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ETEM iZZET 

Borçlar itilafı 
Oamanh imperatorluğu bu diln 1 

Yaya gözlerini kapadığı zaman ' 
varialerine 161,500,000 lira da 
borç bıralrmıfb. Binaenaleyh ıner 
hnmun ınira11 taaf'ıye edilirken, 
alacaklılar konferana kapılanna 
dayandılar. Lauaanne muahedeai
nin 47 inci maddeaile Omıanh 
borcunun •ariıler araımda takai
ınine karar verildi. Konferanata 
alacaklılar kendi bildiklerine gö
re bir takıim yapblar. Fakat va• 
rialer bu karan kabul etmedikle
rinden 1925 aeneıinde M. Borel 
hakem tayin edildi. Bu hakem 
borcu varisler araamda tU yolda 
takaim etmitti: 

Dahili istikraz ıa ihas btİ •• nm 
Ziraat bankası 15 mil-'r Gazi Hz . • ,, Derleme 

yon kilo buğday aldı 
1 

Bur•~::,::!'.1'ba1 ~::ı:~ıyor 
mı hazırlandı 

Memleket Bon:un niıbeti 

Türkiye 
Yunanistan 
Sırbistan 
Suriye 
lr .. k 
Fi istin 
Bulgarist"" 
Arnavutluk 
ltalya 
Arap devletleri 

% 62.25 
% 10.57 
% 5.25 
% 8.17 
"!o 3.96 
% 2.47 
% 1.63 
% 1.57 
% 0.23 
% 3.90 

•• 
Onümüzdeki mahsul senesi BURSA, 11 (Telefonla) -

Senelerden beri tehrimizde 
sonauz bir muhabbet ve işti
yakla beklenen Gazi Hazret
lerinin son seyahatleri ınüna
aebetile Bur•amızı ıereflendi 
recekleri haberi burada bü
yük bir sevinçle karşılanmıt
tır. Bu münasebetle Halke-

mübayaa mıntakaları 
daha ziyade genişletilecek 

Baytar mektebinin Ankaraya nak·i 
Eakişehir ve T ekirdağında böy vinde fevaklade hazırlıklar 
le bir talep zuhur etmemiştir. 

1
1 yapılmı~ bu meyanda bir de 

Önümüzdeki sene gene vaziye istikbal programı bazırlan-
yetin icabına göre mübayaat mıfbr. Gazi Hazretleri şeh-
yapılacaktır. Ziraat Vek:ı.leti rimizde mevcut bilumum mü. 
buğdayın memleketimizde fiat easeaat, mektepler ve esnaf 

hk içtima umumi 
meclis · salo

nunda aktedilecek 
latanbul vilayeti aöz derleme 

heyeti pazarte•i günü vali ve bele 
diye reisi Muhittin Beyin riyase
tinde ilk içtimaını yapacaktır. Ma 

Bu takaime göre Türkiye Cüm
hunvetinin hisaesine 107 milyon 
SOO bin lira dü,üyordu. Ancak pa 
ranın nev'i hakkında Lauaanne'da 
çıkan ihtilaf halledilemedi. Lau
aanne'da altm tediye etmek müm 
k~? değildir demiftik. Tediye ka
b~ıvetimizin hududu haricinde ta
~· hü.t altına gİremiveceğimizi bil
J'l;:"ıttik. Bu ihtilaf devam etti. 
d 1 llYet 19?.8 mukaveleai İmzalan 

seyrini ve istikrarını gösteren 
1 

cemiyetleri tarafından kartı· 

bir broşür neşretmek üzeredir. lillllllla•n•a•cak-•b•r'••••••••İİ 
Onümüzdeki mahsul senesi . 

1 arif müdürü Haydar Bey dün bu 
hususta Muhittin Beyle görüşmüt 
ve yapılan hazırlıklar tetkik edil
mİtfir .. Heyet tehir umumi meclisi 
salonunda toplanacaktır. İstanbul 
derleme heyeti epeyce çok azaya 
malik bulunmaktadır. Heyete lise 
orta ve muallim mektepleri mü
dürleri de dahil bulunmaktadır. 
Şehrimizde ise bu mekteplerin a
dedi mühim bir yekuna baliğ bu
lunmaktadır. Derleme heyetine 
ınezkur mektepler müdürleri ve 

Oda'da yeni .idare 
heyeti seçildi 

~ 8u itilaf ile borcun mikdan it" ınilyon lira kadar tenezzül et-

"' 1.!'7 milvonu takait ile tediye et
lô e için 285 milyon tedive etm"k 
ı.,k~ ırelecek iken, 1928 itilafile 
tııiı"tl erin b.,veti mecmuası 285 't.;0 ndan 188 milvona iniyordu. 
h~e de fU tekilde yapılacaktı: 

)°" •ekiz sene için aenede 2 mil
' ".lt.m lira. Bundan sonra b<'ş 
•ltı,, •:=ın aenede 2 buçuk milyon 
il~ ln·a. Sonra •ekiz aene için ae
"'" • 3 ınilvon albn lira, Bundan 
..,/" da 41 ıene için senede 3 
'tiirt'!" 4 vüz bin altm ı;ra. Yani 
ıi'>d 'l>e Cümhuriyeti 1928 sene
de," İ," ıonra 62 sene, iki milvon
li,._ "'laVJp tıı 3 milyon 400 bin 
..... :~~adar yükaelen taksitler ve-

] tı. 

..;,,.,~~ ınuka•elesi Türk Cümhu
d'.•" ,.:_ h:' <?~anlı borclımnı te-
"••~ .. K 1r111 " d'"' h •' -mu .,.'"ıe el\ b •• T.. l'OStıf"T JgJ USnU 

in ~llVelesi ~ delildir. 19?.8 
; 1• \' e ı,11 ~erme tedivııl yapıla 

h" - E:""e~!'" iki sebebi vardır: 
d ııt. te,1;7., it : .ııinstifimiz taah-

" ıdi. •oıliyetimizin fevkin-

2 - "' ;t_•z biiYiiklrav~l~vi İmza eder et-
'llıvllyı k bır ıktıaadi buhran 

~!- V., bu 'l:"~ kavunnaifa ba,la
"'•r de"l"t bu ran ırittikçe arttı. 
•ıı · "rcu .... b rtda ınü,ktiıJ• t nu tcoıve hu11u ... 
llslAdı. 1929 a " rn~ru:ı kalmağa 

A.ın 'k ""n~.,nd b h en ayı """du 8 e u ran 
A..,.,.paya bol boİ u ta_'.';he kadar 
A.ın . Pa,.,. •kr d e"1kll derhal kredi . ka:ı" en 

• ArnE"rikanın kredivi k eati. 
""'eti b" b-1" 'k•ı eaıne,; "a ı,,. u~ u un ı~ a etti. Cü ; 

11.d•lıca alacaklı olan Arnerika nku 
ı •n y • 'k tı'· • ' Ye-İdi k' enıye ı raz e ıgı Pftral"'"la 

Y '· Avrupl\ borcunu Amerika 
ı.: !1~iye edebilivordu. Bu kredl 
ae\' ''.!<e ve borçlu devletler, YÜk 
Arner>:ınk riik himaveai dolayısile 
ile d"' llva olan borçla"'1• e•va 
ba,&~ ted;ve edemeyince, iflaslar 

'"lerd' 
8iitij '· 

la..,,,.,, ';,.'>u Yazivel Oaınanlr borç 
n,. k11,.,. ~ınillerini de alacaklılan 
k~ı...eı·1 .'n_aanı davranm11ğa sev· 
nelik :.:~·· Anc11k hamiller üç se 

Ziraat vekili Muhlis Beg 
ANKARA 11 (Telefonla}

Hükumetin Ziraat Bankası va
sıtasile satın aldığı buğdaylar 
henüz depo edilen yerlerde bu
lunmaktadır, Şimdiye kadar 
mübayaa edilen buğdayın mik
dan 14 ild. 15 milyon kilo ara 
smdadır. Mübayaata devam e
dilmektedir. Bu satınalma işi
ne buğday fiyatı muayyen bir 
haddi buluncaya kadar devam 
edilecektir. İftira keyfiyeti ta
mamen talebe tabidir. Mesel;,. 

mübayaa mmtakalan daha da 
genişletilecektir. Beş altı mev 
kide silolar yapmak imkanını 
temin etmiştir. Bunlann mevki 
!erini tesbit ederek inşaları işi 
ni temin etmek üzere vekil 
Muhlis Beyin riyasetinde bir 
komisyon teşekkül etıniı ve işe 
başlamıştır. 
Hurahlıh tehlikesi kalmadı 
Meteoroloji müessesesinin ver
diği malilmata nazaran memle 
ketin yağmur ve kara ihtiyaç 
gösteren pek çok yerlerine kar 
dü§müştür. Kuraklık em-esi 
bu suretle kısmen zail olmut 
vaziyetteıiir. 

Ziraat ensfitüll'ri 
Zirata enstitüleri rektörlüğü 

ne tayin edilen ve ayni zaman 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

-~ 

İsveçliler dün Abid~ye 
çelenk koydular 

nı"'"'lev· Utakereden sonradır ki, M• f • 
r:biı...,;gie;~ı;.t bir :ıihniyetle gö- ısa ır. hahriyeıı·ıer şerefı·ne 
P•v~•~l"r<l dır. Bir devl"t vRbıtncı b 
fekilde Öd" Yaptığı istikrazı iki I r ziyafet ·ıd· 

1 - ... ,~1~. verı ı 
2 - E:, ~lır,.cae. Limanımızda bulun.an 1 1'" ı.· :va •hr ·ı · F 1 · k aveç van's' ku d B ·ı ."r •Ye al'- acı e ın y gıa me tep genıia'ı .. ı man an UTDl&n ı e 

va:ııy ı ~Q ih d k b' · d B •uva. maiyet' b'tl • f' J ele de"ı . raç e ece ır riaı kuman an urman d" ı za ı en fere ıne s-
ce; 1928 rı dır. Etyaya gelin- .ı Tak . un sa veç l"h t .. M UI 
>:alad , seııesinde ın le 1 . • bah saat 11 ce sım Cünıhu mas a a guzan • f 11t•ınız u ave eyı ım · et • b'd · 1 hah • Barck - Holat tarafından sefa 
ralık eş . >:aman 173 milyon li- ny '- ı esme sveç nyeli h 
aııcaJc :sa ~~~aç e~ttik. t.932 de leri namı~ ~ir çelenk koynıuş ~<;t a~ede hususi bir öğle yeme 
hptık, Bu .hYon lıralık ıhracat tur Gemı murettebatından bir Mgı v<:nl_nıittir. Ziyafette Vali 
Itıikd • 1 •aç edı·ı • h · .. ek uhıttın Be 1 · · Al' R le 8 "1ndan ziy d en e,yanın müfreze ve ta sıl gorm te o- Y e muavını ı ı 

ne:ı:ıül . a e kıymetinden 1 b' 1 . b' 1 za, ve kum d B ' fıırı.tır yehcesinde ha 1 1 b. an za ıt namzet en , za ıt er mih d an an urman m 
kıYrrıeti d ani i~raç ettii~za:,;: kumandasında ve başlarında ler b1:İ~~~,~~~batı0 .. Nahkit B. 
doı11l'lai~e en d~t1ınÜJ ve borçları müzika bulunduğu halde Tak- saat 17 d 1 ır. un a şanı 
ze ~·· efya ı e tediye tti·· · . • d 'd k b'd M e •veç maslahatg"'za te &?re, borcun yü1t·· d e .gımı- sım mey anma gı ere a ı e rı . Ulf Barcl.; u 
Yet•5rırla1ınışbr. Bu ~ .. ;;Yo trua~het- etrafında bir geçit resmi yaptık dan kuma d • Holst tarafın 
it ara • ı Ş e nı a • n an Burman §ertfi 
ıı"'°et'I çog u ükrü Beyin telki~ tan sonra abide önünde seld.m n~ bır çay ziyafeti verilnıı'ttı'r 

I' ırı.,, c' e anlatıldı ve evvelki .,;;_ vaziyetinde durmu•lardlr. Bu Zi f J · 
d ·ı rupu tarafı d k a~ Y ya ette sveç kolon· • ·ı 
d ~ en mukavele p '! tan abu) e- ı sırada çelenk d.bideye konulmu§ • . ısı ı e ge-

•ld' ana e paraf tu K mı zabıtleri hazır bulunın I 
Ilı 1j Bu mukaveleye göre "o e- r. uman Burman kısa bir d G • d h Uf ar 
-'.'"t·' borcu 8 milyon albn' . a- nutuk aöyliyerek Türk Cümhu ır. eını e ta sil görmekte o-
... ,, ır D 1 5 a ın- . • 1 J • 
f,,;,. · ev et: O sene müddetle ",Yetıne ve Gaziye kar•ı besle- an namzet en 15 ikinci kan" 

ve amorti olmak ·· dıkl · h b • un 
de 700 bin alım lira t ~~ere aene- t' en mu a betten bahsetmit pazar günü sabah saat g d 
le b bo . e ıye etmek ır. H bel' d D • a 

u rcu ıtfa edecektir. Dün "F 1 ia" .. .. .. ey ıa a emz lisesini ziya 
1928 mukavelesin · b 

1 
· y g kruvazoru su ret ed'eceklerdir 

raçoğlu Şük ·· B . e nıa et e Sa. l ~~==:~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~::::::~· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! k 1 .. ru .eyın paraf<! ettiği ı • 
hu. a~e e uçte hır nisbeti!ıde d· h ' aı olacakbr. 

Umumi 
Müfettişlik 

Edirn"e meb'usu 
Şakir Beye 

teklif edilecek 
ANKARA, 11 (Telefonla) -

lbrahim Tali Beyden inhilal e
den birinci umumi müfettişliğin 
dal. -ı vasi salahiyetle Meclia iktı
aat encümeni reiai Edirne meb'usu 
Şakir Beye teklif edileceği kuv
vetle söyleniyor. 

• 
ikramiyeli 
Dahili 
istikraz 

Dünkü içtimada borsanın iki 
aylık he8apları tetkik edildi 
Ticaret Oda .. meclisi dün yeni Mitat, ikinci reisliğe Habip zad 

senenin ilk içtimamı yapmıştır. Ziya, birinci reis veki?li' K r 
Kara Mustafa zade Ahmet B. in Mustafa zade Ahmet, ikinci re' 
riyaaeti altında yapılan bu içtima- . vekilliğine Sanayi ve Maadın B 
da yeni divanı riyaset ve idare he- kası müdürü Sadeddin Beyler in 
yeti intihabı yapılmıttır. hap edilmitlerdi. Muamelat m' 

Dün Oda meclisi azası aalonda fetıişliğine Hasan Vafi, ı.~snb 
müfettifleiiine Hüseyin Sabri 

toplanmağa başladıklan zaman, d 
mutadın haricinde bir fevkalade- ler oeçil il r. 
lik göze çarpıyordu. Heyeti idare intihap sandığı yeniden dola 
azasından bazılannm endi,eli hal mağa başladı. Bu defa yeşil re 
)eri, azadan bazıl&nDJR bir araya pusulaları atıh. Ordu, .• n: '7. t;O 

gelerek gizli konuşmaları gözden ra Odanın yeni idare heyeti azal 
kaçnuyordu. n da anlaşıldı: Necip Bey, Ha 

Nihayet içtima batladı. Tica• Recep B., Cani Bey, Hamdi Be 
ret müdürü Muhsin Bey de reyle- ve Suat Bey yeni idare heye · 
rİ tasnif için mevkiini aldı. Bazı teşkil ediyorlardı. Odalar kon 
İati.prelerden sonra pembe rey si için de Basmacı zade izzet 
varakalan küçük İntihap sandığa Hulki Beyler seçilmişlerdi. 
ablmağa başladı ... Tasniften son-
ra Muhsin Bey riyaaet divanına Bundan sonra bor&anın aon 
intihap edilenleri okumağa batla- aylık hulaıai hesabiyeleri !etki 

Maarif mfldOrü Haydar 8 • 
Maarif müdüründen batka üçün
cü .~olordu kumandanı Şükrü 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Naılı Pş., Sıhhiye müdürü Ali Rı
lkramiyeli İstikrazı dahili akdine za 8. de dahildir. Bundan başka 
dair kanun layilıaaı yarın Meclia- 1 latanbuldaki bütün aan'at ticaret 
te müzakere edilecektir. ve ziraat mektepleri müdürleri de 

derleme heyeti azasmdandırlar. 

dı: Birinci reisliğe Nemli zade edildi. 

Ecnebi mektepler Maarif Veka 
/etine müracaat ettiler 

fzmirde 
ismet Paşamn 
Heykeli 

IZMIR, 11 (Milliyet) - Bele
diye tarafından Mezarlıkbaıı mey 
danında bir park yapılacakbr. 

Parkın ortasına lanet Pı. nın 
heykeli rekzedilecektir. Meydana 
da ' 4

1smet Pata" iamİ verilecektir 
Pli.olar hazırlanıyor. ' 

Manası 
Anlaşılmadı 

Esnaf kelinıesl 
hakki le 

tarif edilemiyor 

Koml3gonda bir klJ~e 
Eanaf kelimesinin tefairi, mana 

ve ıümulünü tayin için tetekküJ 
eden komisyon dün acın içtimamı 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Vilayetlerin 
Borçları 

Muallim mekteple-

1 
rine yardım 

hisseleri ödenecek ı 

Büyük 
• 
ikramiye 

Ecnebi mekteplerden çıkanlar Darül
fünuna niçin kabul edilmiyorlar? 

200,000 lirayı bugün 
kim kazanacak? 

13 Üncü tertip Tayyare Piyan
gosunun aon ke,ideai dün Darül
fünun konferanı salonunda baı· 
lamıtbr. Dünkü ke,ide de 50 bin, 
30 bin, 20 bin liralık büyük ikra
miyeler çıkmıtbr. 

Şehrimizdeki ecnebi mektep· 
ler arasında bir bakalorya meaele 
ainden dolayı ihtilaf çıL.--mı,tır. Me 
sele şudur: Maarif Vekaleti teh· 
rimizdeki ecnebi liselerin bakalor 
yasını tanımamaktadır. Mektep· 
!erden mezun olanlar lstanbul 
Darülfünuna kabul edilmemek
tedirler. Bu mektep mezunların
dan Darülfünun fakültelerine ve· 
ya herhangi bir yüksek mektebe 
girmek iatiyenler Darülfünunda 
bir bakalorya imtihanına tabi ol
makta ve muvaffak olduklan tak 
dirde kabul edilmektedirler. Ma
arif Vekaletinin bu tekilde hare
ket etmesine sebep ecnebi mek
teplerden çıkanların reaıni liae 

mezunları kadar türkçed"n ku 
vetli olamayıtlandır. 

Fakat Maarif Vekiı.leti aon z 
mantarda "'Robert Col!ege0 ve 
navutköy Amerikan Kız kol 
mezunlarmı Dn.rülfünuna kab 
ebncğe başlamış, yani bu iki 
tebin bakaloryasını tanımıştır. 
vaziyette §ehrimizdeki dil:er 
nebi liseleri Maarif Vek81eti 
müracaat ederek bu i:ıstisnai ka 
"1n kendilerine de niçin te§mil 
dilmediğini aonnutlardır. 

Diğer ecnebi mektepler de b 
kaloryası tanılan iki kolejin h 
kukunu haiz olduklannı iddia 
mişlerdir. Maarif Vekal .. ti bu 
seleyi ehemmiyetle tetkik e 
tedir. 

50 bin liralık biletin 2 parçaaı
nın latanbulda, bir parçaamın iz
mirde satıldığı anlaşılmıştır. Bun
lardan biri Beyoğlunda Milyon gi
fHİ tarafından Calatada latanbul 
lokantaaı garsonlanndan Andon 
efendiye, diğer bir parçaaı da i
timat gişeai tarafından Balatta 
kahveci Bohor efendiye aabhnrt· 
tır. 

fzmirdeki talihlinin adreai he
nüz öjfrenilememittir. 

Seyahat notları I 

30 bin ve 20 bin liralık biletle
rin de latanbulda talihlisi vardır. 

iki yüz bin lira !ık büyük ikra
miye bugün çekilecektir. Bu ke,i-

Sincaplar, kuşlar vesaire 
dede ikramiye ve mükafat kaza-
namiyan bilet sahipleri üçer lira Odam birinci katta; -!'encerem 
amorti alacaklardır. büyük haştane bahçuının tenha 

Dünkü keşidede kazanan numa ve yemyeıil köıe•İne bakar. Yal-
ralar 7 İnci aavfamızdadrr. nu: kaldığım .zamanla~ bu pencf!· 

1 

renin önünde oturu_r, çımenlere, a· 
iaçlara rüzgar elınde yaprakla
nn 0~una bakar, böylece göz.le· 
rimİ •ilendirirdim. Bu bahçe köıe 

Blrhac (10n sonra •• 

Nizamettin Nazif'.in 
Sırf Milliyet için 
büyük bir itina ııe 
alôka 6Ö.tcrerek 

ya"'1ılı büyülı ·
aeri nev• baılıya
ealı .... 

Makedonya! 
Nizamettin Nazif'in en aon 
ve en heyecanlı romanı 1 

Makedonya! 

ıinde kaılann pencereme kadar 
yaklaf"la•ı ve bir böcek parçan 
için kanat kanada dövüıme.ri f!• 
eilenceli idil Hele aia~lardarı •· 
nen kına renkli •İncabın çimenler 
üurincle aıçrıya ıtıçrıya gitmeai, 
ikide bir yerde bulduğu yiyec.,ii 
elleri arasına alıp, i•i ayağı Üze. 
rinde kalkmaıı ı•e küçücük gözle
ri!e etralı gö:z,t!iy•rt!k ltemirmeai 
ne J/nlf!ndirici bi' tabiat .,. uıllet 

j levlıaııı idil 

Sincapları yalımdan tanınm 
Çoaıkluium dağlık, yabani bi; 
memlekette geçti. Orada b~ ço-

1 cul<lara, oyuncalı yerine, ayı yav-
ruau, karaca, sanaCl1', tilki veya 

' 

•İncap getirilirdi. 

Ahmet HAŞIM 

tardı. Kurnaz ve çevik sincap/ 
evde tutmak kabil deiildi g<:ti 
di~leri ırün boyunlarına ı:~çird · 
mız parlak çıngıraklı kırmızı t 
m.?l?."ile. elleri'!'izden kaçarlar 
buyuk çıtlembık ağacının sık 
ları ve yap~akları içinde kay 
lurlardı. Gunlerce bohcenı;zin 
iaçlan1 b!r yerde du;.,,,ıyan 
rarengız ınce çıngırak sesle 
çınlar dururdu. 

Bu derece korkak bir hayv 
Franklurt hıutaneai bahç • 
hemen hemen inıan ba"'·a1e1.afic 
rıuında bu kadar emniyetle d 
ması beni hayret İçerisinde 
kırdı. 

Fakat oralarda bu t/oşt 
Yalnız aincaplara münhasır d 
dir. Umumi parklarda ıerçef 
gelip parmaklara konar,kum 
omuzlara yerle1ir, göllerde .,. 
vuzlarda altın gözlü balıklar 
dilerine u.zanan ele dostça ya 
prlar. 

b'.'~·f~. Y ~ bugün için tediye 'i.a~ Borçlar meaeleain. . ı on senedir mütemadiyen çalıtmak 
~lıyetımızın fevkinde deö-'ld. hallini hükum t ın bu f!'kilde tadır. Bazen aiya•İ münaaebetleri-

~.•naenaleyh tediye kabiliyet';' fe';: vaffakıyet ol.::ak~n~ hır m~- 1 miz Üz!'ı:in~':. de akisler gösteren 
d •nde olmamak şartile borcunu .. • >:ımdır. Ve bu muv ti ktme.k la- bu malı ıh~ı!afm halledildiği gün-
eıneğe daima hnzır olan Türok büyük ıerefi d .. a a . ıyetın. en d!' ~afvekılın bu yoldaki meoaiai-

devleti için bu taahb-d·· 'f Bü "k C . e. fupheaız, daıına n.ı şukranla hatırlamak bir kadir-
llıek bir f h ~ u 1 8 et- yu azıden ılham alan İsmet §ınaalık borcudur. 

tere ve ayaıyet mesele- Pataya aittir, ismet Pat b · 1 

ANKARA, 11 (Telefonla) -
Muallim mekteplerine muavenet 
hakkındaki kanunlara zeylen ha
zırlanan Ji.yihanın meclis encü .. 
menlerinde müzakereıi ikmal edil
miı ve ruznameye alınmııtır. 

1933 ün ilk büyük edebi 
iddiasıdır 1 

Bir kaç !Ü'.'...!onra (Milliyet) 

sütunlarında 

Vat katta, uındık oda
ı '';"~a, dolaplar arlıa .. nda tilkile
"!"ız aalılanırdı; bahçede büyük 
bır ağacın gölgeainde esir bir kar
tal, tayyare geniflfiindeki kan<ıt
Iannı germif, pençelerini tutan lto 
ca bir zinciri fıngırdatırdı; ayı, 
homurdanarak bahçenin yükadı 

Hayvanla İnsanın bu gü:ul 
kad~lıifına, gördüğüm bütün 
rupa fehirlerinde fahit oldum. 
dostluk bazı .ver/erde havvanıı 
nevi ftmanklrlı vermittir: Ve 
dikte "San Marko" ml!ydan 
seyya~~ar, hat~ra Fotogralı çılı 
mak ıçın ellerınde yem, göoe 
lerin tenezzül edip kendil 
yaklaşmalarını dakikalorca 

a u 1f e Ahmet $0KR0 
Li.yiha eaaalarına göre viliyet· ~ 

(Devamı 6 ncı sahifede) I ..._~ ..... -•••••••••••- 1 

duvarları Ü.zerinde dola,ır ve ,.,,,.. 
ıun hızile oradan u.zaklara taf ,.. 
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93 f elô.ketleri 
ve lgnatief 

Asker silah başına, istikamet 
saray! •• 

Miralay Ahmet Bey, Süley. 
an Pa,adan aldıiı emir üz&

rlne zabitlerle talebeden teşkil 
ttiği tabunı doiruca aaraym 

.eliaht daireai öııüııe inmek ü
Mre yola çlkardı. 

Süleyman Pata, Tqkqlaya 
Yanr •armu binbatılzzet E
fendinin odaama ıirdi: luet 
Efeadi ile Hacı Rqit Bey ora· 
.. bndiaiDi bekliyorlardı, 

- Haydi baka!.- .lnet E
feodi, ıün lıuründür. H
tabunınu ailih batına e\. 

- Şimdi. Paıam. 
- Oteki arkadaşlardaa • 

aber? 
Bidıatı Etem Beyle ırö

niıtiim Benden tu.ber gelir gel 
m~ taburunu aili.h baırııa ede 
cek. f"l!ek dağıtacak. nereye 
emredeneniz oraya gidecek. 

- Pek Ali. Hemen bir :ra
~il gönder. Tabunmu silah 
başı.na etsin. Fi..,k dafrtsm. 
Doıtruc. sarayın ortadaki sal
tanat kap111 önüne gitsin. dur
.un. Lizun relen emri onda 
verİrİllL 

- Bat üstüne Pqam. 
- Oteki tabur7 

- Binbatı Oanıao Ata ifo 
daha r&riitmedim. Fakat pek 

miyetli adamdır. Sizi de ae.. 
• Şimdi emir verirseniz can

la, batla • craama ablacağmdan 
eminim. 

- Pek ali. Onu da çatııt. 
lzset Efendi, bir temenna 

erek dıtanya çaktı. Aradan 
• kaç dakıb ıeçer geçms 
şlan içinde ailib batına b.o
lan çmlamağa batladı. 
Y atağmdan kaldınlan bin-

'' Oıman Afa. Süleyman 
qanm huzuruna ıeldi: 
- Senin milletini aever, ha 
iyetli. gayretli bir adam ol
ğunu öteden beri ititirdim. 

ıte hamiyet g&termeniıa SÜ· 
ü bugündür. Askerini aiJ&lı 

ma et. Fitek dağrt. Benim
beraoor gel! 
Süleyman P&Ja bu kııa •e 

kette emirle dalıa ilk adım. 
Oıman Ağayı benimıemit-

i. Binbaıı sadece §unu llOl"Clu: 
- Nereye gideceğiz7 Hami. 

·~ e İllÜzi 1IM': yolda söaterece 
ııı tiz? 

- - Saraya gideceitiz. Milleı
i' r'ln ıefimetini kurtaracağa.! 
ı' Bu kadar cevap, Oamaıı. 

gaya da yetmişti. O da bir 
emenna ederek dıtanya çıktı. 

a: Süleyman Pata. aakerin 
ın mda bulum:nak üzere od.-

1 an ç•karlreıı. Mustafa Seyfi 
~ e Hüseyin Sabri Paşalar da 
1
} inci ordunun dördüncü ala

~-n..; birinci taburile Tatkı•laya 
1- iriyorlardL Süleyr9ao Pata 

1
1-'i unlan görünce yüzü güldü. 
ı: Jüıeyin Pataya : 

• - Haydi. biradee-, ıen şura
ç~ao Gümüşıuyu kqlaıma git. 

fJ;•ırada maiyet bölükleri vardır. 
r:a:uınandaulan miralay Yusuf 

:eydir. Benden selim &öyle.. 
• -abuk gelsin. beni afağıda, sa

ıyın yanrııda bulsun. Salan 
T!!Ddm habeniz bir harelaıte 
lkı•maam. 

ıl · HUseyin Pata. hemen ee.. 

lim verdi. Güırıut•~ doğ· 
ru yola düzüldü. 

Bu aırada üç b~ı, Sül.,y. 
man Paşaya tekmil haberini ge 
tirdiler • 

- Arto ileri! Saray önünde 
bulutunız! 

Bu emir üzerine taburlar .JÜ 
ruyüte batladılar. Siil...,..,an 
Pat• da Muatafa Seyfi Paıa 
ft Hacı Rafit Beyle bir nne 
JOla çdrtı. 

• • • 
Dalı& güııet doğmamıttı. 

iki aydao beri latallbula bir 
damla yağmur oi'1müyonlu. 
Nisan, mayu aylaı ,nda lıt~ 
bul her sene yaimur görür, 
bağlar. bahçelee-, boıtanlar can 
lanrrdL Bu sene tiddetli bir 
kur Idık vardı. O sabah asker 
yol. çakarken gök viızünde de 
bir değitme oldu, Bulutlar ırit 
tikçe toplanarak damla aamla 
yağmur diildilmeğe bqladı. 

Süle:yman Pata. undaa da 
iıtifade etti. Sara1 &tünde et
rafına topladıfı zabitlere: 

- Bakınız, decfa.. takvimler. 
de 1afmur -·nimi denilen ıu 
iki ayda telını bir damla yağ
mur yağmadL Sulci Cenabı 
Hak millt nzifemin yapma
drğımıs için bize gazap etmitti. 
Buııiln fedayilik yolunda hare
ket ettik. Derhal ilzerimize Al 
lahm rahmeti dölı:ül.meğe bat· 
ladL Bu. bize bir muvaffakı
yet müjdesi hü4anündedir. 

Mekitibi askeriye nazm, 
çok talakatlı bir adamdı. Böy
lece bafladıtı nutkunu zabitle 
rin hamiyetlerini harekete f&
tirccek aözlerle ileri götürdü. 
Abdülizizio, Mahmut Nedim 
Patanm memlekete ettikJeri 
f-lıklan aalattL Zab:t)er, 
yakmdatd. askerler. ağlamağa 
ba,ladılar. Bu ağlayıt sirayet 
etti. 

Askerm istediği gibi feda
lirlrta hazır oldu~a kandık 
tan eonra Süleyman Paıa, 
tertibat almağa batladı: Harbi 
J6 talebeai •eliaht daireainiıı 
Be,iklat tarafım tutmuftu. Sii 
leyman Pata, izzet Efendinin 
taburile o tarafa giderek dair&
nin Dolmababçe tarafını da 
tuttu. Haer Retat Bey Oeman 
Ağanın taburile Pqad'aireai ta 
raflarroı tuttu. Etem B.in tabu 
ru Y aldızlıkpı,Ko1tukkapı,Cam 
lıkötk taraflarına yaydı. Musta 
fa Seyfi Paıa, !<endi getirdi i 
taburla Dolmabahçe meydanın 
ela ihtiyat kaldı. 

Süleyman Pata. saray mu -
hafaza11 için nöbet bekliyen 
zaptiyeleri de toplıyarak oıı.lar. 
dan bir yanın bölük tcıkil etti 
ve izzet Efendinin taburu maj.. 
yetİnt> aldı. 

Bütün karakollara ıu emir 
.erildi: 

- içeriden dJıanya, chtan• 
dan içeriye k;mı;e girip çdanı
yacak. Dinlemiyene bir kere ih. 
tar edilecek. 1 taataizlik eden 
'n&rulıu:ak. 

Bu tertibah aldıktan sonra 
Süleyınan Pllfa, hemen YelU.ht 
dairesine yüriadü. 

(Devamı var) 

( İktısadi ve Mali Hafta 
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HA IC ABE LER 
Silihlar ve 
Borçlar __ ... _ 
lngilterenin. Ameri

ka sefiri; M. 
Borah'ı ziyaret etti 

NEVYORK, 11. A. A. - ev-
y ork Tunea'in Vashiqtondaki mu· 
babirine göre lagiltere aeiiri Sir 
Lindaa:r'in M. Bcrah'ı zi,.ret etme
sinin sebebi, harp borçlan meselesi 
nin tetkikine ne suretle girişilmek 
lhım geleecğini niın ...,....; bir ~
hadan öğrenmek arzuıudur. 

Her iki diplomatm M. Stimson'a 
kimia halef olacağı malUın olmadan 
yapılacak müzakerelerden faide bek 
leniı.ai1ecefi busuıonda mutabtk 
bbnqlardD'. 

M. Stim•on'un bu mesele baldaa 
ıfa M. Roosevelt ile göriişmü, oldu
lu zaaolunuycıt'. 

AyrıA ınuhalıire göre M, Rooaevelt 
fimcllye kadar fngilterenin borçlar 
tn....ıeaini tekr-ar menuu babııetmek 
için 4 1Mrl tarihini beldiyeceği :zan
nında bulunu)'Ol"du. Şimdi fikrini de 
tiılİraı.if zaanolunmaktndır. 

Echo de Par/.9'/n makaleal 

Yunan 
Borçları 

Hindistan da 
İsyan --

Baıvekil Çaldarh'in Bastınbp aailer top-
gazete- tan ve kısaca 

cilere b~yanatı muhakeme edilmiş 
ATlNA, 11. A. A. - Başvekil 

M. Çalclaris, matbuat ınümessiJleıi
ne beyanatta bulunarak Y unaniıtan 
ın r.ı.edyun oldufu faizlerin yüzde 
30 unu öd-elr için aarfetmekle ol
duğu pyret.lerden bahoetmiıı ve -
c:iimle tö,.ıe defni~tirı 

u Yune.U.tan'm ecnebi mııml~ket
lerdeki krediıini aailarnlaıtrımak ;.. 
çin, imkan dairesinde çalışmamız f.. 
cap ecltt. Bu sebepten dola1i bllkO. 
met. ha.miller mümeuillıorini memle 
ketin mali Y&%iyetini Ye imkinluu. 
yakından tetkik etmeleri için davet 
etmiştir . 

Mümail.,,.b, iatiboalab inik~ala 
mazhar etmek suretile döviz itha· 
liıın. arthrmak, ihracatı takvi1e et· 
mel< çarelenn,, n buna müteferri eli 
{rtt bir takım kdlı<rlen tetkik etmek 
tedir. . .......... .. 
ispanya 
Karışıklığı 

Yeniden grevler ve 
mü• demeler oldu 

BOMBAY, 11. A. A. -Alvar iı
yaıu Corlü kıtaab bırafmdan basb
nlmıttn. Alilerin muhakemeleri top 
tali n kıoaca ,.apdmıfbr. 

Alvar'a lngiliz askeri gelmesi İı· 
J'lln hareketine aahne olan mıntab· 
larda Taziyeti bayii i:rilettirmiıtir. 

Ramsarrh ye cinr lr.ö1ler ab•liU, 
fngiliz ukerferin.i sükun ve buzum 
iade busuıuada terbeat brraloaak l
ı;?ia evlerini terketınitle.rdlr. 

Bernard ShaP'ın fikri 
BOMBA Y, 11. A. A. - Bernar .. 

Sbav'un 1 ngille<-enin Hindİltaaı ter 
ketmelc mecburiyetinde kalacaftlll 
yei. ile hisııetmeie, ve çiinlli milli 
lriikfunetin -"*•emel edilemiyecelı: 
derececle kunet kazanmakta oldu• 
ğunu söylemesi büyfdc bir heyecan 
u,.andu-ıruftır. 

Valinin, ınümaile,.b Hindistan tl
yıuetine müwillik itlere kant
mam daha eyi olduğuna ihtar et..q 
oldufu .öyleomektedir. 

- ......... ...-. 
Haftada40 
Saat iş 

PARIS, tt. A. A. - Hana ajan
ımdan: Ecbo de Pari• pzeteoi, b k 
rar M. Boralı ta.nal'ından ayan oıee 
liainde irat olunan nutuktan behııet
mektedir. M. Borah hu nutkunda 
Fnuısanın borçlar -ıeaiad~ki 
batb hareketini, bmaı M.Honer'in 
tamirat ile borçlar meselesi a.numda 
teıiı etmiş olduiu raMta dolıt)'İsile. 
mühllı gönnilt idi. 

Echo de Paria dl,..... iri: 
" M. Borah'm lblaolciraae mücla

lıaleai bizim için çok kıymetlidir. 

MADRIT, 11 A. A. - B'ugün u· nAnyada 30 milyon 
mumi SftY ilan eclil-U.den korku\ ., .. 
ınaktaıhr. Y......ta lıir mebusun e- İf:ıİz varmıt 

Ba müdahale sayesinde efkar u
~:re, KeTanmmn sebep ye imll
tni .. iu ne olduğunu ...ı-, olu
'lflll•" 

M. Hoovf!r'ln beyar.11am~11l 
VASHlNCTON, tı. A. A. - M. 

HOOftl', konarevıe baaaai bir beyan
nıı- sönclerettlc )'a aııkeri gayelere 
taJı-. ıe.ıilinı. olan silih n mfihim
mat ticaretinin ilauım derpit eden 
192:> tarihli Cenewe mukavelename 
ıinin aüraıle tudikini yeyahut Rei
sieümlıura asken maksatlarda loıJLı. 
nılacak alablann s....tôni tahdit •e,.& 
menetm<-k salahiyetinin lıabteclilıno
aini iltizam eylemqttt. 

M. Hoover, mua,.,.ea bir ihtilaf 
tabıis etmeksizin •on zamanlarc!~ld 
'"'lnıatm ~kadan ,......t....lıta 
olan ailah ..., mllhirmnat sl'Vl<İfttı
IUD bntrofn ~ft daha Mi,.ük bir .. 
lorite:re ihtl•aç -eut oldafuma 
göıtennl, lıulıındaifu,.. beyan ft fa. 
kal lıu gibi le"kiyatı yalmz bir man 
l..ı.etin •••••bı-ı..ı.. ...ı.; elacafmıı .• ..., .,,.ıemi,tir. --------
Bolivya - Paraguvay 

NEY YOIUC. 11. A. it.. - Boll•
:ra kunetleri, taıımızlamıa devam 
ederdi: l.apoz'cla Paraguvaylı'lann 
~ ittibkimnu zaı>ldmit'
dir. 

Şimdi atefemiliter
lere ı·zum var 

BERLIN, t1 A.A. - Volff a
jaıumdan: Sal:.bi1ettar mahfiller 
ba:z.ı büyük Ye orta elçilikler nez· 
dine atatemiliter tayini baklanda 
ıu mütalealarda bulunmaktadır: 

''Vena.ili .. muahede.inin hi9' 
bir suretle ....,n'elınedili bu tayin 
keyfiyetine harpten aonra, lıazı 
ıiyıui aebeple..cıea dolayı )'an&fll· 
llUUlllŞtır. Fakat Almanya'}'& ba· 
lnık beraberliti verilmeai -.11 
taıundıktaa IODJ'a AlmaA büyük 
Ye ortaelçailderl nezdine . askeri 
mütehaaaular göaderilmeıi yeriD
de bir tedbiJ'dir.'' 

Tinde bir bom .. pat1a,.....ı. mühim 
hasarlara aebebİ)'et •ennittir. 

Bir tüfek ateşi ftnumda loir kiJl 
ölmü, YC diğ« biriai ,aralamnııtır. 

:MADRIT, 11. A .A. - Kalıiae iç
ti_ .. ,.. hitaımılda naımlar, aülaıa 

ve aaa)'1ft temİa ôçia her çareye bat 
vuraealı:lannı n lrariatalıklrr "<oa
anda patlı,an lıoudıelarıa "" kulla
nılan ailahlanıı nereden gelmiı oldu
ğunu meyda,... çıkarmak için tahlô
kaıa girişeulderini be:ran etmifl...,. 
dir. 

yni içtimada ti- nazın, Ruı 
ticar-et heoreti ile yapmq oldııfu mO 
lakat hakkında malimıat vr.nniştlr .. 
Mezkur heyetin Ruı kömtiril ile J,._ 
pan1ol meyy&mannm mulıadeleal 
projesi, lapan•ol kömür bihran& ılı>
laylsilo terkeclilmiştir. 

MADRIT 11. A. A. - Doıhiliye 
nazın, v.ı~ta umami greY ilaa 
edilmiı o!Aufu ildinııqtir. 

MURCIE, il. A. A. - Bir ta.lrım 
"'has, lıpanyol lılriitinin mühimmat 
deposuna hücum etmltlerdir. Cardi
:ran, ıilabla mubbele ettliinclea 
baırruz edenler bomlta atmıtfardır. 
Bu yüzden bi- IMr dunn harap. 
olmuıtur. Polisin ıtlm .. i ÜZttİıwı 
taamı?. odenler kaçmıtlardır. ---• lkbsat 
Konferansı ____ ... . 

Nisanda topl nabile 
ce~ zannedilmiyor 

LONDRA ıt. A. A. - Manchn 
ttt Guard~ P"etealnlıı •erditi bir 
habere göre lngiliz bükUıneti ma
kaınlan dünya iktiıacllyat konferan
smın gelecek ni .. ~a ~ğru toplan
ması imkan ve ihtimalı hakkında az 
çok fÜpbe H uweddüt göatemıekte
dir. 

Macaristana silAh 
gönderilmemiı 

, ' I' ARiS, 1t A.A- - Seina -b' 
uılanndan M. Lanııuet, ltal:radaa 

ZekAt ve sadakai Avu.otlll')·a ..... .,ek bedihi cı1 .. it-
f tn T tirakile Macaristan& mühim mik· 
ı nızı ayyare tarda eıllha ithal edilmesi dola· 

cemiyetine veriniz l ,.Wle hariciye """aretinin ne aibl 
tedbirler itt.ilıu• laaa'n'tll'Unda 
balundufu hakkında hükümetten 
iıtizahatta bulunacaktır. 

CENEVRE, 1 l . A.A. - Haftada 
40 Aat çalıı,_ meaeleaini tetkik ede 
cek olan konferaıu , içti-ı.rda oöy 
lenecek nutukların Alman, laailiz 
Ye Fran•n dillerine çewilmesine ka 
ar verdikten _.,.,. umumi mibıab
reye baflamqtır. 
Frauız ltÇllerinia murahbuı olan 

M. Y oubaux bu hususta hemen bir 
karar almmasuıa bü1ük bir liizam 
olduğunu söırlemit. bugünkü buhn
am hiç t• ıeçici birtey olmadıl'ı fik
riade bulunırıu9tur. 

M. Y ouhou "- beyanatına devamla 
demlttir kiı 

" Ancak ba hususta 1apdacalı: i,._ 
1ih ye tadillerin, itçilerla - Eauen 
aagıwt bir hadde olan - bugünkll 
bayat istandarduu azaltmama•• la· 
- sellr.'" 

M. Y ouhOW<, tinıcl.ilö halde dan-
Tada meYCUt 170.000.000 q ç.idea 30 
ııılfvonanun iıaô: lıuluftduğunu, bu 
nıHd- iteler ıalemi,.ln ıalbda blri 
Mmek elcfutwı- da il1n etnıq&. 

Fransız 
Parlamento.-unda 

PARIS, 1t A.A.. - Hıııvaa A.
jammdan: A.:ran Ye meb'uaan 
ıneclUleri, azanın en ,. .. wan tara 
fmdan açılmq ,,., mutat nutuklar 
irat edilıni,tir. 

Bütün fırkalara menaap birçok 
meb'tülann hiaai1atına tercüman 
olan meb'u:ıım meclisinin en 1aşlı 
azaoı M. Cruusscan, kanunu en• 
ıinin acilen 11lahı lüzumuna tel• 
rnih etmit Ye müteakiben riyaset 
divanmm intihabına haflarulmıt
tır. 

Essen'de tezahurat 
ESSEN 11 A..A. - Volff Ajan 

.. bildiriy'ar: Çelik Mıfferliler lef 
kilab Es en tehrinin v• Rbur bav 
zasınm bundan 1 O ..... eYYel 
Franoa itıali altına geçtifi tarihe 
tesadüf ecİen giinün arife.inde 
E0&ende büyük bir milli nilmayİf 
yapmııtır. Bu nümayişe binle..-. 
kimse iftirak etmİftİJ'. 

Hatiplerden biri Rbar hanaam 
daki ahali tarafından gösteril
ve Rhin eyaletlerinla kartulutu ile 
define Yaran yollan açan muka
wm.-tl, ileriıi için daha ha ka 
luırtantlan iatihdaf eden Alıaaa 
harici •İyaaetiai eı..mmiyetle kay• 
debniflİr. 

Şehit Kubila yabides · -
şasına başlanı or • 

nını 
• 

Fırka umumi idare heyeti ahi. 
denin san'atkirlarımızn eri 
olmasını iltizam etmektedir 
ANKARA, 11 (Tdefoala).- C. • yatı yahut amumi katipliğe yazda 

H. F. Umumi idare heyeti lıacinkü cak mektuplarla bildirilecek fikirler 
toplanb•ında Samsun ve Balıkesir den pro;e,.i hazırlamak yolunda isti 
fırka vui1etleri1le tnefgul olmuı Ye fade arzusundadır. Abidenin Mene 
lrticanı M_.._de fehİI ettiti menin hangi noktaamcla yapdınaa 
Kublayın adına orada yapılacak üi- münaıip olacağı bakında ,·ak'anıı 
dema İDf•llDI aelecek yıldöaümüne be1ecannıı ruhunda duymu, n ir:a 
yetittirmete ehemmiyet nrmİftİr. bmda :rerine gidip gelecek san'at 
Abide için timdiye kadar komi.yon- karlardan al•nacak noldai n rlanı 
ca toplaaop bankalara yatınlmıı olan hemen bilıllrilmeoi (_,irden iıtenil
para 20 bin lira1a yakın bir miktara ...qtir. 
Y&rmıfbr. Abideyi yaptırmak üzere 
komls1on bu para)'İ fırkanın mwine 
Yermİftİr. Bundan sonra komis1oe 
emrine aeJecelc yardmılar da bu :re
klina btıJacaktn.. 

Umumi lı!Me heyeti ba lbidenin 
milli aan'atlmrlarnrıı:z:m eseri olma
llDI iltizam etmektedir. 

Fırka üıidealn esası laaldnnda la
la Wr - içinde ppdacak nepl-

Hallı hallıılerl 
Bundan ııonra mÜt•lenlarındaa i .. 

tifade edilmek üzere çağ• nlan aı·ka 
clatWın buzun: ile halk hatipler• 
merkK tetkiJibnın \'Ücutlanmas 
mevzucı useônde •iizak....ıer ,.. 
pdmııtır. Merkez heyetinin ter1a1ı 
Ye ite ba,laması tarzı tespit ol11u 
maıtar. 

Karşıgakalıların ismet Pş. 
Hz.ne hediyesi 

ANKARA. 11 (Telefon1a) - lmıir Karşıyaka k11lübü cl&
Pizcilen lamet PaJQwn lzınir seyahati batınaı olarak denize af> 
lan bir atleti gösteren bir heykeli Batvekile hediye etmişlerdir 
Kulübün urah.hası Naci Bey Batvtılcile heykeli takdim eyle 
mittir. 

Akagündüz Be meh'us namzeti 
ANKARA. 11 (Telefonla) - lnhil&t eden Ankaca eb'· 

ualutuna inkıl~bm aletli •e kıymetli edip Ye muharrirlerinclet" 
Akagündilz Beyin Halk Fuic.uı nanuna M.mzet ııöst~ihneai ta 
karrür etmiftir, 

lktısat vekaletinde değişiklik 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Mühendiı Hhami Nafiz Be 

7'in lktıaa.t Vekileti ıubelerinden birinde tavzif edileceği b&beı 
veriJıınektedir, 

Hususi idarelerden maaş alanlar 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Huıuai idareler bötçmindeJ 

mut alan muallim •e memurlann tekaütlüldl!ri lıakkıocla 'lwıas 
lt.Jiha&J enc:ümeııJerde miizabre edilmit Ye rımıameye almmıt 
fır. 

Meclise verilen mukaveleler 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Labe,. beynelmilel afyon mı 

kavelenamesi 'fe munzam pnıtokolu ile Cenevre mukavele YI 

protokollerine iltihakımız halclmıdaki kanun Jiyihasıru hükUmel 
Millet Mecliaine tevdi etmiıtir. Layiha İktısat ve Hariciye mcif 
menlerine havale edilmiıtir. 

Bursa güzeli şerefine haf o ve .. 
riligor. lpekiş'in sürprizi 

BURSA, 11 (Telefonla) - Bursa güzeli ,erefine Beledif• 
l'eisi Muhid'din Bey himayesinde Halkın Sesi gazetesi tarafmdaı 
gelecek perıembe aktamı Belediye salonunda büyük bir balo ve 
rilmeai kararlqtmlmı9tlr. Bu balo için lpekif tarafından bİ' 
aürpria hazırlaoauftır. Cüzelimis vaki olan dant üzeme lıurü•· 
lpejcit mağazuına gelerek •adedile..a tunleti aldı. 

Bursada menenjit aşısı 
BURSA. 11 (Telefonla) - Menenjit qısma de-vam edili 

JO'r, Bugüne kadar 10 bin. kiıiye atı yapıldı. 

) harice hiç eıya gitmiyor; ona -U
biJ dünyanıa qy- buraya taıınıyor 

n ehali de dunn•da• aoyu)uyordu. 

farklan gôotermektedir: liraya; dô•iz -duab da 222.109 li
ra farkla 2,390,91a liraJ'a ba1ii olanf 

kunııta. kalan bu klğıtlar dün aJqal' 
91 • kadar düttüler. 

tur. Anadolu gnapu ıene aatfa.uıdP 
Kapanq roatleri fVDlardır: 

franaa ile Alman,... araımda .., 
a)' mii&ak- ft iataç edilen tica
~ ~· .WU.Y9ı..i bu a,.. döc-

lnde me.lrii mwqet. airdi. 
i Ticaret hu1C11'1Dcla mütekabil kola:r 
l 

1 

ıriıtleriain yaptıklan ... ı..ı ve mütefet<
rik aarfi:ratm hiaabo eaaıl çduorılaca· 

tını anlayamadık. Fakat bu bize la. 
ırım deiilcllr; bizce izi eheomaiyet 
olan cilııet, diinyanıa - büyük devlet 

Bu aoypnculuğun IOD perd..i, ma· 
lıim olduiu üzere, 1923 de Lauoanne 
da kapandı. 

Tarihin bu oahif .. ini kurcalamak· 
laA makaadunlZ şimdiki Avrupa dev· 
l'<tlerinin, o azim soyguncu uklardıu1 
-r.ı. ne hale dütı\iklerini daha ziya 
de tebarüz ettirmek içindir. Düeyada, 
artak kendilerine mahreç kalmadıi• ;. 
çin bö,.le en ufak beaaplan bile 8t'&f-' 
tumak meeburiyetiade kalıyorlar. 

Kıua n muhabirler aezdiııdeki 
mevcut 34,435,682 liradaa ibarettir. 
Bunun 12.!U6,47S lir- banknot. 
8G2.804 lira11 hariçteki muhabirler 
ne:ı:diade bulunan alııaa tahYİIİ kabil 
aert.e.t dÖYialer, 20.656.403 lir- da. 
14.721 kilo oafi altından ibarettir. Bu 
altmrn IS41 kiloluk bir miktan ke
hariçteki muhabirler neııdinde bul..,.. 
dunalmaktadır. Bankanın altm iatoku 
seçen hafta 14619 kilo idi; fil he .. p.. 

la utok t 02 kilo artmıı d-ektir. 

Bankanın iakonto haddi ,.W.de 7; 
altın iizerine anna fai•i de .,üsMı 
1 J'i dur. .... 

Esham ve tahvllAt 
Hafta sarfmda, lıtanbul Menkul 

Jt.rymetler ye Kambiyo Bonuında, if. 
ter, tabii bir surette cere:raıı etmiıtir • 
Sara.cofılu Şilkrii B.f. nia Pariateki mil 
zakeratına dair fırka ITllPllnc& maz. 
ban laavip olan he1anab pi1aaam1>:da 
iyi bir tesir hiad etm.iı ve Onifi:r• 60 
kanıttan 61 •kadar :rükaelmitlir. Bu
au takiben Rumeli ıimeadiferleri de 
S,80 lirada cene bir tenıffü kaydet• 

Alui1oa 23,50 ~ 
Obliaas1on 1 Ye il 42,50 " 
Obliaasy- lll 41,90 ,. 
Miimeaaı1 -t 46,20 ,. 
it Bankalan 10,10 lir da fiatl# 

delitmemiftir. 1 dar bahtolwımaaı eauma iatiaat .. 
c ıo bu muka••le. biU..- bir nolda-

' dikkatiıınbi ce.lbebaekt.o 

1 r: Şimdi,.e kadar Almaayadaa 
rarıaa1a ıiden turiotler beraberleria 
t, adana hafına. ancak 200 mark gö-

1 rebili1orlardı ı bwadaa bö1I• 700 
i
1 

ark (bizun paramızla 350 lira) aö
t• rebilecekler. Buna mabba, ecnebi 

.i". '.eml ketlerd n öteden beri munt ... 
m •urette mübayaatta buJunaıı 

• a bazı r lllli devair •e muea-· ı b, Al n turiatlerinin fazlai •ar-
' ima (yani adam batm bet ,.Ü• 
rka) tekabül eden ıniktarda •ipa· 

1 rini, Alman1 ya verme· carret 
ecekl rdir 

leri..tea ikiıinin, artık ,....ıcuı

aarfiyatm.ı da D11:ııan itibara almap 
..... mlyet biendıcık den.:ed ... Ya• 
siyeıleriain çetinlepniş elmas.dır. 

Valrtite, -'>iler emi 01aanlı top 

raldanna aöz diktikleri "' oralanm 
mekeJ ittihaz etmek ut.dikleri vakit 
sa:ret luırnaz bir çareye haf 't'llrmDf

lardı. Osm•alr hiikümdarlannı ikna 
ed....,k ithalit efyaaı iizeriıoe ,.w.de 
üç, ihracat et1ası üzerine de yüzde 
beı gümrük nmü koydunııuılardıı 
bu y\izde betin en nihayet ecnebilerin 
c~inden çıık&c:ağıııu. balbaki 0-.a. 
lılann ancak yuzde üç venn ıareti
le daha az :rük altında kaldıklannı 
ileri ııiirerek eemilekarlıkıa bulunduk 

Geçenlerde NeTJ'Ol'kta intitar eden 
bazı bii7ük gaııeteı ... , Pbilippinee ada 
lanna hali muhtariyet veya iıtikW 

verilmemesinden acı acı 1ika1et edi
yorlardı. Bu uluvvü cenaben minaaı
DI aala:ramamııbk. Meğ-er Philippinea 
adalanna istiklal vmldilı:ten aonra, o

ranın me.ıındatma kal'f• aümriik rea· 
mi koyamilınek İçİA İmi4··· 

Cümburiyet Mark.,.. Bank .. mıe 
ıl/1 /933 tarihli bilançoııu bir eYVelki 
h11Eta 1Mlanço.,.a& n sa.re" tideki 

Ceçen hafta, meYaıdun heyeti il• 

mumiyesi 37 lribur mll:ron iken, hu 
hafta 34 küsur ail:ro- inmeaiııla bat 
lıca sebebi, cüzdan heaabmda, :yeni. 
den 3 milyon liralık iakonto muamele 
ıi yapılmış olmaaıdır. Halihazırda iıı

konto edilen seneclat miktan S. 753. 
238 liraya baliğ olmaktadrr. 

Teduüldeki banknotlar, 7459 li
ralık yeni bir amortimıan dahili be
aap edilmek W:ere, 163,515.540 lira. 
dlr. 

Pasif loımında Türk liraaı meydu· 

1Dİ4lerdir. 

latik:razı dahm tahYilitı birkaç ırün 
denberi ha:rll asabiyet sö•teri:rorlar. 
5":.Cbi,yeni çıkanlacak dahili İ•tilaaz 
k&ğıtlannın daha si1ade menafi t .. 
min etm. ... idir. Onun İçin la&milleri, 
bunlan elden çıkarmak iati1orlar. Ar
zm çoklu~ karşıamcl '*""' laafta as 

Tramny 49,SO; Bomonti 14,tı' 
Telefon 14; ittihat Detirmeneil~ 
24,751 Şark Detinneacililı: 1,80; it" 
4,20; Şirketi HaJTiye 15; Terlı' 
32,SO lira etmektedir. 

Ergani Şimeadiferinin in.- oluoP 
fi haberi üzerine A.lan Çimento l>İ' 
seleri geçen haftadan beri 2 lirıı V 
dar kazar.arak 10 lirada kalmıılarıl~ 

Kota harici Mıaır Kredi Foıui1elel' 
nin fiati ıunl....W.-' 

1886 tertibi l 63 ı;ı# 
1903 .. 89.50 .. 
1911 .. 87,50 ... , 
Gayri mübadil bonoları 33 !-'. ;le 

rorasmcladır, 

Tül'k ltmı g e t22 kunıtldl'• -------
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konomi l'lllr1ette 

Oda kongresi bu ay 
içinde toplanıyor 

iskandaki 
Suiistimal 

Tahklkabn derin
leıtirilme•ine 

lüzum görüld_ü •• Eskiden beri Türklerin ticaret!e 
olan alakaları tetkik edilecek 

lakan idareaindeki aui iatinıal 
tahkikatı derinle,tirilmiftir. Dev• 
Jet Şürumdan iade edilen evra
km noksanını bitirmek için daha 
iki kitinin ifadeai alınacaktır. lıtanbal Ticaret Oduı koacnıoi 

"" ay içinde toplanacaktır. . 
Bu ıeneki konlt""nin bir buıuaı

Yeti olacaktır. Koqrede bw bancl 
lıir ihraç veya ithal maddeainİn vazi
Jeti müzakere edihMainden zl1ade 
daha pmi1 bir ml!YDI aeçilmiıtir. 
Türklerde ticaret zihniyet ve hanı· 
~tini teırih edecek olan lıa m~
.ı.. eski devirlerden itiı.u- Türk!• 
rio ticaretle alakıuı Ye akrılliJetlerin 
liirk ikti aadiyatmda 01ııacbir rol 
tahlil eclilec•ktir. 

Bandan b&fka lıoııve>'• -,.;mı 
ae ait bir rapor v«iJecelıtir. 

Floı imtiyazı 
isteniyor 

Verilen malümata - , Fran· 
•ız \'e Türk ıennayedarlarmdan mil
~lckep bir pup bükümete mühim 

r teklif yapmııtır. Gnıpına diiw 
i::,•une11illeri tS Kiınunuaaııide latan 
I 1!' selec•kler u Ankaraya gjderek 
;;•aaı V ckAleti ile t....a edecekler-

• Grup yirmi beı ıene müddetle 
.., ~lcjz vila1ete munhu. olmak il:e flot yapmak imtiyazı iıtiyecek-

. Bu iş için lizmıceleıı fabrika ıl
~1 da fapılacak ve utıı teabit • 
~ !'Cek ırk.İz viliy•tİn hudutlan cla
ıJ:nde olacaktır. Hükilm•tİn bu tek 
li "•hul edip etınlyecefi henüz bel 

değildir. 
Ilı 8~ t<lrilde floı lalUlyİnin inkipfr 
.._" 

1P~k ••nan ve iatihaelitmma fe 
~ leaırler yapıp yapllll)'&Clfı bil· 
aıaa Cl:ı: önünde tutulmaktadır. 

Otomatik oyuncak 
maki nalan 

let "tiirkiyede otoıııatilr ınalrinelw İf
...,_ l>ıek imtiyazı Hiınayei Etfal Ce. 
-Tetine ..erilmitıi. Ahiren bir AJ. 
~ ıırubunu temıil etrmkte olan 
~ liapt iıminde bir zat, otomatik 
>.ı 'H'! 0Yllncal. makineleri i ıletmek 
t·~:n •may.,; Etfal Cemiyetine bur 

-~- 1...1 --•- -'" ·ın.q._:'." u.._ uzcre Ankara· 

Adaııada pamuk 
rekoltesi 

Bu •ene Ad h<; ıına pamuk ~kolteai 
dir.en •enenin üçte biri derece.inde-
! Buna ra~ 1_ ,. ti , edildir B pamua ıa en mu 
!'11......,:..n.::;::n •d>ebi, ihracatçıla
~ aatq Jap=., azbfmclaa D 

Fabrika rıd ... 
laıı cılar k ndilen_ liaan 

pamuğu za.ınenın.ı.. O-

:" bulunduklıınndan ç ·~ ik et
.:_ kalan pamuğun ..ı,0:1 nu.~ elU.. 
· ...,nıaktadır. "' clav-

1 lf.•ber alclıiımıza söre: Ad
""1ıre biran evvel pamuk aönd~ 

l EORSA 1 
(1 

\ a...ı_mdaa alman oeheldir) 
1 k&nuna•anl 1955 

lıt, Alııam Fiatlan 
in t,~~:alfar Tala.Ult 
..... ) il -

il · oıı · 
• t.ı • .,b ı:'• S,H Ficltrlt 
~'"'•••ı., 6(1,:IQ TraıavaJ 
!•Jdı '"•hı 1,tı Thtl 
•ıdıt 7 - RıhtıM 18,lt 

T. uı,.._ r:ıa A • IO 
la .• ,. udol• l ••• 
,_l'lr ~tl••ı l.tı wUkr•c ı ")t • ili •ı,3ü 

,
9 

,Mlıs ... 11 4t,H 

ı. e. . tslf.u, . .... •Ot· 
• .. Hıaın • " 

A ı l u,11 
" j t'•i.! ıış_ 
•hıdola ' 
••ıı u.a~ 
fit. b .. t ···~ l r Y• I~ 

•ıaı,. .-
, .b 11 ı7 49,AO 

· '" 1 &1ıona ır,-
ÇEK F 

~•moeıı 
l otoo 
Çbııuto b. 
Oıyoa dıy. 
hrk der 
Baı71 
~Irka. HA 
Tcı.ıoD 

TLARJ 

""' Vıyıaı 

tdO 
3!,10 
10,to 

14,JO 
1,1• 
1.IO 

'" ···-
11,18,I 
4.Cl,-

1,75,l 
ı.ta.ıı 
•,ıı,11 
1,18,11 

Mıdrtt 
BcrU• 
Vaqoya 
Pt~e 
Bltrtı 
8t:Jırat 
M01ıi.oy1 

''·''·"4,11.-
1036~-

tr ı·rnı:~;;ı ,(Sa ) Ia~ 
1 bıırıt.a tı • f la, Ay. tt,-

fl,- 1 ,Utt• 
ı lllolır 111,111 ı ••ri. 11,-

t l llrct illi,- ı ıcJ ~ı ::: 
U 1. Bılçtta ıı 7,- ı pt • 11,-
ıe d11kııı1 u.- IO ley h,-
te ı . lnlçıt l!v,- • ..., ıı.-
h lru it 1 Çcııo.,ç 
1 Uorln ıt: 1 Altın t,ıı 
l~ h · 1 M«ld ) C ~1.-

r ft~ ın- t ~'"•"•'' tııı9. -

~ için Adana meb'uılar ıbüı.um.t 
nezdinde teıelıbüae ııiriteffktir. 

Amerikalılar ipek
lilerimizi beğeniyor 

Aınen1radan ipeldilerimls için 
yeniden bazı müracaatlar riki ol
muttur. 

Bu miiracaatlanlan anlaulmalr 
tadır ki son aenelerde m-1eketi
mizde ipek Mna,.ünin inkitafı -
ipeklilerimizin çok nefia, a,..U za
manda metin oluıa Türk ipeldile
rinin ötedenberi mevcut alan töh 
retini de bir kat daha arttmnq
tır. 

Nevyorktan viki olan son ınli
racaatlarda Türk lpeklilerini i
mal edea fabrikalann iaimleri ı.. 
tenmektedir. 

Geçen •eneden ka
lan yün ve tiftikler 

Yün ve tiftikleria seçen -
den mahtelif memleketlerde ka
lan iatoklann taafiyeai için her 
aene yapılan Mbtlar Londrada 
Martta b&flı1acaktır. Lcmdra Ti
caret mümeuillifimiz bu Mtqlara 
tütik ve yün tacirlerimizin ittira
kini tav&iye etmektedir. 

Ceviz kütüğü 
isteniyor 

Birçok Alman firmalan Tica
Tel Odaıma müracaat ederek ce
viz kütiifü 1'temiflerdir. 

Oda kütüphanesi 
Bir iıtatlıtiğe ıröre, Ticaret 0-

daıı kütüphaneıinde seçen aene 
2450 kiti okumuştur. Okuyanla
mı adedi gittikçe artmaktadır. 

Yunanlılarla 
Müzakereler 

Ankara'ya gitmiş olan Mülki
ye bapnüfettiıi Hacı Hiimü Bey 
de ıebrimiu ırelmiıtir. 

Bir madene ait bono aaiıtiımli 
iti de tamik adilmektedir. 

alili gazilerin bir 
müracaab 

Malül Caziler Ceıni,..ti 11&1111-

na dün Vilayete yapdan bir mi.1-
racaatte, bazı malul sazilerin Oa
lı:iidar' da dahi bir Cemiyet teıkil 
ebnek iatedilderinden buna mil· 
-de ~ lıteıniılerdir. 
Bu talebin la'afı miimlriia olamr• 
yacaiı anlafılmaktadır. 

KAğıthane'de 
Fidanlık 

Kifıthane'de elli dö11ümlülr 
bir yer alınmıttır. Burada fid.,... 
lık vücuda ıretirilecektir. 

Fidanlıktan tehrin ağaçlandı· 
nlmur içm iatifade edilecektir. 

Sanayi 
Of isi 

Kanun ıubatın on 
beşinde tatbik 

mevkiine girecek 
S-ayi Kredi BllDkası ve Sa

nayi Ofisi t~kili kanununıısı 
bu aynı dejiil, tubatın 15 inden 
itibaren tatbik mevkiine girece 
ğine dair malUınat gelmittir. 

Kanun mucibince, Sanayi ve 
Maadin Bankası, bir kısmı Kre 
di Bankası ve bir kısmı da Ofi
si teıkil etmek üzere ikiye ayn 

ATlNA 10 - Taka• aııali.1 lacakfu. Bu aynlma ve intika
daireainde bir ticaret mukaveleai le nazaret etmek üzere. Maliye 
akti için burada Türk ve Yunan ve lktısat Vek!Jetkrince bir 
murahhaalan araamda müıaakera 1 devir b etil kil edilm. t• 
ta devam edilmektedir. Müzake- ff'f. q 1t ır. 
rat pek müaeit tekilde cereyan 5.nayı ve Maaaın Bankası 
ediyor. Kat'i netice hakkında taıa idare mecliıi, evvdki gün geç 
bir nikbinlik var. vakte kadar devaın edenı içti-

Türkiye ile Yunaniatan araam- mamda vaziyeti tezekkür ede-
da p~ıta ücretle~m tenzili için rek dev'ir heyeti gelinciye ve 
de bır muk.ıvele ımzalanmqtır. intikal · · a. _,_ 'd i ıçın AUKar& an resm 

incir ve üzüm emir verilinciye kaciar banka it 

IZMIR, 10. A. A. - Şehrimiz ti
euet ve aanayl ocluınm üzüm ..-e ;.. 

clrlerimiz ticari vaziyeti ve ihracatı
na dair tanzim eyledifi bir rapora na 
zaran menim iptidasından 7-1·933 
taribine kadar lzmir bonaımclan 
14 nıilyon 827 bin 846 kilo incir ve 
44 ınilyon 841 bin 968 lıilo üzilm 
a&bln-ıı•~ A . .. • • • ,~. YftJ rapora sore meYIDD 

'1Pli~&amclan 3-1 ·933 bırı1ıine kadar -r lin.aru lrre 
2 

ndan yahııncı ınemleket 
• 3 ınilyon 845 bin 739 kilo in-

ar ve 46 ·ı ! ..., )on 88 bi 683 kil 
iizüm ıevk olu-.aıtıır. n o 
ŞehriınU Ticaret . 
uh )• "e .. nayı odaaınm 

m te ıf mahıulları-- . ........... ın ıhracatına 
dalı- tanzim ettiği bir ~ .. 
ih · . "P<>ra gore 

racal mevaın-ıı batlanırı ol 
T •---'L· d er an 1 

emmuz ıannın en 7·1·933 tarihi 
1 

. 1. ne 
bclar mur ımanmcLın Jabancı 
memleketlere valri ihracat fUdur: 

12 milyon 588 bin 832 kilo tütiia 
S3 bin 872 kilo Alyon, 14 mily-
42 Sbin 156 kilo palaınut, 2 nıilyon 
384 bin 265 kilo palamut hüliaaaı, 3 
milyon 682 bin 921 lı:ilo zeytin yafı 
4 milyon 690 bin fJtJ7 kilo baldaclır. 

Limanda 
Kaçakçılık 

Bir ıebeke mey
dana çıkarıldı 

~ümrüı. muhafaza b&flllildür· 
lütü memurlan meydana bir ka· 
çakçı ıebekeai çıkannıtlardır. 
d Muhafaza memurlan bir ıniid· 
"ette.nberi yapılan bazı ihbarlar h 1'j."heler Üzerine limanda bir 
te ",;;d çı tebekeainin hali faaliyet
lınan utu.nu teııbit etmitlerdi. A
kenin tertibat neticeainde bu tebe 

Te:damlan yakalanmıştır. 
fa na e~ llyaa, Şaban ve Muata
H I mın a olan bu kaçakçılar 

e uan vapurundan ıpekli eıya 
çorap, ••11•lar ve ıa.ire lcacınrke.; 
yakalanınıılardır. 

lerinin timdiki gibi tedvirini 
muvafık ıörmüttür. 

Aııkara'da bulunan Saııayi 
ve Maadin Bankaıı Umum Mü 
dürü Sadettin B. den gelen ma 
lumata göre, azasından bulUD
duğu lktııat Mecliıi aliıincleki 
itlerden dolayı bu ayın 22aind. 
tehrimize döneceği anlaıılmıt
br, 

Gelen hususi haberlere gi>
re. leteldriil edecek Sanayi ofi.. 
si ™' Kredi Bankasmın, Sanavi 
ve Maadin Bankumm timdi 
bulunduğu binacl.a çalıtacaklan 
ve ofis müdiriyetinin V ekdletfe 
idare edilerek timdilik Kredi 
Bankasına merbut olacağı 
anlqılmaktadır. 

Eaklşehlr Şl'ker fabrlkaaı 

Edritelıir' de tesis edilecek 
yeni ~eker fabrikası için teşek
k!il etmekte olan tirkete Sana
.,.. ve Maadin ve Ziraat Banka
lan o/o 24 er buçuk ve 1t Ban
kası % 5 niabetinde 19tirak 
etın~edirler. Şirketin nizam
~d~k. ~asfainin hiikUmetçe 
...,. ı ıru müteakip ı· 1 
mukavele imza ve t a:u~I edgı:len 
«:ektir, etÇI l e-

Japon ateıe milite
rlnin zlyaf eti 

Japon atat• nu1iteri tarafından 
dün Tobtliyan otelinde gazetecilere 
b~ .öile yem~tl "erilmittir. Alafe 
mililer ba munuebetle Çin • Japoa 
ihtilifr balanda Japon rıoktai -
mu izah etmiıtir. 

Sinamn türbesi 
tamir ediliyor 

Mimar Sinarun Süleymaniyecleld 
mmanmn taınirine Evkaf mildürlii
tü tarafından batlanmıttır. Sinanın 
mezarı mükemmel bir ı<kilde tamir 
eclilecelrtir, Tamir içia 7700 lirR ıar 
fedilrr.elıti• 

Mahkemelerde 

Beki~ Çavuş niçin ve 
nasıl öldürüldü? 

Hatiçe Hanım kocasının nasıl 
öldürüldüğünü anlahyor 

Su iskelesinde çalışan iki 
hamal arasında kanlı bir kavga 
olmut ve bunlardan Y akup i
simli hamal arkadaıı Bekir ça· 
vuıu öldürmiiftil. Ajiırceza 
mahkemesi dünkü celsesinde 
Bekir çavufun durutmasma 
bqladı, Okunan dava evrakına 
göre öldürülen Bekir çavufr ka
til Y akubun kansı Hatice Ha
DmU zorla kaçırarak evine gö
türmiif ve 9 gün orada alıkoy
mu9tur. Bu esnada Bekir, gez.. 
diği yerleı-de: · 

- lıte biz böyle yapanz ••.• 
Adamın dind'en kan11111 alımz. 
diyerek böbürlenmeğe batla
mıf. Y akup. bu sözlere pek hıra 
lanırmıı amma ses çıkannaz
mıt. Nihayet bir gün sabn l&f
mı9. Bekir ç&VU§la ka••a ~ka
rarak onu öıdürmü9. 

Mahkeme dünkü celıede Ya 
kubun kansı Hatice Hanımı 
dinledi. Siyah çarşafı içinde gö 
zünün aııcak bir tdcini göste
ren Hatice H., kocuı Yıııkubun 
Belcir çavuıu öldürdiiğünü iti
raf etti, fakat nk'anm oerde 
ve nasıl olduğunu bilmediğini 
söyledikten •onra anlattı: 

- Efendim, biz kocamla Ku 
leclibinde bir apartn:nanda otu
ruyorduk. Birgün pazardan dö 
niitte Bekir çavuıu gördüm, 
Benimle beraber içm girdi; 
Tel4tlı telaşlı: 

- Haydi durma.: teni götür 
meğe geldim. Kocan nerde ise 
gelir. Seni öldünneğe ahdet

• 1 ded. mış, ı. 

Ben inaınnadmu 
- Niçin öldürecekmit beni 

lcocam. Hem duntp durduğum 
yerde niçin aeıCule beraber gi
decebıitim? Benim çocukla
nm var! decinn. Yakup hırslan 
dı: 

- Olmaz. mutlaka gidecek
sin. .• 1arar edince kolumdan tu 
tarak sürüklemeğe bqladı. Dı
tarda otomobil bekliyordu, Be
ni zorla otıomobile attı. 

Bağırta çağırta evine r<>tür
dü, Orada bir oda içine beni 
hape etti. Elinde bıçak, bqı u
cumda bekledi. 

Reia sordu: 

- Hiç mı dqan çdrmadı? 
- Hayır, çı4mııtdı ... 
-Peki, süpeıiiındiiz. Galata 

aibi iılek bir yerde •eni otomo
bile na ad atalı il da? AtaJ'o 
ken hiç kimse görmedi mi? 

-Ben farkında detllim. Ba
tDDın eseri tutmuftu. 

- Bqıam eseri neclir? 

- Sar'am vardı. Artık ne ol-
du bilmiyorum. 

Hatice H. mazbut ifadesin
de: "seni gezmeie götürüyo
rum" diye kandırarak otomo
bile bindirdiğini söylüyordu. 

Reis sordu: 
- Siz evvelce bu Bekirle 

komtu imitainiz. öyle mi? 
- Evet, bir apartımaııda o

turuyorduk. 
- Bekir sana İfaret filan e

der mi idi? 
- Hayır ..• beraber oturur

ken hiç bi fenalığını görmemi! 
tim •.• 

Maznun vekili Bekirin evvel 
ce Salih iıminde birinin kansı 
nı da kaçırdığını. ınemleketle 
iken iki muhaciri öldürdüğünü, 
bunun hakkında Hatice Ham -
mm birtey bilip bilmediğini aor 
durdu. Hatice H.: 

- Evet. dedi, adam öldUrdü
ğünü bea. de itittim. Bunlar za 

. ten kanlı katil adamlar. 
Şahit Mehmet Bekirin ıu is

kelesinde ham11I Abdullahla 
"Y akup nafile beklemesin. Ben 
kans1D1 bırakmayacağım, t .. ı
tarağı toplayıp memlekete git
sin!" cllye haber ıönderd'iğini 
söyledi. 

Şahit kapıcı Omer. kaçınl
madan dört gün evvel Y aku
bun kanaı Haticeyi Bekirin 
evinden çıkarken gördüğünü, 
nerede geldilini sorunca koca.
mm evinden cevabını aldığmı. 
"yalan söyleme. Be4tirin evin
den çıkarken ben seni gördüm" 
demesi üzerine kad1111n iftira et 
me! cevabını vererek uzaklaştı 
ğ1111 anlattı. 

Bunun üzerine reis, kadına: 
- Demek kaçırılmadan da 

Bekirin evine gidip geliyor mut 
•un? diye sorcl'u. 

Hatice H. buna cevap verme 
di. Reis maznuna: 

- Bu kadm hlli nikahının 
altında mıdır? diye ıordu. Ya 
kup taıclik etti: 

- Botanma davası açacak 
mısm? 

- Hayır .• 
Mahkeme su ukelesi ham 

mallanndan Abdullabla diğer 
bazı kimselerin celbi için durut 
mayı 1 marta bırakb. 

Karar bugün. 
Dumlupınar vapuru kamaro 

tu Feyzi El-endiyi denize at
makla ınaznun kamonyacı Sü 
leyman Ef. hakkında Ağır ce
za mahkemeıi bugün li.arannı 
verecektir. 

9 uncu Jhtisu 
reiallğl 

9 uncu ihtisas mahkemesi ha 
irimi Hasan Feyzi Beyin tem
yiz mahkemesi azalığına tayin 
edildiğini yazmıtbk. 9 uncu ib 
tisaa mahkemesi blkimliğini 
vekaleten ifa etmek üzere Birin 
ci ceza mahkemesi reiıi Vasıf 
Beye salahiyet verilmittir. 

Kahirede toplanacak 
şimendifer konferansı 

Dün sabah şehrimize gelen elli 
murahhas akşama gittiler 

Bu aym 18 inde Kahire'de Jel timendiferler ittihadına da
Beynelmilel Şimendiferler kon bil bulunan Japon timendifer 
feransı toplanacak ve bir hafta idareleri murabhaalan da bulu 
devam edecektir. Konferansa ouyorlardı, 
bütün dünya timendifer idare- Murahhaslar. Sirkeci istuyo 
leri mümtwsilleri iıtirak edecek j nunda Beynelmilel yataklı Va
lerdir. Çin 9imendiferleri mu- gonlar Şirketi lstanbul milm':A 
rabhaalan birkaç gün evvel teh aiti Hüsnü Sadrk B. le Şark Şı
rimizden geçerek Kahire'ye git mendifeıleri erkfıoı tarafından 
mitlerdi. Dün de Avrupa'da istikbal ve Haydarp•ta'da tq
mevcut hemen bütün timendi - yİ edilmiflerdir. 
fer idareleri murahhaalanndan Kongreye ittirak etmek üze 
50 kiti sabahleyin eJupre.Je teh re, Devlet Demiryollan namı
rimize gelmitler ve hemen Hay na Hareket Şubesi müdürü 
darpata'ya geçerek Toros ek•- Tevfik ve Yol şubeııi müdür 
presile Kahire' ye hareket etmit muavini irfan B. ler de dünkü 
terdir. Bu meyanda, beynıelmi- Toros ekspr ile diJer mur 

Liman 
Tarifesi 

Komisyon dün ilk 
içtimaım yapb 

Maskeler apğı!. 
Güzele bakması sevaptır 

derler. Eğer böyle İlle. biz 
ıon senelerde pek az ıevaba lf 
riyoruz. 

Keriman Halis Hanını. a1m 
maam ama, güzel kadın kuy 
ruklu yıldız gibi bir ıey oldu. 

Arayıp bulmak için Fam 
Beyin rasat dürbünü lazım.. Sc 
kakta güzel görünen her kadın 
sabiden güzel midir? Bu 
fÜphe etmeğe hakkımız var. 

Bence, kadınlanmız, gilzel 
leımek uğrunda çirkin191iyor 
lar. 

TuhaflarcLm bir zat tanı 
G ·· r d 1..::-··ı Şirketi namına Müdürü. H~oan n_m. eç~ ıun, e ın e .. ~u 

B111ri ve Liman lnhisan Şırkelı na bır kutu ile eczaneden çıkark 
mJDa da idare Mecliıi azaımdan rutladmı, Yüzü biraıı sara 

Liman Tarife Komisyonu, dün 
öileden eYYel, Deniz Ticaret Mü
dürlüğünde, Müdür Zeki Beyin ri
yaaetinde ilk içtimamı yapmııtır. 
içtimada Ticaret Müdürü Muhain, 
Belediye Reis Muavini Hamit, Ti· 
caret Oduı namına Karaoaman
oğlu Suat, Sait Omer ve Rifat KA 
mil Beyler a:ı:a aıfatiyle bulunmuf 
lardır. Şirketihayriye . namına t?· 
mum Müdürü Yuauf Zıya, Halıç 

Etem izzet Beyler içtima& iflirak · tr 
e~işler~ir. ~yriae~ain ~v~bili • _ Geçmı·ı olsun dedim ha 
mutecavıre ucretlerı tanfeaı de ' ' 
komisyonca tanzim edilecekıe de la ımım yoksa.., 
Seyriaefain namına dünkü içtima: - Hula değilim 
da kimae buhınmamqtır. ıidifle olacağım., 

Komiıyon, huır bulunan tir- _Neyin var? 
ketler müdür ve mümeaaillerinden A acı .. ldü• 
yeni tanzim edilecek tarifelerde CI gu. ' bü - b" 
nazan dikkate almmuını ar:r:u et- - Derdimm en yuğü ı 
tikleri De ıibi maddeler balundu· zbn hanım.,. 
funu sonnuştur. Şirket müdür ve Elindeki kutuyu gi»terdi: 
mümeuilleri de vaziyet ve talep- - içindeki nedir bil baka. 
!erine dair izahat vermitlerdir. ymı • 

Bu cGmleden olarak Haliç Şir- ·• ıı· d 
keti müdürü Hasan Baıri 8. 932 - aç, es~:· . 
aene&inde tirlretin JS bin lira zi· - Hayır. azızım , billesı:ıediı 
yan ettiğini aöylemit ve bu :ı:aran maske"' 
kaJ'fflıyabilmek üzere, aboneınan - Ne maskesi?. 
kanteleri ücretlerinden ..,...elce - Bizim hamının muk 
indirilen % S ~ıbet!nde1? • !arkı evet .. neye öyle tatınp aldın' 
fiatın yeni tanfede ıadesmı ıate- B kr • d k d• 
miJtir. en em

1 
ıned~w~na mkaasde kıyo 

• H . .. düril rum. st ıgı mar a 

Y 
Şirlrf ezl! &B~rL mDetin" -93;'~eneai bulmak için çektiğim zahme 

uau ıya · fi • b• ben bil. ' b" d I' 
zarfında, bir tıTVelki aeneye n.aza ır ki l"?,1• ır e zava .ı ı 
ran 100 lı:iiıur bin lira vandal yacı anm ..• 
noksanı bulunduğunu bildiraıit - Ki b k d t L _ •-•-
bazı temenniler izhar etmiftir. ı ı os umun 1UUU<ı va 

Lim 1 h• ş· k ti ----· Bazı banımlanınız, sokakl y an n ıaan ır e .......... ._ . • • 
Etem izzet B. şirketin tahmil ve len adeta mukelı gezıyorlar 
tahliye tarifelerinin ihtiyaca UJ'• 
sun ve aıri ıistem ve eaa.alara cö
re tanzimini arzu ellifini ve bu 
suretle her noktadan miikenunel 
bir tarife projeai hazırlamakta ol
dufunu aöylemif ve bu tarife pro
jeai ile komiıvona ııelmek üzere 
birkaç ırün müblet talep eylemittir. 

Komiıyon, her tirlretin vaziyet 
ve heaaplannm tetkik ve tesbitine 
muhtelif zevatı memur etmiıtir. 
Bu zevatın haZıTlıyacaldan rapor 
lann vuruduna ve Liman Şirketi
nin tanzim etınelrte olduğu tarife 
projesinin ikmalin intizarf'n içti· 
maa nihayet verilmittir. 

Komiayon reiai ve Deniz Tica
ret müdürü Zeki B. içtimai müte
akip kendiıile v.öriişen bir muher
ririmize demittir ki: 

"- Buırün tirketlerin müdür 
ve mümeuillerini dinledik. Şirket 
)erin tali noktalara ait bazı dilek
leri vardır. Hesaplannm tetkikini 
müteakip toplanarak tetkikatnnı· 
za devam edeceiiz. Liman Şirketi 
nin hazırladııfını öfrenditiınis ta· 
rife proje&ini de tetkik ederek ye
ni aarifelerde hem ıirketlerin, 
bem de halkm ihtiyaç ve menfa. 
atlarına uygun cihetleri ıöz önün
de tutacağız. Seyriaefain aevahili 
mütecavire tarifeleri de komiayon 
ca teabit edilecektir. Şirketlerin 
tarifeleri hazırlandıktan sonra li· 
manda c;abtan motör, unda) ve 
emsali küçük deniz nakil vaaıta
lan yeni tarifeleri de tanzim olu
nacaktır." 

Çaylı toplanb 
Hililiahmer Beıilrtat kua 1111!1'

kezi bu alqam Nqantafmcla 15 ind 
ilim .. lrıep ıalonllll'1lld& aııaya mah
aus h'- vlı toplanb yapacaktır. 

!!!!'!"' 
bas birlikte Kahire'ye git-
mifkrdir. 

Keındilerile görüttüğümüz 
murahhaslann verdikleri ma-
16mata göre. Kongrede, bütün 
9imendifer idarelerinin alaka
dar olduktan nakliyat, tarife. 
sür'at meseleleri ıöriişülecek· 
tir. 
Hlndl•tan oe lran• seyahat 

ucuzluyor 
Geçen sefer Brük•el'de top

lanan Beynelmilel Şimendifer
ler Kongresi mukarreratı kes -
bi katiyet etmiştir, Bu mukar
rerattan batlıcası, Hindiıtan'a 
ve Tahran'a yapılacak seyahat
lerde tren ücretlerinde ucuzlu
ğun teminine dairdir, Bu kara
rın önümüzdeki mayıs bidaye
tinde tatbikine batlanması ka _ 
rarlattınlmıştır. Mayıstan itiba 
ren Toros ekıpreııile Hindistan' 
a ve Tahran'a yolculuk yapa
cak olanlar, şimdi verilen seya
hat ücretinden o/o 40 ekıiği ile 
seyahat edebileceklerdir, Ayni 
zamanda. az;met ve avdet ala
caklan biletlerin de 2 sene müo 
detle hükmü meni olması tekar 
riil' etmİ!lir. 

Kadına küçük bir m kiya 
kimse çok görmez. Fakat ma 
kiyaji yarattığı kadar yapma 

Eğreti kirpik, eğreti renk, 
reti katı hatta eğreti bakış; c 
reti güliif-· 

Butün bu eğretilikler uıl 
dmı gözlerimizin önünden si 
yor. Kendiaıd~ ıüzel k d 
ne büyük nimet olduium> fİ 
di anlar gibi oluyoruz. 

Sürmesiz bir ıöz, yoluJıınu, 

mıt bir kat. yaradılıttan 
be bir dudak ... lıte bu 
neslin hasret kaldığı teJ 
Bizim ıibi çağını ıeçirmil 
lanları bilmem ama, 1 
biraıı ainbaflı oldular. ~ 
kızlara pek te alıcı ı~ b 
mıyorlar. 

Eieı JÜUÜD birinde hatm 
lir moda kralı hazretleri• 

- Maskeler qafı! 
verirse korkanın "Nedim" 
sülyanak.lı, ııülgülü, ken'll 

dilberleri kapan.ın elinde k 

cak! 
M. SALAHADD 

Karagöz'e 
Mezar! ·----Rahmi Bey mez ı 
kendisi yaptıny 

K.aracö:a "y&f&dı ... )'&fa 
mı ?tt müna'kafalanna iuni k 
tan latanbul Be-
lediyeai avukatı ___ ,...... 
Rami Bey, Kara· 
söze kal'!I olan 
derin alila&sının 
yeni bir misalini 
aöıtermek iate
mit ve Buna B -
lediyeainin tamir 
ettirmekten vaz· 
seçtiği karagÖ• 
zün mezannı ken 
di paraaile yap· 
tınnaia karar 
vermiş lir. 

Rahmi Bey, 
dün bir mulıarri· 
rimize demi~tir 
ki: 

- Karacöz ,. ... c1ı 
dr mı? Bwıu mdnaka etm 
Y•taclıiı v öldüğii be 
olmut tarihi phaiyete bir m 
yapmağı tercih ettim ve 
ki Buna S.-lediyesi i,i auyor, 
dİın faallyete ıreçtim. Ölen b • 
damm Yllf&JDIŞ oldu' a ı 
etmediğim için Karaııöze şo 
le mütenasip bir mezar ı J 
mağı Üzerime ald1nı. Mezar 
ve libit l•tanbulun mcthur b 
çmna ıipari edilmiştir. Bu h 
içinde Bursaya ıidip ta dik 

iİrlt-" 
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llari mektupları ' I Hsin'e düşüyor. Bu zat yediği ı· r \ i 
parçayı pek nefis buluyOT ve Tetkikler J 

-·n umdesi cMILLlYET» tir 
1 

derakap vefat ediyor. Gelen '"""-----------------------doktorlar, yılanın çıkarılmış o-

lan keselerinden bir tanesi M. Soyadı dolayında 
Şu - Şao'nun yediği parçada 

Eudanmıyan 

Ağaçlar 

Fatih'de itfaiye caddesinin or
tasındaki ağaçlar senelerdenberi 
budanmadığından dal budak sa- / 
!arak otuz metre yükceklik peyda 
ettiğinden oradaki evleri güne§ 
ve havadan mahrum bırakmak· 
tadır . Birçok caddelerde ağaçlar 
budanmakla olduğundan itfaiye 
caddesindeki ağaçların dıı budan 
masını Belediyeden rica ederim. 

---------------------.:s-----~ 
l2 K. SANi 1933 
Larehane: Ar.kara caddesi, 

100 No. 

kalmış ve zavallı M. Şu da bu-

~~r.yutmuş olduğundan ölmüş- bir iki düşünce MELEK sinemasında 
Telgraf adreai: lat. Milliyet 

Tekfon Numaraları: 
laşmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ve 11/latbaa 24310 

Bu fena tesadüften bahse-
den gazete diyor ki: •••••••• 

Zengin ve esrarl ı Hindistan'da gizli ve memnu bir aşk 

vak'asını bütün h eyecen ve güzelliği ile gösteren 

"Avrupada M. Şu diye tantn 
mı' olan bu zat tahsilini Kotom 
biya darülfüiununda bitimıif, 

. ... 
Enderon'un kötü bir mirası - Soyadları 
mutlaka türkçe olmalıdır - Soyadının 

ehemmiyeti - Ortograf i meselesi. 

KERiM ••• RACA'nın OGLU 
Çin hükUmetinJi.n Çin maslahat 
güzan olmuş, sonra Cemiyeti 
Akvamda hükumetini temsil 
etmiş, Büyük Britanya düşman 
lığı ile maruf idi. Ru zat 927 de 
Cenevrede toplanmış o!an dip
lomatlara su sözleri söyliyerek 
onlan ürkÜtmüştü: 

Karilerinizden: Mehmet 1 
Büyük süper filmi kemali muvaffakiy,tle devam ediyor. 

BONE OCRETLERl · insan toplulu klan büyüyüp ki- ı pndaki soyadlarını, Yani milli ka· yim: me<feniyetli memleketlerde, 
şiler arasındaki alakalar biribiri· rakteri&tiği ortadan kaldırtrnııtır. bir kişiy i küçük adı ile çağırmak 
ne girgin ve yaygın hir hal almıya Bi:ı:de resmi itlerde soyadlarının için, ya "na, baba, karı, kardeı, 
başladığı gündenberi insan adlan kullanılmamasının •• bcbi hu- hala filin gibi yakım olmak, ya
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Gelen evrak geri verilmez -
ı lüddeti geçen nüshalar 10 ku-

1 ~tur. Gazete ve matbaaya ait 

1 

"Eğer siz Çinci'e Büyük Bri
tanyaya düşman olmıyan bir 
tek adam bulursanu:, emin olu 

lek baılanna kullanılamamııtır. dur (2). 
Çok eskilerde ki•ilerin adlan ba- Bu çirkin ve gülünç vaziyetten hut (sen) diye hitap edecek ka-

' • k k dar sıkı ve eski bir dostluk bulun-balarmm adlarile birlikte anı- kurtulmak içın anun yapma ta 
lırdı. On almış' &oylardan gelen- geç bile kadık. Kaç ~ld~~ bir .SOY· mak lazımdır. Böylelerinden bat
ler ayrıca soy adlan, lakaplar, adı kanunu yapılacagı soylenıyoı·- kası, daima soyadlarile konuımı· 

1 RADYO ı irBugün MAJİK'teıı 

Bugünkü program n 
ler için müdiriyete milracaat 
c!ilir. Gaz,temiz il8n1arın me· 
aliyetini kabul etmez. 

RAMAZAN: 
s. 

filan da kullanırlardı. Ancak u- du. Nihayet şimdi Dahilıye y.,lı,il- ya mecburdur. 
nuz ki o adam Çinli değildir." mumiyetle ortaçağm sonlarına !iği böyle bir kanun hazırlamıya 7. - Arap harfleri zamanında, 

kadar kitilerin baba adlarile bir- baılanuştır. Gazetelerde bu knnu- bir Avrupa dilile meseli kartvizit 
Yaşasın şark sür'at likte aruİmalan adetti. na dair olarak çıka .. i>irkaç satı· bastınnıya mecbur olanlar adlarını 

k t Daha sonralan, soyadı işi, k&- n okuduktan sonlcra, §u bir kaç o dilin ortografiai ile yazarlardı. 
a an nunlarla dı'siplin altına alındı. Bet düıiinceyi yazma tan kendimi a-

l d Böyle yapanlar bir dereceye ka-
Meslektsulanmızdan birisi on ananecı· aristokratın sıra aıra ama mı: ...,, 1 K' ·ı · d' · ı d dar haklı idiler. Çünkü adlannm 

- biz onu meslektaı addediyo birkaç ad aıralamalannı bir ya- soya. d-ı-old~~rlçl!'i,~ e a~cl~~"'aı::.. Latin harfleri ile belli bir ortogra-
b. · • ı · na bırakırsak, görürüz ki, bugün H lb k' h f ruz amma o ızı etmıyor. - yır ken çok dikkatli olmak liznndır. fisi yoktu. a u ı §u Türk ar -

18 - 18.45: Nebilo. hmail Hakkı 
Bey. ! 
18,45 - 19,30: Orkestra. 
19,30 - 20:Fr. ders (ilerlemişlere) ı 
20 - 20,30: Seniye H. 
20,30 - 21: Darülbedayi :.rtiıtleri 
tarafından temsil. 

msak 5 

15 
D. 
39 
02 

. ed' T.. ki ed h . bütün belli başlı milletlerde her- H d .. dl 1 . d d b.. 1 1 mı sen ır ur y e mu amr kesin bir adı, bir de soyadı var- er şey en on~e soya arının en zamanın a a oy e yapan ar 
17 yetişmediğindeoı şikayet ede- dır (l). Bu iıte kimseye benzemi· mutlaka türkçe olına<ına, yabancı pek çoktur. Meseli Celil kelime-------------111 rek şunu yazıyor: yen bir biz vanz; yani yalnız biz bir dilden gelme olmamasına dik- sini fran&ızca Djelal diye yazıyor-

21 - 22: Tanburi Refik B. ve ar- J 
kadaıları. 
22 • 22,30: Gramofon ve saire. ı , 
22,30 - 23,30: Darüttalim. 

-lıN U HAVA 
Yeşilköy a•keri rasat merke

nden veı·ilen mallımata göre 

ıgÜn hava bulutlu ve fasılalı 

arak karlı devam edecektir. 
uzgir Karayelden esecektir. 

11-1-33 tarihinde hava tazyi-
765 milimetre en çok sıcak-

< 3 en az sıcaklık sıfırdan a
?ı 3 santigrat kaydedilmiştir. 

1 
~~~ 

ariste "Lu" İsminde hafta 
p:r gazete çıkar. Bu gazete 

hususiyeti bütün dünya 
:.:atında görülen, siyasi, 

i ve içtimai en mühim ya 
·ı tercüme edip neşretmek 

af aramızda, bizim gazete 
~ bundan büyük istifadeler 
• .ı.~r. 

gazetenm son gelen nüı 
nda Al:sayı Şarka ait ,aya 
ikkat bir •udıse nakledili 

"Y f z· B 1 . soyadı kullanma~z. Türkiye ıı· kat etmelidir. Ama ötedenberi, lar. Dahası var: Beruta memur 
usu ıya eye tam yır- ,. mesela (Hanifzadel, yahut (Ma- · · · eli y· · nITlanndan dııanya çıkıp ta her giden bir tanıdığımın, kartvızı-

tnı sene r tanışn ız. ınm se yorkas) gibi yabancı dillerden a- f ' · ·ı 
Saf B hangi bir memlekette adını öne tine, adını Fransız ortogra ısı ı e 

ne evvel o. Peyami a, ur- lınma soyadlarını kullananlar var-
ı han Cahi t, biraz daha sooralan sürmiye mecbur olmuş bir Türk mı§.. Bunları türkçeleştirmek la· ve arapça aöylenİf tarzına göre 

1 

yoktur ki, bu yüzden fena vaziye.. bastırdığını parmağım ağz1mda 
Sadri Etem, Vala Nurettıin hep te düımü, olmasın. Bu bizimki bir zımdır. Başka memleketlerde böy görmü§tüm. 
be b be b k fenomendir. le yabancı 5oyadJarınrn millileş .. 

ra er yazar, ra er onuşur tirildiği ve bı.ndan adlarını milli- Halbuki, hele soyadları, amblem 
duk. Yirmi sene geçti, bugtln Aına hemen şunu söylemek la- leştircnlerin favdalandılcları çok gibi, marka gibi bir §eydir. Milli 
gene aun; arkada~lar beraber zım: bizde soyadı yok değildir. görülmü•tür. Dört sen~ · u··r..,n ı.;,· f' 'l 1 h h · b' 

r- ~ Bütün memleket be herkesin soya- ' ~ " " ortogra ı ı e yazı ır; er angı ır 
yazıp, beraber konuşuyoruz. dı vardır; yalnız lstanbullular, la- yük mubarebe::ku sonra, tek milli dille ya.-:arken de o k,.Jime kendi 
Bu yirmi sene bize yı.· rmi tane t b ld ı · ı ku ı birliğini kunn;,tc ve korvmdk için ortografisini muhafaza eder. A-' an u a yer eşmıı er, o •muş ar dört sene dal>a kandoken bu mil-
yeni arkadaş kazandırmadı. ' soyadı nedir bilmezler. F.n çok Jet, tam kuvvetli bir milli kül- ma yabancılar onu kendi bildilde-

Beııı kendimi bu münakaşa- tanzimattan aonra frenklere ba- tür yapmak yoluna girdi~i bu sı- ri gibi okuyacaklarıruf .. Bıına kim 
d, h · dd tt' "· · · · 'lı' karak çift ad kullanmıı,k sevda· • · · senin aldırdıg" ı yoktın·. an anç a e ıgım ıçın ışe ı b' rada, soyadları ı§ınde vatandaıla-

• sı ızim entellektüelde de uyan. b h b k Kanunun bu ortografi mesele-
!lyorum: dığı z:ımıan küçük adların vanına rı aşı oş ıra amaz. sini de dikkate alması herhalde İ· 

Evvelen şu günlerde pek ga uydurma birer ad daha takılmış· 2. - Soyadı, bir soydan, bir fa- yi olur. 
rİl> ve fena bir adet -peyda oldu. tır. milyad.e.n olan herkes için bir tek 8. _ Belki de bu soyadı kanu-
Muharrirler, san'atkarlar, ara- Bu fenomen, kendine mahsus olmak lazımdır. Başka ba§ka ev- nuna bir madde ekliyerek bir tu· 
lannda dört beş ki:ıilik gruplar dili, kendine mahsu• ter':ııyeai, lerde oturmak, başka baıka soya- baflığı daha ortadan kaldırmanın 

b 1 bedi kendine mahsu• müziği filanı 0 _ dı almıya sebep olamaz. 
yapblar ..• Biri ir erini met . 1 3. _Soyadı, baba tarafının •oy sırasıdır: bizde, başkalarının(Mös 

1 B b an ve böylelikle Turk topluluğun ··ı ·· (H ) · (S. ) · yor ar. irisi ir gün: d 1 b adıdır. Çocuklar babalarının soy- Y0 su, er 1• ınyor u yerme 
nd ed• Al• an ayrı ıp ir ur gibi nıilli gÖv• 1 adamına göre, adamuı dinine, me-

- Efe İm. N ır o ınin denin bir tarafında •İ•İp kabaran adlarım kullanır ar. Evlenen bir 
h y ' k ı • · k d k 11 d muriyetine, zengin,iğlne, köylüJü .. yazılan. O ne büyük mu arrir- enderonun doğurduğu büyijk kö- ız, ev enıncıye a ar u an ığı 

d h kkı: d -- .ı 1 d b' baba ·~yadını bırakır k gun· •• e veya şehirlilig· ine göre, (pa· İr. Benim a m a geç1'SIKle tü ükler en ıridir. Enderon, - • • ocaamın 

1 b. h ki • türklüğü inkar ettiridig• i için soyadını alır. şa, bey, efendi, ağa .ı gibi birkaç 
öy e ır ta eser yazmıştı eşı 4. - Resmi ve hususi bütün mu kelime kullanılIT (3). Bu türlü a-

l. b 1 ,, müalümanca olan adların yaruba-emsa ı u unmaz. amelelerde, ki,inin hüviyetini bil- yırt edişte ortaçağ kokusu var-
Diyor. Öteki birkaç gün son diren soyadıdır. Resmi vesikalar- dır. Ortaçağ anlayışı, halifelerin 

ra ona cevap veri.yor ve böyle- (1) Yalnız /ıpanyol!ar, hem ba da sovadlan küçük adlardan ön- ekleaiyaatik rejinıi, tiirklüğün bü-

1 'I 1 b ba lıem de ana taraltn•n acllarmı ce gelir. tün milleti aaıl tutan a.sıldemokrat ce e imize ven mit o an u sü- alarak iki soyadı kullanırlar. S. - Kanunun ana çizgilerin· karakteristiğini son asırlar içinde 
tunları - Ali N atinin sof yadan den ba~ • den gazete haberinde bozmuştu. Layik Tiirk Cümlıuri-
bana yazdığı gibi - birer reklam (Bayraklar oğlu) diye bir misal yetinde bu yol ayırt edi, in yeri 

1 levhası haline getiriyoruz.. ahır zaman peygamberliği tas- anılıyor. Bu misalden lıatırnna kalmamııtır. Bütün vatandaşlar, 
(anton bahriye kulübü, Ak Bir avuç adam böyle grup lamak reva değildir. geldi de yazıyorum: aoyadlannda bir sıradadır. Erkekre (bey) dir, 

1

1
· · Şark sularındaki Büyük grup aynlınca biriıi, ötekini. Fikret Adil bu, arkad'atlannı (oğlu) manasını veren takıntıları dişi ise (hanmı) dır. (Paşa) _Si-

nya denl'z kuvvetlen' be~ k • · b ink'ar eden meslekt,..nnıza vir Ruslar, Sırplar, Bulgarlar gibi bir ·ı ı " k k ı d genmeme ıstıyor ve azısı ...,. , . kaç millet kulanıyor. Başka mil- vı saray paıa ıgı artı a ma ığı-
an-daru Vis Amiral ·da bu son vak'ad'a olduğu gibi mi senedir yetişmit olan yüze !etler bu iti sadeleştinni,lerdir. na göre - (ceneral) demektir. 
ıam Archibald Ho- arkadaşlanınıı: büsbütün inldı.r yakın muharririn listesini yap- Ben kendi soyadımda da bunu kul Bir bakımdan, bizi ıreri koloni 

VARŞOVA 1411 m. 1 
. ıs.o:;'. Gramofon. ~9.05: Ha

fıf musıkı. 20: Muh,telıf. 21.05: 
1 

Haffi konser. 22.35: "Monaieur 
Helene" isimli stüdyo temsili. 
233.20: Sigan orkestrası. 24: Caz 

BUDAPEŞTE 550 m. i 
18.35: Sigan musikisi. 20.35: . 

Opera temsili (ismi bildlrilmemiı 
tir). Müteakıben: Tagannili caz. 

ViYANA 517 m. 
18.05: Fransız Eber takımı (ha 

fif musiki). 21.05: Münihten nak 
len: "Güzel ıeyler beğenilir" isim 
li musikili bir temsil. 22.15: Vi
yana operetlerinden fanta2iler. 
23.50 : Davit Mat he cazı. / 

MILA.NO-TORINO.CENOVA 
18.15: Gramofon. 20.05: Kan

şık konser. 20.35: Gramofon. 
21.35: Gramofon. 22.05: Bir ti- ı 
yatro temıı.ili. 

PRAC 487 m. 
18.55: Gramofon. 19.3!1: Al

manca musikisiz neşriyat. 20.25: 
Neş'eli §arkılar. 20.55: Piyano so
natları. 

BOKREŞ 394 m. 
13: Gramofon. 14: Gramofon. 

18.05: Kanşık konser, 19.30: De 
vanu. 20.45: Operadan naklen: 
"ZIGEUNER BARON" iailm.i .Jo
hann Strausa'un operası. 

BRESLAU 325 m. 
18.55: Beetlıoven'in piyano ao 

natlan. 20.40: Ftitz kreisler'in 
eserlerinden keman parçalan(gra 
mofon). 21.05: "Boykot" iıimli 
stüdyo temsili. 22.30: Eski dans
lar, yeni ıarkılar. 

Yeni eserler :1 Kelly Jerefine bir ziya ediyor, bizde muharrir yetişmi- mış .•• Acaba ınıe tesiri olur?. Şu landığnn halde doğru bulmuyo- halkının yanında saftutmuş ı.ıibi 
eriyor. Bu ziyafetin en !a yor diyor. Kanaate hürmet va fıkrayı dinleyin: rum. imzalar daima aoyadlan ile gösteren, yani tül'klükten müalü- f 

' I dikkat yemeği de büyük zifemizdir amma, Şark katan Bir adam, tenha bir kırda ge ab1lır. Çı;ı~ de
11
fa .kküç1iı1'k 1 

adlannB manlığa geçerek çok mii•lüman- çfibat 
k Fil F dan 1 

zerken ökıürmüt ve kollanru yanız ınısıya erı u anı ır. u laşmıı olan (bey) ve (hanım) ke- D k 
rılan ızartması, vaki ransa e imize gazete ver- ~ ( ~lu) kelimesi iınzayı uzatıp güç limeleri yerine de, tarii.imizin şu 6 tor Abdullah Cevdet Be 

. ";ı.nn yılanlan zehirlidir am meyince, eski kolleksiyonlar gere gere: !ettirdiği gibi, konuıurken de ya- veya bu devrinde kullanılmı~ baş- yin neşir için hazırladığı ve fa-
•; .>aşı ve zehir ifraz eden ke- gözümüzün önünden kalkınca - Ey! Var mı benden d'aha van düşüyor. Sonra kızlar için ka kelimeler bulsak herhalde da· kat İ'lltişarını gömreden öldüğü 
l' ); .:ıkarılırsa kalan tarafı elde avuçta bir şey kalmadığım kabadayı bu dünyada... Diye (oi(lu) ile biten soyadlan tuhaf ha iyi olacak. içtihadın 358 inci ::ıüshasr 

ı · b' tt' B · fett görmekte olduğumuzu artık bağırmıt olacak. Çünkü (oğul) türkçede N. H. SINANOGLU memleket mu"tefekkı·rıerı'm'n ve tezız ır e ır. u zıya e c· _.::;_, . I rd b' . . erkek çocuk için kullanılır. Onun 
ton ve Cenubi Çin hükU saklayamamaya mecbur oluyo- ıvarmuu agaç a an ınnm için, Bayraktaroğlu değil, (hele, (3 ) Hele baııı memurlarımr.z dostlarının yazılannm da ila 

a;: ,erinin mümessilleri de ha ruz. İçimizde ne Emile Ludwig altında biri y~tıyonnuş, bu sö- Bayraktar oğlu gibi ayn ayrı hiç vardır ... yabancı ellerde kartvi:zıİt· vesile büyültülerek dün çıkan! 
• 1r. Amiral cenapları yılımın gibi bir tarihçi, ne Albert Lon- zü İş.İtmiş o da öksürmüş. değil) sadece Bayraktar demeli- lerine (Bey) tabirini korlar. Bu gi mıştır. 

,'1 ,uğundan bir parça yiyor dres gibi reporter, ne ClemM1t Beriki bunıu duyunca hemen d.ir. bilerin çoğu, Avrupalıların bu ke- Abdullah Cevdet ve onun 

LIL Y DAMİT A-ADOLPHE 
MENJOU Maurice Decob· 

ra'mn eser'n ~en 
SFENKS KONUŞTU 

ve Orta Mekteptea Eıni' 
Ve Arkadaşları 

İki büyük film birden 

Bu akşam --mi!! 
G LOR Y A'da 

DANS 
CİNNETİ 

JOAN GRAV
FORD ve 

CLARK GABLE'ın 
Muhteşem temsilleri 

FOX JURNAL 1 
lstanbul Belediyesi 

Şehir Tiyatrosu 
Darülbeda~ 

Bugün suvare 
saat 21,30 da 

Sarı 
Zeybek 
Opereti 

UMUMA 
355 

Ertuğrul Sadettin 
12 - 13 Kanunusani T.A.T . 
Pertenıbe - Cuma T 

akıamlan Kuşdilinde 

2 büyük ıuvare: ' 
HAMLET ve V 

NERON 
Yerler satılmaktadır. 

389 
ı\ rna bulmuyor. Belki d'e bir Vaotel gibi bir mizah lmmikçi ili.ve etmiş: 6) Soyadının mühimliğini can- 1imeyi (kont) gibi faliin bir wıil- yirmi beş senedir her 
l.ı kuyruktur diye o parçayı si var. Karilerinin adedini iki - Bir ben. bir de sen!.. !andırmak için şunu da kaydede- lik ünvanı sanmalarından i8tilade feye rağmen kıskanç bir ar- retle tavsiye ederiz. 

,Çh ediyor. Yılanın boY'l1'1n- bine çıkarabilmiş olanılarmıız ned~evmi~ oledmı.yalım. Ybinml .' ~e (2) ôtedenberi yalnız asker- ~::e;ird::.~=c~=' ~:d~~;.(l',"J.;~j zu ile neşrine devam ettiği içti Bu nüshada merhumun son 
İ<"~ir parça da (Kanton) hü- kend'ıni bahtiyar addederken, ır yetışm ı amma eki hır •iikte Ali'vi öbür Ali'den ayırt et- demek olan bu kelimeyi /rendi adı hat için bir fatiha demek olan yazısını teşkil eden Maarif dai 
!:'~tinin hariciye ifleri umu- kalkıp ben yetiştlm, benden kaç güne kadar yetişir... mek için· (filôn oğullarından) dı. yanında kendinin lrullanma3ında- bu dolgun ve olgun mütı<lere remizde batlıklı §aya111: dikkat 

'müfettiti M. Şu - Şao - sonra bir daha yetişmedi diye FELEK ye $Oyadı kullanmak adetıfr. ki tuhaflığı sezememektedir. catlı nüshayı karilerimize hara bir yazı da vardır. 

1~~.~M~i~l~li~y·e•t~,,'""'.'in~~r~o~nı~a·n•ı•:~3~3~'!'11!----'!'ll!!!"" ..... _~~~ıııııııı-~.""!!!'!'ll!'!'ll!"""!'!'ll!'"""'!'ll!._~:!~~:So~n·ı•u•v•a•r~L~e~y~l~a~!'!'ll!-""'! .. '!'ll!""(l""!' .. ;,1ki~.~P::"ar~ç~a'!'ll!ar~a~s~ın~da'!'ll!y~a~v~a~ş~ç~a~:'!'ll!'!'ll!~~b~i·r~ı~z~tı~r~a·p~la""":d~u~y~n~u~m~.'!'ll!'!'ll!'!'ll!'!'ll!'!'ll!!!!!~~.~.k·a~rd!"llle~ş~em'!'ll!~n~iy~e~t~il~e~:~'~'beni'!'ll!~.~e~v~t·endiml!ı!1-
- Ronsuvar Bedi Muammer! - Hasta mısın Bedi Muam. 'f. ~ * "riyorlar!" diye feryat etti.. onu . ' • SEN ve BEN 

1 

~ 
ın hissetmeden ve görmeden 1 
·aya gelciim. 

Maçlra 

albimin en ince tellerine ka
;ı:_ eçen bu aakin saadet, bende
, lıl .~ü!1 titiz ve bırçm hisleri 
· l,irdü. Mes'ut, çok mes'udum! 

ı8ı .trafımdaki her §eyi saadet 
;rile görüyorum artık.. 

11 ylardan beri teyzeme sokul
·• ,en, şimdi onun ·kollan arası. 
t ,ıkiden olduğu gibi, sıcak bir 

T ·, .bbetle kotuyorum. 
.l ~- gün bana dedi ki: 
~ Leylicığım , beni artık sev
' (Sun diye üzülüyordum. Seni 

, bulduğuma çok sevindim. 
~· p. daha bir iki senelik ömrüm 
1
' 1 bugünlerimi sizin muhab

!~1 ,zden uzakta geçirmek İste-

• J Teyzem.. can teyzem .. sa
. .J.r daha böyle fena sözler 
. 1,ne! Seni ne kadar, ne kadar 

vdiğimi bir bilsen beni böyle 
i .tdin, 

,. böyle kucak kucağa yarı 

Muazzez Tahsin 
ağlaşırken Nejat geldi: 

- Yine mi hissi sahneler? 
- Bırak oğlum ... vah~ kız bun-

ca zamandır ihtiyar teyzesi.ne so
kulmuyordu. Artık bunu ela çok 
görme! 

Zavallı teyzeciğim, meğer için 
için üzülüyor ve hasret çekiyor
muş. Bunu şimdiye kadar nasıl 
görmemiştim? 

Ayni ırün •. gece 

Odanın karanlığında onları 
evveli farkedemedim; teyzeme bir 
şey söylemek için alelacele kapıyı 
açıp yemek odasına girmiştim. 

- Gel Leyla •. bak, on günıdür 
bizi aramıyan Bedi Muammer ni 
hayet geldi. 

Bedi Muammer, her vakitki gi. 
bi, teyzemin tlizlerirrin dibinde al
çak bir sandalyeye oturmuştu. Beni 
görünce, yerinden kalkmadan ba
şını teyzemin dizlerine dayadı .. 
Bir saniye, bir dakika; yüzünü o
nun eteklerinde sakladı. 

Ayağa kalktığı vakit, akşam ka 
ranlığmı!a yüzü pek solgundu. 

Ellerimiz sükunetle birleş.ti .. ve mer? dedim. Bedi Muammerin defterinden: "teselli edemedim. 
ayni sükUnetle ayrıldı. - Hasta değilim yavrum .. çok "iki senedir kalbimde yaşattı- "Kulaklarmıda şimdi batka bir 

Aramızda hiç bir şey geçme- iyiyim. "ğıın hayale beıızer hatıra bugün "f ... ..., t "b · "'ld" .. 1 
G. 1 d -,a var: enı o uruyor ar ... 

mişti! - öz erin yanıyor, başın a a- "canlandı. Ateş gözlü tayyare yol "kurtar beni Bedi Muammer!" 
Odama gelince düşündüm: teşli mi? "d'aşım, dizlerimde büyi\ttiiğüm, 
Ellerimiz sükUnetle birleşti san Hafifçe elimi başına koydum. "başını göğsüme davıyarak uyut. 

dım .. şimdi hatırlıyorum, onunki Gözlerini kapadı. "tuğum küçük Leyla imiş meğer ... 
ateş gibi yanıyordu ve elimi hıra- - Leyla!... "Zavallı~ Rabia teyzemin kızı .• Ay 
kırkfln sinirli bir takallusla titre- Sesinin sıcak yalvarışı ne tatlı "şe teyzemin gelini.. Nejadın ni-
di. idi! "şanlısı, yakında karısı olacak kü-

Bedi Muammer hasta mı? - Başnnın ateşi saadet ateşi- "çük Leyla ... 
Benim içimi, serin bir su içmi- dir. Çal Leyi:. .. neşeli bir şey çal.. "Hayatın ne garip cilveleri var! 

şim gibi dinlendiren yatkın sükü- çılgın. mes'ut bir şey çal! :t- ~ * 
net oncla yok mu? Oc!aına geldiğim vakit Nejat u- "Kalbimde ağnyan yer .. derinı 

* 
Yemekte çok şendi, fazla ten

di... tuhaf hikayelerle hepimizi 
güldürdü; fakat gözlerinde yanan 
sıtmalı ateı benim gözümden kaç
mıyordu. 

Kahveler içildikten scnra: 
- Sizi bu kadar güldürdüm .. 

eğlendirdim. Şimd'i de siz beni eğ. 
IPndirin bakalım. 

Leyla, bana biraz piyano çalar 
mısın? 

Salona gectiım. Biraz sonra o da 
geldi, yanımdaki koltuğa oturdu .. 
ı;özlerini kapadı ve dinledi. 

Ben ne çaldım? Nasıl çaldım? 
Bilmiyorum. Ateşli gözlerinin ha
yali birer parlak nur gibi gözlerim 
de yanıyo~du 

yuyordu. "bir yara gibi' kanıyor. Leyla me

Yağmurlu bir ak§am 

Bedi Muammerin defterini, bir 
aydır, haris bir kıskançlıHa saklı
yorı!um. Onu okumak ümidinli, o
na yaklaşmek saadetini her gün er 
tesi gün~ bırakıyordum. 

Öyle mes'udum ki! .. 
Bugün. mükaddes bir türbeyi 

açar gibi onu açtım. Bütün hisleri
ni, h.~yatırım mühim heyecanlannı 
ta ilk gençliğinden başlıyarak oku 
dum. 

lstanbula geldikten sonra yaz • 
dığı tahassüsatını okurken> Jülyet 
!erin •. Hanriyetleriu nnda yarattık 
lan hislerin ne boş ve ne geçıcı 
zevklerden ibaret olduğunu, tatlı 

"sut değil! Nejadm hodbin ve ağır 
"sevgisi, onun bir kuş gibi çevik.. 
"bir inci gibi temiz ve saf genç 
"kız hülyalarını doyuramıyor. Za. 
vallı sevgilim! Hislerini tahlil ede,.. 
"meden, ne yaptığını bilmeden. 
"kendisini kocası olacak adanım 
"kolların• atacak. içimdeki isyan •• 
"kıskançlık ateşini •• kuduran hırı 
"!arı nasıl yeneceğim ben? Nasıl? 

* 'f. ~ 

"Bana bakarken gözlerinde gör 
"düğüm çocuk emniyet ve sevgisi. 
"gözlerime yaş getirecek kadar 
"benliğimi altüst ediyor. 

• 'f. ~ 

"Bugün boynuma atıldı .. bir 

"Anneciğim, niçin senin bir kar 
deşin. çok sevdiğin bir kardetin 
"var. Onu çok seviyorum. Seni kay 
"bettikten sonra ona sığındım •• 
"Nlçin•? Niçin onun gözlerinden 
"bir damla yat akmaması için bun 
"ca felaketlere lcatlanıyonım? 

"Aoneciği.m.. senin aevgin. ıe
"nin hatıranla bana kuvvet veri 

• • • 
"Gözlerinaeki ıstırabı görme -

"mek için cehennemlere kadar kaç 
''mak istiyorum Leyli! 

"Niıanbtıı sevmiyorsun, beni 
"sevaen ne olur. benim 1.teı gözlü 
"sevgilim? Bu ihtimali düşünmek 
''bile beni deli edecek. Söyle bana 
"Leyla, aöyle bana benim temiz 
"sevgilim.. aıcak kalbmde benim 
"için bir yer ayırabilir misin? 

"Bazan gözlerimde bana bakan 
"candan ışık,benliğimi bir çıra gibi 
"yakıyor. Acaba? diyorum •• acaba 
"beni seviyor musun Leyli? 

~Devamı var) 

1 

o 

t 

y 

ti 

v 
n 
lo 
ca 

va 
k 
li 
ta 
de 

l 
cak 

l 
kıl: 
tııi 1 

l' 
Cİ k 
lia 

ı 
~İlıc 
A.diı 

F, 
8, 

ta.1tıı 
Sa.ip 

.ı\i 
tlıe ı 
keın 
Bı 

tinci 
Sait 

GE 
VE 

saat 
Isı 

saat 



MiLLiYET PERŞEMBE 12 KANUNUSANi 1933 5 

'Dünyada neler oluyor~ 

Lik maçlan Yeni müsabakamız 
1 

Memlekette 

·ıa ta az zaman a 
ilikler 

Doğar doğmaz 
18,000,000 ---

Yarın lstanbulspor 
Beykozla, Beşiktaş 

Süleymanlye ile 
karşılaşacaklardır 

Galatasaray-Fener 
maçı arefesinde •. 

Bu adaın da 
Kim? 

Kapıyı çaldı, açan 
kadını vurdu 

görülen ye 

Halkevi için bina yapılacak 

Libby Holman'ın 
bir oğlu doğdu 

FILADELFIA,11.A.A. - Bir tütün 
fabrikaaınnı sahibi olup ııeçm hazi 
randa esrarlı ahval ve terait içinde 
ölü bulunan genç milyoner Smith 
P.~vnoldı un dul kansı mis Libby 
Holman'ın bir erkek çocuğu dünya 
ya gclmiı tir . Y •nn T akaiın ve Kadıköy • 

sahalannda lik maçlarına de
Vaı:ıı edilecek.latıınbulıpor Bey
~0zla, Beşiktaı Süleymaniye ' 
ıle karşılacaktır. T akıimde ya 
eılaca.k olan lıtanbulspor - Bey 1 

1
.0 z müsabakasının ırkı ''e zevk 

Kim kazanacak ve 
sayı farkı ile? 

kaç Bucaktan yazılıyor: - Çavuf
lar mahallesinde oturan deli Ô· 
mer kerimesi Fatma evvelki gün 
kapısını çalan meçhul bir adam 
tarafından tabanca ile ağır ıuret
te yaralanmıştır. 

MiLAS (Milliyet) - Buruı, ı ıerde bulunamamaktadır. Maama Bu çocuk baba11run 18,000.000 do 
az zaman içinde büyÜk ilerleme fih ıimdiki bina iyi bir fiatte • lar tahmin edilen servetine birinci de 
adunll\rı atmı1 bir kasabadır. Mi- tıldığı takdirde, her türlü ihtiya· recede v•ris olmaktııdır. 
~ta el kirik yenidir, sinema yeni· ca elveritli bir bina yaptınlacak- Libby Holman'm koca11nı öldür· 
dır, park yenidir, velhaaıl me- tır. Bu bina mükemmel bir konfe- melde zan altına alındığı, fakat -
deni ihtiyaçları tatmin edebilecek ranı salonunu, kütüphaneyi ihti- sum olduğunun sonradan ortaya çık 
vaaıtalar - pek az olmakla bera· va edecektir. Fakat henüz bu fik· tığı henüz hatırlardadır, 

1 olacağını zannediyoruz. Ma 
lı:nafih geçen hafta Galata.sara 
Yı 0-3 gibi mühim bir farkla 
tenen Türkiye ıampiyonunun 
il maçta daha ağır basması 

b,sıııaaı muhtemeldir. htanbul 
'ı>or bu maçı galibiyetle bitir
f eğe muvaffak olursa lik maç 
ltının bidayetinde kaybettiği j 
ru~~nları teli.fi edecek ve fiks 

111'\in ön safında yer alacaktır. 
ICadıköy sahaıında yapıla

~k olan Betiktaı - Süleymani 
lik lllaçma gelince: Bu mevıim 1 
~maçlarına tam formla giren 1 
k lataıaray ve Fenerbahçeye 
~t'ı muvafakıyetli oyunlar çı ı 
ı· rar Beşiktatlılann bir fevka
~ııe ık olmadığı takdirde bu 
;,ın•~ı galibiyetle bitireceklerini 

Önümüzdeki ay zarfında 
senelerden beri memleketi
mizm ıporuna kuvvetli rü
künler kazandırmış olan 
Galatas:ıray - Fenerbahçe 
kulüpleri tekrar karşılaşa -
caklardır. Bu münasebetle 
bir müsabaka tertip ediyo
ruz, Şöyle ki: Şubat ayı zar 
fında oynaıııacak olan bu 
maçın neticesinin ne olaca
ğı ve sayı adedini en iyi tab 
min etmek lazımdır. Büyük 
bir aldka celhedeceğine fÜp 
he etmed~ğimiz bu müaaba 
kaya ittirak edecek olan ka 
rilerimizin bize gelen cevap 
lannı muntazaman her haf 

~ ıt d' ınıı e ıyoruz. Maamafih ta-
rekk-~n genç oyunculardan te 
ll'ıı . "P eden Süleymaniye tala 
llıad~nıaı edilecek bir ekip ol
ğ1 ıı:.~rnı Galataıarayla yaptı 
.A.y ."'~~akada iabat etmiıtir. 
~k~f unde ayni kulüplerin B 
l opk arı da oynayacaklar ve 
dıı llpı - Kasımpaşa, Altmor 
Yoıı!;;',. E:y_üp ikinci küme tampi 

05 u ıçm karıılacaklardtr. 

s~-· '1 ,, ıı-ısef ain 
"-çları 

\' '"'n Seyti. • Kurt'uluı aahaunda 
h.ıt ı:~aın kulübü ile Kurtu 
Bu ~""lltıı bir maç yapacaktır. 
üç iy·~ Seyrisefain takımmın 
o!atak 0>"ı.ıncusundan mahrum 
d.•r: 1(~'1ı-cat söylenmekte 
tı ,.., ı..~.:.... lübüün kuvve 
n malilmdıır ~ qağı yuka 

br;n• o •ahad li~haJde bu cu 
S 

0Ylıtı 0 a guzel ve zevkli 
eyrj,..,, • Ynanacağı tab .• d. 

d "Tlltıı tak il lr, 
e T .Juiın nııı Pazar günü 

Y•nl11rfa k •t•cinununda hal 
Y•ıılar •rtılaşacaktır. ltal 

ııı~akl:t f:!.a kuvvetli ol 
rı ıçincf h 1 ecnebi tkımla 

~~ü~. ese;~~-=i;:.~i: bir teıek 
tıı-~ne ~uvaffalay:1 ve ra 

'"Ilı edenz er te 

l'" Denizcilik 
Yoır:rkiye Denizcilik F ederaı-

l ndan· 

tiıı!-1_:933 cuma günü Atle 
ve dttıu.allimi Her Abraham 
T eııethnı1ıcilik muallimi Her 
ve •ı.ı 0 ffun nezaretinde 
ne ha::;(~•rmın yeni faaliye~i 
loınetrot 1 o!ınak üzere l O ki
caktıl', Ulc bır yürüyilf yapıla-

T 0pıan 
vayı •on ~· Yeri Şiıli tram 
~et ••at 1 ••taıyonudur. Hare 
lıde bit~ ~edir, Yürüyilf Şiı 
tanbı.ılda b rr, Bu yürüyüşe Is 
denizci anı';, ~.Dan her atlet ve 

lor <>e)eb" I" • ı ır. 

IıtanbuJ ~lltbul 
13/1/933 Utboı heyetinden: 

cak reaıni fut~) a günü yapıla 
T.ıc . uo ın--ı--
l •un •tad•· ~·: 
•taııb 1 ı. 

kıını ı.ı 'Por B ın· arı saat 
11

- eykoz B ta-
1 Bey ,30 Hakem Nec 

, 1'0pk. 
cı ı..:, - . Pı - Kaaınıpa iki" li ~llltıe takımı t• D-

•keııı N . •n aaat 13,IS 
. lıtanb ecını Bey 

lltıtj ulıpor - Beykoz bi
"-di[ ~kımlan ıaat IS Hakem 

t ~y Bey 

Noel kupası 
Turnuvası 

Oynandı 

Kupayı Marcel 
Bernard kazandı 
Sporting klüp dö Parinin 

kortlannda Marcel Bernard bu 
hafta taraftarlanru tam mana,.. 
ıile memnun eden bir muvaffa
kıyet kazan<lı. Geçen per§embe 
Amerikalı rakibi Burwell'i iki 
sette de 6 - O, 6 - O götürdük 
ten ıonra meşhur Landry'e kar 
fi Noel turnuvası fianline kal. 

mııtı. Her iki rakibi maçtan 

evvel mükayese etmek lizım
gelirıe Marcel Bernard'ın avan 
tajlı olduğu göze çarpar, Çün. 
kü Landry turnuvanın ilk kıı
mmda çok muvaffakıyet kazan 
dığı halde sonlara doğru ıür an 
trene olmu,tur.Marcel Bernard 

a gelince bu genç turnuvanın 
devamı müddetince haaımlarile 

muvaffakıyetli 
mış ve formund7ub~ar oyna. 
betmemiıtir, Ma:::eı'r şey kay
kı\rfı gayet müteha~~lanb~ry'e 

.. .-ı ır O
yun oynamıt ve rakibi . h 
mü kül vaziyetlere sok:O er an 

ı.ııtur. 

a~tbahçe ıtadı: 
tak ıktaı - Sülev- · llttlan J-amye B 
S11ip T aaat 11.30 Hakeın 

.\! ı.ırgut Bey 
tınordu E - ik' ltıe lala 1 - yup ınci kü 

keın K ın •
1
n saat 13,15 Ha

B • eaaa Rifat Bey 
· eıiktaş - S"t • 

4 - Z vaziyete gelince taktiğini 
değiştirmiş, kısa ve seri top
larla rakibin; mütemadiyen kot 
tı.ırarak kendi\i daima fileye 
çılanıttır. Bu suretle sıkıtık t: vaziyette kalan Landry ar-
• ~kaya lôp yapmak mecbu. 
nyetınde kalmıt bu aayede rınci talaınl u eymanıye bi-

ta spor sahifemizde ilan e
deceğiz. Maçtan ıonra kim 
ler en iyi tahmin etmişlerıe, 
onlar arasında kur'a çeke

rek birinciye müteakıp dev
rede arzu ettiği maçın üç 
davetiyesi, ikinciye ayni şe 
rait altında iki davetiye. ü
çüncüye de gene ayni terait 
altında bir davetiye verece
ğiz. 

Cevaplann Milliyet spor 
muharrirliğine yollarulması 
liznndır Bugünden itibaren 
müsabakamız başlamıştır. 
Son günü maçm arefeıidir. 
Bakalım kim kazanacak? 

Bu meçhul adam Fatmanın evi· 
nin kapumı çalmış ve Fatnı" kim 
olduğunu anlamak için kapıyı aç
tı" ı zaman hiçbir şey aöylemeden 
ailiıhmı çekip ate~ etmi;tir. Meç
hul tahıa aranmaktadır. 

ber - h<'pıi yenidir. Bütün bu ye rin kuvveden fiile çıkma11 zama· FILADELFIA, 11. A.A. - Lı1>
nili~l ... ri, az bir zaman içinde, bu· na muhtaçtır. Mili.ıta apor tetki· 1 by Holman'ın dünyaya getirdiği er· 
labıldıkten sonra tükretmek te l liıitı da za vıftır. Sinema henüz 1 kek çocuk doğduğu zaman tartılmıı 
var; ti.kin görgü arttıkça ihtiyaç- hem aeasi;dir, hem de iyi filmler j 3 libre gclmiıtir. 
lar çoğalıyor ve İnsan da~a .baş- getirmeme~tedir. Bi~~ena!e!h • Çocuk bir kulukçn makinuinin ;. 

Erbaa ya SU getirildi ka şeylerle karşılatmak 11tıyor. hakın ve bıl!uusa ııençlığın butun çıne konınuıtur. 
Bahusus ilk müteaddit hamlelerin kıymetli vakitleri kahvehanelerde 
birdenbire tevakkufu daha hazin oyunla gecirilmeğe mahkum kal· Almanyada issizler TOKAT 8 - Erbaa kazasına 

iki saatlik bir dağdan demir boru· 
lar İçeriıinde kasabaya kadar au 
getirilmi,. Ve demir borular ile de 
tevzi edilmeğe ba,Ianmı9tır. Kü
ıat re.minde Tokat vali•i Ali Rı· 
za Bey, Halk fn·kası kaza heve
ti reisi Hüsameddin Bey, mecliıi 
umumi azalanndan bir kaçı ve 
Halk fırkaaı erkanı bulunmuştur. 

oluyor, ! mı~tır. Yılba,r münasebetile bat- • 
Mili.o, tahsile, ilmü irfana İa· fıyan kumarcılık maal.....,f devam BERLIN, 11. A. A. - Volff a.ian-

tekli bir muhittir. Bu şehrin ve edivor. Bütün bu teıkilataızlık sından: 
civarmın birçok gençleri lzmirde yüzünden güzel bir yılba,ı gecesi . Almanyadaki itıizlerin miktan lıi 
latanbulda hatta Avrupada oku-' geçinn•k kııbil olmamıştır. O ge· rı.nci kanun sonunda 5.773.000 kiti
mut ve okumaktadır. Büyük ilk ce bütün kahveler ve kazinolar Y~ bulmu4tur. Bu miktarda birinci 
mektep binaları talebeyi alama· bire.r kum~':.hane ~alini almııtır. k!'nunu ~.5 i~.d':."b~ri !89,000 kitilik 
makta, orta mektep, talebe hücu· Eskıden M!las'ta boyle müna•l."b .. t bır tezayut ııorulmuştur.. • 
mundan yeni bir binaya cıkmak !erle, nezıh balolar ve neşeli bah j Bununla. be~ber mevııme aıt ... 
arzusunu gösterm ... ktedir. · Fakat çe eHenceleri tertip edilirken, bu bepl~en ılen gelen bu çoğalma .,.. 

Kadın yüzünden . Yarının neslini istenilen bir ruh ile seneler pek sönük ve istifadeaiz v.elki devrelere nazaran daha az -
• t yetiştircl>i.lmek için yalnız mektep bir halde gecmektedir. Bunun en 1 " olmuttur. 
cınaye v'.' ona .~~~terilen sevgi kafi değil· büvük müsebbibi otarak iktısadi Londrada 

BOLU 9 - Soku köyiinde ka- 1 ~ır.I Butun gençliği, mektep du· buhranı ileri sürüyorlarsa da; di· sis 
- .. • • 1 "Val" arından dı~arda d h" f d ) .. • LONDR-' 11 A • dm yuzunden hır cınayet o mut· birletmel .. ' d " '• k"! a 1 ger taraftan para ıle oyun oynan• ...., · · "- - Londnı 

tu 
, c: h' d · ·ı·k yapan . er ıçın e yatatma lazım • .. b b" .. varotlannı kesif bir ıis kapl•mntır 

r . .,e ır e yemcnıcı ı gelıyor k" · t M"I" b'lh dıgma gore onun pek uyuk O k -·-· Al' k.. d b • k d 1 ünase- ı, ı' e ı as ı assa bun ' to arlar iılememekte ve tramvay· 
ı, oy e U: a ın a m . 

1
• dan mahrumdur dahli olmaııa gerektir. tar ııecikmekted•ır, 

bet peyda etnuş ve her gece gız 1• H lk · : • 
ce kadının evine gitmeyi adet e- .1 ~ .1 

evı !~~kılatı kazalara tef· Böyle münevver bir kazamızı 
dinmit. ;i'~ b: 11 me~l!"ı!'den, bitta~i bura- bi!hassa gençlik teıkilatından 

Meseleyi duyan kadınm erkek H lk vFckbır bırle me yen yoktur. ı mahrum ııörmek insana pek acı 
k d . b" k b .. ır aaı - bulunduğu b. r ar eşı, ır aç arkadatını era- nı" d rlı"ından • . . '"~· ge ıyor. 
ber alarak, gece puau kvrmuılar, · g - vaaı lesebbus- A. N. 
Aliyi. eve ıııelirken, balta ile öl· 
dürmüşlerdir. Zabıtayı pşırtmak 
için de sonradftn ceıede tabanca 
atm1Sll\r ve bıçakla da bir çok ye· 
rini delik deşik etmitlerdir. 

j ... Bundan sonra, ce!edi bir çuval 
ıçın~ kovarak orman içine atrn11 
lar ve hemen teravih namazına 
kosmuşlardır. Namaza gitmekten 
makıat cinayetin islendiği sıralar 
da camide bulunulduğunu ispat 
dü ii!1cesidir. 

Maamafih, takibat neticesi me 
sele meydıma çıkanhnıf, tevkif 
karan verilmi~tir. Maz11unlar va
kayı itiraf ebnitleı·dir. 

Rumelihanı 
Cinayeti 

Yunanistanda yaka
lanan katil ne diyor? 

l'nfl.,f,. 

Sur ahi 
Kırılınca 

• 
Hırsız da yakayı 

elP. verdi 

Yeni bir kabili 
sevk balon 

PARIS, 11. A. A. - 10,000 metre 
mikabındaki (9) kabili sevk balonu 
Orlyde tecrübelerini ikmal etmiıtir. 
Balon bütün kuvvetilc ve saatte vasa 
ti 112 kilometre katetmek suretile 
3 saat tecrübe yapmııtır. Bu balon, 
deniz kuvvetlerine tahsis edilecek· 
tir. 

Bir tayyare 
kapaklandı 

CEZA YIR, 11. A.A. - Sabahle
yin bir posta deniz tayyaresi, Maral 
yaya gitmek üzere hareket edeceii 
sırada tiddetli dalgalann tesirile b
paklanmııtır. 

' 
Bu namDtımahl kar der

gaaı içinde bu sklcl 
acaba n• düşiln/Jyor? 

Toprak bayramı 
IZMIR, 10 - 21 -rıta Mani· 

j aada toprak ba:Jt'amı yapılacak
tır. Bütün kazalar halkı bayrama 
İftİrak edecektir. 

ATINA, 9.- Rumeli hanında kar 
dqi Sokrat ile beraber madam An
tuaneti parasına tamaan boğmuı o
l~n Yani burada tevkif edilmişti.Ka 
tıl sorguya çekilm<k için müstantik. 
ilkten 48 aaat mühlet almr~ idi. Bu 
mühlet dün bittiği cihetle ifadesi a
lınmak için müıtantik huzuruna c;ı
kanlmıt ve bir dava vekili tuttuğu 
cihetle, ifade vermek için yeniden 
24 saatlik ikinci bir mühlet daha al
ıruıtır. 

Polisler, birkaç eri birden soymak 
cüretinde bulunan aab·kalı bir hır
sızı yakalaım,lardır. Maruf sabıka
lılardan Edirneli Hüıeyİn EyÜp ta
raflanna gitmi,, bir müddet orada 
dolqtıktan sonra Defterdara geçmİf 
tir. Hüseyin burada birkaç eri ııöz· 
ledikten sonra Ahmet El. isminde 
bir zatın evini ııözüne keıtirmİf ve 
cebindeki maymuncuklarla kapl)'I 
yavqçacık açarak kimseye sezdirme 
den içeriye girmiıtir. Bu sırada eır
dekilerin yukarı katta bulunmaların
dan istifade edm sabıkalı Hüaeyin 
alt katta eline ııeçen "fYMan tebr 
teker toplamıı ve yine kimseye du
yunnadan dıtan çıkmııtır. Sabıkalı 
Hüseyin çaldığı mallan az lıulmuı 
olacak ki yine o civarda Şemsettin 
Ef. İsminde birinin evine gİrınİf ,.. 
birçok "fY8 daha toplıyarak kapı,... 
açmıı ve dı...., çıkmııbr. Fakat Hü
aeyin yÜklendifi qyalan götürür
ken büyük bir sürahi birdenbire lıır
ıızm aırtmdan yere yuvarlanmıı Ye 

bir şangntı kopmuıtur. Kınlan süra 
hinin sesini i,iten devriye memurla
" yetiıerek Hüaeyini yakalllllllflar, 
karakola götürmüılerdir. 

Telsiz telııraf memuru ölmÜftür. 
Makinist ile pilota birfey olnıaınıt
tır. 

Ruh sarsıntıı• 
VARŞOVA, 11. A. A. - v ....... 

,.. istinaf mahkemesi ııeçen aene • 
ııkı sanayi erbabından Brunou e.,.'w 
knkançlık üıriinden öldüren v
nieckanın muhakemesine istiııalem 
balımq, Voronieckanm evvelce a.lı 
kUm oldufu 3 sene kalebentlik ceza 
ımı 3 sene hapse tahvil etmİftİr. 

Davet 
Büyükada ittihat Spor Klü

bünden: 13/1/933 cuma günü 
sabah ıaat 10 da klüp binaam -
da icra edilecek senelik kongre 
ye klüpte mukayyet bilcümle 
azanın teşrifleri rica olunur. 

Rüzname: 
1 - Senelik rapor ve plan 

çomJD okunmau. 
2 - Yeni heyeti idare inti-

habı. ' 
3 - Nizamnamede yazılı 10 

azasının 6 ya tenzili için karar 
ittihazı. 

Boks 
lıtanbul Güreı ve Boka heye 

tinden: 
1 - T anziın kılman prog

ram mucibince 13/1/933 cuma 
günü Beyoğlunda Arti.tik ıine 
ma kartıaındaki Bolu aalorıun
da mıntakaca müseccel boksör
le .. araamda bir teıvik müaaba
kaıı yapılacaktır 2 . 
... _ - Tartı 12 den 13 e kadar 
u.ır. 

3 M'" L_ 
l3.30d busa-ka tam saat, 

a atlıyacaktır 
4 v k. . 

.. - a tınde gelmiyen Bok 
ıorler ınüsabakay · t• k ed 

1 • •t ıra e-
mez er • 

- . 
pası tek '='t·kekler şampiyonu ol 
muştur ...... 

Tek kadınlarda Mile. Golıl
ıchmidt Mile. F reville ile fina. 
li oynamıt ve 6 - 4, 8 _ 6 kazan 

mışbr. Çift mubtelitte Mile. 

Barbier ve partöneri Leaueur 
' Madam Gorodnitchenko _ Gold 

ıchmidt çifti ile oynamışlar ve 

Yatmur 
TiRE, 1 t - Bu bavaliye dün 

ııecedenberi sürekli yağmur yağ
maktadır. Saat sekize kadar Tire
ye 75, Bayındra 90, Ödemişe 
121, Torbalıya 134 milimetre yağ 
mur yağmıştır. 

Burdur ticaret 
odasında 

Burdurdan yazılıyor : - TiCJ>
ret Oda11 İntihabında Hacı Nebi 
zade Şükrü, Kahya zade Hamdi 
Muıtafa, Veysi zade Hüseyin, Hü'. 
seyin zade Ali, Kebapçı zade Cü. 
müt zade Ahmet Beyler Oda ida
re heyeti reia ve azalıklanna a.eçil 
mitlerdir. 

Arabada kaçak eşya 
Evvelki gün lzmir Vilayet Jan· 

darma Kumandanlığına yapılan 
bir ihbarda, aııman yÜklü bir ara
banın bazı kaçak eu•ayİ lzmire 
getirmek Üzere Torbalıdan hare
ket ettiği bildirilmittir. 

Bu ihbar Üzerine Jandarma Ku 
mandanı lbrahim Bey vanma bir· 
kaç jandarma neferi alarak Sey. 
diköy yoluna çıkmıf ve tertibat al. 
mı9tır. 

Tarif edilen arabA birkaç aal\t 
sonra yolun üzerinde ııörünmüt 
Ye durdurularak içerisi araftml
mıtlır. 

Araıtmna neticesinde, 2 yük 
tömbeki ve mühim aıiktarda is
kambil kağıdı bulunmottur. 

Arabacı tevkif eclilmittir. 
Arabacmm verdili ifadeye ııö

re. arabanın aabilıl Mehmet oğlu 
Süleymandır ve İçerisindeki ka
çak etya Torf>alınm Hcrtine kö
yünden Ali iııminde birine aittir. 

Tahkikata ba,lanmıştır. 

Uludağda •ki 

Katil müstantik tarafından 
ıorulruı suale, madam Antuanetin 
öldürüleceğini evvelden bildiğini hat 
ti cinayete de phit olduğunu aöyle
miı, fakat ihtiyar kadını kendisinin 
boğduğunu reddetmiıtir. 

Katil müstantik huzurundan çı
karken madam Antuanetin oğlile kar 
tılaımıı, onun tecavüzüne uğramıt
tır. 

Müstantik ile ki.tibi araya ııire
rek ııenç katili kurtannıılardır. O 
zaman maktül kadınm oğlu katilin 
yüzüne tükürmekle iktifa eylemiıtir. 

Katil istintak dairesinden mütefer 
rikaya ıevkedilmittir. Katil, tevkif, 
edildiği gün madam Antuaneti öl
dürdüğünü itiraf ettiği halde ıimdi 
cinayeti kardllfı ile berber çırağı 
Todorinin irtiki.p ettiğini iddia eyle
mekte ve bu suretle yaka11nı sıyır
mak istemektedir. 

Katil, cinayeti itiraf ettiği gün o· 
rada hazır bulunan ve timdi inkar 
yoluna aapmaıının sebeplerini soran 
gazetecilere, polis dairesinde dayak 
yemekten korktuğu cihetle, cinayeti 
kendisinin irtikip ettiğini söylediki
ni, şimdi de müstantik huzuruna çı
karak dayak yemek tehlikesi kalma· 
dığı cihetle, hakikati söylediğini id
dia etmiş, madam Antuaneti öldü
renin kardaıı Sokrat ile berber To· 
don olduğunu tekrarlamı,ıır. 

Todnri inkar ediyor 
Şehrimizde mevkuf lııılunan Todo 

ri ise cinayetle katiyen alikıı11 olma 
dıiını iddia ediyor. Todoriye ııöre 
Yani kendisine vakayı anlabnlfbr. 
T odorinin cinayetle hiçbir aaretla 
münasebeti yokmuı. 

f spirtolu benzin 
ANKARA, 11.-- Ziraat VdWeti· 

nin hazırladığı !_ıir kamın ~fİU:IRlll 
göre benzinde yuzde on n11petind~ 
ispirto karııbrılmaaı esası kabul edi 
tec:ektir. Tayyare benzinleri bundan 
müıt- olacaktır. 

Yangın 
Dün sabah saat 8,30 da Fatihte 

Selim Pı. yokuıunda belediyeye ait 
ahırların amele koğu9undan yangın 
çıkmıtaa da geniılemesine meydan 
verilmeden derhal söndürülmüıtür. 

Sirkat iddiası 
Taksimde ahçılık eden Kadri İı· 

minde biri dün saat 13 te polin mÜ• 
ncaat ederek dükkanmı terr .. :zlebne 
fe getirdiği Recebin bavulunu aça
rak qyalannı çaldığını iddia etmiı
tir. Recep yakalanmıtbr~ 

Kaza 
Halıcı oilunda Artin efendinin ,. 

ni yaptırdıfı binada çalıflUI s-tD. 
kazaen ,._ dü1111üı Ye lıqmdan a
lır surette yaralanmı,br. 

Serlôı Balat hastahanesine lıaldı. 
nlmııbr. 

Yağ maki nan 
Anpcamilnde kalafat yerinde tor 

nacılık ~ Nobar Efendinin bun 
elan lıir müddet evvel 30 lira kıyme
tinde bir Yai -ı.ineai çalınmq 
Nobar efendi bu makineyi o cİYllJ'~ 

Buraadan yazılıyor: Atletizm anı- hırdaYAtçılık Japan Herant Efendı'-
.. ·· H AL-L hafta mal etmek üzere lstanbul'a döamüı- • d '-•-• renoru er .,.. .... am seçen nın ~~nında ııörmüı, poliae haber 

ıehrimize ııelerek Vali Fatin Beyi zİ tür. "!""'ftir. Tahkikat neticesinde ma-
yaret elmİf ve bu ziyaretinde Ulu- Her Abraham (Sky noktai naza. kineru. 'n. bir müddet e-el Nobar E-
..1.v.ıa -'---'- •-- Sky ---L- rmdan Uluda"'ın la_.__ dailann- •• - ,.....,.....,.,,. o,... mu-- " --.·- fendirun yanında rıraldık ya-- lz-
kalan için müzaharet ve yardım t• dan çok daha müsait Ye ııüzel oldu- et t rafı d ' ~ 
menni etmi9tir. Valimiz kendisine funu) aöylemiıtir. İ a n an aabldığı anlqılmq ve 

Mahkeme nrditi hükmün ........ 
aıücibeainde Vomieckanın ıiddedf 
bir nıb saramtnımn tesiri albnda 
bu cinayeti itlediğini beyan ...... 
tir. 

Hindistan ile Japo• 
ya ara•ında telsiz 

BOMBAY, ll. A. A. - Valii 11-

mumilik icra meclisi azasından M. 
Frank Noyce, Japonya ile Hindistu 
arasında vücude getirilen telsiz tela 
raf servisinin kütat resmini yapmlf
tır. 

Miimaileyb, Japon münakalat na 
zm M. Minaniyi bir tebrik telgrafı 
ııöndermiıtir. 

Bundan sonra lıir ziyafet Yerİlmıit 
tir. 

V alii umumi lord Villinstoa, hl
aiz telgraf kumpanyasma bir tel 
göndermiıtir. 

Mümaileyh, lıu yeni muhabere 
aıtasile beynelmilel müvedetıe bir 
mjJ olması temenni ve ümidini i 
etmiıtir. 

Vapura kim nlAh 
attı 

~TRASBOURG, 11. A .A. 
Rhin nehrinde vapur iıletme 
panyuı, Straabourg bayrağım tap. 
yan Conclor vapuruna Rhin neı.n. 
de Coblence telırimin lıiraz ·ı • • 
de Rhin'ın sol sahilinden ~ ka 
kortun abldığım bildiren ve bir 
man menlıundaıı ııelea haber 
Jile ,. izahah venniıtlr: 

" Coudor ,....unı C..W- c:haniı. 
da Rappa•d' dan hareket ettill 
da gemiainia ıüvariaine aahild. 
kaç el silah atılınııbr. Süvariye 
teJ oln.ıınqbr. Bu lnırtanlarm 
ilin ettilderind. dolayi laıra ç 
la nbir kuım tayfa taraftndan ahi 
anludmııtır. Alman zabtıesı ....ıw ; 
lan tiddetle aramaktadır. ' 

çalarken c:iinnil IM!hut halinde 
Sait Saliha~: sa:t 15 Hakem 

Gençler: Y 
Vefa K.Ka 

Marcel tatbik ettiği siıtemin 
müıpet neticı:ıini almıı ve ıeti 
7 - 5 kazanmışltr. Bundan aon
raF raııaız teniıçisi rakibine ver 
diği bir ıet~ mükabil diğer bü
tün •etleri kazııoarak oyuna 
galibiyetle bitirmit ve Noel ku 

bu sporu büyük bir ataka ile hima- Müaabakalan Her Abrahamdan :rzet yakal&nnuJtır. 
~ - S. 1. - S kazanmışlardır. Ni ye ve ne ııilıi ihtiyaçlar olursa der· mada meşhur sporcularımızdan Ek. C,. tll b • 

ayet çıft erkekler müaabakaaı hal temin edeceğini bildinniıtir. Her rem Rüıtü Beyle 20-25 ecnebi de ııe ure lr hırsız 

kalanmııtır. 

Tramvaydan dü ...... , 
811at 9 H k pı - Kasımpaıa 

lıt b •
1 
eın İzzet Bey 

11 an u •por - F enerbahçe 
at lO Hakem Kemal Rifat B. 

yapılmıı ve Bouaaus _ Bernard Abraham aynca yeniden faaliyete ge lecektir Şark şimendif k 
eki 

· T • 1cuı·· ı f d ! Sk la UI d ., S er umpanyası ame· pı Amerikalı Jonea - Bur- ı çen ~nng up e ve .'por e eru- y yarıt n .u. a:ı '" analan lesinden Sibinkarahisarlı Duraun ev-
well çiftini 6 - 1, 4-6, 6 - 3, yonı• ıle ,de ıen_ıu et!"'' ve bu te.. ve Karabelcn ,hava!ıs~nde yapılacak· ı velisi gece saat 12 raddelerinde Ba-
7 S 

6 4 
. I eli ıeld I llenn bu ı,le bizzat metgul o· j trr. Karabelen e bır ıındat kulubesi kırl<Ö · 1 • b'I t . . . 

- • - yenmıt er r. lac:aklannı anlayınea tertibatını ik· kurıılacaktır I Y 
11 akaıyonu . 1

• e . gı.şeaırun 
' cam arını eserek ıçe-rı gırmıı para 

Dün aaat 12,15 da Cevdet is 
biri Bayazıt - Kurtuluı tramva 
dan naıdaa yere düşmüş ve ba 
yaralannu,tır. Cevdet 
hastanesine ııötürülmüıtür. 
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T. D. T. Cemiyetinin umumi 
merkez heyetinin kararları 

ANKARA, 11. A. A - T. D. T. Cemiyeti Umumi Katipliğinden: 
T. D. T. Cemiyeti Umumi Merkez Heyeti lıugün Maarif Vekili Dr. 

J. Rqit Galip Beyin Reisliii altına toplandı. 
t 1 Viliı.yetlerdea derleme talimatnameai iizeriDa eorulıın noktalara 

verilecek cevaplar teopit olundu. 
Cemiyetin ileri i!leri- ııiı birçok mea'eleler mlbalıo!n olunarak karara 

bağlandı. 
ıa Lengiiıtik <re Filoloji kolunan çalıpm prolrum olan.rak çolr genİ! olan 
Y proğnunm gelecek kunıltaya kadar tahakkuk ettirilelıilecek kıammm da 

hazırlanıp iliveal münasip ırörüldii. 
Cemiyet nizamnamesiyle IU..t 'ft iatılü kolu talimı.tn.m 'ııin baatml

'!3 ınuı da tekaniir etti. 
Umumi merka heyeti öaiimüzdalı:i pazar günü -t 16 te telaar topJa.. 

J 
; 

nacaktır. 1 

T. L C. L U. merkezi toplanıyor 
2 ANKARA, 11 A.A. - Türkiye ldmaa Cemiyetleri ittifakı Umu· 
G mi Merkezi yum toplanacaktır. 

lü Umumi Merkez Reisi Erzurum meb'uau Aziz Beyin ıimdiye ka-
1 dar yapılan iıler hakkındaki izahab din1endikten aonra, Atletizm 
ı,. F ederaayonunun, teşkilatile al ikası kesilen lıazı memuplar ve harici 
ı!il t""'aalarda mezuniyet H paaaport a!mmaaı, latanbulda bir pist ya• 
ul pılmaaı, orta mekteplerin jimnulik proiramlarma .tletik idmenlarm 
_ da ilavesi hakkındaki tekliflerile ~ faderaayollWUID AYl'Upa p 

r f'UllpiyOD!uiuna ittirak edilme·i- dair teklifleri müzakere edi
lecek <re ayni zamanda memleketimW!e binicilik, aticililr, dagcİlık, 
kızakçılık aporlanlSI tanzim Ye tamim edecek bir heyetin vücude ge
tirilmesi ve Çanakkale .,,. Aydm Vilayet merkezlerinde binr apor 

fı mıntakau teıkil edilmesi meseleleri rörütüleektir. 
- Güret, futbol, iakirim federaıyonlan Reialeri içtimada balıınm•k 

ıizere tebrimU• gelmitlerdir, 
y 

nd Benzine ispirto karıştırılacak 
ıır ANKARA, 11. A. A. - Bir niıhet clabilinde iaprito la:rııbnLıralr ya. 
ar kılan benzin iyi netieeler Yercliği tecrübe ile aabit olduğundan -leketi

z mizde de benzinin ispirto karııtmlarak ıarfı tekarrür elmİ! ve bunun için 

Otobüs 
Rekabeti 

Şimendifer kongresi 
ne neticeye vardı 

Türkiye Şimendifer idareleri 
kongresi dağılmışbr. ittihaz edi
len mukarrerat hakkmda aldıiı· 
mız ma!Unıat '1Jdurı 

Şimendifer idareleri, tim-ldi
fer ırüzergahında işliyen otohüa 
ve otomobil gayri müsavi ıeraitle 
rekabet yaptıkları kanaatindedir
ler. Bunlara röre, ıimendifer ida 
releri, hükiimete kilometre temi
nab, biısei temetHi yermekte ve 
aynca hükUmetin kabul ettiği ta
rifeleri tatbika mecbur bulunmak 
tadD'lar •• Halbuki otohüa ve oto
mobiller, hu kayıtlara tabi bulan 
miyorlar. Arada rekabet için hu 
itibarla gayri müıavi !9rait mev
cuttur. lfte Kongre, bu müaavat-
11zlığm izalesini istemektedir. 

Kongre mukarrerabndan hahla 
le HükUınet nezdinde temennİyat· 
ta bulunulacaktır. 

Vilayetlerde tevhit 
bitti 

fnlıiaar idareleri tafra teşkilitmm 
tevhidi de bilfül bitmiıtir. Son ola
rak Konya, Adana, Antep "e Diya
nbekir Tütün, tuz ve müıkirat in
hiaarlan da birlqtirihnit ve hura.
larda birer fnlıiaarlar S..müdürlü
iü tqekküJ ebnittir. 

' 

Tfcaret odaları 
kanunu 

1 ılrnaı veWeti bir kanan liyilsaaı hazırlamqtır. ANKARA, 9. - lktiaat Vekil~ 
7 Benzine katılacak İspirtonun miktarı, yüzde 40 a kadar arttınlabilirae ticaret odaları kanununda tadilit 

< : de memleketimizde henüz buna tekabül edecek miktarda iapirto ol....ı.. ' yap"!"ğa lüzum görmektedir. ~
•ı iından !İmdilik bunun yüzde ona tabclidi düıünülmekteclir. ı c~t '?':"'~ odalan .~nun"ı ~!funkü 

.,.. . Bu kanunun gayelerinden biri memleketimizde patateo, mmr ve - ~~ ihtiyaçlara gore değiıtirilecelt-
aali toprak maluuUerinin Labil olduğu kadar züriimünü arttnmakbr. Yeni kanuna ilive edilecek m11d· 

Bu yolda lnıllanılacak iıpirtolan temin ebnek üzere hükfunet tarafın.. deler arasında ticaret adalan birlik-
daa muhtelif yerlerde İspirto fabrikalan açılacakbr, !eri de vardır. Vekilet, her mıntaka

daki odaln araamda birer birlik tq
kilini faydalı hulmaktadl1'. 

,.at 
· ı 

1 1 

lzmir ithalat tacirleri ve 
Ottava konferansı 

in IZMIR, il. A. A. - Şehrimiz itbalit tacirleri bir toplantı yapmışlar-
i dır. Bu toplantıda Oıtava konferanamda ticari ve ııuıai itler hakkında itti
ı haz eclilen kararların memleketimiz ithalatçılannı ne derece ve ne ıelül-
1de mütee11ir edecefi baldmıcla mukarreraıta buluııulmu,ıur. 

le Ottava konferanamda verilen kararlara mukabil tacirlerimizin teapit 
1,.ıedilen vaziyetlerine kartı tedbirler alınmalr üzere iktuat vel<üetine göa-

derilecek mufaual bir rapor ihzar .edilmektedir. 
nı ihracat tacirle<iyle sanayicilerimiz de kendilerini alikadar eden vazi.. 
ik ı!er h•kkmda ayni tekilde hareket edecelderdir, 

.<ıp t 
~ os a 
;Tayyareleri 
18 

~ 

Rufeni B. iyiletti 
ANKARA 11 (Telefonla)

Samsun meb'uıu Ruşeni Beyin 
sıhhi ahvali iyidir, Tehlikeyi ta 

e Bu sabah uçuı tec-

1 

mamıen atlatmıştır. 

_ı,1~riibeleri yapılacak M. Cheron'un 
jlr Amerik:ıclan getiri.imi, olan ilö yol 

· ~aa tayyareai hu aahah Yqilköy tay- projeleri 
\'1 r meydanında birtt uçut tecrübe. p ARiS, 11 A.A. - Parlamento 
Je ı yapacaklardır. Tayyaraler lsıa. mahafili M. Cheron tarafından 
tona! üzerinde biraz dolaıacaklardır. ittihazı derpİf edilen tedbirlerin 
el\u münaaebetle Vali Muhittin B. '- tatbikini büyük bir merak ile bek
,ı-.e gıueteciler tecrübede hazır bulu-

!emekte ve hu tedbirlerin bük\mıe 
tin ekseriyetinin arzularile kabili 
telif olup olmadığı sualini ortaya 
atmaktadır. 

Mesela 1 zmlr mmtalcaımdalô tica
ret odalan , üzüm, incir, tütün pala
mut gibi iıtilıaal ııahalannda bulun
maktadır ayrı ayn kararlar vennek· 
tc, v•kalet .. bu yolda müracaatlerde 
bulunmaktadD'lar. 

1 zmirde ticaret edalan birliği t"!
kil edilecek oluna, odalar ayni ıne
a .. leler etrafmda müıterek kararlar 
vt'l'ttelderdir. 

Orman müdürleri 
arasında tebeddülat 

ANKARA, 9 - Vilayetlerdeki 
orman müdürleri araamda ba:zı 
tebeddülat yapılmışbr. Ankara 
orman müdürü Avni Bey Konya 
orman müdürlüğüne, Konya or
man müdürü Alaettin Bey Anka
ra orman müdürlüğüne, Trabzon 
orman müdürü lbrabim Bey, Ça
nakkale müdürlüiüne, Kaıtamo
nu orman müdürü Hulusi Bey 
Trabzon orman müdürlüğüne, 
Çanakkale orman müdürü Osman 
Bey Adana müdürlüğüne nakle
dilmişlerdir. 

Orman kontrolörleri arasında 
da birçok defi§iklikler yapılnut
tır. Ankara orman kontrolörü Na· 
fi Bey Kaatamonuya, Adan" or
man kontrolörü Veli Bey Ankara 
ya, Antalya orman fen memuru 
Saffet Bey Ankara fidanb~ı fen 
memurluğuna naklolunmuşlardır, 

Seyahat notları Ziraat bankası 
Sincaplar, 15 milyon kilo 
Kuşlar vesaire Buğday aldı 

(Başı 1 inci sahifeden) 

lerler. Bir gÜn kuşlann iltifatına 
bir türlü mazhar olamıyan ıiı•ncm 
bir kadmın asabiyetten hıçkrra 
hıçkıra ailaılığını görmüftÜm. 
Kuılar her nedense bu kadını HU 
memi§ti. 

• " * 
Paria ci&Jarmda, '"An yer'' de, 

güzel yontulmuı lafları, hazin 
kitabeleri, çiçekleri, parmaklığı 
ue bekfilerile bir köpek mezarlı
ğından bana bahaetmiılerdi; Fra• 
nklurt'ta da bir kedi darülaceze
.inin bulunduğunu söylediler. /ki
sini de görmeğe uakit bulamadığı
ma müteeııilim. HayıJan muhab
betinin böyle gÜlünçlüğe kadar 
mübalağa edildiği bu memleket
ler, bütün mahlukahn sarmaf do 
l"f olduğu neıeli bir "Buda" cen
netine benze•·. Franklurt aokak
lanntla Salibi ahmer mekteplerin
de terbiye görmüş köpekler, kör 
dilencilere klauuzluk ederler; ırü
nefte bQflanno haıır ıapka geçi
rilen ue ıerin havalarda da palto 
giydirilen uikarlı u.r aılıhatli bey
girler, kamçı)>la değil, tntlı sözler
le idare edilirler ••• 

Hayuanın böyle inoana dost ya 
pılabiltliği bir memlekette inaan
ların hep güler yüzlü olduğunu; 
heTkesin biribirini edeple oelamla
dıimı; çocukların büyüklere hür
metle yol vn-diğini; ookaklarda 
kavva ue döğüıe hiç teıadül edil
mediğini; bulaaık sarhoı naraları 
İfitilmediğini; halkın birtakım 
hayıriyetkırıcı ayrılıklara tabi ta
tulmaılığını, fimendilerlerde,tram 
uaylarda bİf' fek mevki bulundu
ğunu oe bütün meslek farklarına 
rağmen herkesin ayni rneukide 
ıeyahat edecek kadar karıılıkh 
bir aaygı ta11rdıiını söylfl!r&em aize 
f<JfGCafınıs bir feY aaylemq ol: 

Ahmet HAŞIM 

Vilayetlerin 
Borçları 

(B<lfı 1 inci uılıilede) 

ler, huOllSİ bütçelerinden muallim 
mekteplerine Yardım hiaaeai ola· 
rak aynlmn" icap eden yüzde on 
!ardan Maarif Vekaleti heaabma 
tahakkuk edip te henüz ahnma
mıt olan paralan 1927 mayu -
nuna ka,ıar öd.,yeceklerdir. 

Bu borçtan her sene ne mikda
rmm teaviy si lazım geleceği Da
hiliye, Maliye ve Maarif vekalct
lerince teabit olunacak!D'. Bu borç 
lan ödemiyen Yilayetlerin maliye 
de olan alacaklan horçlarile mah 
ıup edilecektir. Bu paralarla mu 
allim mektepleri teıiaatı tamamla 
nacak ve Ankarada vücude geti
rilmesinde zaruret görülen milli 
kütpbane, müze ve Akademi bina 
lan İnta olunacakbr, 

latanhul vilayeti borçlu deiil
dir. İzmirin borcu 76 hin 756 lira
dır. 

Diğer vilayetlere nazııran borç 
lan kabank olan vilayetler !UD
lardır: 

Aydm, Bahke-ir, Diyarıbekir, 
Gazi Antep, !Cara , Koca.eli, Kon
ya, Kütahya, Malatya, Maıüaa, 
Samsun, Sivas, Yozcat. 

Viliyetler zimmetinde kalan bu 
paralarm yekünu 2 milyon 503 
bin 892 liraya baliğ olmaktadır. 
Layiha mecliste cumarteai giinü 
görüşülecektir. 

(Başı birinci sahifede) 
da zirai iktısat profesörlüğünü 
de yapacak olan mütehassıs M. 
Falge ailesini getirmek üıere 1 

birkaç güne kadar memleketi 
ne gidecek ve martta İ!İnin ba 
ımda bulunacaktır. Enstitüler I 
bu sene zarfıda halen Almanya 
da profesörlül< yapmakta olan 
10 kadar mütehassıs daha temi 
ni için Ziraat vekaletince teşeb 
büsatta bulunulmuştur. 

Ba1Jfar mektebi 
Yüksek Baytar mektebi önü 

müzdeki teşrinievvel ayında An 
karada tedrisata ha!lamış ola 
cakhr. Ziraat, baytar, tabii i 
limler ve zirai san' atlar fakül 
lelerini ihtiva edecek ziraat ena 
titülerinden tabii ilimler fakül 
lesi ayni zamanda İstanbulda 
Orman Meketbi alisine talebe 
yetiştirecektir. Yani mezkôr 
mektebin tahsilinin bir iki sınıf 
lık kısmı bu fakültede hazırla 
nacaktır. 

Adana pamukları 
Ada pamuklarının hastalıklı 

olduklan şayiaları münasebeti 
le bu pamuklann tathiri ehem 
miyetle nazarı dikkate alın 
mış ve Mersinde b;r pamuk tat 
hir müessesesi yapılmasına Ve 
kd.letçe karar verilm~tir. Maki 
neler sipariş edilmek üzeredir. 

Manası 
Anlaşılamadı 

(Bcqı 1 inci sahi/ede) 
Ticaret müdürlüiünde yapb. 

Komiıyon fU neticeye vannq
tır: Esnaf kelimesinin sureti qma 
miyede tarifine imkan yoktur. Ea
naf tabiri muhtelif zamanlarda 
muhtelif manalar ifade ebnittir, 
Bir devirde eanaf addedilen bir 
zümre başka bir devirde bu hu
dut haricinde kalmııtır. 

Yalmz muhakkak olan fQ ki 1 
esnafı şu şartlar dahilinde tavaif 
etmek kabildir: 

1 - Bedeni say ile çallf&Dlar, 
2 - Az sermayesi olanlar. 
3 - Fazla muavini olımyanlar. 
4 - Yükaek bir tahsile ihtiyaç 

göat.enniyen 1'1eri yapanlar. 1 
Komisyon eonafın mukabili olae Ar 

tiaan kelimesini ele almıf ve bu nok
tadan mütalea yürütmü~tür. Ha
mal gibi adali kuvvetle çalıpnlar 
esnaf kelimesi mana ve tumulil 
haricinde kalmaktadır. 

Barzan kabilesi 
rahat durmuyor 

BERUT, 10 - Baidattan ...,. 
rilen malUmata söre, Barzan ha
valisinde yeni kargaşalıklar baıla 
mıf ve bir isyan ha1&öatermittir. 
Barzan kahileaine mensup, efradı 
kuvvetli bir çete Serkeaar mınta
kaaına tecavüz etm~tir. Çete ile 
Irak kuvvetleri arasında bir bu
çuk aa,atlik kanlı bir müaademe 
yapılmııbr. Irak hükGmeti hidi
aeyi ehemmiyetli blakki ettiii İ· 
çin yardımcı kuvvet göndermiıtir. 
Müsademede her iki taraf ta mÜ· 
hlm miktarda yaralı bırakmış, çe
teden 4, Irak askerlerinden 3 kifl 
ölmüıtür. 

---
Eğlence 

Dört mevsim 
1 ._l _K_il_ç.,._ü_k_h_abe_r_ıe_r_] 

* Danu.;arka sefareti baıkatibi 
M. F enaınark dün Kopenhagtall 
!9hrimİze gelmi!fir. 

Miıafirlerinizden dört kişiye 
müıtatil şeklinde birer mukav
va veriyorsunuz. Bu mukavva 
!ardan her birinin üzerine bir 
mevsimin iımi yazılıdır ve mi
ıafirlerinizden bu mukavvalar. 
dan birinin zarfa komnasmı ve 
kapatılmasını rica ediyorsunuz. 
Onlar da kendi aral•ntıda de 
diğiniz gibi yapıyorlar ve ıİll 
hangi mukavvanın zarfa kondu 
ğunu görmüyorsunuz. Sonra 
zarfı alıyorsunuz ve açmadan i
çinde hangi mevsimin ismi ya. 
zıh olduğunu söylüyorsunuz. 
Zarfı açıyorsunuz ve haki
katen bu mukavvada dedi
ğiniz mevsimin iami yazılı çıkı. 
yor. Bu nasıl oluyor? Zarfın 
maaa üzerindeki vaziyetine gö 
re .. Y ukandaki resim hileyi i 
zah etmeğe kafidir. Amudi o
lursa bahar, ufki olursa yaz. sa 
ğa meyilli olursa sonbahar, so 
la meyilli olursa kıt .. 

Yalnız bu oyunu yapmak i
çin dört kişiden bir tanesile ev 
velden konuşmuş olmanız la 
zımdır. Çünkü o zarfa hangi 
mevsimin ismi yazıtı mukavva 

1 
nın konulduğunu bildiği içinı, 1 
zarfı sizin derhal içindekini an 
layacağıız bir tekilde masa üze 
ine koyacaktır. 

KARTPOSTALLAR 

Kart .,.,-tal oyunu- Bir çok 
kart postallar seçiniz. Fakat öy 
le manzara resimleri değil •• 
Hayvan, meyve resimleri gibi. 
Bunlan kanştmnız ve her kese 
bahtına ne çıkarsa bir kart vere 
ceğinizi söyleyiniz ve kart po. 
tallan kapalı olarak her kese 
birer birer tevzi ediniz. Bu o 
yunuDI eğlenceli tarafı tudur: 
Meseli titman bir adama. bir 
çocuk resmi, kaynanaya bir yı 
lan, bir ba9kasma armut, hafif 
beyinliye bir kut isabet edebi
lir, 

En eski dava 

* Erzurum aakeri haataneti 
rontgen mütehaaam binbaıı Nec· 
meddin B. Viyanada kanaerdeıı 
tedavi edilmekte idi. Fakat teda• 
vi için mezuniyetİnİ!l kifi olmadı .. 
ğı Viyanadan bildirilmiıtir. 

Hukuk talebe ce
miyeti kongresi 

Hukuk talebesi cemiyetinden: 13-
1-933 tarihine müıadif cuma cünil 
Aat 14 te Sultan Ahmette Mualliııı
ler Birliiinde fevkali.de kongre ak· 
dedileceiinden bilumum id arka· 
datlarm t"!rifleri ehemmiyetle riel 
olunur. 

Acıklı bir ölüm 
Çanakkale lıoiazı topçu ku· 

mandam merhum Nurettin Paşa· 
nm haremi, riiawnet hnkak mü· 
tavirliii erkinmdan Ekrem Be· 
yin valideai Hüaniye Hanım düll 
ırece rahmeti rahmana intikal et· 
mittir. 

Merhwne üçyüz aenelik bir lr 
tanbul ailesinin aon rükünlerin· 
den hayırperver ve aaliba bir ha· 
nmıdı. Allahtan rufran dileriz. -lRTlHAL 

Şehit Selim Pqa kerimeaı ve •"' 
bit Miralay Ahmet Vefik B. refika•' 
aalihatı niıvandan Afet H. Ef. diiP 
rece nfat etmİf ve merkez Ef. hı!· 

tiraamda aile kabristamna cWnedil• 
miıtir, Mevli mabdumlan mütekait 
Binbaşı Nadir ve Afyonlrarahi.-ı' 

Merkez Kumandam Kaymakam ıtl 
fat Beylerle taalliikabn aahri cem~ 
ibıan buyursun. 

İat. Mr. Kumandanlağı 
Sabnalma kom. ilanları 

Harbiye mektebi ihtiyacı içİJI 
1000 kilo tahan helvası pazar• 
!ıkla aıınacaktır. Pazarlığı J2ı 
1/933 perşembe günü saat Jl 
de Tophanede Merkez Kumaıı 
daolığı Satmalma Koınisyonuıı 
da yapılacaktır. İsteklilerİJI 
belli vaktinde komisyonda h•' 
zır bulunmaları, (427) (146) 

* Kilo 
2500 lspanalı: 
2500 Lahana 
4000 Pırasa 
2000 Kereviz 
1500 Karnabahar 

395 

Harbiye ve merbutu mektel" 
ler ihtiyacı için yukarda yaııb 
bet kalem ıebze pazarlıkla s•• 
tın alınacaktır. Pazarlığı 12 
1/933 perşembe günü saat ti 
de Tophanede Merkez kumaıt' 
danlığı aabnalma komisyorıuır 
da icn, lalm•caktır. lsteJdile
rin belli vaktinde komisyonds 
hazır bulunmaları. 

(428) (t47l 
396 

• • • 
ı0ıaca.klar ve arzu edenler ıchir il
ı:nerinde bir tayyare cezintiai yapa 

)1 laklardır. Vali Muhittin B. bilhassa 
~~. çnıak ıırzuıunu izhar etmiıtir. 
P1 Ankanı-lıtanhul hatbna tahııiı &

~ti)en bu tayyarelerin yarmdan itiba-

Aşılacak ilk merhale, M. Che
ron'un projelerinin kabine tara
fından kat'i surette kabulü koy· 

Tayyare taarruzuna karıı kullanılan müdafaa silAhlarındaa 

Bir dava ne kadar uzun süre 
bilir? Romııoyada hala rüyet e 
dilmekte olan bir dava bu hu
susta bir rekor teıJcil etmekte-

Dikim e-vi ihtiyacı için soO 
metre çuha pazarlıkla satm !~ 
nacaktır. PazarlığI 14/1/9,,., 
cumartesi günü saat 11 de T o9 
hanede Meric:ez kumandanlığı 
Satınalma komisyonunda icrl 
kılınacakt'ır. isteklilerin tartııf 
nıe ve ümuDe$ini görmek içil' 
sabah saat 9 dan 10 a k•d•' 
her gün pazarlığa giritecekle
rin belli vakitte komisyonclf 
hazır bulunmaları (432) (1611 

' IJ\ın muntazam Hfer)ere batlamuı 
ahtemeldir. Tayyarelerle !İmdilik 

•if''}osta nakledilecektir, yolcu nakliya
ıL -na ba müddet aonra tıa.laruıcakbr. 
.;, • 

"' Fır a vilayet 
1 " \ ongre•i 

ırYarıa topfantyor, hazır-

a /ıklar bitti 

C. H. Fırkası lıtanbul vilayet 

1
1ngresi yann toplanacakbr. Kong

a ı hazrrl klan tamamen ikmal edil-
k. eı;ştir. Kaza kongrderinin zahltlan 
\Jr · ve tıuıılf edilmiştir, 
-tr 
;riOzümciilük müte-

ı .~ hassısı vefat etti 
,ıl. IZMIR, 11. A. A. - Ziraat VeU 

t btinin lzmirde üzümcühik mutabu
J ~ ı olarak ~brmakta old11ğu A· 
1 ,Lerikalı mntabauıa M. Nogwet, 
ıtslP durgunluğundan ölmüştür. 

~ ... 
i,. 
. ez 

ytar umum müdü
rünün teftiıleri 

ANKARA 11 (Telefonla)

. ,ır raat Vekaleti baytar um"m 
1,n ud· rü Sııbri Beyle yeni veba 

ıımı bl.-lmuş olan bakteriyo
ı,: g baytar Süreyya Bey tetkik 
~ e teftiş icin Sivua gitmisler-

fi yetidir. j 
M. Ch<>ron'un projelerinjn kesi

lip hudanılma1111a veya tadil edil 
mP.aine muvafakat etmekten ise 
istifayı tercih edeceği aöylenmek 
.tedir. 

Kolom biya - Peroa 
ihtilafı 

BUENOS AIRES, 11 A.A. -
Kolombiya'dan ge'en haberlere 
göre kolombiya-Perou arasında 

pek yalunda bir ihtilaf çıkması · 
muhakkak gibidir. 

Alman bütçe•I 
BERLİN, 11 A.A. - Volff A· 

janaı bildiriyor: Maliye nazırı, 

Reichatag mecliai bütçe enciime
ninde aöylediği lıir nutukta 1932 
mali senesine ait umumi Yergi talı 
ailabncla ve cümrük varidatında 

görülen noksam 800,000,000 reİ· 
cbamark olarak tahmin etmiıtir. 

Nazır bundan dolayı 932 mali ae· 
nıinin alelade bütçeye ait olmak 
Üzere hirhuçuk milyarlık bir açık· 
la kapanmaaı muhtemel olduğunu 
da aöylemistir. ı 

M. Bouisson, tekrar 
• 

reıs 

PARIS, 11 - M. Boaiaaon, re
ye i~tirak eden 462 azadan 401 
irinin vermiş oldukları reyle mrb' I 
uıan meclİ8İ reiıliğine intihap c
c!.ilmi~tir. 

11u aletlerle taarruza gelen tuygarelerln uzaktan sesleri işitilmektedir. Japon 
ord11sunun tlanfurlde kulfendıqı yeni harp silAlılarından 

dir. Bu dava ta 1307 aenes.inde 
ba9lamı9tır. O sene içinde Pel
diora 9ehrinde sari bir hastalık 
çıkmıt ve ahalisi afetin sonu 
nu beklemek için dağlara çekil 
mitlerdir. Bilahara evlerine 
dönmek istedikleri zaman, her 
tarafın yabancı aileler tarfın-
dan ifgal edilmiş olduğunu gör 1 latanhul icra hikimlifinden: Al• 
müflerdir. Yeni gelenler, şeh caklı: E. Bivas ve türekisı tirkcıiıı' 
rin terkedilmiş olduğunu iddia 300 lira matliil>undan dolayi AY'

1 

ederek, yerlettil<leri yerden çık zade Nazmi ve Mambtumları tirl<ııl' 
mak istememişlerdir. Evlerin aleyhine vat.i takip hulmkuna edil~ 
eski sahipleri, mallarına cebren itiraz üzerine tetkik maciiace bil 
tesahüp edecdc derecede kuv- tetkik 300 liranın fııizi ni:ıamiıi -' 
vetli olmadıklan için, mahke maırafı nazan dikkate almmak iiıt' 
meye müracaatla dava açmıı- 16-11-932 tarihinde gıyaben borçl~ 
lrdır. Bu dava hali devam et Ayaz. Zade Nazmi ve mahtu,,,ı.ı' 
mekteclir. O adamlar ölmütleT, ıirketi itirazının kat'iyyen refin• 111 
fakat dava nesilden nesle inn. rar verilmi! ve nıezkiir firketin i"' 

1 
kal etmiştir, Demek ki altı yüz metgiılu meçhul hulunmuı olınaı.11 
yirmi beş seneden beri bili tebliğ makamına kaim olmak ii~ 
mahkeme bu hususta bir karar keyfiyet on beş cün müddetle il•' 
verememiştir, olunur. 

Duvar inşa ve tamiri ilanı 
Karaağaç Müe•sesatından: 
Ke§if bedeli 3988,67 lira olan paymahalli duvarlannm yaP'

1 

ması kapalı zarf uaulile ve yirmi gün müddetle müı:ııak .. •1' 
konulmuıtur. Münakasaya heyeti fenniye mimari tubes'ndııı' 
ehliyet vesikası alanlar iştirak edebilirler. ihale 22/1 /933 p~~ 
gÜ'Jlü saat 14 te müessesede yapılacaktır. Münakasaya ittır• 
ea'ecekler teklif eyliyecekleri bedelin yüzde yedi buçuğu pİ$1ı" 
tNıde teminat akçesini makbuz veya mektup olarak vereceldel' 

dir. Kqfi görmek ve aartnamesini almak için müdiriyete ;:;:; 

caat etlilecektir. 1 
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PERŞEMBE 

Dünkü Albncı Keşidede Kazanan a ala 
----- -·- • 

Karilerimizin ikramiye, mükafat ve amorti eri Beyazıtta ve F tihte 
· Okçular başında Yeni İkbal gişesinde derhal tediy..... edilec 
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1'88 
350 
sa 
tı8 

823 
fl!)3 

1t7 
7!>S 
T7I 
780 
'lt.9 
32! 
ll1S 
&32 
924 
Mt 

S007 
711 

ıc.a 

232 
274 
35S 
37f ,. 

~b4 
428 
484 
507 
509 
512 
529 -
547 
&MI 
869 
726 
68S 

ı.:s• 
473 

Lira 
200 
100 
200 
100 
200 
2t0 
100 
100 
200 

1000 
100 
200 
200 
100 
00 

100 
ıooo 
1600 

200 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
ıoo 

100 
100 
200 

1000 
100 
100 
100 

• 100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
zoo 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 

No. 
QY.IO 

68 
14 

Jll4 
lt4 
174 
Ji8 
201 
aıı 

333 
171 -631 
146 
182 -741 
T1 
832 
841 
897 
948 
962 

70f11 
242 
144 
385 
iti 
as 
1127 
541 
IS) 

191 
600 
eıa 

8S6 
809 

8040 
6S 

114 
120 
134 
149 
285 
29lt 
456 

732 
778 
647 .. 
791 
812 
83Z 
149 
881 
942 
968 

9111 
168 
326 

450 
478 
6611 
742 

Lira_ No. 
200 815 
200 852 
100 853 

1000 857 
100110099 
100 503 
100 508 
100 544 

llOOOO 566 
200 680 
100 633 
200 663 
100 664 
200 199 
100 89S 
zoo ll04 
100 964 
100 989 
100 98S 
zoo 11026 
100 71 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ıoo 

100 
100 
100 

1000 
100 
200 
100 
too 
100 
200 
200 

1000 
tOOO 
100 
100 
·100 

~ 100 
100 
100 
100 
IOO 
100-
100 
100 
100 
100 
100 
200 

118 
139 
168 
206 
237 
312 
380 
390 
402 
526 
628 
60l 
637 
771 
812 
849 
839 
853 
t&Z 

1202& 
108 
16$ 
216 
224 
368 • 

694 
601 
614 
6'1S 
698 
m 
752 
891 
908 
954 

Lira No. 
200 636 
100 710 
100 743 
200 919 
100 14050 
108 55 
·ıoo 7S 
200 78 
100 M 
200 lU 
l()(l 139 
100 153 
100 154 
100 169 

1500 192 
100 301 
100 380 

1000 444 
100 535 
100 1182 
200 811 

1000 824 
100 888 
100 278 
100 803 
100 948 
200 982 
100 989 
100 ll04S 
100 M 
200 fr1 
100 149 
200 174 
100 288 

1000 .., 
200 l9IJ 
200 S37 
100 507 
100 118 
100 148 
200 584 
100 1197 
ıoo 751 
100 787 
lt-!l 1128 
ıoo 863 
100 990 

1500 16036 
100 123 
100 1611 
100 264 
200 298 
200 318 
100 S6S 
100 430 
100 480 
100 1128 
100 812 
100 829 
100 848 
ıoo 739 
100 841 
100 845 
100 149 
100 17035 

Lira 
100 
100 
100 
100 
100 
ıoo 

100 
lC-3 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

• 100 
100 
Jo.1 
100 
200 
200 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10() 

lOO 
100 

1000 
100 
100 
100 
.200 
200 
100 
100 
100 
100 
ıoo 

teli 
200 
t'JO 
IOO 
100 
100 
100 
200 

No. 
1zs 
151 
170 
36Z 
375 
422 
447 
460 
551 
978 
594 
1195 
656 

18026 
433 
499 
513 
652 
S8S 
835 
651 
70S 
731 
197 
199 
t?.8 
938 
197 

lll06!J 
110 
123 
2ıt 

2SS 
410 
4ff 
481 
439 
499 
613 
524 
698 
850 
702 
153 
758 
828 
907 
923 
941 

Z0017 
128 
182 
191 
201 
26Z 
314 
315 
385 
414 
473 
492 
702 
723 

Lira 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
ıoo 

200 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 
200 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
109 
100 
100 
100 

JOOO 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
200 
100 
200 
100 

3000 
100 
100 
100 
100 

1000 
200 
uıo 

100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 

No. 
789 
792 
817 
~ 
937 

21029 
53 

"33 
458 
485 
515 
538 
578 
590 
860 
670 
821. 

22018 
u-
61 
Sil 
70 

10& 
148 
180 
190 
202 
2SS 
4S6 
821 
155 
ll6S .. 
881 
864 
946 
981 

23012 
77 

254 
2S9 
288 
278 
302 
313 
3JS 
350 
378 
842 
648 -819 
1135 
836 
1157 
949 
990 

24011 
131 
28.1 
269 
298 
344 

Lira 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
200 
100 
100 

1500 
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100 
100 
100 
100 

uoo 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
ıoo 

100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

3C)')O 

No. 
466 
bı2 

666 
673 
6n 
686 
72'> 
810 
8T1 
929 
934 

2$001 
31 
'!./ 

103 
223 
233 
us 
321 
492 
499 
502 
802 
f03 
631 
643 
fr1'J 
708 
&40 
856 
ssı 

889 
946 
951 
9721 

28013 
30 
58 

123 
121 
ısı 

293 
314 
394 
428 
544 
673 
62A 
8111 
850 

27099 
191 
349 
421 
460 
514 
618 
819 
672 
858 
900 
907 

2802& 
30 
89 
72 

Lira No. 
100 169 
200 190 
200 325 
100 506 
100 573 
100 841) 
100 Gô3 
200 678 
200 750 

3000 754 
100 793 
100 1143 
100 856 
1001 968 
100 976 
100 29066 
100 79 
100 ıoı 

200 18!1 
100 ~ 
100 ~ 
100 388 
100 533-
100 643 
200 806 
100 671 
200 710 
100 721 
100 730 
200 732 
100 738 
100 777 
100 842 
100 887 
200 985" 
100' 30038 
100 60 
100 172 
200 283 
100 304 

ıı;oo 332 
1600 338 

100 351 
100 360 
100 444 
100 486 
100 S6S 
200 570 
100 781 
200 783 
ıoo m 
100 828 
100 938 
100 969 
100 31034 
100 61 
100 fr1 
100 101 
100 138 
100 168 
100 300 
100 301 . 
100 398 
100 428 
100 615 
201> 741 

Lira No. 
100 934 
100 949 
100 32045 
100 1S 
200 104 
100 157 
100 159 
100 178 
100 25Z 
100 317 
100 333 
rno 382 

1600 408 
100 490 
200 570 
100 68Z 
200 603 
100 816 
200 650 

1000 661 
100 722 
200 757 
100 759 
100 760 

100 836 
100 895 
200 942 
200' 33020 
200 47 
200 63 
200 139 
100 176 
100 uıo 

100 215 
100 298 
100 376 
100 393 
100 440 
100 Sl3 
100 714 
100 824 
100 900 
100 962 
too 34047 
100 154 
100 169 
100 211 
100 226 

200 333 
100 340 
100 439 
100 482 
200 742 
200 760 
100 81.'6 
200 993 
100 994. 
100 31S04l 
200 129 ,' 
100 162 

1000 205 
200 123 
100 349 
100 360 
100 
100 

Lira No. 
200 591 

100 600 
100 646 
200 6411 
100 753 
100 30 
200 947 
100 36007 
100 
100 
200 
ICO 
100 
100 
200 
200 
ıoo 

100 

1001 
ıoo 

:ı 
100' 
100 
200 
200 
200 
2:0 
200 
100 
100 
100 
200 
100 

1500 
ıoo 

200 
100 
100 
100 
100 
100 
ıoo 

200 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
ıoo 

200 
100 
100 
100 
100 
ıoo 

125 
137 
147 
157 
238 
301 
455 
482 
561 
618 
707 
888 
882 
837 
901 
909 
944 
9SS 

37142 
188 
172 
118 
180 
220 
3JQ 
315 
445 
548 
604 
614 
629 
681 
721 
760 
790 
S23 
841 
891 
902 
973 

S806S 
78 

119 
249 
263 
aoı 

340 
403 
431 
438 
619 
543 

Lira 
100 

3G'JO 
100 
100 
100 
100 

200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
2CO 
200 

2001 
100 

1000 
100 
200 

1000 
100 
100 
100 
IOO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 

1600 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
20I 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 

1000 
1000 

20000 
100 
too 
100 
100 
100 
100 

No. 
95$ 

30009 
18 

103 
126 
182 

273 
299 
J05 
344 
393 
480 
624 
720 
801 
802 
829 
842 
866 
911 

400ll 
29 
52 
84 
89 

t91 

159 
S8i 
529 
576 
660 
668 
811 
876 
880 
980 
985 

41067 
1os 
117 
144 
248 
280 
341 
381) 

393 
578 
&96 ..,. 
805 
827 
831 
856 
913 
924 
930 
931 
93S 
14& 
946 

42003 
81 

114 
155 
213 
250 

Lira 
100 
100 
zoo 
100 
lOU 
zoo 
200 
100 

1600 
100 

soooo 
100 
200 
100 
100 
%00 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
200 
200 
209 
100 
100 
100 
100 
100 
tOO 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
tOO 
JOO 

1000 
100 
100 
100 
100 

No. 
347 
362 
3l'1 
413 
42li 
480 
568 
659 
603 
616 
674 
732 

922 
931 

43119 
162 

379 
458 
608 
539 
SS4 
5S5 
899 
713 
842 
936 
962 
99S 

44190 
253 
401 
410 
413 
497 
643 
544 
S8G 
833 
631 
810 
841 
89S 
111 4 
931 
973 
994 

4IO:M 
49 

• 140 
693 
flf1 
m 
720 
791 

48090 
184 
184 
2S2 • 
304 
31'1' 

Lira 

ıw 

100 
200 
100 
100 
00 

100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
%00 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
1-00 
100 
100 
200 
100 

No. 
691 
962 
998 

47002 
1 
188 
23l 
26ô 
216 
382 
492 
555 
630 
719 
810 
888 
948 
956 

48023 
33 
54 

102 
137 
207 
3f'!I 

90 
59 

100 464 
lSOO 123 
100 
200 109 
100 T74 
ısoo ıııos 
100 815 

'5000 930 
100 917 

lEOO 981 
200 49017 
100 49 
100 178 
100 182 
100 186 
100 206 
100 211 
100 294 
100 3.'\R 
100 399 
1QO 472 
100 4119 
200 496 
100 532 
100 578 
100 812 
100 6'18 
200 708 
200 808 
100 soı!t 
ıoo 8fl0 
100 906 
100 
100 
200 
100 
100 
100 

Lira 
100 
2CO 
100 
200 
100 
200 
1eo 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 

1500 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
IOCI 
200 
1 J 
100 
100 
100 
100 
ıor. 

100 
100 
100 
100 
100 
200 
:oo 
100 
200 

1000 
5000 

100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 

too 
100 
200 
100 
200 

13029 
37 
41 

102 
172 
228 
228 
307 
319 
605 
540 

2001 78 
5000 113 3000 

100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
ıoo 

200 
200 
ıoo 
100 
200 
100 
100 134 

843 
ese 
881 
709 
'13S 
783 
844 2n 

1600 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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Ankara cad~ı Cajialoğlu yokuşu No. 42 

OSMANLI ~ANKASI 
st T ........... el 1932 tarilundeld IMli 9Ui7et 

MEVCUDAT VI. MATLOBAT 

ftı..,, aentıdeılıııUt tea..,... tmfep flClll11 ı 
l<.aada Te BaalreL.,.da -l ....ıu.ıt 
l.ıaa \'acleU a....ı.r .,. röpor'-
l'alııil olunacak aenetJer 
Ciııdaı.da -•t Kı,mıtllr 
~ ........... aril .. 
.Reı.ü. m·b•'Uadı an ' 
K-..ı tarildle "'-" .... 
Cam -1aı1 ..ıı. .. ..tıiln 
t.liit.el errilıc 

1,.._ 1- P. 
--

., ...... 1.000.000 - -
3.884Jl20 19 -

635.186 12 t 
.949.080 ıs a 

ı.686 1166 8 9 
4.733.491 14 11 
l.79U60 ı 9 
1.015.487 - a 

660.03t 1 9 
163.879 - 9 -----

26.324.781 ıs 10 -----
Iıterlla Ş. P. 

~· 10 000.000 - -
~-......ef dPiJi - lktce ifntıı edil• ı.tlJat .q..ı 1.250.000 - -
M_e~kii .t~.ul": lıukman baıılı:notı. 361.729 ıs ı 
Cö.üldu~üıade öde--. llWt1er .,. ....... •-eder 2S7.871 13 T 
Macafdı b-br ~ • • U.129.857 13 4 
V ad li boıoolar " heealıi aıriler l .924.698 9 2 
IC.buDer J.OIS.487 - & 
'tiwerrlk ass.ın s a 

İstanbul Deniz Ticaret 
Müdürlüğünden: 

Köprü inşaatı münakasası 

Nafıa Vekaletinden: 1 Bill -myet. •azif•ine devam etmiyen İ•taıabul Limaııı 
.aıemurlarmdaıı Ragıp efendinin bet gün zarfında •uifeaiııe a,,_ 
aet etmediği t.kdirde miiatafi addeclileceii il~n olunur. (122) 

Gazi Antep nlayeriode Besni - Adıyaman yol~ 
22 inci 1ôlometreainde İDfa edilecek "3s31.00" snetN a

l!lbnkl Gçündl ic:nııgıd..ı 8Jr 
lıorcua tmüni için ....Iıcuz Ye para· 

çıklıAmıla betonarme "Cöbu" ldlprüıünüa İlllıfa&tl kapalı ad 

1 

V çunı 12 Kiou u 
lıtanıı.1 Oçiilıci icra ..._du- uaulile münak&&aya kanubnuttur. p 

tundan: 6 Kadın çorap, 4 erkek çe O) Ur d rşem 
rap, s çorap kenan. 20 er1ı:• çor-. Köprüniln ketif bedeli (6500 a ır :ra çenilmui mukarrw 70 ada ıu.. 

Nlle TophaılMde l..iilecilerde 17 w- konç. 8 dil& erir.ok SoraP laıoç, 9 '- Miinakaaa J Şubat 933 tarihine müaııdif ~ . rüni1 giaü ak...,.. harek~e Zo 
br erkek çorap, 6 .iakar kaclm. ço- aaat 14 te Nafia Vekaletinde ppılacaktır. Münakasaya ıittıcek dak, ln~lu, Ayıııacik, Sam maralı mat- itti..ıiııdeki -

--wtwwww www fle 18-1~ ta
rihinde aaat 9 ılaa 1(),30 ı...ı.r aab
lacaktır. Taliplerin -h·Uiaıle -. 
......... mürKaatı.n İÜ o1-. 

rap, 4 erkdı: çorap makineleri 16- . ki .. -el Yollar U- Onlu. Gmıaon, Tnbzon, 
J.933 tarihine ınüaadif Puaıteai si lerin ehliyeti fenniye vesıkalarını H z sun ~· • .. .. - " Rize) ,. aüınet 
nü aaat 9 1/2 deta 10 1/2 bclar Su&- mum Müdürlüiüne •e teklif mektuplannı mlinaka~ ~~~ .. ilet edecektir. 
tan H '"°" 63 -aı. fOl'&ll 14 e kadar Nafaa Vek;leti mibtetarlıl- nrmeleri .-1111<w-. Fazı. tafai t ;..;.. Sirtıı 
fabribamda birinci aıçık artbrma .. -.-
reti7le aablacafınclan talip olan1arm Talipler _..lreea .,,.nJam 111ırm.& as- Nafia Vekaleti T~d lıaernclalci wntalı 

lstanbuı birinci iflia menwrluiwı nkt.i ınuan•ık ı..- lıulıuıaaık YoUar Umum MüclGrliJG-, 1auaıbul, hmir ,,.. Cul Antep ,. muracaat. Tel: 
2151

S. 

dan: Müflis Sebetay H:ıyim efendi· meaıunuaa müracaatları ilin olunur. bqmübeadiaJiJderia 1Dlirecaa& ... ebilirl•, 
'T• aıt olup Beyotlunda Tepelıqmda -----------·' MW-•hH .,,.nJam "S" lln IDUkabilinde Nafia Ve141eti Le ı 
Amerikan w_..._; ı.arı ..... c1a 1 ___ .__. _._..__. --"·• L!-'--' --- ı.-.ı· "'·'--
.,alıi Paııdazopolos L--~ 1 --·- ·----- wı, .,...._. __ MGdürlüfiadea ff mrzlcOr TIUyetler bııımii -·•u.ıuorin 

._.,,..... - ticaret daireoindea: Galata Mum!aa- ·- {17) 
:!'~ depo edilmiı olu nıobilya ve .. aobtı Sil No. da A. Mandetu .. cleo Nim ı!ıhilirler. 
etJanm ikinci arttırmaaı 14 K. aaai feııclinin hiıniJ bulunduiu .,. Lail 1-----------------------1 
933 eurıııart...ı SÜnii aaat ondan iti. Try•tiııo laımpanyaımdaaı 4-6-9» 
lıerea icra eclileceiioı.t• taliı' in tarihinde ıı1w n Viyw .,........ 
milracutlan ilia olunun. .... yedinci aefaoile .....,.ı eclee 

7468 No • .,. M. C. O. mulıııJı -
tıtaııbul Oçüacil icra M-arlu- dara 158 kilo sildetinddci ebonit "" 

faıwlaiu Paraya çeTrilmnine karar fldı Ye _,......,.,. muhteft sü-'iik 
.,,..;ı 94 beJsir lmnetinde tııı.r- .m- .. ,.; ~-lııahai
tüetı lammn bir deniz motona Uo.ka le iptaline ........ talep edilmlt -
panmda 43 No. lu deiirmenci zade kU.. ordinonun kimin ,...dinde İM 4S 
Hacı lımail Halda .,. Fuat Beyler ııün zarfında mahkemeye ibnaz,.. 
....P.ımda 17-1-933 Alı pnüne Ye ibraz edilmediil takdirde iptal 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

SEYRISEF AIN 

DEMiR 

26.324..781 15 10 müaadif aat 10-11 de birinci açık edileceği lüzumunun eazete ile ilim 

~" ııııümmHi •eçhile puarldda 560 adet Damıca 
na almacaktır. Bu Damacanalann bedeli 13502 numaralı karar
uşme ahkamına tevfikan Türle paru1 olarak lıtuıbulda Merkez 
Cümhuriyet Bankaıma yatanlacak •e müteahhit yerli mahıulit 
ve mamulatımızdan ihracat yaphğma dair vesika gösterdikçe 

bankaca iıtihkakı tesviye edilecektir. Taliplerin tartname •e 
nümuneyi gördükten aonra pazarlığa ittirak etmek içia yüzde 
7 !J temi.net akçelerini bamileo 23/l /933 pazartesi günü aaat 
14 te Galatada Alım aatmı komisyonuna müracaatları. (81) 

idareye lüzuma olan 
ton Lomur Hç, (4()) 
adi aaç, (5) ton bak'a 
aaç, (10) ton kllıebent. 
ton Lama, (3) ton y 
yu•arlak Lıoıa, (5) ton 
mir çul:uk 14·1-933 
mırtesi at 1 S te la 
olarak açık kırdırma11 
pılacıkhr. Teminat lS -- ı- suretiyle aatılac:aktır. Ta- - malılı:emec:e karar v•ilmiı oldu-

Kayuda muYftfık oldufw tudllı: olnnur .. _ • lip olanlarm mahallinde hazır bulu ğundan bennacibi karan mahk-
Umuml Mudıır 'Maavim j nacak m muruna müracaatlan ilin keyfiyet ticaret kanununun maddei 

A H. REIO olaaur. , mahsusa .. mucibince ilan olunur 
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Kadı köy Dairesinden: İbrahim Ağaya dökülmüt takriben 

1500 araba çöp ile Mayıs 933 gayesine kadar dökülecek takriben 
~ 

j K. O. Kıt'at ve miiesaesatı 
hayvanatı ihtiyacı için pazar
lıkla satın alınacak olan 
(60,500) kilo saman hakkında 
talibi tarafından teklif edilen 
fiat komisyonca pahalı görül
düğünden ihalesi 14/ 1/ 933 cu
martesi günü ıaat 15 e talik e
dilmittir. Taliplerin ıartname
sini görmek üzere her gün ve 
pazarlığa ittirak için o gün ve 
vaktinden evvel F ındıklıa'a Sa. 
Al. Komisyonuna müracaatla-

1850 araba çöp açık artıtrma ile aatılacağmdan talip olanların 
"· (10) (151) 

399 
u 26/ 1/ 1133 Per,embe günü saat 14 te Daire Enciimenine müra- • • • 

; , ... 
~ 
• 

caatları. (158) 

.. 
Istanbul Ziraat 

Bankasından: 
1470 numaraL r.iraı kredi kooperatif eri kınun ve run:I 

gazetenin 25-10-930 tarihli ve 1630 numaralı nlishas,nda 
münteşir esu mukavelename ahkimma tevfilcan teık il 
edilen gayri mahdut mea'u'.iyetli köy (Dudullu - Çekme) 
zirai kredi kooperatifi l:u kere lktıaat vekaletince tasdik 
ve Üsküdar ikinci Noterliğince tescil edilmiı olmakla mez
kür lronneratil'h re•m•n t••el<kü'ü ;lan nlu-u•. (157) 

Safranbolu'daki kıtaat ihti
yacı için satın all'll&cak 80,000 
kilo un kapalı zarfla münakasa 
ya konulmuştur. İhalesi 1 Şu
bat 933 Çarşamba günü saat 
14 tedir. Şartnamesini görmek 
için mahalli mezkür Satme.lma 
Komisyonuna müracaataları. 

(3004) (152) 

" . . 
Kayıeride bulunan kıtaat ib 

tiyacı için 300,000 kilo ekmek 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 4/2/ 933 cumar 
teıi günü ıaat 14 t'ecl~r. Talip
lerin tartnamesini görmek üze 
re her gün ve münakaıaya işti 
rak için o gün vaktin®n evvel 
Kayıeride komisyona müraca
atları. (3005) <163) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

t Onclk Vakıf Han lstanbul 

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

Türkiye lı Bankası tarafından teıkil olunmu,tur. İdare meclisi ve 
müdürler heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirket;dir. Türkiyenin her tarafında (200) il geçen 
acentalarmm hepsi Türktür. Türkiyenln en mühim müesseselerinin ve 

bankalarımn sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
IİıtortaJar.m en iyi ıeraiUo yapar. Hasar -:ukuunda zararlan ıilr' at ve kolaylıkl.a 6dor. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefona fst. 20531 

Bol, Fakat biil 
İpekli bir kumaşı tetkik ederken nazari 
dikkate alınacak mühim nokta budur 

IPEKİŞ'in Sultanhamam'ında açılan 
Jatanbul mağazasının elektrik terti

batı bu esasa göre yapılmııtır. 

Burada gözleri kumaşların rengini ve 
nev'ini farketmiyecek derecede alan 

kuvvetli, ters hiç bir ışık yoktur. 
! . ' • ·l~~ . . ' . 

KUVVET iÇiN 
Emulsıon SCOTT mlbtahzınnın ber 

damlasında, e'laicenin taıekknJQ için muk
tezi tuzları ve uzviyetin faaliyeti için il-

i 
z iDi gayri aıhfarik vitaminleri mHcuttur. 

Her glln muntazaman bir kaç kıflk 
abndıkta vücudu takviye ve nezleyi, 
ökı!lrllğil ve bilhassa çocuk butalık-

ı 

larınırı önll alınmıt olur. 
O halde hakiki fmulaion Scott mlla

tahzannı mu1irren iste;iniz. 
EMULSlON SCOTT 

1 "' 12 

'Karaagaç müessesahndan: 

F eshane ve Hereke 
TTA iYELE 

1 

Keıif bedeli 1494 lira 70 kurut olan et aatıı salonu damın
daki etemitlerin kaldmlarak orarun galvaniz olu.klu saçla örtül
meti kapalı :ı:arf uıulile ve yirmi giin müddetle münakasaya kon : 

! muttur. !hale 22-1-933 pazar günü saat 11 de müessesede yapı 
1 

1 lacaktır. lttiralt edeceklerin belediye heyeti fenniyeaiııden alın 

il ınış ehliyet •eaikas~ ve teklif edecekleri bedelin yüzd~ yedi bu : 
çuğu nisbetinde teıaınat makbuz veya mektubunu teklıf zarfına ' 
koyarak meskôr günde müeaıeıeye teslim eylemeleri ve keşif 
evrakını tetkik ve tartnameyi müdiriyetteu almalan lizmıdır. 

Safi yün, güzel 
renkli, ucuz 
ve dayanıklı -

-

(6995) __________________________________ _;:,286 

1 E-vkaf müdiriyeti ilanları 1 
Alemdai• civarında Evkafı mülhakadan Sofi Hayrettin çift 

liğinin tarihi tesliminden itibaren üç senelik icarı yeniden müza
yedeye koulınuttur. Talipnlerin 16-1-933 tarihine müıadif pa
zartesi günü ıaat on bete kadar lıtanbul Evkaf müdiriyetinde 
Orman ve Arazi kalemine müracaatları. · (6796) 
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Kiralık Hane ve Dükkan 
Beşiktat Akaratı Vakfiye idaresinden: 

B01ikta9ta Akaretlerde 95 numaralı hane ile 7, 1 l, 2(), 28, 44 
numaralı dükkinlar birer sene müddetle kiraya ftrileceiinden 
kinunuevvelin yirmi yedinci ıalı gününden itibaren yirmi ııün 

müddetle müzayedeyo vazedilmiştir. Talip olanlann kinunuaa

ninin on sekizinci çarıamba günü aaat on üçe kadar mahalli 
mezk\ırda 54 numarada mütevelli kaymakamlığına ve yevmi 

mezkürun .. al on üçünden on betine kadar lıtanbul Evkaf Mü
diriyetinde ldare Encümenine müracaatları. (6830) 

lstanbul ve Trakya 
Şeker F abri aları 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

A l,pullu §'eker fabrikasıııın 
İstanbul depolarından kris_ 
tal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene hin kilodan ek_ 
sik olmamak üzere sablır. 

Kristal Toz, kilos 
36,1s kuruı 

Taşradan vuku 
siparişler yüzde yirmisi pe_ 
şin ve mütebakisi bam le 
senedi mukabilinde öden_ 
mek üzere derhal gönderi. 
lir. Depodan itibaren bil_ 
cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. üşteri 

isterse si or a e 

Adres: lstanbul, 
Bahçekapı 4 Üncü 
Vakıf han 4 Üncü 
kat, Telgraf a -
resi: lstanbul Şe-

ker - Telefon: 
24470-79 
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Çorum Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüğünden: 
31-10-932 tarihinde münakasaya konulan 250 lira 95 kuru, 

bedelli Rootken cerrahı ııöz laburatuvar ali.tile 1083 lira 45 ku
rut bedeli muhammeııeli eczayi kimyeviyeye talip zuhur etme
diiinc:len münakaaasımn 31-12-932 tarihinden itibaren bir ay da
ha temdit edilmittir. Müddeti hitamında ihalei kat'iyeıi Çorum 
encümeni daimi kaleminde icra kılınacağından bu hususta tafsi
lat almak üzere Çorum ve latanhul Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüklerine m(iracaatlan ilin olunur. (6800) 

Su deposu tamiri ilanı 
Karaağaç Müessesatından: 
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lıtanbul'da: Babçekapı'da 

Beyoğlu'ndaı latikliJ caddesinde 

Ankarada Çocuk sarayı caddesinde 

Böyle derin ve rahat bir uyku yalnız 
Feshane ve Hereke battaniyeleri 

altında nasip olur. 

Ketif bedeli 2061 lira olan mezbaha ıu deposunun tamiri 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf uıulile münakasaya konulmu' 
tur. lhale 25 Kanunusani 933 çarf&mba günü saat 14 te müeı· 
ıesede yapılacaktır. Mün.akaıaya iıtirak edecekler teklif ede
celaeri fiatm yüzde yedi ltuçuiu nisbetinde teminat akçesini 
makbuz veya mektup suretinde teklif mektuplarına leffedecek· 
ler ve bu itin ehli olduklarına dair Belediye Heyeti Fenniyeai 

----------------------..;;4.;..7 betonarme ıubeıinden alacaldan vesikayı mektuba koyacaklar

Öksürenıere Katran Hakkı Ekrem 
9 

dır. Keşif evrakım görmek ve ıartnameyi almak istiyenlerin 
müdiriyete müracaatları lizundır. (6898) 
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