hapisha
'bi neaine götürdüler ve 1918 de ora 

dr öldü. Bütün dünyada kendiıi
)!: !n.n hapi•anede öldürüldüğünü ve 
ttı ;ıayri insani bir tekilde yanş ya-
1veı vaş zehirlendiğini iddia edenler 
ıı eoldu. 
ı s Prinzip'in aabık böcre muhafızı 
kı] Bleis bana bunları anlattı. 

':reı200 mahpus, 86 muhafız 
•• 'ı !:. Thercaienatadt hapiıhaneıi Ma-
~ 1 

ri Thereae zamanında İnf& edil
i e mi~ eski bir şatodadır, Umumi 
,',-11harpte burada otuz altı mubahzm 

ld nezareti altında bin iki yÜz mah-
• n bus vardı. Saray Boananm dört 
"t, -mahkiimu da buraya ahlnu !ardı. 
\1Ylfakaı bu dört mahpus daima ay
' ar tutuluyorlardı. Kat'iyyen biri
~ 'e ıirleril" görüştürülmüyorlardL 

•Üffatta muhafızlarının da kat'i ıu
'~y~ette lüzumu olan sözler baricin
~ ie mahpuslarla konuşmalan mem 
\ }'udu. Dört mahpusa ırerilen yiye-

.ek 180 gram ekmek, bir tabak 
• al.orba ve bir tabak aebze idi. Haf 
1 O:ada iki defa da yÜzer çam et 
,dıerilirdi. Her biri iskelet haline 

1 'inrelmitlerdi. Kapılarmm önünde 
f,aim" hu•usi bir muhafız bekler

ı li ve bunlar on dakikada bir, mah 
Y8turnun ne yaptığım görmeie me
linıur bulunuyorlardı. 

hı Harisanede kaldığım müddet 
.l:L.arfında Prizip arkadaşı Stepano 

1 -itch ile, o da a•luda gezinildiği 
• ~1 frada bir defa görü~bildiler, 
1_.ıtepanovitch uzaktan elile bir işa 
! etle bulundu. Bu yÜzden muhafı 

ı da ağır suretle tecziye edildi. 

Sakin insanlar 

Çok oakin ve iyi huylu bir İnsan 
. • iyi terbiye görmüş bir aile ço 

; tk;,iuna benziyordu. Benim Macar 

1 
l\Jduğumu öğrenince: 

l /İı - Pekaliı, öyle olaun, dedL 
rr Uzun zaman, talimatname me-

• \ ttiği için kendiıile aörütememiş 
! • 1

m. Maamafilı bir sabah Prinzip 
;.! aamı temizlerk...., kendisine 

ı., lı,rdum: 
1
E - Yahu, ba İJ 11a1ıl oldu? de

< ,aılın· 
ı < ca : 
ı' -- Bana bundan bi~ bahıetme! 
ı/~i. 
~ n DeTam ettim: 

ı.,. 1 t -; Fak.~t b!liyor na.uıunu~ ~· 1u 
ız"kıka ,yuz bınlerce ıman aızın yÜ 

1 lnüz Jen ölÜyor. 

İl Aaabi1"1ti: 

4
2- Yanlış dü~nce, dedi. Yüz
nlerce İnsan benim yüzümden 

11
muyor. Ben nihayetülnihaye ha 

• &Ah tacil ettim. Yoksa nasıl olsa 
llrbistanla Frama, Almanya ile 

) ı.rbedecekti. 
l':r 

) jPrlnzlp kaçmak istiyor 
ıı. 
1 .. Bir aaba h Prinzip İfa ret etti ye 

ni yanma çağ,rdı: 

1 
- M. Bleir, dedi, ıize bir tek-

:Jm •ar .. 
- Ne iatiyoraunuz? dedim. 

-P~•tl Napla'dan-
- Buradan kaçmak için bana 

yardım ederaeniz, ıize büyÜk bir 
mükafat •erirler. 

- Kim verecek bu müklfatı?. 

- Herhalde bilininiz ki Mo-
naJ'fl idareainin bir müın.,..ili de
fi! ... 

Tabü reddettim. Fakat Prinzip 
müteaddit defalar teklifi tekrar 
etti. Eler kendisine yardnn eder• 
aena, aıademülbayat kendi •arida 
tımla geç.inebilecefimi aöyledi. 

Hapiahane bayatı, mabpmlan 
perİ§an etm.itti n bir ırün Prenzip 
haataJandL Her ırün muayeneye 
gelen doktor hastahanede ınuaye 
ne lüzumuna ileri sürdü. Bir aa· 
bah ben, Prenzip .,. iki ıriiogiilü 
mabafız tehre dotra yola çıktık. 
Tarlalardan geçiyorduk. Bir kı1o 
metre kadar uukl•fD'•ttık ki, 
Prenzİp birden bire bacatdannm 
bütün kuVYetile kaçmağa batladı. 
Muhafızlara ı 

- Ateş! emrini verdim. 
v., onlar daha nİfaD almad.-. 

tabancamı çekerek, baYaya atet 
ettim. Ayni zamanda Prenzip ol
dufu yerde durdu. Kendisini der 
bal hapiahaneye götürdüm ve l
mirlerime me~leyi haber verdim. 
O zaman Prinzip'İ alh muhafızla 
haıtahaneye götürdüler. Muayene 
eden doktorlar kendiıinin haıta 
olmadıfıru söylediler. Bunun üze 
rine de on be• gün hapishanenin 
zindanına atıldı. 

O zaman hapishane müdürü 
beni çağırdı Ye şahit olduğum fi. 
rar te..,bbüsünden kat'iyyen kim 
aeye bahıebnemeklifimi taniye 
etti. Tekrar Prinzip'i gördüfüm 
zamanı 

- Zarar yok, bu aefer muvaf· 
fak olamadun, dedi • 

Maamafih benim bir gÜn kendi 
ıine muavenet edebileceğimi hala 
ümit ediyordu. Mezuniyetle ba
piahaneden ayrdacağmu Öğrendi
ği zaman, son bir tetebbüıte daha 
bulundu: ı 

- M. Bleir, eğer beni buradan 
çıkannanız, lıayahnız eonuna ka 
dar müemmendir. Eğer istemezse
niz, hiç olmezaa bir küçük iyilik 
yapmız. Size bir mektup vereyim. 
Onu Viyanadalri münelileyhine 
teslim ediniz. Ne olur, bunu be
nim için yapınız. Bu mektubu alan 
zat. ıize ıivıl bir elbise ırerecek
tir. Bu auretle firarım kolaylq
mıt olacaktır. 

- Fakat Prinzip benden ıen 
nasıl böyle bir şey bekliyebilinin? 

- Yanlıt düşünüyoraun Bleier, 
muharebe bitince ne mea'ut bir 
hayat geçireceğini düşün. Çünkü 
muharebeyi muhakkak biz kaza
nacağız, 

Bir ay aonra hapiıhaneye dön
düfüm zaman, Prinzip alaka ile 
bana baktı: 

- istediğimi getirdiniz, delil 
mi? dedi, 

- Hayır, dedim. 
Bundan bir müddet aonra bir 

sabah Prinzip atet içinde kalkb. 
Yürüyemiyordu. Hapishane huta 
hııneaine kaldmldı ve bir kac; ay 
aonra orada •eremden öldü. 

jKomıu memleketlerde! 

Suriye 
Tahtı 

Sabık Hidiv siyasi 
hiç bir maksadı 

olmadığın1 söylüyor 
Şamdan Adana gazetelerine yazı

lıyor: 

Filiıtinden Yen1en haberlere l'Öra 
uıbık hidi• Abboıı Hilmi pap gaze
telere ıu beyanatla bulunmu§tur: 

" ffiç bir aiyaai emelim yoktur, 
hiç bir hükılmetin mümessm deği

lim. Filiıtin veya Suriye tahtlannm 
kurulması için maddi bi~ te~ebbüı 
te yoktur 

Yahudilerle Araplar arasındaki 
ihtilatın lııgiliz acleletile bertaraf e
dildiğini gö.-nıekle mtmnunum Filiı 
tine gelitim Emir Abdullabla görüı
mek içindir. Emirle aramızda eski 
hir dostluk vatdn·. 

Kral Faysal beni Ba .. dada dayet 
etti. tbniHuut ile aramızda hiçbir 
diıfmanlık yoktur. Zenain bir müs
lüman olm~k itibarile burada bir iıı
lam banka&ı tesisine ve mali teşeb
biislerde bulunmağa bir heyet beni 
teşvik dmel<tedir. 

Son söz olarak fUDll da &Öyleye
yİ.'ft ki elli sekiz yatmdan ıonra bir 
arap tahtı :..,rmak niyetinde deği
Jinı.'' 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 11 KANUNUSANi 1933 
- --- - ·------ ----- ----- - z_ 

!Dünyada neler o!uyor?I 

Alman yada 
Petrol 

• 
Gazi Hz.nin 
Seyahatleri 

(80fı 1 inci .ahifede) 
~ ilk merhalede E•kifehre .,ğ 
rayacaklan haberi burada aon 

Külliyetli petrol ı= bir aeııinç uyandırmıftır. 
membaı bulundu Pek u.zun aene'erden beri Bü· 

yük Münciyİ ilk defa araların-
NlENHAGUE 10 A.A. - da görecek alan Eskifehirliler 

Volff ajansından~ Petrolü havi 

1 

büyiik bir iatikbal programı 
bi·: mmtakada 950 metre derin hazırladılar. Dünden itibaren 
)iğe kadar yapılan iıkand"ıller felıir ba§tan hafa donatılmıya 
neticesinde külliyetli mikdarda 1

1 
baılanıldı. Belediye ıehrin 

petrol çıkanlabilecek zengin 
1 

Köprübafl denilen döryal ağ-
petrol havzalan meydana çıka J:Utın dört köıaine biribirine 
nlmııtır. bağlı birer takı :ı;afer yaptua

ralı ba talılan lııymetli ycuı-
Bükre,te iki tren ,..,,. ııe ampÜUerle aüaledi. 

çarpıfh Gtui Hazret/eri B6yülı Por
nılı oteline miaalir alacalı ııe 

BOKREŞ, 10 A.A. - Volf 1 o flece ıereflerine büyük bir 
ajaDtmdan: Nizama uygun sür balo ııerilttektir. Hallı Ula Ga 
atle hareket eden bir sür' at ka ziyi iıtiyakla belıliyor. 
tan ile bir omiııbüs treni bu '••••••••••••• 
sabah Bükretin timal istasyonu 
civannda çarpıımıılardır. O 
minbüa treninin vagonlan yol. 
dan çıkmııtır. Bunlardan bet ta 
nesi harap olmuıtur. Tren lun 
c:ahmç dolu olduğundan ölenler 
le yaralananlann çok olmuıD. 
dan korkulmaktadır. 

Amerikada içki 
meselesi 

V AŞINGTON 10 A.A. -
Ayan meclisi adliye encümeni 
içki memnuiyetinin ilgası hak. 
kında bir karar aureti kabul et 
mittir. Fakat memmıiyeti ida. 
me etmek istiyen Amerika hü 
kilmetleri, bu memnuiyeti ifa 
edebileceklerdir. Kongrede; iç. 
ki satrt mahalleri vücude getl 
rilmesini menetmek hakkını 
muhafaza etmektedir. 

Kaçakçılar 
DUSSELDROF 10 A.A. -

Bir zırhlı kaçakçı otomobili, 
Belçika hududunu geçmeğe te. 
tebbüs etmittir. Alman gümrük 
memurları atet açarak otoıııobi 
li tevkife muvaffak olmutlar
dır. Otomobilde mühim mikdu 
da tütün bulunnıuıtur. 

Türk 
Köylüsü 

(B4f1 l inci ..,,ifeJe) 
hp arz edecelr bir ihracat koopenı
tifi kurmak Yolundaki tetebbüsün
den dofacak faydalan izah etmiıtir. 
Müıtahktm mevki kumandam 

Fuat Pı. Hz. de nki olan rica ÜZ&
rine birkaç SÖZ aöylemit. halk bülni
metinin kurulutundaki gaye ile tam 
bir ahenk tetkı1 eden bu toplantının 
ııamimiyetine itaret etmiıtir. Halk, 
hatipleri ıiddetle alkıılamıştır. Bun
dıın aonra BilJiikçelmıece delikanlda 
nnrn dayul ve zurnaya ayak uydura
rak oynadıklan Naıliç oyunlan, bü
yük bir neıc İçinde ıeyredilmiftİr. 
Bu arada mektepli köy kızlarmdan 
bazdan da zevbek oyunlan oynamıt
lardır. Da•etliler, bu samimi köy 
mübitinde gece geç nkte kadar gii, 
zel bir ..akıt geçirdikten aonra iıti
rahatlcnne tabaia edilen odalara ço
kilmi,lerdir. 

Köyleri nahiye Ye köylerimire 
her huıuıta nürnune tetkil eden Bü
yükçekmectlileri, n onlara mürşit 
lik eden nahiye müdürü Kenan Fay 
zi Beyi tebrik ederiz. 

lsveç Mektep 
Gemisi 

· Yırhk ve 
Eksik paralar 

1 (Başı birinci sahifede) 
raaı veya bir ııra numarasile iki 
aeri numaraaı veya bir aeri ve bir 
ırra numara.aile Maliye vekilinin 
imzaaını tam veya yandan fazla 
kwm muhtevi olmau lazundır. 

C - Birden ziyade parçalar· 
dan mürekkep olan banknotlann 
avni aeri ve ura numaraların• 
muhtevi olan iki parçası değiıtiri 
lebilecektir. Ancak banknot; bu 
iki parça Üzerinde tamamen bu
lunmaıı lizımgelen seri ve sıra 
numaralanndan biri veya ikiıi kıs 
men diğer parça Üzerinde kala
cak ıekilde böliinr~ it ise iki par
ça yanyana getirildiği zaman ayni 
banknotu teşkil etmek tartile de
ğiıtirilir. ikiden ziyade parçalan 
bulunan banlmotlann yalnız JU· 
kanki fıkrada göıterilen ?rt)an 
haiz olan iki parçaamdan fazlaaı 
deği!tirHmez. 
4-
A - Dördüncü maddenin B 

n C fıkralarmdaki vaeıflan taıı· 
yıp ve çerçeve içinde eksik bulu
nan banknotlar Maliye vekaletin
ce her kupon için ayrı ayn tab' ve 
tanzim ettirilmit ve yüz müsavi 
haneye bölünm\i4 olan kabaritler 
le tatbik olunarak her hanenin ya 
namı geçen ekıik lik için banknot 
değerinin vil.,de biri ekıiklik farla 
olarak indirilir. 

Bir hanedeki noksan yanyana 
da olaa difer hanedekine ilave e
dilmiyerek her biri ayrı ayn he
aap olunur. 

B - Eksiklik farkı çıktıktan 
sonra kalan parça bütün banknot 
aathmm yÜzde onu ve bundan a .. 
fi olduğu takdirde bahıolunan 
prtlan haiz dahi olıa değittiril
mez. 

5 - Değittirme itleri Cümhuri
yet Merkez Bankaoı ve ıubele:i 
ve muhabirleri tarafından yapıla 
caktlru 

6--Değiştirme masrah ve kaba 
rit tatbikabndan ileri l(elecek ek 
ıiklik farklan Cümhurivet Mer
kez Bankaıma ait olacaklar. 

7-
A - Sahte olmad•ğı ve yakan 

daki üçüncü madd .. de burih olu
nan şartlan haiz oldul'u anla.,Jan 
ve kabarile tatbikında e'k•'klik 
derecesi açık bir aurette belli o
lan bilnknotlar dol{rudılD doğru
ya deği,tirme ırltelcri tarafmdan 
kabul olunur ve del-ittirilir. 

Alçakçasına bu 
cinayet 

Bu husuıiyetlerde tereddüt hl-
111 edilen banknotlar nakliye maa 
raflan banknotu getirene ait ol
mak üzere değiştirme gişeleri ta• 
rafından makbuz mukabilinde ah 
narak kat'i karar veri1mek ib.ere 

(Başi birinci sahi/ede) Ankara Cümhuriyet Merkez Ban 

NEVYORK 10 (A.A.) -
Dört aylık bir yavrucak, betiği 
ne ucu sivri bir kama ile saplan 
mıt bulunmuıtur. Bunun y~ in 
tikam veya kıskançlık eseri ol. 
duğu zannedilmektedir. 

Dunkerque'de 
arbedeler 

ra uğradıktan aonra limanmuza 1 • ka11nda üç azadan teşekkül eden 
gelmİftİr, 16 kAnunusaniye kadar ehli hibre komisyonuna gönderi
limanımız~a kalacaktır. lir. ehli hibre komisyonu karan 

banknotu getirene teblii olunur. 
Kumandan Burman bugün ıaat Ve değiştirilmit banknotlar • sah 

11 de Takaim Cümhuriyet abide- te olan müıteına - iptal edilerek 
ıine bir çelenk bırakacakbr, Ya• getirene geri nrilir-
nn aktam la•eç Maalahatırüzan B - Değiıtirilen banlmotlann 
M. Ulf Bank-ffolst kumandan tarafından İptal damırasile dam
Bunnan ye kruvazör zabitleri ıe- her iki tarafı değiıtirme gifeleri 
refine bir balo verecektir. galanır. 

Baloya hülı\lmet ricali, ineç 8 - Değiftirme itleri yukarıda 
DUNK.ERKUE, 10. A. A. - Bir kolouiai ve Matbuat erk&nı davet yazılan esaılara göre Cümhuriyet 
da L. ' halind bul d k Merkez Bankasmca hazırlanacak ay n .... rı grey e anan o edilmiflerdir. 

huıusi talimatlarla yapılacaktır .. 
ameleai yÜzünden bir takn:n hacliae- ı.-..,. ıe....;..,fain acentesı· S-en- D · • • 1 • -- L ·-~ p-- • 9 - eğıftirme gııe erme .... 
ler olmuıtl!I'. 1L- Orient "-1·en tarafmdan cu- b im ' 'I' h -... ...... te an ot gehn ırse emen mu· 

2000 grevçi, hergünlrii mutat nü- martesi giinü Perapalaı otelinde sadere n usulü daireıinde zabıt 
mayiıl•rini yaptıktan IOIU'll alaym --'-tir c 'd ı 9arakaaı yapılır .. Zabıtaya bildiri· 
her dcfaaında daiı)makla olduiu ma bir çay veril- • emı e bu u 
halle gelmişler ve fakat orada dura · nan 28 zabit namzedi Heybeliada lir. 
cak yerde 6ünri seyyar muhaf~ Deniz liseainİ deziyaret edecek- 10 - Merkez Bankaamca deiit 
doğ<lt ile.-lemişlerdir. !erdir. tirilen yıpranmıt banknotlar deiit 

Nfünayiıçiler ellerine el arabaları • • • tirme veznelerinde banknotu kl-
geçimıişler ve muhafızların kordonu "Fylgia" zırhlı knııra:ııörü 1905 milen kaplanıp geçmez bir hale 
Ü7<rine ahlmıılardır. te denize indirilmiıtir. 5000 ton koyacak bir İptal znnbaaile ..., mu 

Süvariler birkaç defa hücum et- hacmmda hafif zırhlıdır. 8 adet amele giinünü gÖılerir diier bir 
mit, grevciler de masalar, tahtalar, 15 santimetrelik ve 14 adet hafi,f i,.....tle zımbalanacaklar. Merkez 
konlar ve ıiıeler atmıtlardır. topu ve iki torpil endaht makineai Bankau muhabirleri tal'afmdan 

vardır. Mürettebatı 300 kitidir. değiştirilen yıpranıruı banlcnotlar 
Fransada bütçe 

açığı 
PARIS, 10. A. A. - Havaa ajan 

11ndan : Echo de Pariı gazetesi, M. 
Ch'-'l'Dn tar<lfından kabul edilmit o
lan raporun eotulı noktalarını izah 
Ye tetrih etmektedir. 

Bu rapora göre, bütçe açığını t"t
kil eden on buçuk milyar, faydaım 
bir ıalmn memuriyet ve YaZifelerln 
ilgası, maaarifin tahdidi, pek endişe 
..erici bir nisbet alınıt olan muhtelif 
mua•·enetlerin kaldmlmaaı ıuretiyle 
tedarik edilecektir. 

Hazinece de bazı tedbirler derpİf 
edilmektedir. Bilvasıta ..., bilavaaıta 
hir takım yeni resimler ihclaı edile
cek, bazı ticaret ve ıanayide mueme 
le yergileri aıtırılacak, kahve, teker 
veaair bazı ınevadda munzam resim
).,.. konacaktır, 

irtihali müessif ' 

, 
Osmanlı 
Borçları 

önce bu değiştirmeyi yapan giıe
' lerce her iki yÜzlerine çıkmaz mü 

1
, rekkeple ve okunaklı olarak İptal 

(Başı ı inci sahifede) 
rek imza edilen prensip itilih 
hakkındaki izahatı ehemmiyetle 
dinlendi. Hükômeıin hüınü
niyetle kat'i ye nihai bir itila.fa 
vannak için sarfettiği faal.iy• 
tin ve takip etmekte olduju 
hatb bareketio tasvip olundu
ğunun karar altına alınmasnu 
tıelılif ederiz. 
ıt0TAHYA MEBUSU RECEPB. 

VE ARKADAŞLAR! 

Fırka Grupu Yüksek 
Reisliğine 

2 - Müzakere eınaunda söz 
söyleyen arkadaşlar SarBJOğlu 

Şükrü Beyin borçlar meseleıi

nin aon safba11 üzerindeki ça
lışmaaını takdir ile kaydettiler. 
Bütün grupun aynı hiade ol
duğunu kuvvetle tahmin ederek 
Şükrü Bey arkadafDIUZ hakkın
daki bu takdir Ye teşekkür his
simizin grup karariyle tasıikını 
teklif ederim. 

Xütah:ra Meb'aıu 
RECEP 

dam}'all YUrulduklan sonra usu-
1' lü üzere Merlrez Bankauna gön-
1 derileceklir. Bu banknotlar Mer
' kez Bankasınca teılim almır alm-
1 maz birinci fıkrada yazılı zımba
' larla znnbalanacaklardır. Böylece 

toplanan yıpranmıı ye zımbalan· 
mıı banknotlar bankaca tetkik Ye 
aeri -.e ura numaralannı göate
ren bordrolara raptolunur. Mali
ye Vekaletinden tayin olunacak 
bir veya birkaç mümeaail ile Mer
kez Bankasından göaterilecek mü 
me11illerden mürekkep bir tetkik 
heyeti tarafından bordrolarla bun 

1 lara merbut banknotlar tetkik •e 
karşılqtırarak İfbu bordroların 

altına yukanda ismi geçen heyet 
tarafından İmzalı Ye tetkik netice 
!erini göıterir bir zabıt yazılacak 
ve banknotlar aynca bir kontrol 
zımbasile zmıbalanacaktır. Böyle 
ce., İptal muameleıi tetkik Ye ik
mal edilmit olan yalnız bankaca 
kart.!aştmlacak tekil, yer ve za· 
manda ve maliye ile bankadan 
gösterilecek zatlar önünde yaktı
nlabilir. Bu halde heyet tarafın
dan imzalanmıt (yakma mazbata 
ları) maliye ve banka münasebet 
!erinde kat'i hüküm ifade eden ni 
hai bir veıikadır ki bankada sak
lanır. 

Bahriye fer;kiirundan Ye iyan a
za•ından merhum Mehmet Muzaf
fer Paşa zevcesi Ye sabık Başvekil 
Rauf Beyefendinin valdd mubtere
m.,leri Hanımefendi kısa mr rahat
sızlığı ınüteakıp irtihali clari cenan 
eylcmiıtir. Nağşı mağTefet nakşı sa
at 12 de V aniköyündeki yalıamdan 
motörle Caddeboıtanına nakil ve i
kindi namazı Ercnköy iıtaayon ca
mii•erifinde cenaze namazı badeleda 
Sahrayicedittcki aile makberesine 
dcfnedilectkıir. Merhume aalihalı 
ııiavanclan bayri sever bir bamın idi. 
Mevli rahmet eyliye. J İİıı•••••••••••Hıııi 

11 - 13-11-99 tariıı:; talimat· 
name ile buna ait izahıuuna hü
kümden kaldmlmt§lır .. 

Murlftt 

Derleme 
Klardzu 

Dün Ankaradan 
Maarif müdür

lüğüne gönderildi 
Söz derleme kılavuzu, cemiyet 

umumi merkezi tarafından dün 
lstanbul Maarif müdürliiğüne gön 
derilmiştir. Sllz derleme talimatna 
mesi de daha evvel gelmİ§tİ. Bu
günlerde derleme fişleı inin gönde 
rilmesine intizar edilmektedir. 11-
tanbul Vilayet derleme heyeti 
Vali n Belediye Reiıi Muhittin 
Beyin riyaaetinde bir iki güne ka
dar toplanarak faaliyete geçecek• 
tir. . 

Söz derleme kılaYDzunda öz 
türkçe kelimelerin 11a1ıl toplana• 
caiı gösterilmekh!dir. 

Anadoluda Maarif 
teftişleri 

iki ay eYYel Anadoluya teftit 
aeyahatine çıkan Maarif Vekale
ti umumi müfettigleri bu bafta tef
titlerini ikmal ederek tehrimize 
avdet edeceklerdir. Garbi Anado 
!uda teftiıte bulunan müfettitler
den Ali Canip ve Retat Şemaettin 
Beyler dün tehrimize döruniifler
dir. Müfettişler yaphklan iki ay• 
lak teftişe dair Vekilete mufuaal 
birer rapor Yerecelderdir. 

Hukuk talebesinin 
Avrupa •eyabati 

Darülfünun Hukuk fakültesi 
talebesi bu ayın 18 inde batlamak 
ve 13 gün devam etmek Üzere bir 
Avnıpa ıeyahati tertip etmiştir. 
Seyahata 35 talebe iftirak ede
cektir. Her talebe aeyahat masra• 
fı olarak 65 lira vermektedir. 

Seyahata Köatenceden batlana• 
cak Ye Bükre§e gidilecektir. Bük
reıte iki gün kalındıktan aonra 
Petteye geçilecek ve orada da iki 
gün kalınarak Viyanaya gidilecek 
tir. 

Viyanada 3 gÜn durulacaktır. 
Her gidilen yerde Darülfünunlar 
ziyaret edilecek Ye talebe ile te
maı olunacaktır. 

Talebe birliği 
kongresi 

Milli Türk Talebe Birliii kon• 
gresinin aekizinci celaeıi dün Bir
lik binasında saat 15 de Hasan 
Hulılıi Beyin riyasetinde aktedil· 
di. 

Nizamname encümeninin hazır 
ladığı yeni nizamnamenin müte
baki maddeleri münakaıa ""' ka
bul edildi. 

Yeni nizamnameye göre fakül. 
te ve yÜk.aek mekteplerdeki birlik 
aali azalan araamdan beşer kiJi
lik murahhulan seçtirmek •e ae
nelik kongrenin yakında akti için 
hazırlıklarda bulunmak Üzere bet 
kişilik bir komisyon aeçildi. 

Tarihi tıp kongre-
ainde murahha•ımız 

Eylulde Romanyada inikat e
den tarihi Tıp kongresine Darül
fünunumuzu temsilen giden he
yet reisi Tıp fakülteai reisi Tev· 
fik Recep Bey Romanya kralı 
Hz. tarafından birinci liyakat ma
dalyıuile taltif edilmişti. Haber 
aldığımıza göre ahiren, heyeti mu 
rahhaaamız meyanında bulunan 
müderria muavini Ahmet Süheyl 
de kral Karo! ffz. tarafından 
"Merit Saniler" nifaDJnm birinci 
rütbeaile taltif edilmittir. 

Kayalar üzerine 
oturan 

gemiler kurtanldl 
ISTANBUL, 10 A.A. - Alb 

gün eYYel Bozcaadada Mamel 
meYkünde kayalar üzerine otura• 
rak müteaddit sahrinçli ambarm· 
dan yaralanarak ıu almakta olan 
NorYeç bandıralı ve 9 bin küaur 
tonluk benzin yiiklü EYina vapu• 
nı buırün aaat 16,30 da Türk ge
mi kurtarma Limited Şirketinin 
Lanina tahliıiye vapuru tarafm
dan kurtanlmıt ve Bozcaada li
manına getirilmiıtir. 

ISTANBUL, 10 A. A. - Bet 
gün eYYel Bozcaadada Gaydaroa 
feneri önündeki kayalıklara çar
parak ambarlarından yaralanan 
ve içeriıi kıamen au ile dolan Yu
nan bandıralı Alma vapuru bu sa• 
bah Türk gemi kurtarma Limited 
Şirketinin l.a•alette tahliıiye ge
misi tarafından yaralan kapatıl• 
ınak ve ıulan bofaltılma ııuretiyle 
kurtanlarak Çanakkalede Nare 
limanına salimen getirilmiıtir. 

Kurtarılan Alma Yapuru Üç. 
dört güne kadar Yunanistana 
kendi veaaiti ile hareket edecek
tir. 

Hilaliahmer 
Kongresi 

Hilali Ahmer Şifli nahiyesi Ula· 
re heyeti riyaaetinc/en: 1933 kon
ııreainin Kanunusaninin ( 11) inci 
ç&l'fAIDba günü aaat (20) de 01-
manbeyde Cabl caddeainde nahi
ye merkezinde toplanacağı ilin o· 
lunur. 

Spor -
Tebliğltı?r 

lstanbul nııntakası Futbol H .. 
yeti Riyasetinden: Birincilik mii· 
sabakalarının netayicini havi ol•· 
rak müsabaka hakemleri tarafın
dan Yerilen raporları tetkik ve miİ 
aabakalardaki hadisatı ebemırıi· 
yetle takibeden heyetimiz, aıağı· 
da yazılı husuHtı klüplerin ve id· 
mancılann nazan dikkatine va· 
zetmeği lüzumlu addelmİftir. Şö1 
le ki: 

1 - Müsabaka eınaımda ba"' 
idmancılarm, belkide bir arkad .. • 
tının hayatına mal olabilecek ka•· 
ti, şedit ve hatalı hareketler yap
makta oldukları görülmektedir. 
Futbol kavaicli umumiyeainin pd· 
detle menetmekte olduğu bn hart 
ketleri yapan idmancılara derhal 
müsabaka boykotu verilecektir. 

2 - Yine bazı idmancılar ha• 
kemlere itaatsizlikten ve onların 
Yerdikleri mukarrerab dinleme
mek veya bu mukarrerattan hoş· 
nutıuzluğunu filen izhar etmek· 
ten çekinmemektedirler. idmancı• 
lanrn121n bu nahO§ hareketlerin• 
den vazife almamak auretiyle te
eaaürlerini izhar eden bahemleri• 
miz çoialmaktadır. Heyetimiz e
aaaen adetleri mahdut olan ha• 
kemlerimizi en nfak bir tekilde 
dilgir edecek her hangi bir hare· 
kete azami ceza vermek ıuretiylfl " 
mnl:abele etmeai ve bu sakim ye • 

fena itiyadı kmnalı R1reti katiy• 
de kararla,tmruttır. 

Binaenaleyh hakemlerin ihta• 
rat Ye müsabaka hakkmdaki e
Yamirine ka"'ı her ne suretle olul' 
aa olaun muhalefet edenler l!llzauı 
namenin en tedit olarak tayin et• 
tiği cezai arla tecziye edilecekler 
dir. 

Spor gibi uil ve nezih bir har<! 
ketin terbiye ye nezaketle yapıl· 
mıuı lazungeldiğine bütün arka· 
da,larmuzm bizimle hemfikir ol· 
malarma itimat etmekle beraber 
yakandaki buausalı bir kere daı.. 
arkada,lanmızın nazan dikkatin• 
vazetme;ii faydalı gördük. 

l•tanbul Mıntakası Voleybol 
Heyetinden: 13-1-933 cuma günil 
Galatasaray lokalinde yapılacak 
Voleybol maçu 

Fenerbahçe • Galataaaray, .a• 
at 18, hakem Sami Bey. 

Vaktinden on dakika ~eç kal., 
takımlar mağlup addedilecektir· 

Talebe kongresi 
Y. Muhendiı mektebi talebe" 

miyetinden: 
Perıeınbe giinü aaal 2 de Beyoğlıl 

Cümhuriyet Halk fırkası binaoın~ 
aenelik kongramız yardır, bütiiıı i1' 
admdaşlan çaitrmz. 

Ditta i.ulerl 
Kongresi 

Türk Dqtabipleri Cemiyetiml""o 
13/1/933 cuma ciiııü aaat 1 

da laıanbul Halke•inde Heyeti ıı· 
mumiye içtimai aktolunacağmd•' 
biliimum meılekdatlann teşrif el· 
meleri ehemmiyetle rica olunur. 

Türk Ticaret ve Sanayi 
Bankası Anonim Şirketi 

konkordato komiıerllğinden: 
T u6ye halinde bulunan Türk 'fi• 

caret Ye Sanayi Banka11 AnoıJıll 
Şirketi taafiye heyetinin konkordat<' 
için mühlet ırerilmeıi hakmdaki tal' 
binin nazarı itibara alınma11na "' 
borçlu ıirkete mühlet itaaına icra V 
kimliğince karar verilerek aW:aJdıll 
nn alacaklarım kayıt ettirmeleri lir 
zumu ilin edilmitti. Kayıt için tari' 
olunan müddet geçmİf olcluğuncl-' 
konkordato teklifinin müzakereaiıı', 
11ra gelmiıtir. Binaenaleyh evveJll' 
ilin mücibince Yeaikalarım ibraz e
derek alacaldannı kaydettimıiı bafll 
nan alacaklıların konkordato mü,._ • 
kereıinde bulunmak üzere 12 kanıl" 
nuaani perıembe günü aaat 14 te O 
!atada K.öprübatmda Türkiye Zi~ 
Bankasına ait yeni binaya gebncler' 
•eyahut Noterden musaddak ...,ı.t 
letname ile yerlerine vdo1 göndef 
meleri 1iznn ııeleecği ve bıı alacalJ 
lann toplanmaya tekaddüm eden ol 
gÜn içinde diğer alacakblar tarafı' 
elan nrilmit olan Yeıiblan tetkil< 

1 

debilecelderi icaa n iflaı kanununıl 
292 inci maddesi hükmüne tevfikl" 
Dan olunur. 

lıtanlıul ikinci ticaret mahke"" 
sinden: Müakirat inhisar idaresi ~ 
fından Hüaeyin Hilmi Galip B.ler ' 
leyhine ikame eylediği alacak da.,,! 
nm cari mubakemeainde miimıüle~ 
nıaclan Ali Galip B. mukadd_.., 
Şehzade ba~mda kalendcrhanc ı1' 
hallesinin mektep aokağında Ali ~ 
rif Beyin 15 Na. lu hanesinde r1" 
kim iken elyeym ikametgihının ,,.el 
buliyeti hasabile ilanen tebliğat i~ 
edilmit iaede ynmü mahkenıe o 
31-12-932 tarihli celaede isbalı ~ 
cut etmediğinden hakkında ~ 
lui gıyap karan ittihaz ve ili~ 
tebliğat ifaamı karargir olmakla 8' 
hakemenin muallak bulunduğu ' 
933 çar§amba 14 te iıbab VÜcUt .,,j 
mediği ny• bir .ekil gön~ 
taktirde mahkemeye kabul edil""7" · 
cea; ilin olunur. 



•• 
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Yeni model Allegro 

Hlr vert Ud vUdl blçald=,• 
f'V\ltla t...- .Orllftlk ft 
b.;ıddlU "9ytf U.ıutlld• 
ı:eçlrmell 1Mntlyte biler. 
Evi tırat olabltmclc • • • Milliyet Matbaasıl: 

--- ---. . 

IÇl1' hertrtlıt taumdw. 

HER NEVİ 
Unuunl tıeeftt&1tın. -

Mulılm ttJtemmOl•t. ~ 
Heryerd• •tdıt', 

8111'1lluN Gıntenlıel• n .. 
ouaea-sı.mw 

htanbul dördüncü İc:nt memurin· 
ğundan: Kariyyei atik Ali paf& --

ilesinin Salma tomruk caddesinde 

129,131 n"merolu hnnda Ye yiae ko 
acı dede mahallesinin çarıamba pa 

Hn caddesinde atik 123 cedit 137, 
1 

139 numerolu fınn ve kasap dükki
nının Ye Beyoflu'nda Hüseyin al• 
mahallesinde Bülbül '-" sol<afın
da c•dit SS,53 numerolu hane ,.. dük 
kônm ft yine ayni mahallede Viıne 
•okağıncla cedit 2 numerolu hanede 

hi .. eleri olup ikametgihlan meçhul 
bulunan Limbo Niko Dimoviçin icar 
de,leri V aıili, Marika, Angelild, A· 

nAstaıya Ye Roao valdeleri ile büyük 
valdelerl hanıma : biıseclar oldu
iunuz balada adr<ıoi yazılı cayn men 
kullerde hiıaeleri olan Sanındi Efen 
dinin ittihat Dejirmencilik Türk 
Anonim Şirl<etlae olan bon:anclan ı 
dolayi mezkur cayri menkullerdeki 
hi11elerine haciz nzeıla1ip 16- 2-933 
tarihinde aç!I< arttırma ıuretile aatı
lıı.caktır. lkamctc&hlannızm meçhu
liyeti hatebile teblii makamma kalın 
olınak üzre itan olunur, 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilan lan 

TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde vapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

------- ---
{• • • .. • • • .. • "' 1 .- • ~ • • • ' - ... • 4 ·.,: 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
"---------' 

Bedros Efendinin ves.iti nakliye n!lminden olan borcunun 
tahsili için haciz altına alınan 3177 numaralı Albiyon markalı 
f<amyon 2 inci Kanun 21 inci cumartesi günil saat 11 de Taksim. 
de Köstebek ıokağıncla Fiat otomobil tirketi garajında bilmüza
Jede aatılacaiı ilin olunur, <l40) 

• 
Istanbul Ziraat 

Bankasından: 
Muhterem müıterilerimize kolaylık olmak iiZ'ere Bankamıza 

Yerilecek mektuplarla tahail ıenetlerinin Balıkpazarında T ah 
i teki Emtea depomuzda da memuru mahıuı tarafnıdan aaat 

ll.t/2 dan 16.1/2 ia kadar kabul edileceii ilin olunur, (149) -
Beyoğlu Kazası Defterdarbğmdam 
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Aldıiaar Kalıp 
Carri nıamul 
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Tatova 
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Mubte1if 
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Tonıra 
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Toa .. 

Cem'an yekun 
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114 
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218 
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28 
98 

190 
129 
163 
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S40 
173 

Miktan 
Kilo G. 

3527 600 
4533 
6487 
4729 
3205 
6411 60 
6056 

105 
106 60 

2956 

32949 

3167 50 

lat. !Vır. kumandatıh~ı ~abna.mil kom 
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• 
lstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

A ~pullu şeker fabrikasının 
lstanbul depolarından kris. 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan ek.. 
sik olmamak üzere satılır. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

Taşradan vuku 
siparişler yüzde yirmisi pe. 

mütebakisi hamule 
senedi mukabilinde öden.. 
mek üzere derhal gönderL 
lir. Depodan itibaren bil. 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

isterse sigorta ettirilir .. 

7 

SEYRISEFAtN 1 
llttSu -illa 1 <#lala lt&pt 

,_,, B. UU. labe A. aırı-' •.( 
llll!ı~ ı... .. 1740. 

TRABZON POST ASI 

'Cümhuriyet, 
11 ikinci kAnun çarşamba 
18 de. Galata rıhtımından 
kalkar. 

3 üncü kolordu ı 
ilanları 

K. O, Kıt'at Ye ınüess 
J hayvanatı ihtiyacı için pazar 
likla aatm alınacak olan 
(60,500) kilo saman lıakknıd 
ta'1ibi tarafından teklif edil 
fiat komisyonca pahalı görü 
düğündt!ID ihalesi 14/1/933 cu 

1 martesi günü sut 15 e talik 
· dilmiştir. Taliplerin 9artı:am 
sini görmek üzere her gün v 
pazarlığa i,tirak İçin o güu Y 

vaktinden evvel Fındıklıcta S 
Al. Komisyonuna müracaat! 
rı. (10) (151 

• • • 
Kayseride bulun n kıt'at ha 

Yanatının ihtiyacı olan 180,00 
kilo arpa kapalı zaıf uıuli le m 
nakaaaya konulmu~tur. ihale 
21/1/933 cumartesi günü aaı 

j 15 tedir. Taliplerin ıartnameı 
1 görmek üzere her gün ve ınüıf 
' kuaya ittirak için o gün ve vrl 
1 tinden evvel komisyona mün 
caatlan. (1064) (678~ 

< 

••• 
Çatalca Mıt. Mv. 

bölüğü için pazarlıkla satın, 
lsı.acak ola.n 12 kalem inıai 
malzemesine talip çıı madı" 

ı 
dan ihalesi 12/1/933 pertem 
ııünü saat 11 e tehir edilnı 

1 

tir. Taliplerin §artnamesi 

101 

görmek üzere her gün ve pa~ 
lığa ittiak için o gün ve vak 
den evvel Fındıklıda 3, K. 
satınalma komiıyonuna miı 
caatları. (9) (il 

3M 

!!!im_. Dr. 1HSAN SAMI 

)KSOROK ŞURUBl 
'.>luiirük ve nefes clarlığı bo 
m..:a ye lozanuk ökaürükleri İf 
ıek tetirli ilaçtır. Her eca11 
-le ve ecza dert>lal"T'\dn bulu""' 
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Çünkü: SUPERINDUKT ANS - MİKROMETRİKLE 

her İ!tas.,on saat gibi ayar edi'.ir. 

-~r~i~en ~Ys~~~ aat~~~!au 
son desen ve caz·p renkleri "Ş"N BURSA,, 

....._~ Pazarında bulabilirs.niz. 
Fiat'arımıza rekabet 
mümkün değildir. 

Krep Amazon- Krep 
Mongol • Krep Kris

İ\\\I tal - Krep Şen Bursa-
~ Krep Saten - Krep 

-.~ Maroken-Krep Ayda 

' Bu da "ŞEN h URSANIN,, d 1r 
• 1 Adres: lstanl:ul, Mahmutpa,a, Kefeli Hanı alt nda No. 12 I 
... ~ S. MUSTAFA FAHRİ VE ŞERİKİ Telefon: 23921 
~I 289 
.•,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.:,~iktısat Vekaletinden: 1 

l . ı. 

2054 numaralı kanunun 
hükumete 

1 Verdili ıalihiyete istinaden ıekerin bir elden memlekete it 
Jali ile idareai bükCımetçe kararlaıtm:mıt ve bu husustaki tera 
,'/- alakadarlara tafıilen ilan olunmuıtu. Bu ilanda zikredildi veç r 
~ile Türkiye gümrüklerine ge:mit veya 15 Birinci kanun tarihin 

e yolda bulunmut olan tekerlerden İngiltere menteli olanlar 
1 çin muadil kıymette halı ve tiftik ve bulgur menıeli olanlar 
- ;ı;in de muadil kıymette zeytin tanesinin aalifüzzikir ilin ıeraiti 

r:ahilinde kabul edileceği zeylen ilin olunur. (7019) 
72 

1933 Yeni Model Süper 
lntemational 0,10 m/m 

inceljkte tıraş bıçeklan tecrübe edi
niz, bunlar yüzünüzde ancak pamuk 

kadar tesir eder. 
Adedi 7 ı ;2 kuruştur ve her yerde 
aablır. Batlıca Bahçekapıaında Za
man ecza depoıunda ve Gözlükçü 
Uzunyan Ef. de,toptan ketencilerde. 

~~~~~~~~~ 

( . 
1

"' Büyük Tayyare Piyangosu 
1 

6. cı kepdeı 11 kanunusani 1933 tedir 

·BÜYÜK İKRAMİYE 

200,000 Liradır 
Aynca: 50.000, 30.000, 20.000 

,,• 10.000 Liralık büyük ikramiyeler ve 
?. 100.000 Liralık bir mükafat vardtr. 

- ----
.. ....___ -- ---·--· 

M LLl ET ÇARŞAMBA 11 KANUNUSANi 1933 

• ... ~...... ..-... ,. :.. • ' • ·"'.: ~ • .:.- • • • • • • "ı ' .. ' • • • • • c.... • ',t ' 

eki 

B işte 

pe iş' 

indir! 
• 

• 
ipe • 

Bayram geliyor, ne yapalım, 
ne alalım diye düşünmenize 

sebep kalmadı ... 

Krep Döşin 
Krep Birman 

rep Saten 

95 
195 
325 

kuruş 

'' 
'' 

lpekiş'in emsalsiz kumaşlan göz önün 
getirilince bu fiatlar akıllara durgunluk 

vermektedir 

lstanbul Su tanhamamında ve -
lzmirde yeni mağazalar açıldı 354 

• 

ZiRAAT 
Tasarruf, Dirlik 
VeDüzenlik ~dl 

Bir Kumbara 
Alınız. 

Kaynağıdır. 

Her Gün Biraz Para Biriktiriniz! 

.1 lıt.anbul ikinci icra memurluiun
dan: Bir alacainı temini için para
ya çevirilıneai tekarrür eden w tema 
mım 3200 lira kıymet takdir edilen 
büyük adada yalı mahallesinde eski 

1 

nhtimlı yeni yel ufurdü aokaiında 
yeni 11 No. da mu bağçe bir bap 

1 
hanenin tamamı icra kılınan birinci 
~ılı artırması neticesinde ısoo lira 

.. 
lktısat Vekaletinden: 

Türk mahsulat ve 
mamulabndan 

Hükumetçe takas Cfyaaı meyanına ithal edilen "halı, tiftik 
gülyağı, palamut ve hülaıası kereste ve travers 1930 senesi ve 
ya ondan evve:ki ıeneler mahsulatın~an tütün, kömür müstesn• 
olmak üzere madenler, ile incir, fındık, canlı hayvanlar, afyoı1 
zeytin; zeytin yağı ve kuı yem.ile Antep fıatığıru Türkiye eıyasJi 

na henüz pazar olmıya11 mmeleketlere ihraç ve satarak nıultab1 

!inde mezkiir memleketlerden muadil kıymette ecnebi eşyasınıll 
takas tarikile ithaline lktıaat vekaletince müsaade edileceği ve 
talep olunacak iliracat miktarmm iki yüz bin liradan az olmaına 
aı lizımge!eceği evvelce ilan edilmitti. Bu pazarlar için tesbit e 

dilen iıbu "200000" liranın yalnız "100000" liraya tenzil edilıniş 
olduğu ilin olunur. (70201 

İstanbul Ziraat 
Bankasından: 

l - 1470 No. lı ürat kredi kooperatifl~ri kanununa 
ve resmi gazetenin 25- l O-'J30 tarihli ve 1630 No. lı nüs
hasında münte,ir uaa mukavelename ahkamına tevfika, 
teşkil edilen gayri mahdut meı'uliyeti köy "Ümraniye z"rai 
kredi kaoperatifi., l:u kere lktısat Vekiletince tas~ik ve 
ÜskOdar ikinci noterliğince tescil edilmi7 olmakla mez'.ı:iır 
kooperatifin resmen teşekkülü il&n olunur. 

2 - 1470 No. lı zirai kredi kooperatrleri kanununa 
ve resmi gazetenin 25-10-930 tarihli ve 1630 No. lı nüs
hasında münt,şir esas mukavelename abkimına tevfikan 
teıkil edilen gayri mahdut meı'uliyetli köy "Buzha ,e -
Gn'.lil - ÔğDmce mai kredi kooperatifi., 1: u kere l<tısat 
vekiletince tasdik ve Üsküdar İkinci noterliğince tescil 
edilmiş olmakla mezkur kooperatifin resmen taşekklllü ilan 
nlunur. (153) 

73 

bedel mukabilinde talebi ubteoinde 
kalmış ise de bedel ınttkiir kıymeti 
muhammineye nazaran diin ırörül· 
müt olmakla 4-2-933 tarihine müaa
dif cumarteıi günü saat ı4-ı6 ye ka 
dar keza dairede ikinci açık artmna icra kdınacaktır. Artırmaya ittirak ,_ _____ .. ________________ _ 

Zonguldak Halkevi 
Reisliğinden: 

etmek isteyenler ınezkiir gayri men 
külün kıymeti muhamineaine yüzde 
yedi buçuk nisbetinde teminat akço 
ıi vermeleri lazımdır. Haklan tapu 
aecililc sabit olıniyan İpotekli ala
caklılarla ve diğer alikadarlann ve 
irtifa hakki aahiplerinin bu baklan
nı ve bu buıuıu ile faiz ve maaarife 
dair olan iddialarinin tarihi ilindan 
itibaren yirınl gün zarfında emk-
bırile birlikte daireye müracaatlan 
lazımdır. Aksi takdirde baklan tapu 
oecilile aabit olmayanlar aabt bede
linin paylqmaımdan hariç kalırlar. 
Müterakiıı. vergi belediye rüsumu 
ve vakıf icariyesi mütteriye aittir. 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
KıJm•ti muh.mmen .. l 

Lira K. 

2172 60 Şehremaneti cnannda Binbirdir<'k mahallesinde ffzabane v• 
Fazlıpata tokaklarmda eaki 28 No. lı aroadan müfrez 144 _, 
metro 84 - aantim miktanncla area, 

212t 2S 

2974 os 
2716 40 
ısıs oo 
600 00 

B&li.clald artatlaa •W'rea 141 - metro 7S - ... u aiktarındaki art• 

.. .. .. 198 - • 27 - ,, .. .. 
ili ., ,, 271 - " 64 - ,.. ,, ,, 
.. ,. .. ısı - ,. so - ,. ,, ,, 

O ıküdar' da Sinan pata mahalleainde Karantina tokağında 8 N o.11 

mu bahçe hanenin tamamı. 

Zonguldakta yapılacak lf alkevi bina projesi, ikinci kanun Dnha fazla malumat &ımak ioteyen
aYırun birinden itiaaren Şubat ayımn on betinci gününe kadar ler93ı-4427 No.lu dosyaya müracaat 
müsabakaya vazolumuştur. Müsabaka teraiti ile bina hakkında ile mezkur mahallin evıaf ve saha 

H ık F k ve aaireıine havi vaziyet n takdir 

400 00 Mahmutpaşa'da Dayahatun mahallesinde Yeniban ıokağınd• 
39/35 No. lı dükkanın tamamı. 

125 00 Trabya'da Ayazma sokağında eski - 72 - No. h bef dönüıtl 
miktanndaki bağ mahalli. 

Baladaki mabliil .. mıak yirmi gün müddetle müzayedeye konmuştur 
lhalesi Kanunusaninin 2ı ci cumarteıi eünü ıaat 15 tedir. Taliplerin pef 
akçelerile beraber vakıf Mabli'ıller kalemine müracaalları. (70ı2) , 

umumi maliimat ve esasat Ankarada Cümhuriyet a ır ası 
kıymet raporu ile 10-ı-933 tarihi.;-. 

katibiumumiliğinden ve lstanbulda C. H. F., İstanbul vilayet den itibaren daire divanhanesinde 
merkezinden ve Zonguldakta Halkevi reisliğinden; müracaat e a•ılı bulundurulacak tartnameıini 
clenlere verileceği ilan olunur. (105) ı1 görüp, anlayabileceklerini ilin olu-

330 nur . 
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