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Sahip \"e Ba§muharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdüril 
ETEM iZZET 

Şeker 
Fabrikaları 1Gazi Hz.nin 
Türkiyede teker 
meselesi kökün
den hallediliyor 

Siir Meb'uıu: MAHMUT 

Türkiyede ,eker yetittirmek 

1 fikri; bundan bir kaç ıene ev
vel hayal mahiyetinden ileri 

1 
r~en;ıezdi. inkılap Türkiyeei
mn bır çok sahalarda yaptığı • 
§eyler. hayali hakikate çevir- ı 
mekten başka bir şey değildir. 
Trakyada bir fabrika kurmak 
kararı henüz tasavvur aahaam. 
da idi. O tarihte Tiryeate' de 
bulwıuyoı-dum. Tesadüf, 1'eııi 
ı.'iyük bir şeker müeueseainin 
sabibile görüştürdü. Bir kon-
feransta tanıdığım bu zat· 1 

kırk seneden beri it '1eıniud; 
çalıımıı, senelerden beri de 
Tiryeatede teker üzerinde ça- , 
lıt"? müessesesinin batmcla ' 
ay~ı zamanda mütehaaaıı ıı
fatıle. de bulunuyordu • O za. 
mankı ıöz!erini biç unutmam• 
k !"Türkiye yeni bir hayal; 
apı ~u~.. Şeker fabrikaaı kur
j~ ıa~ıyor. Vakıa genç mil
et er hır çok güç feylere be. 
~es ederler; fakat teker iatihaa 
~. pek kanşık, tasavvur edildi.
gTı~dkı:n çok müşkül bir ittir. 

ur ıye b • • .. .. u lfl yapamaz: 
Çunku Türkler pancar zi 

alışmamıılardll". Hal-
• pancar ekimi çok 
!nc;e, çok dikkat isteyen bir 
~.~•r. Sonra pancar yetiştirilse 

Gazi Hz. pek yakında 
seyahate çıkıyorlar 
Seyahate İktısat Vekili ve 

da 
bazı mütehassıslar 
iştirak edeceklerdir 

ANK.ARA, 2 (Telefonla)- Gaai Hz. nin tetlıilt ıe;yahatine bu
rada çalı büyük bir ehemmiyet cıerilmelıtedir. Seyahat tatil 11• 

İltirahat se~ahati delil, uculı bir tetlıilı Hyahati olacaktır. llı
tuat Vekili CeUil Beyin de Reiaicümhur Ha. nin refakati.rinde 
şeyahate İftİralıleri, bu ••yahat meuzuu hakkında ııüul bir fi. 
kir uerebilmektedir. llıtıaat Vekili İl• beraber bazı mütehaa...,. 
lar da bulunacaktır. Seyahat en az bir ay aiirecelıtir. 

• 
iskan işi 
Yolsuzluğu 
Ali Galip Bey tet-

kikata baıladı 
Nüfuı Umum Müdürü Ali Ga

lip Bey, dün Adana'dan tehrimize 
gelmi§tir. 

Ali Galip Bey, 
dün Vilayete re· 
lerek Vali muavi
ni Ali Rıza Beyi 
ziyaret etınİf ve 
İlkin müdiriyeti 
de Nüfus müdür· 

l lüğiine bağlı ol· 
duğundan, bit 

1

1 

müddet İlkan İt· 
leri hakkında l'Ö· 
rüımüıtür. 

Bundan sonra 
Ali Galip B. iıkin 

: idaresinde uzun T olı•in Bey 
1 müddet meşgul olmut ve lakin 
İ Müdürü Tabıin Beyden acın lıkan 
ıuiiıtimali hakkında izahat ,.hnıt
tır. 

Ali Calip Bey, iskan itlerini u· 
mumi tekilde tahkik ve tefti,e , 
batlaını9tır. Bu teftit neticeıinde j 
iıki.n muamelatı için bazı karar· 
lar verilecektir. 1 

Aldığımız habere göre, bu tef.
1 lİ•11t uzunca sürecektir. 

Diğer taraftan lıkan Müdürü ! 
Tahıin Bey de bütün doayaları 
tasnif etmit ve kendi odaımdaki 
dolaplara yerlettirmi~tir, 

Bono suiistimali 
Sabık lakin Müdürü Cemil Be-

l yin alakadar olduğu bono i~inin 1 
de tahkikrna devam edilmektedir. 

Müfetti~ler bu huıusta alaka
darlann ifadelerini almaktadır. 

Türk~Yunan 
Münasebatı 

Türk - Yunan doatluğu, Ga· 
zi Hz. ile Yunan Ciimhurreuı 
cıe ihi memleket baıuekilleri ue 
hariciye uekilleri ar-nda t•a· 
ti edılen şamimi telpallar ile 
yeni bfr aafhaya pmelıtedir. 

Bu telgraflann iki noktadan e
lıemmıyeti vardu: 

J - Euuelô Tiirk • Yanmt 
donluğunun yeni bir tuahiirii
dür. 

2 - Saniyen Yunaniatanda 
Türk doatluğunun artıh bir fır· 
lıa meaeleai olma)llp milli ai;ya
set halini almıf olm-na delô
let etmeaidir. 

Türk - Yunan doatluiu Yu· 
nan Baıuelıili Venwloa -ma
nında baılaml§tı. VenU.elaaun 
değİfmeaile bu oiyaaetin de de
iİfeceğini 1'0llnedenler bulun• 
muıtu. 

Bu tahminlerin yanlıı oldaiıı 
anlard"'lftır. T ürlıı - Yunan 
doatluiu artık Yunaniatanda 
bir fırka meıelui değil, bir mil 
/i nyaaet meHluidir. 

-
icra Kanununda 
tadilat isteniyor 

Emniyet Sandığında ve Vakıf 
idaresinde satışlar 

icra kanunu ipotek Gzerine yapılan mua
melelerdeki satııları haleldar mı ediyor? 

Yeni icra kanunu, ethaı için 
pek çok kolayhklar l'Öllterdiii ve 
hele alacaklılann bütün hotnut
auzluklanna aet çektiii balde ra· 
yrİmenkul ve menkul emval üze
rine İpotek muamelea.i yapan mü
eueaelerin itlerini ırüçlqtirmi§tir. 
Emniyet sandıiı, Vakıf paralar 
müdürlüğii ve Belediye tefkat aan 
dığı, bu meyanda yeni kanunun 
tatbikat noktaımdan kendi aatıı 
muamelelerini geriye bıraktığı- fik 
rindedirler. 

Bu mü-ler evvelce huıuıi bi 
rer nizamname ile idare olunur ve 
vadea.i reldiği halde ödenmiyen 
mallan kendi vaaıtalarile derhal 
aatılıia çıkarıp bedelini alacakla· 
nna karıılık tutarlardı. 

Yeni icra kanunu tatbikat saha 
ıma geçince ipotek üzerine iı ya
pan bütün müeueaeler ıribi bunlar Eulııal Müdürü Niy<Ui Bey 

da yeni kanun ahkimına tabi ola· 1 Bu kolaylıklardan ıikiyet etmek 
rak satıf itlerini icra dairelerine kimsenin aklından reçmez. 
devir etmitlerdir. Arbk ne Emnİ· Yalnız fU var ki yeni kanun 

1 e bunun teke.- randmanı 
tkaz olur. Türkiyede yüzde on 
1

• ~~ndrn.anlı pancar yeti!
tı~ebıl~rsenız, bu neticeyi bü
yuk bır nimet sayınız. Türki
yed~ ancak bir tekilde §eker 
fabnkalan Yapılabilir: Fenni 
ve mali mea'uliyeti kendilerine 
r~ci olmak üzere bu iti ecııe
bılere yaptırmak ••• " 

I lar. 

Bu, a.)'Di -manda Yunan mil 
letinin •iyaaeten olgun olduğu
na delôlet eder. Çünkü harici 
oiyaaetin politika oyunu yapıl· 
malı iatenilmediği anlaıılmak· 
tadır •• Herhalde Türk - Yunan 
dostluğunun oağlam eaculara 
istinat ettiği aıihiirdır. Ve yeni 
oene tebrikleri de bu hakikati 
bir defa daha tebarüz ettirmir· 
tir. 

yet Sandığı, ne Vakıf paralar mÜ· aatıı muamelatmuz üzerinde bır 
dürlüğü, malları bizzat ıatıta çıka durgunluk husule retirdiğini de 
ramamaktadırlar. Ödeme emrinin inkar edemeyiz. Bu itibarla kana 
tebliği, uıulen bu emre kartı iti· nun tatbikatında tesadüf ettigi
razlar yapılmaaı, iti uzabnakta• miz mütkülatı Ziraat Bankaaı a-
dır. mumi müdürlüğüne bildirdik. 

Bu sözler b na pek dokun. 
mu§t~ .. Ona ba:ııı cevaplar da 
vermııtım. Fakat rakamla 
V la 1 • , ra, 

a a ara ıatınat ed-ed' _. 
· • '"" ıgım ıçın cevaplarımda çok ku r 1 d • vvet! 0 ma .~gıını hatırlıyorum. E-
ger bugunkü vaziyet go"z·· .. .... .ı umun 
onuncıe ve bir kaç sene i ind 
alınanı t "bel • ç e )' d ecru enn neticesi e-
ım e bulunsaydı cevaplarım-

dda elbette daha kuvvetli olur-
um: 

- "Türkiyede teker fabri
kalan kuruldu. Seacer yeti t• 
nıek güçtür; fa.kat Tu:.LYr
b~nu yapabildiler. Türk çift; 
p' pancar ziraatini de batardı. 

ancarm randmaruna 8'elinı. 

ce; muhtelif ziraat aabalannda 
Y!izd~ on betten ~lıyor ve 
Ytrmıye kadar çıkıyor. Kuru. 
lan fabrikalarda ecnebi aerma.
Yeai Yoktur." 

Bugünı teker mevzuuna tu
~:. iç!n girdim: Eskişehirde 
1 

1 hır teker fabrikası kunı
;:~ • B? hayırlı u9ebbüae de 

::. mılli bankalanmız ön 
d~ki ;ı~Yor. Esasen Türkiye
milli hger teker fabrikalan da 
fabrika •tıkalann malıdır. Utak 
Maad' •ının tamamı. Sanayi ve 
lu ~ Bankasınmdır. Alpul
~ekaeoj er fahrikaaınm yüzde 
rile T ra~ ve Ziraat Baııkala.
idarei hu ·~•ki buı vilayet 

Eıki 'h,~ıyelerinin malıdır. 
fabrik ~e •rde Y~ kurulacak 
ve Sa:a~'!' Yalnız Ziraat, it 
nnın elind::ı Maadin Bankala-

Me 1 k lleakbr. m e ett • 
lc:~rmanıtı yal e teker f~bnkaaı 
11 deg" il b" ~ auı.yı cepbe-

j ır ue · . 
vardır, Pan • :tıraat cepheaı 
rikanın ı:r zıraati iıi; fab
halk i · rulduğu muhitte 

çın pek v . ı· . 
lışma ze . . . erını ı bır ça-
rikası, g~mdır •. ~~tehir fab
rio<. f . ıeneınun teşrinle-

. e •alıyete geç k B ne ıt) ..... k . . ece ·· u ae-• - .. ,e ııtedıg" · 
darı ni he 1 pancar mik-

yal?12 :ili thln a;ön:::~tı için 
ektırecekti G 1 ek yer 

ikd r. e ec ıene bu f ~.Yüz bin döoüme çıkabi-
ır. •tekim Alpullu fabrika-
ımın bu >-t' ek . 
ğ• . sene e,. ırm ııtecli-

ı mıkd .. · . d"' .. .. ar yuz yırmı beş bin 
onumu bulacaktır. Bu rakam-
la~ ~anc:ar ziraatinin muhit
!~ ınkitaf ve halka etmin etti 
eı menfaat hakkında aağlam fi 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Terk- Müdürlüğünde uerilen çayda •• 

Art k · an ul susuz 
kalmıyacak imiş! 

Terkos müdürlüğünde dünkü 
çayda Vali teminat verdi 

Viganadan mütehassıs gelecek 
Terkoı'un Belediyeye devri 

münaaebetile, dün aaat 16 da Ter
kos müdürlüğiinde, Vali ve Bele· 
diye reiıi Muhittin B. tarafından 
bir çay ziyafeti verilmittir. Bu 
"':!inaıebetle Terkoı müdürlÜğÜ· 
nun Beyoğlundaki merkezi bay• 
rakl!"'Ia aüılenmiştir. 
B Zıyafette Vali Muavini Ali Rıza 

: le Belediye muavini Himit Em
nıyet. ~üdürü Fehmi B. )erle Şehir 
;-'e~lıaı. azalan, C. H. Fırkaaı la
an • ul •da re heyeti reiıi Cevdet 
Ke~ !".Iektrik ve Su Şirketleri 
komıaerı Muıtafa Ar"f G' b' ı , ıresun 
n,ıeH ';;~ vTe l'.?atbuat Cemiyeti rei-
11 a 1 ank, gazeteciler hazır 
bCul':'f'u'tur: .idare Müdürü M. 
aı e na~ mıaafırlerini ne.zaketle 

kabul edıyordu. Salonda zengin 
bir büfe tertip edilmitti. 

. Saat Mı 4,3CO da
1 
Muhittin B. rel

mıt ve . aıte nau tarafmdan 
ka111Ianmıfbr. 

Muhittin B. pek -teli bulunu
yordu. Muhittin Bey Terkoa'un 
Belediye'ye devri için bet altı -
nedenberi çahımakta oldufundan 
bupn sarfettiği gayretlerin -

reaini görmekle bihaklan aevinç 
duyuyordu. 

Bununla beraber ıunu da hatrr
labnak İlteriz iri Terkoa'u Beledl
ye'ye mal ebnelde Muhittin B. in 
vazifesi bibniş değildir. Belediye• 
ye terettüp eden vazife aul bu
günden itibaren bathyor, o da 
tehrin su ihtiyacını temin edemi• 
yen tebekeyi tev•İ ederek, fstan
bul' a bol au vermektir. lıtanbul 
halkı Muhittin B. den bunu bekli· ı 
yor. Bu yapılmadıkça, Terkoıun yal
nız iımi değİfmİ! olacaktır. Bu 
takdirde dün tirkete tevcih edilen 

1 
tenkitler bugün Belediye'ye yapı· ı 
lacaktır. 

Nitekim Hakkı Tank B. dün 
hot bir telmih ve latife ile bunu 
Muhittin B. ye hatırlattı: 

- Efendim İtittim ki Terkoa 
yerine geçmitsiniz ! dedi. Muhittin 
B. berkeıln kahkahaları araamda 
mukabele ettl: 

- Evet, öyle oldu, maamafih 
ben herıeye alıtkmmı, ıırtıma bir 
aba daha riydim •.. Vur abalıya! •• 

Muhittin B. memnuniyetinden 

(Devamı 6 ncı sahi/ede) 

~~~~~~~~ 

Emniyet aandığı satıtları, bu Bu bir kanun meıeleaidir. Ka· 

Takas 
Genişletiliyor 

1 
yüzden çok durgundur. Son ırün· nun üzerinde tadilat yapmak iç' 
lerde Sandal Bedeıteninde icra onun bir kere daha Mecliıten r 

iıı••••••••••lllİ•ll'il marifetile ancak üç dört parça mü mesi l&zımdrr. 

Ticaret müdürl ğü
ne dün mühi bir 
tamim göndesildi 
lktısat Vekaletinden Ticaret 

Şimdilik 
Yalnız posta 
Nakledilecek 

müdürlüğüne yeni takas mua
meleleri hakkında mühim bir ta Tayyare bu sabah 
mim gelmittir. Buaıa nazaran Ankaradan dönüyor 
halı, tiftik. gülyağı, palamut, 
hülaıaaı kereste ve travers ma ı lıtanbul ile Ankara araımda 
d k .. '•• .. b ı'ç b"ıl" ' tayyare aeferlerine bqlandığmı en omuru ar umum ma 

1 
tık Am . yazmıı • e· 

clenler~ 930 ıeneın vey~ ~a~a rika'dan gelen iki ~ 

cevherat aatılabilmittir. Herhangi bir tadilat yapılm 
icra kanunu mucibince borçlu- na kat'i lüzum görülae bile bunu 

dan alınan harç ve pul masrafla· bir aeneden evvel yapılmaaına İ 
n, bazen aatılan maim bedelile timal verilemez. Biz timdiki bal. 
bata bat gelmektedir. de yeni kanunun İcaplarına göre 

Haber aldığımıza göre Vakıf hareket ediyoruz. Takip memur 
Paralar ve Emniyet Sandığı mÜ• rnnızı çoğalttık, Daha icap edeıı 
dürlükleri, İcra kanunun tatbika· bazı tedbirleri alıyoruz.'' 
tında tesadüf ettikleri müıkülatı Evkaf müdürü Niyazi Bey 
mercilerine bildirmişlerdir. bize ıu izahab verdi: 

Evkaf müdürü Niyazi B. dün - Yeni icra kanunundan De 
bu huıuıta bir muharririmize de- Adliye Vekiletine, ne de d" 
mittir ki: bir makama herbanri bir tlkly 
"-Vakıa yeni icra kanununun, yapılm" değildir. 

borçluya tahmil ettiği bazı külfet Vaziyeti mercümize bild' 
!erle borcun daha ıuratle ödenme olabiliriz. Bizçe yapılacak 
ıini temin ettiğine fÜphe yoktur. bir teY yoklur.'' 

evvelki seneler nıabaulu tutun yolcu tayyareıi- ~ _ ·, 

ihracı mukabilinde her nevi it. nin aeferlere bat· B ı• d •• 
hal e,yaaile taku yapılacaktll". lamuı için lazun , en stanbul uşmanı 
Herhangi bir maddenin takas g~len .~!'zırhklar ;;:;::--"'-.."ııl::' ~_,,,,· J 

im-•~ ~.L. I bıtmedıgınden ae· - • _ 
etyaaı 0 .... an ~an masma ferler ıimdilik hü _,...._ Falih RIFKI 
lüzum görülürse üç ay evvel i- kUınetin elinde ~ 
lan olunacaktır. Bu karar piya bulunan diğer tay 
sada büyük bir memnuniyetle y!'relerle t.emin e; -;b ' 
karıılanmıştll". dilmektedıı:· Ye?• ·1:: _.,.r 

tayyareler ıtleyın • .,r 
ceye kadar yalnız 

Makedonya 
Nlzamettin Nazif 

Gün reçmez ki razete oahife
lerinde bir Makedonya ibtilalciıi
,;n patlattığı bir bombadan veya 
~mem hangi ıehrin ıol.s' 1enn· 
la katledilmi9 bir Makedonyalı

dan bahaedilmesin. 
Makedonya nerelidir ve Mal« 

:lonyalı nedir? 
Bu senelerin balledemediii 

kanlı lıir muammadır ki, Kan 
.>avut müellifi Niumettin Nazif 
ley "Milliyet., tarafından netro
lilecek yeni romanında büyük bir 
heyec:an ila Rumelilerin çok iy" 
daycluldan Daüuıla'ya tercümar 

poata nakli ile iktifa edilecektir. 
Yolcu nakline bir müddet sonra 
bati anacaktır. 

Bu sabah aaat 8,40 ta bir poıta 
tayyareıi Ankara'dan hareketle 
10,40 Yetilköy tayyare meydanı· 

1 na visıl olacaktır. 
Ayni zamanda saat 11,30 ta bir 

tayyare de Ye,ilkövden Ankara'· 
ya hareket edecektir. 

Bursa VilAyet 
meclisi 

BURSA 2 (Telefonla) -Vi 
liret umumi mecliıi buıün a 
çılmı9tır. 

Bir muharrir, eaerini tenlıit .. 1 Hnlıea, bunlar lfİtH amma, ~ 
denlerle münahaıa etmea. Fakat dolu da latanbal'a r•lm-, dı 
"Alııam" gazeteoinin 30 kıinun du.'' 
tarihli nüshasının üçüncü aayfa- " ... Halbuki bu, latanlnıl'a p 

aındaki Va. Niı imzalı yazının aon ua delildir. Bwıun alui, hepi 
fıkraları tenkit değildir. ı<İn bildiğimi.., içinde J'OfG'lıi 

Balıınu; ıtedir ]' bir tarihi hal.iyi.at dejil midir 
Va. Niı~ diyor ki: "Falih RJln . °!mel. ki latanba!wı b" 

Bey, bütün o korkunç hicaulığı bır <fuımanı ua~: .. Fali!' Rıllııl 
ile ıehrimizi yerin dibine batır•· Bır da onu butun duım?nla,.. 
yor. Artık /atanbul'un hayır geti· karı• ko~u':!alı fıraatını hıç k 
receğinden ümidini kesmıf gibi, m?"" buyuk bır doata uar: 
e•erini ıu iki kelime ile bitiriyor: Nu!,R ,, . . ıld 
"Anadolu'ya çıkınızf' o~n ın nıçın .Y!'z :, 

" F /'h R fL Bev ötedenberi ben tahlıl edecek değilım. ••• a ı 1 RI , ,, b' ,,. • .. 
yazı Ue ue aözl• l.tanbal düpna- man ne 17 ıe ıre ue !a,,.,a,.. 
nıdır. Ben kendi hesabıma onun mantılı, ne de ba~lı~ bır ,.1ıre 
bu • tih d biç bir zaman lııaklı tayla:ya doatluk ıçın yazı 

iÇ a mı "Roman" bir inkılôpçı m 
bulmadnn. · ink l • L -lı - _. 
~ A4eta •roman• .,. ra611 o- nn, ı ap oa ımınaan, ona 

lan;. Mdırlara balımaı: "/ataıthl her pye derin ~ .,. 
/tti/uıtçılara inat İfİ" Hamit'in ;;. lılna, ue ana uyna:yan '-" 
liiai pefİn• düffii. Relet PClfO'nın derin nefretini ue ıuolılılım 
araı.a- talnlırkrt, yürelinde, terir bir tenlıit ••rtdir • 
/npüı ue F,,_. ba)lrıılılanıta Eler lıenılimi Vıl N6. 
lıarfl 1ımç çıkarmalı uulıi uarılL (D~amı 6 ncı uhilede) 

ı ,!maktadır. 

Saracoğlu Şükril B. 
elAn rahatsız 

Pariaten plen Saraeoila Şillr· 
rü B., rahataıalıiı devam e-~te 

1 oldufundan dün de Ankara ya 
j gidememittir• 

Ziraat Banhasının lotanbul ıubeoi dün yeni binaaına nakledildi ue bu 
münaıebetle bir kü1Gt reımİ yapıldı. ' 

- Y azm iç aahifemizde - ! 

Rumeli artık, bize dott kom
ıu devletlere ait bir toprak par
çaaıdır, Fakat Türk debaaımn 

ilk kaynaımalarına, cümhuriyel 
vatand14lanıun birçoklarına do
ğuı yeri olan bu eski vatan par
;aaından muhayyilelerimizin mev
zu almağa her zaman hakkı var
.Iır. 

Makedonya bilhaua, Rumeli
lerin, Rumeliyi tanım•t olanların, 
'llÜbadillerin, gayri mübadillerin 
ve mı gÜze) ıenelerini Makedon
vada yaflUllJt olan zabitlerin ro
manı olacaktır. 

on ya 
YAKINDA 

Yarın 
MILLIYET'te 

Buyurun Cennete 

l•mail Milttak 
B. in bir yazısı 

Perıembe Günü 
Sonbahar 

Ahmet Hatim B. la Ziyca Türlı inlrılap pnçlifi için daima büyük bir kayıp tetlcil eıl 
olan merhum Maarif Vekili Necati Beyin -aonn4a 

•uuellııi -6n )llllJdan ilttilal eııtranıla. 
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Tariht tefrika: 
66 H A R İ C İ H A 8 E R L E R 

93 felaketleri 
ve İgnatief 

f 

Siyasi ı Gene mi kan 
Mütareke bitti Dökülecek? 

1 4 Marta 
• 
lntizaren .. 

Bulgar Kralı Hz. sefirimizle 

Harbiye mektebini kurmak 
dehşetli müşkül oldu! 

Almanyada siya•t 
içtimalar baıhyor 

Japonlarla Çinlilerin Roosevelt bir deniz 

türkçe görüştüler oe Gazi 
Hz. nin hatırlarını sordular 
SOFY A, 2. A. A. - Anadolu Ajamoua huauel muhabiri hildiri)'Orl 
Yeni sene mlinaaelıetiyle Alebandır Nevlakl Katedralinde icra ecliletl tekrar çarpıt- aeyahatine çıkacak 

- Haydi, Wyurdujwıuz si-- aa cıllllarm da def'i kabildir. 
bi aleun ela mektebin tahsilini Hem de iki il\' binlıatı ile bu 
ıene e.ki.i ıibi Uç ıeneye ç.. mesele baprdabilir. Oyle pek 

' alım. Llkin 96 •-inden fazla büyük ıörillec:ek ıüç bir 
' ren Mektebi Harbiyeden it değildir. 

enede 250 takirt çıkacaktrr. Süleyman Paıa, kendine gü-
• ~*tebin burünkü halile üç venerek e&a: ıöylUyordu. Bu 

(ımıfın 750 talebesini lcıoyacak "iki Uç binbqı" ıözlerini ağ· 
rerimiz yoktur, Şu halde bir ııından çıkarırken. kafaıımn 
ene daha arttırmak için tim- içinde T qkıfladaki taburlann 

di<len fazla kalacak talebe için binbatılan vardı. Serasker, Sü-
eni bir daiTenin temel kurma leyman Pa,anm me1ctepten bat 

meruimini yapmalıyız ki 96 ka bir yerde nüfuzunu bilmedi
eııeaine kadar o darre de ift!a ii için yanlıt anladı. Mektep-
eıdilmİf olıun! ten yetitmiı bir kaç zabiti ta

SUleymaa Pqa, ıu 11rada burlann bq.- ıetirmek Wi.. 
eni blr bina kurmata ldm.,.. yor sandı: 
· razı olmryacalım biliyor- - Şimdi o dedifin binbatı-

!u. Senecle 250 ıı:abit çıkar- lan tabur zabitanı öğrenip on
nak prolraım iradeli idi. Si!!'- lar da tabur zabitan Ye.eEradma 

i taker ona da defittiremezdL kendilerini ıevdirincere kadar 
ı. Söylelilde HUM)'in Avni Paıa- zamanlar geçer. 
l rı içloden çıkılmaz bir ıüçlü- Diye itiraz etti. 

BERLIN, 2 A.A. - Wolff 
ajaDll bildiriyor: lldııci tetri
nin üçünde çıkan emirname ile 
illn edilen Reichıtaıı meıcliıi İn 
tihabatmm baıladıtı 6 letrin
den 19 ikinci teırine kadar de. 
Yamı evvelce kararlattırdmıt o 
lan, fakat ıonra ıenıe nihayeti
ne kadar temdit edilen ıiyasi 
müterekenin müddeti bugü-:ı 
bitmekt~ir. Siyaıi mahiyette 
toplanmalar. nüma:ritler ve te
zahürler yapı:maama yeniden 
müaaade edilmiıtir, 

Doğrudan dOIJruga 
anlaşma 

BERLIN, 2 (A.A.) - Mon 
tago am Morgen gazetesi Dant 
ıı:iı koridoru meseleei · tetkik 
ettikten aoara fU mütaleatı }'Ü 

rütüyor: Başvekilin muhitinde 

blkim fikir ve kanaate göre si 
lihlan azaltma meselesi. olsa 

• ie ııokarak tqkilitmı kurtar- (Devamt vu) 
di

1 
nak ietiyordu, olaa Fransa ve Almanya arasm 

.. d Seraıker, bu dar daireden ( ) M--• L- 1 ... ~ ıla doinıdan doğruya bir uruı-
. teıııdiıini kurtarmak ve aıd 1 ..... e .... t• 11e e" ,,,_...... b ı·ı b il l bil---•....:... .. lerin en büyük ıcbebi, if bafuıd• j ma uıu ı e a o una """"ur. 

111 nabada geçit açmak için. ıö- hendi lıuuuetine ,ı,, imanı olmıyan Almanya ild mmeleket mü:nase 
""' .ü birden bir açtı: !:ınn o~rmalarıı!ır· .Ali P~cn ı betlerini fenalaştırmakta kendi 

r\ - Becuum, dedi, 96 ıene- ~.,,,f,,tcn da~ı;c.Y!rmı~ otıa yel om· beeabma hiç bi.r menfaat görme 
me kadar bakalım devletin ru IJar ." ded.,cnı • b<r olıurumu· , 

aan --.1.~ mektupta gördük. Brı mektedır. . 
ımrü baka bulacak mı? Gene ,,_..,, 
•abmut P••anın 1&darete ae- r~a da Hü.eyin Ac>ni Pa,. de't° M. Fon Schlelchertn 
11 -. ,. lehn balıa..ndan umudunu kumlf b t 

~ eği ıözü 1cuvvetleıiyor. Böy görünüyor. Memlelıe.ti padipıhın eyana I 

maları muhtemel 
TOK10, 2 A.A. -· Kuanı

tung havaliıindeki Japon ordu
su karargahından çek.Hen bir 
telgrafta Y ehol eyaletine Çin 
kuvvetlerinin duhulü takdirin
de· Japonlarca alınması tasav
vur edilen tedbirlerin Çm bat 
kumandanlarından mareıal 
Tçang- Su -Liang'a kinunuev
veliın 30 unda bildirildiği haber 
verilmektedir. 

Binaenaleyh Japon harbiye 
nezaretinc:ıe maretale k&nunuev 
velin 30 unda ıömlerilmeei dü
tüoülen ihtarnamenin teblijino 
lüzum kalmam(fttr, Çin maret• 
lımn cevabı gelinciye kadar Ja
pon harbiye nazırı timdiki ihö
nzlı vaziyetinden aynlımyacak 
tır. 

Y ebal ha•aliıine uker l8'9ki 
huıusun<laki niyetinden T çang 
- Su • Liang vazgeçtiği takdir 
de Kuang Tung eyaletindeki 
Japon kuvvetleri tarafmdruı tid 
detli bir harekete giritileeeii 
temin olunmaktadır. Japon aı -
keri makamları ve bunlar ile bir 
likte hareket eden Mançuri kuv 
vetleri Manc;uri'nin aynlmaz 
bir kısmını teşkil eden Y ehol 
eyaletinde her neye mal olursa 
olsun aıayİf ve intizamı muha. 
faza azminde bulunmaktadt~lar 

ek oluna memleket Ruıyamn mülkü laruderek baka•ndan u• BERLlN, 2 (A.A.) - Ha· 
~ ahakkümü alt.- girecek de- mut..,.. oldaklan hald! Ular•yc ça vaı Aja.naımlan: Riyaaeticüm 1 Dfelı ateşi 

• t k · S 1 Abd" I" • R llfOnlur, 11n :uırCll'lr uuanlardcr. • , ı re tır. u tan u azız us- Bunlar hemen iften çelıilecelı lıa· bur daıreaınde yeni ıene müna CHANGHAI, 2 A.A. 
lı ı a meclubu. Devletin her ha- dur oüun ceauret ıö.termeliJirler. ıebetile yapdan kabul meraai- Dün akşam Sbankwan' da batlı 

• ndo inkıraz alametleri göze "Mahmut Pn•a'' dan murat, Muh- yan tu"fek at-i bu'"tu··n a-a .,_ 

ft .... mi esnumda reiaicümhura hü. -.. .. ~- ue-
1 rpıyor. Sen de bir tara an mut Nedimdir. vam etmittir. Tiençin ve Pei. 

ı.,,. . .,.r.ı.: senesinde mektepten zabit (2) Brı "mıirat ederHniz" aöıııü, kOmetin temenniyatmı an:eden pin'deo gelen telgraflar. ateşin 
armak hayalleri ile uğratı- 0 zaman moJa olan bir imadır. Başvekil M Foın Scheleicher ••bahleyin de ke-.ilmedig-:n: bil 

Abdülam, veliaht Murat Elendi· .. • .. . . ' - "" 
nun. (1) nin adın~ bile duym~,lı ~~ezdi. I ezcumle ,unlan soylemıştı dirmektedir. Peipindeki Çin 
Bu söz, birden bire bahıin Hallı ta .. ınıufına ona mılhtın m.u· ı "Tahdidi tealihat meselesin- membalanndan allllan telgraf-

-~raırnı değittinnit oldu. raJı muıahhtuı'' der, her venle !ara göre Japonlar, henüz ama 
e ektepten bahseden ıeraakl!I'- ile "Murat" .özünü kullanırdı. de devletler hukuk müsavatı tıimyan bir ıebeı>ten dolayi a

rle Mektepler razın bu sözler- Süleyman p<lfG "murat eder•enia'' prens ipini kabul ve tahdidi tea tet açmışlar Çinliler de mevzi-
<"~. 0 llfatlan bt"r •ana &tarak Jeme/ıle hem "crr.&u eJerHnİır!', l'h J. f b • • l bel d ı.r ı hem de "Sultan Muradı tahta cı· ı at .. on eranHnı u prensıpı erini müdafaa için muka e e 

2 • ti il adanılan olmutlardı. kanraanuı" demİf oluyor. · tatbika memur etmit idi. Biz, bulunmutl•rdır, Tiençinddri 
Jleyman Pata bu değitikliği (3) Brı l•panya Kraliçe.i, kral umumi ye hakiki surette teeli Japon 'inabfilleri.nden dolatan 
_rhal hissetti. O ela aert ve ye<linci Ferdinandın kc;ıı olan ikin h hd' · k d' bı'r fa":.,,a .,.0··re du"n aku.m Ja 

1 · ı b 11-'d' L • 1830 d N atı ta ıt ettırme ve ığer ı -, " ,... 
> vvetli ihtilalcilere mahsu.e c• •0 e "' •r ııı a apo- ponlar tarafından itgal edilen r.'h ddetle cevap Yerdi·. fide doimuı, 1833 re babcuının milletlerin istifade etmekte ol- d • 1 b . • _____ .... 

yerine kraliçe olmuı, bülllia er· duldan emnüıelametten müste emtryo u fU eeı ıataayuuuuua 
- Sizin apmızclan böyle diltten •onra du devlet iJaruinde 1 Mci bomba bulunmu•tur, .la..-

'km ınıl fit olmamızı temin ey emek ü. • ,.... •• 
I! • r 6ıı:llıı çı u an dolayı bir ilıtülar göateremiyerek iıl•rİ d tebea11m himaye ıç" in Shanhak · C · zer~ bu konferansa gi eceğiz. le mütee11ırim.. örünmekte Ncr1Jaro.,. O'Dounel gıhi adamla· wan'a lıir müfreze Japon aef<eri 

"iğiniz vehametia ortadan rm elinde bıralıtıiı için l868 de ------·- - gönderilmittir. Şehirlerin kapı 
md b ••ken bir ihtilal neticuinde ralı- H ı.ıldmlma• a ütün halk rından indirilmİftİr. laabelle bun· indistanda lan kapatılmı,, telefon muha-

üUefiktir. Herkes tiki.yet ve dan •onra da çolı zaman )IOfG""f, K 1 kl bereleri kesilmiştir. Meselenin 
.lı p içindedir. Devletin en 1904 te Pa..Ute ölmiiftür. Kendi. argaşa 1 ar ı· Yehol ihtillfı dolayııile bir Ja .. 
J•ı makamlarından birin- .inden aonra aılteti rei&lerden ma YENi DELHI, 2. A. A. - Alvar pon taarruzundan mı yoksa bir 

., ordulann bıqmda11mz. Bun refOI Prime l•panya muvakkat hü mihrıı_~ balkın gib'Myen •ergiler rwıılatamamaıı:hktan mı ibaret 
"ll çare bulmağa makamı- lımnetini iJare etmİf, lırallığı dolayuıle ~kan karg~tAlıld!'"" oca- olduiıu henüz öğrenilememi•-

1cu 1 ı. Prüa;ya Hanedanına menaup pren• tı olP.n Henanlı ıebrıne acılen aıke· • • 
ım vvet .. ifidir. Oyle Leopolde de Hohen:ıollrm'e tek- ri kuvvet ıe•ketıniıtir. tir. 

ı; en ıadece tikiyetle kalıyor- lif eylrmİftİr. Bu telılil, Fı·anaamn Binince mÜ•dlah müslüman, ida· 
oı nuz. Halbuki ıiz murat eder- müdahaleıini cıe Pruıya ile Fran- reye karşı kendileri ile tqriki meoai 

sıiz (2) bu vahim netice üze. aa ara•ında 1810 maharebeairıin , etmrkl•n imtiııa ed"n Mecuıilere 
: nize teveccüh etmez. .aulıurunrı intaç ettiği malıimdur. taarruz ehnİ!leTdir. 

'ı N ., Eld Pru•ya Prenıİ l•panya tacını V •1 . '·--" , 
- e yapanm:ı en 'ile reddedince Mare,al, ltalya /ı,.,/,. , ergı ~ top...._a t"fehbüı et-

ıl lir? nın iltinci o!flu Prenş Am~di'yi mış olan bır memur, aiu ıurette ya• 
. it ihtililciliite dönünce, bir- lrrallıla çaiırm1fh. Bu zat üç ••· ralantruıttr. 
" n bire yerler değifmitti. '"' kod'!' lıiikumet •Ürdükte.n ıon Mihrace, müsliıınanlarm metalihi
~ ; Süle•man Pa...,, uıta. ra IC, arlurfar'ln çılıard. ılı, llıtıliil Ü· ni t"tlıilı" memur komiıyonun müla 
• • • A, • p 7:._L . -.-ıne krallılılan çelrılmif, 1814 te hazalı üzerine ittihaz edecefi karan 

' f.ISe)'ln vın aıa ~...... P j laabelle'ln oflu on lfıinei Al· ı.ıtdirmelı üztt buııün Alwa gide. 
l rdi. Amirlik, memurluk n.- photue kral olmUffıır. Son l•pan· eek idi 
o-luı yerine ihtilil h-ecam- J1C1 krafı on li-"•..JJ Alphom brı· -, ~--· Çıkan lıarga..,lıldar dolayiaile, ... 

. l kuVYeti geçmi,ti. ....,. oilud.,.. ,.alıatini yarın tehir etmiftir. 
ri ı. Süleyın- Pa!a, muayyen (4) Bu aö:ıı, lıendi Je ui1keli1dan 

T ri dlanlara Ye ona ioananla- olan Hiüeyin Acıni POfOJICI karfı 
ı abıuı bir metanetle müba- 6iru.a t•cauii.a sib"!ir.. Palıat Sü· 
cı d _.t• leyman Paıa artılt ıhtcW müzaJıe. 

eeye evam .,. ı: ,...ine tliriftill icin mulıatabcnın 
C:1 - hpanya 'kraliçe.ini Yakti- re•mi .,Jatınc d(ifiin,,.....ı,, m•m
ı uka tahttan indirmedi lelcetin ahlaki oa:ııiyeti üurcndelıi 
a ı 1 (3). , hncrcıtini açıkça orta74 lroynwf" 
a D ' --'- te Ö I-.J' tur. - emm.,_ ı 'J" eumL 

- -
M. Mac Donald'ın 
bir beyannameai 
LONDRA. %. A. A - Cazetel•, 

M. Mac Donald'm r~ - mW.
ıeb•!ile millete hitap ed"1J bir ı... 
yanmımeaini nevetm~kteclir. 

h -l kandtTamıyonmı: Biz Av
z ıalılara byu olunamayız. 
D l noktada hatalll7. pek büyük 

Miinaileyh. geeçn ıenenin herke. 
Almanyada İçin çetin bir ..; v• ma,kül .. hatta 

Kaçakçılık birçoktan için •lim bir mücadele ıe-
\ 1 
1 

ncsi ol""'t olduğunu beyan etmekte 
BERLIN, 2. AA._ Almanya!- ve fakat lngilizlerin ter..ı.tô yolunda 

- Bendeniz lıu itikatta de- le Belçika ,... Felemenk ....,mc1a bii- ileri gitmtk filmle harekd etmit ol. 
Hata özii zannederim yük mikyaıta lıaçalrçılık yapddığı dalıları mütal 11nda bulunnnılıt.

~ kulUDU%Un tarafmcla kal- malU...dur. Bu gayri m"fna ticaret dır. 
1 1z. en modern ......talara malik .., zahi- Beyan1111me fa ıuretle de•am edi-

1 hlik bozuktu ~ l.ir ticaret bano teklini lıaiz bü- yor: 
i:• - canon, • r. -~'- mu-··ı···'er w-'-dan ~apd- .. Daha ivi bir ...a.,ete riicu edile. 

\lırlarda bit- çok nbitler ~ .. d.;, K:İonya ci;:,';..da A'im... ceğinin .,.;..;.eleri daha ,imdiden gö
t • ki d<>tnıdan doğruya keneli poliıi ilri Irat bir zmı ile müeelılıe:ı: rünmeie ba,lamııbr. 

----• 
lngiltere 
Ve Mısır 

·--
Yeniden müzakere

lere başlanacak 
LONDRA, 2. A. A - Dai'7 

Mail r,•zett>ıinin Kehire muhabirine 
göre ngiltere tarefmdan Mııımn U.. 
tikWi tanındıfı 192% senesinden ı.e. 
ri muallakta Iıalan dill't •okta bala
k• da MıtJr hükilmetl Londra bbi
neıile raüzalr:erelere clriıaıek il-. 
bulunuyor. Ayni muhabire naza
ran Mısır &,vekili Sıdkı Pata rnilın 
lı:ün olduğu kadar yakın bir zaman. 
ela rtilzııltttcl<"l"e başlamak nlyetln
d.,tllt, lhtili\Oı n0ktalar tunlanlır: 

1 - Ecnelıil- ait _..,lllltı.İla 
lıi11111 yeai, 

2 - Mı ır arazinin müdafaaaı. 
3 - Muvaııalalann emniyeti 
4 - Sudanın murakal>eel. 
Sıtln Paşaya göre MJ1lt' h ~ 

ti, enınü ıısariti muhafna için kMt 
d...- ...ıe ku •etlidir. Sıtln Pafanm 
filo-ince bu h11l ye vaziyet Mıs ... daki 
lor.iliz kuvvt>tlerin gm alm._.,.. 
arzuva yan lnlmaktadd'. 

- --··---
Tekaaa'da petrol 

iıtihsalAtı ı ay dan yetiımittir. Bunlar bir otouıobili clurdurmuıtur. Zırh- Baş .. ekili, bu aatrrlan okuyanlar-

ın 
örülür mü? lar araarndaki lootlukta 1000 kilo tü daa. loatlanılan itlere l.unlan ikmal AUSTIN, (Teuı). 2. A. A. -

_ Bend • kalırea ınem- tiin il~ 2000 ılgara n ı,;,. miktar etmek azmil" kar,ı lroymalftrnu iste- P trol mııhıullerinin ziyaına mani 
'l :ıtimizin ahllla bozuklan kalın balumnuıtur. Arabada lıalu- mektedir. olmak için yapılan iki haftalık tec-

...,, % kaçakçı· ,.lıalan-fbr. Bun • -• rübeleTdeo ıonra dün fU'ki T-'· 
· ız vükeli •flltfma dahil e>- !ardan biri Fel-kli n cfiieri Leh ta 9,300 petrol kuyuıu tekrar açd· 
~ r arasındadır diyebili lidir. OZ«lninde dumdum kurtonla Fqist idaresinin mısbr. Bu tevakkufun mliıtahoilteria 

. (4). Heı'kea milletin 1m,,. rile clolmn§ taba-'ar sut.ar eyt.,. aördüğü i•ler gü?de SOO.~ nnl ~zayi~ 
unu ve ıaadeti.ni temin miftir. l" Y 1 lenae ~biyet '"""'' oldutu toY· 

.• undadır. Bunda bütün Bulaaristan ROMA, 2 A. A. - Rouuı ..ı;.ı lenmektedir. 
u ki ."!t preno Roncompagni, yılbaşı münaae- • 
m Z a 1 eren, ermeyen her- Suikaatlerl betiyle kon oloıl heyetini traı...ı et 

z müttefiktir. Hatta o ken- 1 mittir. 
n mensuı> deliğiniz adaın. SOFY A, 2. AA. - Makedonya Konoolotlar, ı.u yalunlarcla batan 

"<da memleketimizin tehlike- eazet.si muharriri olup. aon Make- lan ve hükiunet aıerkezitün lt'.Üzelli
kurt ılmuını bizim ıkadar donya aui~&tı es~aaı~da yaralanmıı ğİni bir kal daha arttıran etki aanat 

-:-el 1 Ş . I . d olan M. E.tuneff, olmuş ve bu auret hazinelerini meydaruı çıkaran itleT· 
e~ er. ayet ıç erın ;e le telef olanların miktan "ı;<> ı..Jit d"n dolayi hayrconlıkbrını valiye •a 

1 k etnıevenler var· ı olruustıır. dirml~lenlir. 

De Valeraya aal
kast olmam11 

DOUBLIN, 2. A. A. - M. ele Va-
1.,..aya ıu.f1ı ıu.ikaat yapdmct oldu
ğuna dair olan sayial .. bt1 .....,tte 
tt>kzin edilme tedlr. 

PARIS, 2 (A.A.) - Matin 
ıı:azeteıine nazaran M. Rooee
velt Newyork bükOmeti Yalili
tini Lebman'a clewetmiı oldu
Jundan 4 Mart tarihine kadar 
alelade bir •atandaı gibi yap 
yacak ve riyaeet vazifeaini de 
ruhte etmeden evvel ıubat a 
ymda hattıüıtüva denizlerinde 
bir seyahate çıkacaktır. Müta 
rünileyh, bütün bot vaktini 
IQÜstakbel idareei için bir prog 
rl.m tanzimine huredecektir. 
M. Roosevelt, fıederal idarenin 
mekanizmaıı baıkkmda derin 
tetkikat yapacağını söylemit 
tir. Müteakıben Amerika kabi 
nesini vücude getirmek için iı 
titarel~ bathyacaktır. Müta 
rünileyhin Uk mülakatı, reiıi 
cümhur vekili intihap edilnıit 
olrwıı M. Carner He olacaktır. 
Bu mülikatm mevzuu bütçe 
meselesi ile diğer mühim milli 
meseleler olacaktır. 

Betbl11ane bir rapor 
NEVYORK. 2 A.A. - Ma 

liimdur ki M. Hoover 3 ıene " 
vel iktıaadl mütküllerin tetkiki 
ne memur ayrı bir komite tef 
kil eylemitti. Bu komite tara 
fıcdan neşrolunan oldukça bet 
bin bir raporda Amerikanın İç 
timai tqkilitıncla ve hatta içti 
mat bUnyeeinde değitiklikler Ya 
pılmaıı tavsiye olunmaktadır. 
Rapor bundan batkı günde al 
tı eaat çahtılmak üzere bet gü'll 
den ibaret çalıpna haftaaile ad 
liye memurlan arumda irtita 
ihtimal ve tehlil<eaini azaltacak 
muhtelif 11lahat tatbila lüzu 
munu ileri ıürmektedir, 5 gün 
lük çahtma haftasının kabulün 
den maksat işin daiıa iyi bir ıu 
rette tevzi ve taksimi'!IJİ temin 
dir. 

Avrupada 
Yılbaşı 
ROMA, 2. A. A. - Knıl, ,.ıbafı 

münasebetiyle yapılan tebrik ziya
retlerini Kirinal aıırayının taht la• 

tonunda mutat -•imı. kabul et. 
mittir. 

Krnl ili.önce M. Mu11olini'yi kabul 
etmiı, lıendia.ile aamimi ıurette gÖ
rütmüıtür. Kral De bat•ekil kaJ'!ı
hklı tebrik vo temenni eatiainde 
bulunmuolardır. 

Bundan sonra Annouciada f(>vali
J'Oleri, iıyRn ve mebuaan meclisleri 
müme .. illori, hükümet azaıı. roare
ıaller, akademi mümc11illeri, Faşiıt 
fırla.., umumi ki\tibi Ye direktuar 
heyeti aza11 kabul edilmitleTdir. 

BERLIN, 2. A. A. - Volff ajanar 
bildiriyor• 

lıliyülı -•imde Bulgar Kralı Barı. Hazreti.;, Türlclye elçiai Tevfik Kir 
mil Beyfendiye bilhaısa iltifat buyu"'1ıktu eonra çok doıtane bir tav...C. 
ve Türkçe olaralı Gazi Haznıtlerinia hebrlanm •e afi.,eılerini aormuıı.t 

ft J'eai senenin Türkiye içla hayırlı n '-eketll olmaımı t-enni ed 
Reiılcümhur Hazretlerine muhabbetkirane hiall!l'inin iblağını rica etnaiı· 
r..dir. 

Gazi Hz.nin teşekkürleri 
ANKARA, 2 (A.A.) - Reiıicümhur Hazretleri yeni yılı 

lcutlulamalı: vaartaeiyle haklarındaki ıevıri ve alakayı bildiretı 
zatlann telyazılarmdan pek büyük ıevi:nç duyduklnmn ve yeni 
ydm büyük Türk mil:etinin yiikaelit ve ilerileyit yolundaki ıa 
Yaşlarmda muvaffalayetlerle geçmeei dileklerinin iletilme.ine 
Anadolu Ajammı tanit buyunnuılardır. 

Mareşal Hindenburg'un Kun
duzderedeki tahlisiye memur
larımıza teşekkür ve takdirleri 

ANKARA, 2. A. A. - Enelki - Kat'lldeniz botazı civarındn Kara>" 
oturan Alman bandıralı Gerez vapuna efradt Tahliıiye umum müdurlüğ{i 
nün Kunduzderede bulunan Roçet IWJ'Ollll memurlara tarafından büy\ilı 
bir gayntle tahliı edilmittir. Mezkür vapu• efradına kartı göıterilen bıı 
teri ve müeaılr yardmu takdiren Alman Reiıicümhunı Mareıal Hind 
burg Hazretleri tarafmdan K·~nduzde tahliıiye istasyonu efradına bet-" 
teıekkür ve takdiratı havi olarü hediye edilen bir levha iktıaat vekaleti,.. 
gelınl,tir. 

Argani bakır madeninin işle
tilmesi düşünülmektedir 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Ergani bakır made'llinin itle 
tilmeıi için hükiimet tetbirler düşünmektedir. Bu madenin itle 

1 

tilmeei memle'kete büyük bir ıervet temin edecektir. Bunun içisl 
de timeındiferin oraya 'kadar gitmeei lizımdır. On mHyon liray• 
mal olacak olan bu kıeım şimemliferi.n inşaatuu ikmal için hükii 
metQe azami f~akirlık ihtiyar edilecektir. 1 

Keriman Eceye Ankarada 
zigafetler veriliyor 

ANKARA, 2 (Milliyet) - Keriman Ece Ankarada hıiınil n 
kabul görüyoı·. Zerafeti, ağır baılılığı erkes üzerinde iyi lesİ( .,. 
bırakmaktadır. ün eclis eiıiniıı refıkaar Hf. Ece bir çat l 
ziyafeti verdi. Bugün de muallime Afet H. bir öğle ziyafeti -rfll 
miştir. Ziyafette Ankaranm_mümtaz hanımları bulunmuştll'I'• 
Ziyafetten ıonra Eceye çi(tlfk gezdirilmi~tir. lımet Pa9aının 111 
fikaları Hf. bu akıam Ece ,erefine bir çay ziyafeti tertip ebDİf 
tir. Keriman Ece birkaç gün claha burada kalacaktır. Y ann alqaoı • Hilalialuner Krpicte 4erefine bir ıı:iyfet yerecektir. • 

Bursa da dün güzelini seçti d 

BURSA, 2 (Telefonla) - Belediye salonunda yapılaıt gO 
zellik müsabakası 9ehrimizde büyük bir alaka uyandırmıştır. Mil 
sabaka devam ettiği müddetçe telefonlar işlemit. merakldar bit 
an evvel neticeyi öğrenmek istemitlerdir. Müsabaka heyecanlı ol ı 
mut, iıtirak eden Har.ı.1mlardan 7 numaralı Sadullah Beyin lod ıl 
rimesi Leman Hanım birincili~ kazanmıthr. Müııbakanm neti t 
ceeini eoranlar araerncla Vali Fatin Bey de bulunuyordu. Halkfll g 
merakını tatmin için "Hal•kın Seıi" gazeteei muharrirlerindeJI a 
Musa Bey $lnernada neticeyi ilC. etmit ve Bursa güzeli alkıtlart 
mıştır. 

Heyeti Vekile toplandı 
Yılbatı gecesi, 8eTlin'de 3 ldti aı. 

müttiir. Bunlar, ıiyaıi ıebeplerden 
dolayi yapılan iki cinayete kurban 
gitınitlerdir. Birçok ldmıeler de ,.._ 
ralı düşmüttür. 

GIESSEN, (Hee .. 'da) %. A. A. - ANKARA. 2 (Telefonla) - Heyeti Vekile bugün ö~ledeil 
Vo:ff apansındanı eonra toplandı. 

Z11bıta, yılbafı cec:eai •ukubulan 
çarpıtmalara mlidalıele mecburiyetia V"'b •t b •• .. k l • " J ı•l k 
de !ı:almıt. silih atan kncaeılan a- .n..a ı e ugu e çı gonuer ece 
:rmnak için eopa kullanmr!lJr. il ki· 
ti yaralanmııbr. Bunlardaa s llnb ANKARA, 2 (Telefonla) - Hükamet pek yakında Kibilıı 
yaruı afcrdd', • bir büyük elçi tayin edecektir. 
VARŞOVA, 2. A. A. - Yeni -

ne münaoeı...tile, relıidimhur ecnebi 
sefirlerini kabul etmiıtir. Sefirler na• 
anma, en lndemllleri olan Papannı 
•ekili tebriklt •e temennlyatta lıu
lunmuttUI'. 
Papanın vekilinin hitabesine C6-

np Yeren reiaicümhur, milletlerin 
da~ hodbinane düıünceleri btnka
rak tetriki mesaide bulunmalan a
ruretinden balııeylemit •• ır.....ı. 
ınaddl ve ırer k maneri tahdidi t
lilıat lfthaoındaki ıneeai, -uaellme 
ti temin •• 1111.lıu tak.iye etmelidir, 
dnr>iıtir. 

VllA11•tlerlmlzd• yılbllfl 
geeeal 

KONYA, 2. A. A. - Ydbq. p. 
oetİ f'lbrimi.ada .... ·.u geçmiıtir. Za 
bihıa yurdunda lıir •llenee tertip • 
ıll1miıtir. Kr:ıı muallim UMlrtebin.S. 
miiaamwe .... ,lıa ,...ı. -akel 
bu. bı>lo ..eriJmittir. 

ZONGULDAK, 2. A. A - Hallı: 
en tarafından yeni - mGnueloet). 
le bu geee koetümJQ bir balo .eril
miıti·· T&rl. .... ecnebi lııiitün ı... 
nıml11r aıiU1 w -b•Di elbiael• 
«iydiler. Koıtibnlü balo tehrimizda 
ilk defa ...ıJmekteclir. Balo çok par. 
lak ve munffalôyetll olmuttur. 

Bursada sebze lıali açıldı 
BURSA, 2 (Telefonla) - Buna belediyesinin yaptımııt ol 

duğu büyük ve aeri ıebze hali ile hangann açıluıa merasim' ki ı 
labahk ıı:evat oıüvaceheainde yapılımıtır. Meraıimde Vali Fatİll• 
belediye reiıi Muhittin ve fııb reiai Huliiai Beyler larahnd•" • 
binw nutuk eöylenmittir. ; 

incir ve üzüm ihracatımız 
ı 
1 
l 

IZMIR, ı. A. A. - Şelırlmb ticaret n saaa,f oduuun lirim •• incirle> 
rirrnitt ticari vadreti ve ilıracatma dair tan%İJn eyledlii bir rapora na:ııJI P 
na menim iptidaamdu 31-1%-932 tarihine kadar lzmir bor1a11nda 4A ~ 
milyoa 136 bia 108 kı'lo lirim ff 14 mİIJ'OD m bla 686 kilo incir satsi A, 
mqbır. A,.U rapcll'll gör. 27-1%-932 tarihine kadar l'IQlftİr limatnndan >"' 81 

bana -ıeketlera 45 milroa 494 Wa 811 kilo Uzliıa w 23 milyoa 1186 t.ı- A 

368 kilo ladr -ı.oı.-, •. ,, 
Ankarada atlı spor cemiyeti 

An 

ANKARA. I. A A.. - Atlı .._. ı 17etialu eaaa ~ lııamWJ' 
amtbır. Na.--,.a aazaraa, ~iyet -'elıetimbde atlı ıporu T~ lı 
CeaPiii ...... .ı. t.uaiaa " at binicili!rbü inldtaf ettinadı: malı:sadiyle J 1 
..ı..k•l•, •• k.,.ulıın tertip ede oek, ı.iıüciliı, mıılı:tepleri Ye kunl r 

' t caktw. 
Cemlyeda -4<ııd Anbradadtr, ~e göre lhaqelea ş.,.dl 21 

tamamlandıimcla memleket dahilinde da t•heler açacakbr. 

Japonlar bir şehir zaptettiler 

!( ,, 
1 

1( 

SiNOP, 2. A. 9A.- Ydbatr g
ıinde Halkevl taı..ı'ından bir mıı... 
mere Ye kontel' verilmlıtir. c- ,.._ 
nımda göıterilen eanlc tablo ç°" -
natklr11ne cılmut •• çok alkıtlaıı· 
mııtw. 

Hallı:evi bu Yetile ile Sinob'a ~ PEKiN, 2 (A.A,) - Japonla~ dün w.bah Cban Hai Ku o'1 

bir ıue yqatnu,tw. hoınbıırıhm v~ :ı:aı>tetrniıle.-dir • 
.....,__;;;....._ __ ~~~~--....lililiiiiiiıiı....-;;;;.;;;::::;_.:,_ ________ .... ıiliiı... .. ................ .... 
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]Balk n Ticaret • 
ışe başlıyor?' ıf ırpan Odası ne zanıan 

r 
(yOrl 

dil• 
r KW ;v.,... 
uthıt 
lerelı 

~-

Ekonomi 

Balk~1n ticaret odası 
faaliyete geçirilecek 
idare heyeti bugünlerde ilk 
içtimaım aktetmek üzredir 

. Al.~ığmuz mal!'m.ata nazaran ı· be!.göıterildiği ve fa.ideli olabile
bır mudd!t evvel mtib~bı yapılan cegı anlaıtlınııtır. yalnız teıkill· 
~alk~ Tıcare~ O~aa.ı ıdare heye-1 tın ~aha faideli bir ıekle sokulma 
tı kbutırgunBleı:c'': ılk dıçtımBalamık yTa~a- ~ı luzunıu da görülmüıtür. Bu ili
ca • u ıçtinıa a an ıca• uarla Ofiı 1 kil• t d b d ği 
ret Odaaının bir an evvel faaliye- ıildikl- . eti.1 aed~I a ktazdı . e -
te g .... - · traf d • - ül' k -·~ ın zar ı me e ır. -r---eıı e ın a soruı ece 
ve Oda ~droau teabit edile.;e!Wr· Kereste ihracatımız 
Balkan Tıcaret Odası heyeti ıda. 
reıi azaaı ki.milen tehrimizde bu-1 Ticaret Odaaı kereate ihracab
lund'!iunda!' içtimalar •ık. ak :ra , ınızm inkitaft için tetkikat yap-
pılabılecektır. maktadır. 

8 il T • k Ti Oda bilbaua yakın memleket-er D Ur CAret. ler piyasalarından istifadeyi tet-

• Odasının teıebbüsO.' kik etınektedir. 
ı Alm~.nyad~ Türk Ticaret Oda. Kony.da millt Is· 

11 çok suzel bır letebbüıte bulun· tih l • t• 

itle 
itle 
içiıı 

y• 
-~ 

nil 
iı' 

çaf 
'llfJ1 

tırr· 

muıtur. sa cemıye 1 
Oda Türk tacirlerinin Almanya · 

ela yapbklan ticari ınuanı 1" tta KONYA, 2 A.A. - Havalar 
ve aiparit verdikleri ınü ... e a 1 ı kurak ıidlyor ve don yapıyor. So
ııezdinde uğradıklan m- ~.~~ ğuklardan ekim itleri durmuıtur. 
nazan dikkate alarak bu ut .. ~ j Tohumluk tevziah her tarafta bit 
li.tn izalesi için Alm~ m~t • miıtir. Merkeze bağlı 78 köyde 
kamatı ve iktısadi .::b~t~'::: ; 1808 ç.ifçiye daiıtılan tohumlu· 
teıebbllaatta bulUDIDaf k · tun JDJktan 38 vagona Yarmıtbr• 
vermiftir. a arar Almıyan çifçilere ilkbaharda da-

l
• Türk Ticaret Odaaı bu miltkü· ~tit_ıhlacal ktır •. Şe!'"mki~l~e bit· JDJbb'l!i 
atın teabiti için Türk tacirleri •· ıad'l ~ ~emıyetı te, ı me te,e ua 

raamda bir anket &Çll\lfbr. e ı mıştir. 

Japon malına kartı 
afyon 

. . Aldığımız malıimata nazaran, 
du afyon ticarethanesi Japon e1-
yası ithaline ınukabil afyon ihra
catında bulunmak için mukavele 
Y~Pmak üzeredirler. Bunlardan 
bıri 200,000 liralık, biri 100 000 
liralık olacakbr. ' 

lkhsat meclisine 
gidecek olanlar 
5 kanunusanide Ankarada top

lanacak olan Ali lktıaat meclisi
nin şehrimizde bulunan azaları 
V~""t Ankaraya hareket edecek
lerdir. 

Oda yeni idare 
heyetini seçiyor 

• '!'ie!re.t Odaaı yeni heyeti idare
ı~nın ıntıhabı yarınki Oda mecli-
11lo'de yapılacaktır. Muhtelif ko
m11yonlardaki azalıkların intihabı 
da bu İçtimada olacaktır, 

Ofis tetkilatı tevsi 
edilecek 

Altın ve gümüt 
LONDRA, 2 A.A. - M~bul 

aabn alıcı g~en hafta albn piya
ııa.ından mübayaatta bulunmamıı 
hr. 

Berri Avrupalılar, 340.000 lngi 
liz liraaı kıymetinde altu• müba
yaa etmltlerdir. 

Altm piyaııası, lnsıiliz liraama 
göre tenıevvüç etmİ§tİr. Bidayette 
123,/11 tilinır iken bilahare 123/ 
5 e İnmİ§tir. 

Gümüşün temevvücatı daha zi
yadedir ve gayri muntazamdır. 

Cubulr gümüıün peşini 16,616, 
vadelisi 16,2 dir. Evvelce müteka
bilen 16 13/18 •e 16 13/18 idi. 

Som gilmüı maden üzerinde 17 
3/4 eıaaından murunelo yapılmak 
tadır. 

.~vvelco 18 1/8 idi. Vadeli gÜ• 
m~ı !8 1/8 den 17 13/16 ya dilf
muıtur. 

Müşterek 
Esnaf bürosu 

v11•u•tt• 

Orman 
İşleri 

Şark vilAyetlerinde 
tetkikat yapan 

heyet avdet etti 
Bet aydanberi Şark Vilayetle

rindeki ormanlarda tetkikat ya
pan lzmir Orman Amenejman 
grupu mühendisi Mitat Beyin riya
setindeki heyet ııelmiftir. 

Heyet amenajman mühendiıle
rinden Avni, Konya grupundan 
Adil:Samaun gnıpundan Murat 
Beylerden mürekkeptir. Heyet 
Şark vilayetlerindeki ormancılığm 
umumi vaziyetini tetkik etmiıtir. 
Yedi Vilayet hakkında yaptıklıın 
tetkikata ait raporlarmı burada 
hazırladıktan sonra vekalete gön
dereceklerdir. 

Defterdar 
Bekle~iyor 

Defterdar Mustafa ve Varidat 
Müdjirü Amir Beylerin,lıugün An 
karadan gelmeleri beklenmekte
dir. 

Gemi 
Kurtarma 
Şirketi 

Mevcut tahlisiye 
vapurlarına 

kıymet kondu 

Mahkemelerde 
• 

lnhisarlarda ------
Yaprak tütün 
ihracatı iki üvey kardeş biri-

birini sevince •• 
1 

Geçen senenin ilk 
on ayında 

Ana ve baba mahkemeye düştü 
• 

Ağırceza mabkemeainde dün ı dilen ev sahibi Celile H. diyor ki: 
ıa:ranı dikkat bir dava rüyet edil- - Hatçe Hanım koltuğunda iki 
mittir. Davacı Hatice Haıhlll ia- J bohçayla seldi, arkaımdan da ho
minde kırk bet yatlarında bir ka· ca efendi seldi, ikiıi de bobçalan 
dın, ıuçlu da 63 yaşında Mahmut çekiıtirmiye baıladılar. Ben ora
Fahrettin Efendi isminde bir boca cıkta düttüm bayıldım, sonra ne 
efendidir. oldu bilmiyorum, bet gün sonra 

Fahrettin Efendi Hatice Hanı- ayıldım. 
mın ikinci koca&ı, Hatice Hanun Mahkeme reisi ıorıiyor: 
da Fahrettin Efendinin ikinci ka• - Düttün bayıldın mı? Sili.h 
rısıdır. Hoca F ahrettin Efendinin aeai falan iıitmedin mi? 
birinci karıamdan Selime isminde - Hayır ititmedim efendim. 
bir kızı Hatice hanımın da ilk - Adam ııayri tabii bir ıey 
kocaamdan Hüsamettin isminde görmeden durup dururken bayı• 
bir oğlu vardır. lır mi?. 

Bu iki üvey kardct küçük Y!'f- - Bende ıinir hastalığı nr e-
tanberi bir arada büyilmüılerdır. fendim. 

Selime, Hatçe Hanıma anne, - Bak boca efendi hanımını 
Hüaamettln de Fahrettin Efendiye öldü"l\"k istemiş, tabanca atmış, 
baba demektedir. yaralamı§. Filvaki hanım davasın 

Küçük yaftanberi bir arada ya- dan vazgeçiyor amma ıiz gene 
ıayan bu iki üvey kardet meğer bildiğinizi aaklamayın, söyleyin. 
bir birleriyle tevİfİyorlar n yek- Bunlan i§itmediniz mi? 
diğeriyle de evlenmeli tuarlıyor- - lıitmedim efendim. 
larmıg. Sevda faılmdan haberdar Celile Hanımdan sonra hoca e-
olan Hatice Hanım analık tefk.a- fendinin yeğeninin kansı Mürvet 
tının galebesiyle iki genc!n sevı.~- Hanım ıahit olarak • çaiınldı. O 
mesine mini olamıyor, elınde ~u- da efendi amcasıyla, hanım yen• 
yüttüğü üvey kızmı da keıı~me ıreoini biribirlerinin elindeki boh
gelin etmek için kocaundan muaa- çayı çekittirirlerken görüp bayı)
ade almayı tasarlıyormut-. . dıiım, başka bir şey bilmediğini 

Bir gün keyfiyeti efendısme aç- söyledi. Hoca efendiye ne diyece-
mıı: ği soruldu: 

- Bunlar galiba biribirlerini - Efendim, dedi, hakirinizden 
seviyorlar, dı,ardan kısme~ ar!'ya böyle bir suç sadır olmamtfbr. 
cağımıza ikiaini de evlendırelım, Mesele bohçaların çekiştirilmeein
demiıtir. den ibaret bir arbedeye munhaaır-

Hoca efendi bu teklifi derhal dır. 

ne· ihraç ettik? 
1932 aeneıinin ilk on ayında 

:yaprak tütün ihracatımız .17,879, 
652 kilodur. Bu miktar kıymet i
tibarile 16,819,407 liradır. ihra
cat geçen seneye nisbelte 3,800, 
000 kilo fazla ise de, fiatler dü,. 
kün olduğundan, hasılatta 2,800, 
000 lira nokaan vardır. 

Bir ayda imal 
edilP.n f çki 

1932 aeneai tqrinievvelinde ln
biaar idaresi içki fabrikalan ile 
hususi imali.tanelerde 637,632 
kilo rakı, 27,072 kilo konyak, 
311,886 kilo ıuma ve 19,540 kilo 
likö• imal edilmi9tir. Bu ay içinde 
yapılan vtka miktan yalnız 233 
kilodan ibarettir. 

Çamaltından çıka
rılan tuzlar 

lzmirdeki Çamaltı memlihaaı· 
nm tuz istihaalatı 1930 seneainde 
101,240, 1931 senesinde 106.,000, 
1932 aeneıinde de 152,000 kiloya 
baliğ olmU§lur. 

M11arlftt 

Dedikoduya 
Sebep yok 

ve asabivetle reddetmi,: Hoca efendiden sonra iddiama-
"Gemi Kurtarma Llmtet Şirke- - Onlar küçüktenberi biribirle kamını İfg'll eden Muhlis Bey aya Asistanlar müddet

leri bittiği 
için çıkarılmışlardır 

ti" yerine kaim olacak "Türk Ge- riyle bir arada büyüdüler. Kardeş ğa kalktı. Şahitlerin bir teY gör
mi Kurtarma Anonim Şirketi" tef •ayılırlar. Ben o kadar geniş te- mediklerini söylemelerine rağ
kili hakkındaki kanun, bu aym 17 lekkili de~ilim buna müsaade e- men. hoca efendinin refikaSI Hat
ainden itibaren meriyete girecek- demem, d':.mi§' ve ili.ve etmiştir: çe Hanımı tabancayla yaraladığı
tir. Şimdiki §İrket elinde bulunan _ Hem J.ftnnn müteyakkız ol mn ve Hatçe Hanımın bu yara- Dİ§çi ve eczac; mekteplerinden 
Sezar, Kleopatra, L&valet, Li.nina çocuklarda ahlak mefhu~.larm~ dan müteessiren beş gün . has~ çıkanlan 16 uiatanın vaziyeti 
ve Alenıdar tahliaiye gemilerine, aykırı bir hareket veya şupheyı yattığının doktor ı·aporu ıle sab.ıt Darülfünun muhitinde bazı dedi
kanuna tevfikan Loit mühendisi- calıp bir hal hi•sedcrsen, derhal olduğunu, fakat hadisede katıl kodular uyandırmııtır. Açığa çıka 
nin riyasetinde Hiikümet ve Şir- bana haber ver, aen de mini ol- kasti olmadığım, tnbancada da- nlan asistanlar Şurayı Devlete mü 
ketin iki•er mümeaailinden miirek m y 1 h b' k k 1 ve or • a a ça ış. a ır aç uraun o masma " racaat ederek haklarını araınıt-
kep bir heyet tarafından kıymet Hatiçe Hanım esaoen iki üvey tada hiç bir mani bulıınml\masına !ardır. Bu 16 asistan hakkında 
konulmuştur. Bu 5 genıiye konu- kardeşin seviştilderini liiliyor, iğ- raihnen, hoca efendinin bu kur: deveran eden fayialar mubtelif
lan kıymet, lngiliz liraaı 730 ku- mazı aynediyor, gördüklerini de şunhrı istimal etmedi~ini aövled~ ti 
ruş hesabile 50 bin İsterlin lirası- görmemezlıkten geliyonı:wı. ve Hatice Hanımın, hoca efendı- rŞ.yialara bakılırsa, bu 16 asia
dır. Kanun mucibince, yeni ıirket Bir gün mnkadder akıbet ol- nin kızını kendi oMur.a kaçırma- tanın açığa çıkarılması bazı mali, 
aermayeainin % 70 i hükiimete muş, Selime Hüsamettinden gebe sının esbAhı muhaffofeden olduğu idari, tedri•İ meselelerle ali.kadar 
aittir. Alemdar tahlisiyesi esasen kalını•, kabahatin canlı ıahidi nu zikrederek ona göre ceza ve- d 

' H H ır. Seyrisefain'uı, yani hükıimetindir, saklanamıyacak bir bale gelince, rilmesini i•tedi. Davacı atçe a- Dün bu huauata kendisile görüt 
Yapılan hesaba göre, Hükfunet, Hatçe Hanım Selimeyi baıka bir nıma n-ı divece~i sorultlu: tüğümüz dişçi mektebi müdür ve-
yeni ıirkete 156 bin Türk lirası eve kaçırmı§, oğl~u da or~ya - Ne diyeyim eft;."~.im, dedi. kili Mahir B. demiıtir ki: 
tediye ederek % 70 hissesini ta- göndermiı, Fahrettın Efendıye iki haVlnız çocuk yuzunde~ ara- _ Asistanlık devamlı bir vazi
mamen tesviye etmiı olacaktıı'. de: mızda bir iş oldu. Ben df: bı~ ca: ı fe değildir. Muayyen bir müddeti 
Hükıimet, yeni şirkette kendi&ini - ~~~?ün mü olanları efı;ndi. hillik ettim, dava. açtım. Şımdı vardır. Bu müddet bitince me':'cu! 

S . f Kızı gonul rızaaıyl!' vermedm. f. davamdan vazgeç!yorum: . )ar rıkanlır ve yerlerine yemlen 
temail hakkını eyrıse ain'e ver- ki gencin elinden bır kaza çıkını§, Söz hoca efendıv-; venldı. Ho- alın:... Bu sefer de müddetleri hi
mektedir. Seyriaefain'in de şimdi· Hüsamettin de korkmuş, kızı ka- ca efendi kalkb. Elıyle sakalını tam bulan 16 asistanın vazifeleri-
ki ıirketin 932 hesabından 150 d • • 1 d 
küaur bin lira bisaei temettüü mev çınruı, emıtliı'· aıvaz " ı: .. ne nihayet verilmiştir. Yerlerine 
cut bulunmaktadır. Bu para, hü- Bu haber hoca efendinin üze- -Tam 63 yatındavm. ~uı;une yenileri alınacaktır. Aaistanla-

b • rinde bir yıldırım_ tesiri yapmı§, kadar sill\h kullrmmadım, 181'.~a- n bocalar bizzat kendileri aeçer-
kfunetin tesviye edeceği 156 m 43 sene müt~ınadıyen aleme ah- ]ini de bilmem. Mesele Arzettigım 1 ler 
liraya mahsup edilmek auretile hü 1 k d • h f d' k d' b h k' t' • · · i.. er11 veren. <>ea ". en. ı en ı gibi sadece o ça ce ı~ •.rmege Yavat yava• kadroya göre yeni kumet yeni ıirketin % 70 hissesi- d k d h 1 J ] K d ' evın e ve en ı ter ıye., a hnc a münhasır ka m1'tır. en ısın~ •0 • asistanlar s~ilecektir. Meıele bun 
ni tamamen teaviye etmiş olacak- yetiıtirdilii oğlu ile kızının - ken runuz. hanını düşerek yar .. lanmıf dan ibarettir." 
tır. di tabiriyle - hiç bir kitaba sığ- tır. Adaletinizden ve vicdamruz-

Hatır için! 
Şehir hayatı hürriyetleri

mizden bir çoğundan bizi mah 
rum ediyor. Başkalan için nef 
ıimizden. istirahatimizden fe
ragatte bulunuyoruz. Bunu yap 
mazsak dostlanmızm, komşu
lanmızm bizi saygısızlıkla. 
görgüsüzlükle ayıplay.acakla
nndan korkanz. 

Apartıman kom§Ular•nıza 
karşı bazı vazifeleriniz vardır. 
Meseli. saat dokuz olmay~ 
ca balkondan bir şey silkemez
ıiniz. Bunun gibi bir çok ka
yıtlar sizi temkin.Ji olmağa 
mecbur eder ve bütün bu mec
buriyetler parça parça hürri-
yetinizi alır, sizi esir haline 

getirir. 
Hürriyetimizi zaptetlen· şey 

!er yalnız böyle medenl. ahla
ki sebepler değildir. 

insanlar, hele Şarklılar d&
ğuşta bec!binoirler. Dikkat. e~ 
niz, sevinçten fazla kedeı'lmıı:, 
takdirden fazla tenkidimiz ve 
tikayetimiz vardır. 

Şehirli için şikayet, sıhhi 
bir mese'le olacak kadar salgın 
ve sari biT ıekil almıştır. Hak· 
ırz mıyız, tüphe yok ki bizi bu 
fikiyet haıtalığına aşılıyan ta· 
bit olmayan vaık'alar ve hadise
lerdir. 

Şehirlinin kafasında bel 
ye, poliı, esnaf. 9irket, tüc. 
car, kumpanya; politika, bu 
ran, guete gibi biribirinde 
insafsız ve biribirindea baskı 
medeniyet cilveleri fılar fı 
kaynatır. 

Şehirli bütün bu menfi kuv 
vetlere karşı mücadele eder. B 
mücadele onu pek haklı 
!arak bu tikayet hastalığın 
yakalatm.ıştır. Yalnız bir şe 
var. Şikayet mevzulan artı 
şikayet imkanlan azalıyor. 

Mesela şu (Terkos) un 
lediyeye geçmesi bizim şikay 
meınbalarımızdan birini kuru 

muş oldu. 

Şüphe yok ki günün en &ı 
mimi şikayet mevzuu Terkcst 
Fakat şimdi nasıl şikayet ed 
riz. Beleciiye erkanından doı 
lanmız, ahbaplarımız, aı-kada 
lanmrz var, Onları kırmaına 
için kalemimizi kırmnğa raz 
yız. Hatır için insen nelere · 
!anmaz ki! 

Dolma hikayesini ... , 
ıımz. 

Boğazına düşkün bir zat b 
gün midesinden hastalanmı 
doktor bir hafta pebriz tavsi 

etmit. 
Aldığımız malıimata nazaran 

l~r.acat Ofisinin teklinde bazı t;. 
dılat derpiş edilmektedir. Ofisin 
tesisi niabeten yeni olduğundan 
geçen mesai devreıi bir tecrübe 
addedilebilir. Gecen müddet zar

aO fında Ofiıin tesisiİe büyilk bir İsa· 

Faaliyete geçti, es
nafın kayıt

ları tecdit ediliyor Yeni şirkete ait nizamname ha. mıyan bu haline öfkelenerek ka- dan eminim. biikmünüze intizar 
zırlanarak lktıaat Vekaletine gön- nsıyle kavga etmiye batlamııhr. edivorum efendim. 
derilmiştir. Hoca efendi kanaınm bu işe Heyet müzakereve çekildi, u-

Maarif müdürü 
Ankaraya gitti 

Aktam evine giden zat 
de ne görsün. Hanımı e!eği 
beline dolamış, nefia bir pat 
can dolması yapmış. Fakat 
çare doktoru1,'.' tavaiyes.i . büt· 
ittihauna ragmen elını tut 

• 

L __ n_o_Rs_A_--11 
<lı Banl.aıından alınan cetnldlr) 

2 Kaıuuıusanl 1932 

flektrlt 
TrımYaJ 
Tloel 
R•bu• Jl,40 
A11dolu 1 • 41,50 

• m 4o.
.ı.ıımuııı 44.tO 

ESHAM 
it Ha. Nanıı 10,-

1. HımıUQ 
1 

Bomoau 
M u.ıı Ttrkosı .. " "'"il ı ı~.-

A d l Çimento At. na oı lal!; 

13,60 
!l,70 

8,l50 

14,-Reji 
4

:.._ Üayoo dey. 
Şlr havrtye IS,- Sark dcy, 
1 rımvıy SO.,- Bılya 
l m•mhlıonı ı ı,- Şark •· .... 

'l'eıttoa 

1,91 
t,1141 
t.~5 

11,U 
P•rıı tEK F A'l'l..AJu 
loadra ıt,ra Praı 
Nuyort 709 \riyıaı 
Mllıno 4;" ı lllıdrtı 
81bk11I l,l7,<J Berııo 
Atioı l,'u.!u V &r~ova 

17.to111.l~ Pe$te 
CirıeYre e ~ ~ ~ 
i ly '•'"·"' Bü<roı 0

. 
1 ttı,09 Aclcrat 

Anııııttrd.., ı,ı;,t• ~ıosJı.ovı 

NUKUT (Sabf) 

16,aı,aıı 

'·' !,90 

•.ıı, 
3,48, 

79,b7,21 
34,?u, 
ıı.,ıı., 

Kuru, 
\Cf·Frınsıı ~ 
ı lmıllıı ı 12,-. 

ı dolar 

Kuruş 
~ilin, AY, ~ 

~ıs. 

21 llret ııt,
!ı 1. Belçitı 117,-

~o drahmi ~•. 
!(I J. b\ içre •~h,,
~r ltYI 
J fiorln 
Ilı hr Çek 12;1,-

ı pczctı 

( ınart 
1 7.CltltJ 

ı ptogı 

tıı ley 
~ dl11ar 
1 Çc noı·eç 
ı Altın 

t .\ıecıdıyt 
ı lltıı~lnot 

17,

so.-
24,-
33,-
2'1,
sı,-

9.21 

b .. J::ni •enenin hululü üzerine, 
Od esnaf cemiyetleri, Ticaret 
. all nam ve hesabına, kendile

r~nlle lo"t;naup esnafın kayıt ve teı· 
çı ennı tecdide baılamıılardır. 

~·~aftan, h~r biri tesçil muame 
lesının tecdıdı için 20 kunış harç 
vermek Dl!!cburiyetinde bulunmak 
tadır. 

Cemiyetler, ayni J'l>mand k 
1 "d a,a-yrt arını yenı en ya Pbrtnak .. 

.. 1 d uzere 
~urac.aat b'e en e

1
".nkaftan, 933 aeno 

ame aı ır '!no ı aidatlarını d• 
talep ve tahııl etmektedirler 

Senelik aidatını defalen te~viye 
etmiyenlerin kayıtlan tecdit edi). 
memektedir. 

Teıçil muamelesini bir ay zar
fında yeniletmeyen esnaftan onar 
lira pal'a cezası alınacaktır. 

MDıtereh bOro faaliyette 

Evvelce isimlr:rini yazdığınıız 
15 eanaf cemiyeti, dört grupa ay
nlmıt ve bunların teşlDI ettikleri 
müştere!J büro, 4 üncü. Vakıf h~· 
nında isticaı- edilen dıurede faalı
yete b1l4lamıştır. Bu 15 cemiyet, 
eski merkezlerini tahliye etmifler 
dir. Bu suretle l 1 katibi umumi, 
10 kadar katip ve m1.1he•ip açık· 
ta kalmışlardır. 

Türklere mDnhaslt' sanatlar 

muttali olduğu halde kendisine znn süren hir miizl\kereden aonra 
Şirketin, 3 kifilik bir idare mec- haber vermediğini ve çocukl11nn hükiim t•hli~ ,.,ı;ı.ı;, 

liai olacaktır. Amiral Vaaıf Paıa ahlikaızca hareketlerini teshil et- Hoca efendi cürmü sabit o!Çn
ile lstanbul meb'usu Hamdi ve tiğini ileri ıürerek münaka,ayı ğundan bir lira ağır para cezası
Seyrisefain namma BürhanettiD ilerletmiı, kansı da - Nikahım na mahkum edilmiş, cürüm asi
B. lerin meclisi idareyi teıkil e- helal, canım azat - diverek boh- kar bir ıiliihla islendiği iein altı
decekleri ve Hamdi B. in tirket u- çalannı aldığı gibi Celile Hanım 1 da biri ol•.n 18 kurut arttınlarak 
mum Müdürlüğünü ele ifa edeceii iıimli akrabalarmm evine kaçmıı 1 ceza bir lira l 6 kurut olmuş, fa-
anlatılmaktadır. tır. kat esbabı muhaffefe olduiiu için 

-· -· · 1 Fakat hoca efendi hidrl .. tini bu cezanın 30 kunışu indirilmit, 

F hi B • f" )" .,l(,• yenememiş, kan&mın ar\,.ıımdAn 'feri kalan 86 kuruşun da kanun et • ın se J.r hı: ı 0 da aokai{a fırln"m ve Celile Ha- ltü.unt kabul etmediği için alına 
V • B" "k El • • Muhtar nımm evine gitmiştir. 1 mlV>\caitma, hoca efendinin yalnı:ıı 

B .aımgtk ~~d uyuk') ç~sı L-L 1 Bundan ... ., .. ,. ne olmuştur? m<\hk.,,_ maaarifini vereceğine 
. ın te 8JI e ıev 1 e yerıne etDaa 1 r h'- ,,. f ı.. 1 '- ·ı . . 

P · B'" '"k El · · Al' F th' B • ·h .... meve sn ·t eı l\tıv ce be· ,.,.ru ven m1"tır. 
anı uyu çısı ı e ı .. ın ı "!!!!l!!!!l!!!l!!!l!!!!l!!!!l!!!l!!!!!!!m!!!l!•!!!!l!!B!!l!l!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!l!!!!!!l!l!!l!!!!l!!!!!!!!!I 

tayin edileceii bildiriloıiıti. "' 
Bu huıusta kendisine müracaat 

ettiğimiz Fethi B. "Benim haberim 
yok" demekle iktifa etmiıtir. 

-~ ... 

Anneler birliği 
çalıfıyor 

.. Himayei Etfal Anneler Birliği 
dun toplanmış ve bayramda fakir 
çocukl .. ra verilecek eşya için ca
lı§lllıtbr. 

İrtişa ·dosyası 
Müddeiumumilikte 

Ziraat Banka~ı yeni 
binasına nakledildi 
Binası Avrupadaki emsalile 

mukayese edile. 
bilecek modern bir binadır 

Ziraat Bankası, l&tanbul ıube
ANKARA, 2 - lrtiıa meseleai ai yeni binasının dün küıat resmi 

Eanaf cemiyetleri reis • e katibi hakkındaki dosya hükumet tarr• yapıldı. 
nmumileri, önümüzdeki cuma gü- fmdan Adliyeye tevdi edilmi§tir. Saat 16,5 ta davetliler Banka
nü aylık İçti.ınalaron yaJjacaklar- Müddei umwnilikçe doayarun tet• nın Karaköyde Köprübatındaki 

du. Ziraat Bankaaı latanbul Şube 
sinin Müdürü Ahsen Bey davetli
leri izaz ediyor, ayrı ayn meşgul 
oluyordu. 

dır, Türk tebaasm" basredilecek kikine başlanmııtır. yeni binaıında toplarunağe. başla-
kü~ük •an'atlar h<>kkınd·\ki kanu• _ _ _ mışlardı. 
nun, haziran 933 le t"tbik mevlri- Bankanm önündeki kalabalık 
;ne geç.,..ei&i maHmdı.ır. Son giin- Bozüyük fabrikası- gittikçe kesafet peyda çttiğinden, 
lerde bu kanunun tııtbilU tehir zabıta seyrüseferin bozulmaması 
edileceğin" dair çıkan riv;ıyetler, na ikraz için inzibati tedabir almak lüzu-
esnaf cemiyetleriııi endi~eY.<' sev• munu görmüştü. Vali Muhittin B., 
ketmiştir. · Bozüyük kereste fabrikası sahı'bi Vali Muavini Ali Rıza Bey, Kay-

Cumarte&ı gÜnÜ yapılacak içti- Jbra.'ıim B. le birlikte Bozüyük'e makam Beyler, C. H. F. Vilayet 
mada hu •n<>•eleye \en•'>!' edilecek git.mi! olan Fransız mali grupu eks-• heyeti idare Rei•i Cevdet Kerim 
ve kanuntm tatbik; tehir edilme- per ve mürne .. ili şehrimize avdet et Bey, Liman Şirketi Miidi;rü 

Saat 17 de Bankanın gezilme
sine başlandı. Yeni binaaile deni
lebilir ki lstanbul Ziraat Bankası 
eksik olan batlıca ihtiyaçını kapa 
mıştır. Banka bu ıuretle Avrupa
daki emsali kadar modem ve mü· 
kemınel bir binaya ıabip olmuı
tur. Bilhaa&a bankanın kasalar 
daireai fevkalade denilecek bir 
haldedir. Dıwetliler her dR: 
girdik -e taktiri....: ' 

Maarif müdürü Haydar B. dün yor. Sofraya oturduklan 
akıam Ankaraya gitnıiftir. Hay- 1 man: 
dar B. Ankarada bir hafta kala- Ç ukla dem:< ben 
cak bazı itler hakkında .... ı.atetl• - ~ •. r, :·: 

1 temas edecektir. ririm, aız afiyetle yıyın. 

B~lt'dfqt'dt 

• lstanbulun 
Arması 

Verilen model 
tetkik edilecek 

Hanımı itiraz etmiş: 

- A, vallahi clma:r:. Elca 
:r:rmla yaptım ayol. bir tan 
olsun ye! 

Adamcağız hatır iç'.n bir 
xıe yemiş. Derken büyük kız 

- A, baba, demiş batır 
için bir tane yemezsen bo 
zmıdan geçmez. 

Bir tane de büyiik kı:ı:m 
tm için yemiş. 

Belediye ıtatiatik ıubesi memur Fakat büyük ağlu iri 
larmdan Muhtar B. lıtanbul teh- dolmayı babasmm 
ri için bir arma yapmıfbr. Arma koymuş: 
lstanbul tehrinin alameti fan'kaaı - Benim babrım 
olacakbr. Yapılan tekil Belediye• baba, demiş Vallahi 
ce tetkik edilecek muvafık görü- 1 ri · 
lürse kabul edilecektir. Memleke- nı. .. , k 
timizde ilk defa latanbul tehrinin Buyük oğlundan sonra 
bir amaaaı olacaktır. çille kız ve küçük oğlunun h 

Unkapabl köprüsO.
nün dubaları 

Unkapanı köprüıünün tehlikeli 
olan ve g~enlerde çöken dört du
bası tamir edilmiıtir. Esaılı tami
rat için hazırlıklar ikmal edilmif 
tir. On güne kadar tamirat ba9lı
yabilecek ve bir ay sonra ikmal 
edilerek seyrüsefere açılacakbr. 
Bu tamirat İçin 150 bin lira ıar
fedilecektir. Unkaparu köprüsü
nün tamirine ait bütçe müna ,'1,. 
isi İçin Ankara a ı ' 
i .. d p kutbunun aarbin
e ulunan raliçe Maud eraziıi
in ıneçhul kmmlarmda köpekler ta 

rafından çekilen arabalarla ve kızak 
!arla, ketfiyette bulunmak emelinde
dir. 

tırlarr icin de birer tane clol 
yiyen adamcağız sırt üstü 
rilmit. Biraz sonra ateşi kı 
çıkmış. Kendini kaybetmek 
recesİne gelmit. 

O sırada ziyarete gelen 
dostu sormuş : 

- Yahu, ne oldun, nedir 
hal! 
Adamcağız güç hal ile ce 

vermiş: .. .-ffinlll• -... .. .. et. 

ilektrik şirketinde hademe 
mail ağaya, umumi haıtabane i 
müdürü Müırilr Beye üçer D:n • 
it Bıuıkasmda Fadıl, ditpanaer 
tibi AbduUab Beylere de be'er 
lira ikramiye dütmüttür. Hi.lde 
lıtan Hilmi efendi isminde bir 
ta 8000 lira kazanmıttır. mesi için lkh8'\l Vekıileıi nezdin- mİ§tir.Fab~'kaya ikrıızatta bulunacak di. Bet Odalar, Bout•r 

~.teı~bbüaat .icrası gôrü,ülecek- grupa, tetkikatı neti~eslni bildirecek ~ irektörleri 
·~ JJm~·~~~~~~~_jL·~~~~~ııiıııl!!!!!:~~ftlll~d!__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--..:.ııııı 



• 

HİKAYE 
Asnn umded cMILLlYET• tir. 

3 K. SANI 1933 

MJLL1YET SALI 3 :KANUNUSANİ 

, . .__i_ş _v_e_İ_şç_i __ JI 
Milliyet bu sütunda İ§ 11e İffİ 
istiyenlere taııa ... ut ediyor. lı 
ııe ifçi i.tiyenler bir mektup
la (ı büromuza miiracaat et• 
melidirler. 

1933 

Almanak 

( ldareiıane: Ankara caddesi, 
Radyoda bir konferans 

- Saat kaç? 1 den bazrlarının hiç te memnun 
1, isteyenler 

Matbuat Cemiyeti tarafın" 
dan Selim Nüzhet Beye tertip 
ettirilen Almanak intişar etmit 
tir. Almanak Devlet Matbaası 
tarafından çok güzel bir şekil
de basılmıttır. Ve Gazi Hz. nin 
Matbuat Cemiyetine hediye bu 
yurdukları resimlerile süslen.. 
miştir. Bundan maada kabine 
azalarının resimlerini ihtiva et 
mekte<tir. Almanağın mü.n<lere 
catı arasında senenin takvimi. 
milli günler, bütçemiz, posta 
!ar, telgraflar, pul tarifesi, 
valİ'lerin, meb'uslann, sefirle
rin, konsolosların isimleri, bey 
nelmilel müeaaeıeler ve diğer 
faydalı maliimat. 

Yarın aksam O P E R A SiNEMASINDA 
G Ü Z E-L L 1 K K R A L t Ç E S 1 N t N 

MİLYONER KOCASI 

Telııraf adresi: lıt. Milliyet 
Telefon Numaralan: f 

100 No. 

Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı i!leri Miidürlüiü 24319 

idare ve Matbaa 2~ll0 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye içirı 
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Hariı; iç'n 
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Gelen evrak ııeri Yerilmeıa -
Müddeti geçen nüahalar 10 ku
• uştur. Gazete ve matbaaya ait 
işler i;in müdiriyete müracaat 
edi:!r Gazr,temiz ilanların me
ı'uliyetini kab;ıl etmez. 

RAMAZAN: 

fmsak 
iftar 

s. 
5 

16 

6 
D. 
39 
53 
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1 
BU~ÜN O HAVA 

ııfe~ Yeşilköy askeri rasat merke-
' zinden verilen habere göre bu-

,rll gün hava k11men bulutlu ola-
1,.İ cak, rüzgar şimalden eııecelrtir. 
~ 1 

2 1 1933 tarihinde hava taz.. 
.,." 

1 
y ;Jn 772 milimetre, en çok 11-

. caklık 4 ıantigrat kaydedi.lmq-

i f erhum Necati B· 
tç Ben Necati Beyin 1 Kanunu 

nide irtihal etmiş olduğunu 
Imiyordum. Belki elemi her 
n yüreğimde olduğu için. 
Necati Bey merhumun dört 
e evvel ansız bir felaket ola 

r> k üzerimize çullanan ölümü 
-P berinin izi silimniyen yası

ha:a dostları;ıın yüzünde o
rl rsunuz. Bu geç, çel;k gibi bir 

amdı. Azim sahibi idi. inan.. 
Z JI şeyi yapmaktan çekinmez, 
pmağa karar verdiğini yarı 
rde bırakmazdı. inkılap anla 

;un verdiği kesif vazife fırsat 
ile gösterdiği kabiliyet onu 
lk tabakasından alıp en nü
lu bir vekil makamına oturt 
u zam&nlarda da halinde 
na etinde değişildik göster
ecek kadar seciye sahibi idi. 

bu çelik gibi gencin İıak 
· nıle naııl eğildiğini görmek 

t•na da nail olmuştum. O 
>.ıf' ııporcularm dostu ve 
. ğin pişvası idi, Gençlerin 

~ürcle ondan daha talili olma 
ı temenni ederken hayatta 
seciyesini örnek almalan

vsiye ederim. 

- Sekiz buçuk. olmayacağım tahmin ettiğim 
- Kuzum radyoyu açar mı- bu mevzua temas etmekliğimin 

ım? ıebebi son unn alabildiğine, 
- Sekiz buçuk dedim. Prog dolu dizgin giden hafif meş-

ramda konferan41 var. repliğidir. Gençlerden ziyade 
- Radyoyu açar mısın? diyo orta yaglı ve hatta ihtiyarlarda 

rum. daha bariz bir şekilde tecelli e-
Kadm düjıneyi çevirdi. Bir den bu hastalık üstünde hayli 

az beklediler. Parazit sesleri a- tevakkufa değer bir hadisei ma 
raımdan ıpikerin tok sözleri i. raziye halindedir. Derin ve 
9itildi. müzmin bir şekil almı§tır. 

- Koııferanı başlıyor. Hanımefeııdiler, Beyefendi. 
- Kapıyı kapa. Oparlörii !er! lçinizı!e hotnuhuzlukla 

çevir. yüzlerinizi burutturanlan ta-
"Hannnefendiler! Beyefendi- savvur ettiğim ve hatta mevzu 

)er. Konferansımızın mevzuu umun kendilerine taalluk edece 
(züppeliktir.) Yüzlerinizi göre ğini kestirenlerin derhal radyo 
mediğim sizlerden mevzuumun sunu kapayac:aklarını tahmin 
hafifliği için af dilerim. içiniz- ettiğim halde sözlerime devam 

Yann sokaklar terkosla sulan
dığı günlerde halk önlerinde be 
lediye bandosu oJ.duğu halde 
bu martı okuyarak sulanmıt so 
kaklarda gezeceklerdir. ltin gü 
zel aan'atlara ait §U lasmını i
zahtan ıonra sadede gelelim. 
T erkO'S bizim olunca tabii bu-

l mı tes'it etmek lazım. l§te bu 
münasebetle dün T erkos Şirke 

ı 
tinin (Terkos) çrlanazmdaki bi 
nasında belediyemiz tarafından 
Şehir meclisi azasile matbuata 

1 ve diğer T erkos muhiplerine 
bir çay ziyafeti verilmittir. Bu 
ziyafette belediye heyeti fenni 
ye müdürü Beyefendi T erkos 
ıuyunun muhaaininden, Şirke
tin bu ane kadar bu suyu tasar 
ruftaki maharetinden bahsede-
rek belediyece de bu yolda yü -
rfüımek mukarrer olduğunu İ
zah etmiş ve sözü (boru)bahsi
ne intikal ettirirken o ane kadar 
Mühendis Beyin sözlerini dinle 
memiş olan Nizamettin Nazif, 
kendisine has olan sallapatiliği 
le 

- Ne borusu? .. Yem borusu 
mu? .. 
Demişse de hemen kendisine 

bahsin su borusuna ait olduğu 
izah edilerek susturulmuttur. 
Badehu h&zırwı mebzul büfe
den nevaleçin olmu§lardır. Bu 
esnada garip bir hadise olmuş. 
tur. Büfedeki limonatadan içen 
bir zat, garsona: 

- Bu ne suyundan yapılı
yor? Terkoı mu yoksa? .. 

Oradan hemen erkandan biri 
atılarak: 

- Tabii tabii! Nur gibi. Ter 
kos suyundan... Demiş ve her 
kes bu sözü dillerini ,akırdata 
rak alkıtlamı,Iardır. 

Ziyafetten sonra ellerini yı
kamak üzere tuvalete gidenler 
musluğu açtıkları zaman, 

- Fıasss!. Diye hava çıkmı. 
ya başlamıı ve oradakiler gülüş 
müşlerdir. 

için kendimde kuvvet bulabili.
yorum. Bu kuvvet bana haki
kati dinlemeğe tahammül ede
bilecek bir çift kulağın mevcu 
diyetini tasavvur edebilmek te
selliıinden geliycr. 

lktısat ve tasarruf seneleri
nin, buhran ve idamei hayat 
kaygularmın ortasında gene 
komıusunun tavuğunu kaz gö
ren ve Kristal camların ardın
daki kürklere saldıran bir in
san zümreaiınin mevcudiyetini 
kim bilmez. Hepiniz bilirıiniz 
ki bilhassa kadınılar ve saçları
na kır düşmüş ihtiyar hoppalar 
kenıdilerini vitrin önünde güç
lükle itidale sevkederler. Moda 
denilen bir felaket rüzginna 
kendini kaptıran bu züpplerin 
bu camekanlara nasıl savlet et
tiğini hepiniz bilirsiniz. Evin -
de saç mıı.ngalmda bir avuç sibı 
müş kömürü bulunmıyan nice 
mahlüklar vardır. 

Oparlörde kulağınıza sesle
nen sesimi iıiten1er içinde, 
muhterem dinleyicilerim arasın 
da kaç tane mevzuumun kahra 
marn vardır ki bir ipek çorap 
için ma&Jmı kırdırmıf, kübik 
bir eşarp için hastasının ten 
türdiot parasını harcamı,. bir 
fapka modeli için. ... 
Kadın radyon1Dl düğmesini 

çevirdi. 
- Ne oluyorsun? 
- Saçma dinlemeğe vaktim 

yok. 
- Hangi saçma. 
- Bu küstah adamın saçma 

lannı anık dinliyemem. 
- insan kusurlannı dinle

meğe tahammül edemiyor de 
ğil mi?. 

- Onu bunu bilmem! Fakat 
bu gece bu saatte evde 
olmasaydı'\ radyodaki konfe
ransı veren adamın sen olduğu 
na yemin edebilirdim. 

-· Radyoyu aç. 
-Açamam. 
- Radyoyu aç diyorum. 

erkos Şirketinde Geyvede avukat 
- Diyebilirsin fakat aça-

mam. 
Erkek yerinden kalktı. Ka

dın .da ziyafet Nedim Beye 
'T erkos bizim malımız, Mektubunuzu okudum. Hak-
F eda c.lsun canımız: lı mülahazalannız var. Hürmet 
u Şehir bandosunda yeni ler. 
elenen Terkoı martıdır. ı FELEK 

Radyonun başında buluştu
lar. Dik dik bakıştılar. Her iki 
sinin de gözlerinde hiddetten 
,im şekler dolaşıyordu. Yıldı-

Ok•iien l.ıı.ynakçm, Bon ıervi•i 
var. 150-200 kuruş yevmiye ile t:ıı
rada dahi iş kabul eder. Adres: E
yüpsult.ında hlambey ınahallP•İ 
Mr.bmet Ali Ağa Sokak 27 No. ha
nede Miıkim S111ih. 

* * * Daktiloya aıına ayni zamanda 
kalorifercilik ve teıviyecilik itlerine 
aıına, bon servise malik bir genç iı 
aramaktadır. Adres: Kadıkoy Yelde 
ğirmen kahve •okak 17 No Namık 
Kenıal B. 

*** Ortamcktep mezunlarındanım. 
T ornacıhk ve demircilikle it arıyo
rum. Şehir dahilinde. Az yevmiye 
ile çalışırım. Adresim: F erıköyünde, 
Peıa mahalle.inde Olmıeyd .. nı cad
deoinde No. 15. Oıman oğlu. Şük

rü. 

•*• Mükemmel Franıızca , lngilizce, 
Almanca ve biraz Türkçe daktilog· 
rafi bilen ve muh•beratt tamamile 
yepabilecek bir hanım müıait ıerait
le bir ~ anyor. Milliyet A. H. rumu· 
zun1t müracaat. 

• Her türlü ayak i,lerini pelı: mü
ıait ırraitle yapabilectk bir genç bir 
it arıyor. Luzumu olanlann Milliyet 
t~ R. 5 . rumuzuna müf'Bcaatlart. 

nm!ar uçu~yordu. Erkek ıert 
ve kat'i: 

- Çek elini, 
Kadın sert ve kat'i: 
-Çek elini. 
_Çek diyotum. Fena olur? 
Erkek gözlerde tutuşan tim· 

şekler yıldınma, kadının gözle 
rindeki bulutlar yağmura inla 
lap etti. 

Radyo sarsıldı ve erkeğin ka 
im parmakları düğmeyi çevirdi. 
Radyodan konferansıçının ses
leri iıitiliyordu. 

"içinizde sözlerimden hırsla 
nan hanımefendilere biraz ıü 
kiın ve zevçlerine sabır ve ta
hammül tavsiye ederken .. " 
Kadın haykırdı. 
- Radyoyu kapa_ 
- •••• 1 
- Radyoyu kapa diyorum. 
- .... ! 
Konferansçı: 
"Hannxılar asrın bu c;ılgınıca · 

zevkiniq peşinden bir kasırga 
halinde koşup giden sizlere acı 
yorum,, 
Kadın: • 
- Allah aşkına kapa. Şimdi 

bayılacağım. 

. ' . ! 
- Bir ukalanın• bir züppe

nin böyle aile yuvamıza kadar 
elektrik kuvvetile girip bizi dar 
madağınık etmesine nasıl ta
hammül ediyonun. Şu radyoyu 
kapa. 

... ! 
Kadın kalktı. Erkek te. 
Radyonun önünde buluştu

lar. Ayni hiddet, ayni yıldırım
lar. Kadın radyonun üstüne a
tıldı. Erkeğin kalın patmalda 
n kadının ince bileğinde dolan 
dı. itiştiler. Radyo yuvarlandı. 
Kalın parmaklar, genç kadının 
pembeleşen yanaklarında şakla 
dı. Ve mini mini iskarpinin to 
pukları radyonun kaburgaların 
da çatırdadı. Radyo kırıldı. Ka 
dm ağladı ... Erkek te. 

Memleketimizde timdiye ka
dar çıkan gazetelerin isimleri 
ve Matbuat Cemiyeti azaları
nın isimleri, Matbuat Cemiye
tinin tarihi, Matbuat Kanunu 
ve her sınıf kariin lezzetle oku 
yacağı yaz dar vardır. 

Maarif Vekili Dr. Reşit Ga
lip Beyin Almanak için yazdığı 
"Gazi ve Türk Tarihi"• Ahmet 
Şükrü Beyin 1932 senesinde si 
yasi dünya , Y akup Kadri Be
yin "Gezici köy hocalan ve kü
tüphaneler,. Salih Murat Beyin 
ölçüler, Erzurum meb'usu Aziz 
Beyin Türk sporculuğu, Refik 
Ahmet Beyin tiyatro hayatı
mız. Sadri Ethem Beyin edebi 
hayatımız, Selim Nüzhet Be.yin 
inkılap ve halk müzeleri namın 
daki makaleleri hususi ehemmi 
yeti haizdir. 

Bu kadar zengin bir Alma. 
nak şimdiye kadar neşredilme 
miştir. Buna rağmen fiati an
cak bir liradır. Bu güzel ve isti 
fadeli kitaptan birer tane edin
melerini karilerimize tavsiye e. 
deriz. 

Tayyare balosu 
Tayyare Cemiyeti lıtanbul şubesi 

tarafından her ıene tertip edilen ba
lo bu ıene şubatın dokuzuncu per
tembe akşamı Perapalaı salonların· 
da verilecektir. Balonun pek mükem 
mel olması için şimdiden ihzarata 
başlanmııtır. 

1RT1HAL 
Ayandan merhum Kazasker Emin 

Efendi zade Ki.mil ve ayandan mer
hum Hüsnü Paşa zade Tahsin Bey
lerin hafideoi ve Kamil Bey mahtu
mu Emin Beyin kerimeıi Nevin Ha
nım müptela olduğu haatalıktan kur 
tulaıruyarak nevbahan hayatında u
ful e,tmiştir. Cenazeıi bugün aaat 12 
de Bakırköyündeki hanelerinden kal 
dınlarak oradaki aile makperesine 
defnedilecektir. 

1 RADYO 
Bugünkü program 

ISTANBUL 1220 m. 
18 - 18,45: Makbule Hanım. 
18.45 - 19,20: Orkeıtra. 
19,20 - 19.45: Fr. deıs (Müpte· 
dilere) . ı 
19,45 - 20: Orkeıtra . 
20 - 20,45: Hikmet Rıza H. 
20,45 - 21,30: Servet H. 
21.30 • 22: Mel Rozental. 
22 - 22,30: Gramofon ve saire. 
22,30 • 23,30: Darüttali01. 
VARŞOV A 1411 m. 

13,15: Gramofon. 16.55: Gr81f!O· 
fon 19.05: Senfonik konser 20,35: 

1 Zevcesi tarafından nefret edilen kıskAnç ve gaddar bir zevc, mües.' 
ve mühim bir mevzua malik bir film. 

Föyton, 21,05: Halk konıeri 22.25: 
Keman oolo, 23,05 : "Protekıiyon" 
iıminde bir nuvel. 23,20: Gramofon 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.05: Askeri musikisi. 19.35: 

Mandor Sovanko Cigan muıikiıi. 
21.05: Brahms'ın eıerlerinden (Vi
yanadan naklen) konser. 23: Salon 
muıikiıi ve Sigan musikisi. 

ViYANA 517 m. 
17,55: Aurel Nemes takımının 

hafif musikisi 19.15: Müsahabeler . 
21.10: Robert Heger'in idaresinde 
Brahms'ın eserlerinden orkestra kon 
sert 23,10: Eric Herse kazinosun 
dan dan! musilcisi. 

PRAG 487 m. 
17,15: Musiki . Müsahabe, 18,55: 

Gramofon. 20,25: Mandolin takımı 
ile Rııs musikisi, 20,50: Nonotny
nin vefatının 10 cu yıl dönümü mü .. 
nasebetile eserlerinden bazı laganni 
parçaları. 22,05: Bethoven'in beste. 
!erinden fantaziler. 23,20: Gramo· 
fon. 

ROMA • NAPOLI 441 ın. 
18.35: Orkestra konoeri (Marchi . 

onni, Cerrai, Puccini, Franceıchi, 
Debuııy ve Pietri'nin eserlerinden) 
- Müsahabeler. 21.20; Gramofon, 
21,50: •• it Natale del Redentore" İı· 
mindeki iki perdelik musikili temsil. 

MILANO - TORINO - CENOVA 
18.05: Tagannili muailO. 20.05: 

Mütenevvi musiki. . . ram on 
21.05: Bir operet temsili. 
BOKREŞ 394 m. 

Yarın aktam 

ELHAMRA 
Sinemasında 

Büyük mü1amere olarak muaz
zam bir program takdim ediyor. 

DENiZLER DEVi 
· (ERKEK EVLAT) 
Mümessili: Beyaz perdenin 

müthiş adamı: 

GEORGES 
BANKROFT 

FransızCR sözlü büyük film_ 
Programa ilive olarak: ipek 

Film studyosunda çevrilen 

KARAGÖZ 
Filmi yapan: Osman Mümtaz 
B. Oynatan Darülbedayiden 

HAZIM 
Alaturka '8-rk•lar - Musiki -

Çocuklar -- Eğlenceler. 

YARIM SAAT süren neşe filmi . 

GÜNAHKAR 
KIZ 

Hayatın süfli tabakaJannın 

müthiş muhiti ara11nda cereyan 
eden realist ve gayet bcıeri bir 

dramdır. 

Baş rollerde : 
Marcelle Romee - Andre Luguet 

20,40 ka kadar her günkü pro· ·--~ ve Jean Gabin •-"'1J~ 
gram. 21.05: Taganıü. 21,45: Sen
fonik konıer (Hardmann, Gennaro, 
EEnacoviçi) . 22.20: Konser (Beet· 
hoven). 

BRESLA V 325 m. 
17.15: Konser. 18.15: Komediant 

Hannoniıtlttin fantazileri (graıno· 
fon ile). - Müsahabeler. 20,45: gra· 
mofon. 21,35: 1932 ye bir nazar. 
23,50: Gece konseri. 

" 

.. -- Kadıköy'de•-~ 
Diş Tabibi 

ZEKİ HALİT 
Her gün Hastalannı Altı yol 
ağzındaki Muayenehanesind-=

kabul ve tedavi eder. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat Üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan sehirlerde acenta aranmaktadır. =· Tel.: Beyoğlu : 4887 O 

r "lt!illlyet,, in romanı: 21 nıak istemiyordum. Paule sabır 
sızlandı: 

1 tan, kendi canımdan kopan bu 
1 bakış tanı içimin sırrını okud m: 

r aı· güverteye çıktığım vakit, 1 

Paule: 1 
va Ilı Fransız genci .. Paule'le yeni 
başlayan c1ostluğumuz ve ayrı
lık .. Ve bütün bunların üstünde 
uçan ve kalbimde ince bir kanat 
gibi çırpınan sevgili sırrım. 

1 SEN ve BEN 
O, benden evvel bu izdivacın 
fe<lakarlık olduğunu anlamış de 

J:k. Benden evvel beni anlamıt 
görmüş. 
\- Cevap vermiyorsun Leyla! 
ule' ün e:ini tuttum. 
- Bunun bir fedakarlık oldu. 

bilemedim Paule, bilseydim!. 
· - Bunu yapmıyacak mıydın? 

Bunu yapmıyacak mıydrm? Ne 
ı sevmediğimi. sevemiyeceği
•• ve. ... içimde bugün gördüğüm 
..,.'Ti. ni tanınnt ve bilmit olsay. 

bu izdivaç gene olacak mıydı? 
• u bilmiyorum., Belki evet .. fa

belki de ha Yii' f 
Zavallı teyzeciğim ... Bunu bil. 
din! 

Muazzez Tahsin 
mi dost gözlerle gözlerime bakınız. 
Bir alev gibi yanan gözleriniz ben 
den kaçmasın! Ayrılıyoruz .. Ebe
diyen! .. 

- Beni affediniz dostum ... Ha 
)ır sizi sevemiyeceğim.. Bu kabil 
değildir, kahil değildir. dedim. 

Elimi tuttu, hürmetle dudakla
rına götürdü: 

- Fakat benc1en fena bir hatı
ra ile aynlmıyorsunuz değil mi? 

- Hayır. bilakis ... Sevginizle 
bana çok büyük bir iyilik etti
niz ... Bunun için size müteşekki
rim bile. 

Eğildi .. Omuzuına doğru düşen 
kısa saçımın ucunu düa eder gi
bi huşula öptü. 

Gecf!... - Yarın ayrılıyoruz ... Kabilse 
G~stav yanıma geldi. Karanlık mes'ut olu'l'uz, zavallı kadın! 

ın yıldızlarına ~akark~, ~~: Karanlık gecede gözlerimden 
abthi."t. 0 e('<'U'1 cluşu 1 tek tek akan yaşlar, Marmaranın 

dadır. Bunda bütün lSda~u.suları arasına karıştı. 
aklı eren, ermeyeıı her- • B ben · 

müttefiktir. Hatta o ken- Suıkaatleri u mı-

- Ah ne güzel memleket! .. 
Asıl burası yer yüz\lniln cenneti .. 
Leyla buralanrı bana tanıta ana! 

-lşte Y eşilköy.. Büyükkada .. 
Heybeli, işte bütün Anadolu ..a
hili ve Haydarpaşa ... 

- Siz tayyare kazaruzda hangi 
adaya indinizdi madam? 

Guatav'ın mütecessis sesi bu
nu sordu: 

- Ta uzaktaki şu küçük ada
ya!.. 

- Bu caminin ismi ne? 
- Sulta.nahmet ... Şuradaki A-

yasofya. 
- Ne güzel yerler!.. Gustav 

burada bir hafta kalalım. 
- Hayır Paule, yarın hareket 

E'tmeğe mecburuz. Tatilimiz iki 
buçuk ay geçti. 

- Ne yazık! 
Ve .. vapurumuz yürüyor, koşu

yor. Duruyor sanıyorum, n kadar 
içimde sabırsız bir helecan var. 
Kalbim çarpıyor: Tak.. tak .. tak .. 

Vapura yanaşan sandalların yol 
-:ulan aras:nda, en evvel Bedi Mu
ammer merdivcderi koşarak cıktı: 
~ Leylacığım! Leyliicığu~! 
Sesi boğ ngri.n bir feryat lle lllenSUp cieGiğmiz adam- SOFYA, 2. AA.. - Makedonya 

menılı:ketimizin tehlike- ıı.uet~'Sİ mtıharriri olup, 110t1 "'1ake- .-,.. ... 
brtulmaaın! bizim kadar donya suikastı unaaınıla yaralanmıt 
~derler. Şayet içlerinde olan M. E.t.imeff, ölmüı ve bu ıuret 

le telef olanların mı"ktan iiçe ı..Jiğ 
,---. .ctnae'J m•v YV- almuatıır. 

iini bir efil 
huinelennr-..ı;.., 11 ~i):d an itler
den dolayi lıa anııldannı valiye ı.il 
ı!jrmİflerclir. 

r 
Bedi Muammeri s viyorum.. Onu 
her zaman sevmiştim. 

Artık korkmuyorum .. Hiç bir 
şeyden korkmuyorum. Bedi Mu
ammerin gözleri, bütün yabancı 
hisleri sürükledi götürdu; Lılbi 
min iöstüne başka b;r saac~et kuşu 
kondu. 

- Nasıl, Leylii tamamile eski 
rengini bulmuş değil mi Bedi Mu
ammeı? 

Bu. Nejadın sakin .. durgun se
si .. 

Bedi Muammerin cevabı ne ol
du? Bunu işitmemek için uzaklaş
tım .. Fransız doatlanma yaklaş 
trm: 

Size teyzemın oğlunu tanıt-
mama müsaade eder misiniz? 

Paule tehalükle: 
- Elbette! dedi. 
- Gustave: 
- Gelip geçici, bir saniyelik 

tanışmalardan hiç hoşlanmam .. 
Teşekkür ederim Madam .. izin 1 

verirseniz güzel memleketinizin 
pM•oramaamı Sf.'yı·etmeği tercih e
deceğim. 

Bedi Muammerle Paule der
hl\l iki eski ahbap gibi konu~mağa 
başladılar. 

Ben eşyaları toplamak için ka. 
~lt~t'• · inı. Biraz sonra tek-

- Leyli, senin teyzezaden çok 
mükemmel bir genç! c1edi. sorra 
ı -ulagıma eğilai: 

- Nejadın yerine orunla evlen
seydin keşke! .. 

içimin mf'".s'ut otrrını okur kor. 
kusile onun yanından. bir tehli
keden kaçar gibi kaçtım; biraz u~ 
n.kta, dalgın gözlerle denizi sey 
reden Gustavl''a yaklaştım: 

- latanbulumuzu beğendiniz 
mi? 

Cevap vermedi, biraz sert, 
biraz meyus bir bakı§ la: 

- Madam, iki aydır yanılmı
şım .. Gözlerinizin çocuk bakışla • 
nnı boş bir kalbin aynası zannet
miştim . ., Şimdi onların derinli
ğinden kaçmak istiyorum. Samimi 
ve candan askımı reddetmenizin 
sebebini şi~di iyice anladım ... 
Adieu madam! 

Zavallı gencin solgun yüzüne 
bakmadan ona elimi uzattım. 

- Leyla ... Bak Ayşe teyzem sa
ı>a mendil sallıyor. görüyor mu. 
sun? 

Bedi Muammerin gözleri kar
şısında. kabahatli b;r çccuk teha
lükile Gustave' dan ayrıldım. Ayni 
zamanda ne kadllr muhtelif his
ler benliğimi sarmıştı? 

Teyzem . ., Bedi Muammer .. Za. 

Bütün bu karmakarışık hisleri· 
mi nasıl idare ettim? Sıraya koy 
dum? Bunu bilmiyorum. Şimdi 

cdamdayım •. İki ay evvel, bed
baht, hasta bir Leyla olarak ayrıl
dığım odamda ... Kalbimde derin 
bir yara gfüi sızlayan bir saadet 
var: Bedi Muammeri seviyorum. 

Aşkımın pembe bulutları et
rafımı bir hulya gibi sarıyor. Bu 
hulyanın tatlı gevşekliği içinde 
kalbimin derinliklerine, serin bir 
kuyuya iner gibi, iniyorum. 

Gözlerimi kapayorum ... Mes'u
dum ... 

BüyükaJa 
Benliğimden taşan hislerimi 

kendi kendime yatamak istiyo
rum .. Bunlan ifade etmek için 
kelimeleri boş ve manasız buluyo. 
rum .. 

"Seviyorum!" derken, bütün 
duygularımı, bütün hayatımı an
J .. tıvorum sanıyorum. 

Büyü Irada 
Çamlıklarırı karşuında 

Dün akşam sofrada. 
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Kadınların saçlarını 
sihirleyen adam 

Meşhur kadın berberi Antoin'ı 
Amerikalılar 

Hollyvood'a çağırdılar 

Brtgltte Helm'ln "Atlantlde,, filminde Antoln'ın 
s· elinden çıkan ıaçları 
ıııema iileminin inişleri ve merikaya gidecek, bu güzel bat 

çıkıştan arııamda maruf kadro lan ellerimn aruına alacak ve 

b:rberi Antıoine'ın de gtinün bi düD'yanm beş .kıt'aıma mü~le 
rınde HollY'Vooda ça'ırıi ğ re yaraıır nadıde eserler goste 
belki k' g aca ı recek 
d' K ~mıenin a'klına gelmez- "Atlantid" filminde Brigitte 
ı. a ın •açını parmaklan- H l ,. 1 A . ,. ı· 

nm 'h' . ' e m tn saç an nto1ne ın e ın 
" •ı ırı altrnda bambaşka bir de bildi"im. ef evi h !' . I 

san' at • h 1. . . b ıs ız san a mı a• 
eseri a ıne getıren u mı•tı Ç"_.J, bil' d ki ada • • . • • • UuKU o ıyor u , es 

m~n ıamıni !;§ltmıyeıı var ki Y unaniatanda bazı ilahların 
ın'.dır • _Antoine zaten beynel- saçlan böyleydi. 
mılel hır töhret aahibi ıdi.. An Kimbilir Hollyvoodun artist 

laşılan Amerikalıl -· · • 1 · A · " ı· · d 
b öh

. . ar v~un ıçın en ntoıne ın ge ısın en ne 
U§ retı i.fi .. ·ı . 

k nd' . . Am ııornıemıt er, memnun olacaklardır. 
.e ısını erikaya davet et-

tıler. Söylendiğine göre üstat 
bu daveti kabul etmit. 

Ne kadar kadın balolarda .. 
1 d 'su 

vare er e bıraktıg" fü' 
ı sunu ona 

medyundur ve bu fü 
da kalan .ki bil' •unun altın 
k .. ın ır ne kadar er 
egın de hayatı bambatka bir 

cereyan almıttır. Saç tuvaieti 

Fra11 • 
.~açı çoııe Rosay'in bu 

arına ne dersiniz? 
diyip geç 
hakkak k~~eli. Antoine mu
pannakla ' ır kadın ba§ında 

rın, l'k .. 
cevirirken k' a aydane evınp 
~aadetine 'v 

1 ~.bilir kaç insanın 
nın feliketi:e llll~ilir kaç ina&-
bep oldu. hılnıiyerek se- ı 

Amerikalıların . 
bir üstadı davet :~oıne gibi 

ıa, galiba Ame 'katın. e bakılır 
rı daki 

lann saçlarına la' yıldız 
zıın aeld' ı<.: 

dar İtina gösterecek ka ~~· ke. 
te ve Anto' • bılıyet 
ler y k o· ıne ayarında kimse-

0 · ıy~dar iri Holl 
. da da artistle b' . B Yvood 

r ızım eyo'l 
daki berberlerimiz gibi h .. g.~ 
müesse 1 · uıun 
ti
. I se erınde saçlarını düz 1 :,or armış. e 

Amerikada dekorlar içın' 
·· dh ,ses 
ıçııı. a a bilmem nel • • . er ıcın 
ınılyonlar sarfedil' F k - . 

· • ır. a at bır 
artıstın fena ond")' b 
tün masraflar ~ asyonu ü
din keyf . ka ragmen, rejisö-

J. mı açırmağa kafi ge 
•Yor. 

Demek ki Şİlndi An!.oine A-

-·-·----
Ah bir yangın olsa 

Derler ki Marion Da viı yangıru 

seyretmeyi çok ae.venniı, hatti. ge 
celeyin en tatlı uykusunda bile ol 
aa, bir tarafta yangın çıktı mı, he 
men kendisini uyandınrlar, o da 
alelacele uyanır, otomobiline atb
yarak, yangın seyretmeğe gider- -
mİf· Hatta bir defaamda stüdyo
daki itini bırakıp, yangını seyre 
ritmi,. 

Bizde tairin dilinden birisi IÖY 
le demitti: "Ah, bir yangın olsa 
ıııtaam vücudümü .. ,, 

Fakat Marion Daviı öyle mi 
yıl? .. 

Kocaya yılbaşı 
hediyesi 

.. Florence E!dirdge meıbur ak· 
tor Frederich March'ııı kanndn. 
Fakat kendisi filın ç . 

G 
evıtmez .. 

e~en•ct'd t · e ır lalm li,evirmek 
arıuaunll ııhar etnli' Seb b' 

1 .... e ını !\Ol' 
muş ar: 

- Kazanacağıın para ı'I k 
• lb h' eocama bır yı a§ı edıyesi alacag· on .. 

Burunların dili 
Meğer burunların da dili var

mı§. Holl~~~'ta burun dilinden 
anlıyan bır mutehusıs ~öyle di
yor: 

"Ruth Chatterton'un burnu son 
derece hassasiyet ifade eder. He. 
yecanı barizdir ve santate büyük 

bir istidadı vardır. 
"Silvia Sydey'in burnu haris, 

ideali•t, seri kararlar verir. İbda
cı bir kadına has burundur. 

"Charles Bikford'un burnu sa. 
mimiyet, nikbinlik ve.... kavgacı
lık ifade eder .. " 

Acaba öyle mi dersiniz? 

Ernst Lubitsch 
Pariste 

Avrupa seyahatine çıkan Ernst 
Lubitsch Londradan sonra Berlin, 
Viyana ve Budapeşte'yi de ziya
ret ettikten sonra Parise gitıni9tİT. 

Bu sene Lubitsch Paramountta 
iki film çevirmiıtir. Bunım biri 
Maurice Chevalier, Janette Mac 
Donlad'm temsil ettiği (Bir ııaat 
seninle) isimli filmdir ki biz bu 
filmi gördük. Diğeri bu seneki 
filmler meyanında büyük bir e· 
heınmiyet alan (Ol<lürdüğüı:n a
dam) isimli filmdir ki onu da gör
dük. Büyük rejisör bu eseri ile 
vaz'r .3ahne kabiliyetini bir keı-e 
daha ispat etmiştir. 

MlLLlYET SALI3 KANUNUSANİ 1933 

Yıldızların 
Rüyaları 

Pariate çıkan bir ıineına mec:
muu.ı bazı artistlerden gördükle· 
ri rüyalar hakkında malıimat İlte 
.mittir. Maruf Franaız artistlerin· 
den Albert Prejan fU cevabı veri• 
yort 

"Bir defa büyük Avrupa paJİ• 
tahtlarından biri üzerinde tayyare 
ile dolaımam tekarrür etmİfti. O 
ııece çok ııeç yabnıftım. Uykuya 
dalmca kendimi bo,Iuk içinde bul• 
clum. Ve tayyare ile harekete 
mecbur edildiğimi anladım. Etra
funda par..,ütler uçuıuyordu. En 
Yahıiyane ııayretlerime ratmen 
benim paraıiltüı:n onlan takip et· 
mak istemiyordu. Bu vaziyet bir 
hayat kadar bana uzun reldL Gör 
dülüm riiyanm üzerimdeki t ... iri 
okadar kuvvetli idi ki kan ter için 
de uyandım. Hareket edeceğim 
tayyare birkaç oaate kadar hare· 
ket edecekti. Ozerlmdeki kabusu 
U11utmafa çalıfbm. Fakat muvaf· 
fak olamadım. Billkiı hareket aa 
ati yaklllftıkça riiyanm barimde
ki tesiri artıyordu. O derecede ki 
&lleden sonra hareket edecek tay 
yareyi beklemeğe karar verdim. 
Çok iyi hareket etmlılm. Zira aa· 
bah bineceğim tayyare sukut et• 
mit ve pilotu yanmıftı. O dakika
danberi bu eırarengiz rüyalara ı. 
ııanınm.t, 

Buzlar arasında 
bir film 

Nihayet Kutup denizlerinin 
buzları arasmda bir film çevrildi. 
S. O.S. ceberg ismi verilen bu film 
macera amatörlerinin botuna gİ· 
decektir. Çünkü her tarafı atüdyo 
da çevrilmemiştir. 

Bu filmi çevirmek için adeta 
bir heyeti seferiye hazırlanmııtır. 
Bunlar Croenland'a gitıniıler, iyi 
bir film vücude getirmek için bin 
türlü tehlikelere ııöğüs germişler
dir. 

Filmin kadın başar<isti Leni 
Reffenthal'dir. Bu kadın lııviçre
de çevirdiği filmlerde de tehliı.;..li 
akrobat numaraları yapmıştı. Ken 
disine Groenland' da çevrilecek fil 
min baıartistlişi teklif edildiği za 
man, son derece memnun olmuş
tu. Fakat orada insanlan aefalet 
ve mahrumiyetin beklediği aöylen 
diği zaman omuz ~ilkmitt bir an 
evvel yola çıkmak arzusunu izhar 
elmİftİr. 

Heyeti ıeferi orada hakikaten 
birçok mahrumiyetlere katlanmıf· 
tır. Fakat film de güzel bir dokü
manter olmutlur. Dünyanın bu kö 
şeııinde insaıılann hayatı hakkın
da fikir edinmek için bu filmi ııör
~ek kafidir. 

Yalnız Almanların de(/11, biltOn dUnysnın hoşuna gi• 
den llıl Alman artisti : Llllan Harvey rıe Vlllg Frltsch 

Lupe Velez anne t 
Lupe Volez' den uzun zaınan• 

danberi bahsedilmiyordu. Gary 
Coopor'le ayrıldıktan sonra dedi
kodular almıt yürümüf, John Gu· 
bert ile evlendikten sonra ber feY 
oükiinete avdet etmiıti. 

Fakat timdi ismi gen• büyük 
puntolu harflerle Amerikan gaze
telerinin birinci aayıflarını itıal e 
diyor. Çünkü Joan del Walle is
minde bir küçük kızı evlatlık al
mıt· Bu kızın artık bundan ıonra 
ismi Joan Velez olacak. 

Lupe diyor ki: 
- Bana timdiye kadar birçok 

iaimlerle hitap ettiler. Fakat "an· 
ne" diye hitap eden yoktu. Bu ço 
cuk bana, sanki kendi çocuğum• 
mut gibi bir hiı veriyor. Kendiai 
dört yaşmdad rr ve hemıiremin kı 
zıdır. 

Lupe Velez zaten çok zaman 
evvel, bir evlatlık almak lıtiyor
muı. Annesi de mit ki: 

- Mademki öyledir, neden 
kendi ailenden bir çocuk almıyor 
aun? 

O da annesinin naaihatini tut• 
muı. 

Becthoven filmde 
tAaruf Alman müverrih ve 

muharrirlerinden Emil Ludwig 

bir konferans vermek üzere Pa

rise gelmitti. Orada kendisile 

konuşan gazetecilere Betho

ven'm hayatı hakkında bir se

naryo hazll'ladığını ıöylemi§

tir: 

- Müsveddeler yazılmış
tu. Birkaç güne kadar büyük 

bir Alman rejisörü filme ala

caktır. Filmde bittabi üstadın 

bazı parçaları çalınacaktır. Biz
zat ~tthoven'i Almanyanm 

en iyi artistlerinden Kortner 

temsil edecektir. Filmin eın 

bariz noktası Bethoven'in sa
fırlığı olacaktır. Büsbütün i
titmez bir hale geldiği zaman

larda, evvelce sesli olan film 
birdenbire seaıiz hale girecek-

tir. 

Ro!Jert Riclılte ile evlennıelı iJıre geçen1f!rde /"ransa,,a gelen Jeannett• Macdonm<I 

s 
- ·- -

( Dünyada Neler Oluyor? ·---------'1 
Gazaba 
Gelen köylüler 

Bir kaç bin kiti 
birden bir 

ıehre yürüyorlar 
VIY ANA, Z. A. A. - Sabeh ga

l!etelerine göre Strie'nln V onuı ha. 
valisi köylülerinden birkaç bin !ıiıi 
Vorau ıehri üzerine yürümektedir. 
Bu kaaaba bir heftadanberi adliye 
memurlarına kartı yapılan bir takım 
niimayi,lere sahne olmaktadır." 

Köylüler "Hastelılı: aandığı'' na 
son takıiti vemıiyen ve bundan do
layı takibata maruz kalan hemtmri
lerinden hazılan hakkında reva gö
rülen hıdcaızlığı protesto için hareke 
te ııelmi,ler,!ir. Köylüler, mevkuffıı
nn hemen tahliyesini talep etmekte
dir. 

Stzrie mahalli hüktimeti iıyana 
aahne olan havaliye 200 jandanna i
le bir bölük asker ııöndemıiıtir. 

iki taraf Rraımda müsademeler 
vukuundan korkulmaktadır. Stzrie 
eyaletinin mühim bir kmru timdi ka 

ı rıtıkldar içinde kıvranmaktadır Y d
batı geceainde Drafaiaah .halisi S 
bombanın patlamaaı yüzünden bü
yük bir korku içinde kalmı9lardır. 
Bu bombalardan biri, jandanna dai
resi ve diğeri lıe, belediye dairesi 
önünde patlamıttır. 

Ciddi bir ıuikaıit mi yoksa alelade 
bir latife mi kartısında bulunduJu 
henliz anlatılaınem•§tır. Polia, 3 fÜp 
heli ..,hll yakalamıştır. Tahkikata 
devanı ediliyor. 

ViYANA, Z. A. A. - Vorauda 
çıkan karııtıklıkları bastırmak üzere 
gönderilen Alp avcılan taburu el 
bombaoı, gözyafı akban bombalar ve 
mitralyözlerle mücehhezdir. Nüma
yİtçiler arasında ilk defa olarak üni
formalı birçok Hitlerciler Hitlercile
rin bıılunmaaı nazan dikkati celbet
mekte idi. 

Vorau havaliaindeki köylü hareke 
tinde komünistlerin parmağı olduğu 
zannolunmaktadır. Salahiyettar ma
kamlar, vaziyete bakim olduklannı 
ve ve nizam ve intizamı pek kı:ıa 
bir miiddet zarfında iade azminde bu 
lunduklannı beyan etmektedirler.A
lınan en son haberlere eöre nüma
yişler siikı1n ve intizem içinde cere
yan ve inkişaf etmektedir. 

Diri diri yandılar 
LA ROCHELLE, Z. A. A. - 4 

kiıiden mürekkep bir ailenin otur
ma:Cta.olduğu bİT bakkal dükkinmda 
bir yangın çıkmış, baba ile küçük 
bir kızdir. Diri yannuf. ana ile di
ğer bir kız da vahim yanıklar içinde 
kalmııtır. 

Bir deniz faciaaı 
DOUARNENG, Z. A. A. - Oue

nnt açıklarında Commune de Pariı 
gemi•inden iki kiti bir deniz dalgaaı 
tarafından alınıp ııötürülmüştür. 

Bunlardan biri, kurtarılmıştrr. Ö
teki boğulmuştur 

Büyük bir ailenin 
Oğlu hırsız başı 

BÜKREŞ, 2. A. A. - Bükreş ad
liyesi. son derece heyecan uyandıran 
bir işten haberdar edilmiştir. Payi
tahtın yüksek alemine mensup bir
çok zevat bu iıte metbaldardır. 

Bırkaç :ı;amandan beri, kaaa kır
mak surelile yapılan hırsızlıklar 
çoğalmı§trr. Yapılan tahkikat bu hrı 
sızhklann failleri Bükreşin yüksek 
ilemine mensup bir zatın t..ğlununun 
riyasetinde çete halinde toplanmıf o 
lan genç talebe olduğunu meydana 
çıkarmıttır. 

Bunlar bir muıiki mualliminin • 
vinde bir kasayı kll'mağa çalııırken 
yakalanmışlardır. Mücrimlerin içti
mai me,·kileri dolayiaile poliı, Bük· 
rqte büyük bir heyecan uyandırmıı 
olan hu m~"5ele hakkında son derece 
ketnnıiyet göstermektedir. 

Bir haydut öldürüldü 
NEVYORK, 2. A .A. - Süt kralı 

diye anılan, her "8kıt zırhlı bir O· 

tomobille gezip dolatan meşhur ıa
ki Larry Hay aahibi olduğu klübün 
kapm önünde kurşunla öldürillmüt
tür. 

Klüp kapıcısı aranmaktadır. Bıı 
kapıeımn l.arry Hay'a kartı ilcretİ· 
ni azaltmaımclan dolayı, kin ıriit· 
mekte olduğu iddia olunuyor. 

Cellup kutbuna 
doğru 

150 sene 
Yaşayacak 

içkisi, sigaraaı 
yoksada 

otla geçiniyor 
PARIS, Z. A. A. - La Liberte 

ıı:eteainin bir müstacel haberinin ı 
nıımeti ıudur: 

" 150 oene ya§ayacak bir adam" 
Bu haberde mevzuu bahiı olan a 

dam, Dr. Faust gibi iskeletler, k 
taılan ve karniler arasında yatay 
Pariali alim Georges KMp'ıı::.-. F 
kat bu zatt cüsseli , sima15ı enerj· 
n uçlan siyah ve bol olan bir a 
dır. 

Tedavisinin eıası, radyo aktivit 
nin insan hüceyreleri üzerindeki t 
sirattir. Bu tedô\vİ, mümaileybi 
gençle,tinnc programının bir kıs 
mıru teşkil etmektedir. 

Knap, 70 y~ıındadrr. Sigara, i 
mez, içki kullanmaz, nebatat ile 
yÜş eder. Y t:diı'H şeyler meyve! 
aep~eler ve yoğurttur. 

Mümaileyl.. 150 sene yaşaya • 
na kani olduğunu beyan ctmekt 
dk 

Bir sigorta dolan
dırıcılığı 

LILLE, z. A. A. - l ille'de hey 
can uyandırı.n bir sigorta dolandır 
cılığı ortaya çık•rılmıştır. 

Birçok doktorlar, bu dolandırıcıl 
ğa iştirak etmi,lerdir. işte meth 
dar doktorlar taı·afmdan izam edile 
"l ş yüzünden ihtiyari yaralanmııla 
zengin otom.-bilciler tarafından d 
rilen bisikletler ilb ... bazr defa bir 
lam qha1ın muhtelif sigorta k 
panyalarmdan prim almalanna 
dar olmuştur. 
Bir doktor, iki ay içinde 27 kaza 

tesbit etmiştir. Bir pratisyen ale 
hinde bir de yalancı şahitlik iddia 
va'rdll". 

Yelkenle uçma 
L YON, 2. A. A. - Mühendis Ch 

peau,.'nun inşn etmiş olduğu bir pi 
norün tecrübesi muvaffakiyet1e nctı 
celenmiştir. Planör, bafif bir riı< 
gar ile ve bir tayyare tarafrndan c 
redildiği halde 400 metre yükıekl' 
ğe çıkmıştır. 

Tokyodan hava 
yoluyla Berline 

Toki<>'dan gelen habere naza 
Japon .. Mançukou' nun teşriki me• 
aile müteşekkil Mançuri hava se 
sefer Şirketi faaliyete geçerek, ı 
çen 3 tetriniaani tarihinden itibare 
tayyarelerini Shingishu (Japony 
Mançukou hududu) dan ft!ukde 
Hıinchin (Mançukçu merkezi) 
rikkile Tchitcbikar arasında işletm 
ye ba§lamrıtrr. Ve bu ıuretle zat 
mevcut !:ulunan Japon Şirketi • 
Tokio - Osaka - Keijo (Korea 
merkezi) Shingisbu hattına birleş 
rek Tokio Tchitchikar araım 
2830 kilometroluk mesafe temam 
hava yolu ile de sefer yapılabilec 
tir 

Bir taraftan Avl'upadan Londra 
Paris - Berlin . Moskova tarikki 
Siberiya demir yolu üzerindeki f 
koutsk'a kadar gelen hava hattnı.ı 
şimdi gece servi•i bile yapılmalı. 
olduğundan Avrupa ile Asiyayi r 
teden hava hattında bugün ek•ik 
lunan yalnız Tcbitchikar - lrkouı 
hattıdır. Mamafih bu da yakında t 
min olunacağı ümit ediliyor. Bina 
aleyh şimdi Tokio - Berlin ıı 
sındaki yolculuk saatı şöyle c.1"11.1 
turı 

Trenle Tokio-Korea-Berlin 
saat yani 12 gün ve 12 saat. Ta 
re ile Tokio-Tchitchikar 48 sa 
Trenle Tchitcbikar - lrkout•k 
oaat. Tayyare ile lrkoutsk . N01 
ıivlrisk 6 saat. Tayyare ile Novo s 
vlri•k - Moskova 18 saat. Tayya 
ile Moskova - Bertin 14 saat. 

Demek oluyor ki tavvare ile T 
kio - Berlin seferi 134 •aot .,ani 
lfÜn ve 14 saatta yapılacaktır. Bu s 
ferin aaat ve ücret tarifesi teııbit 
dilmiş ve çok kolaylık olduğu iç 
şiıır.dlye kadar birçok seyyah bu va 
tadan i•tifadc etmiştir. 

---- ..... 
Ankaradakl 
Talihliler 
ANKARA, Z.- Yılbaşında ç 

len tayyare piyanosunun Ankara 
ki talihlileri ıunlardır: 

Müteahhit Raif Beyin 29202 n 
maralı biletine yarım bilyon lira i 
bet etınittir. Manifoturacı Karlo 
fendi 30 bin lira kaza~tır. 

OSLO, 3. A. A. - Amundsen'in ye vekaleti odacm Ömer ağa, 
eski mesai arkadaılarmdan Rüşer hane memurlanndan Ahmet ef 
Lanen'in idareli altında cenup kut- mülazım Nadir Bey, hariciye 
buna ridecek olan sefer heyetinin i- lanndan Ferit Bey, ıoför Aııop ~ 
ki kiıiden ve 60 Groenland köpeğin- di,binbaşı il.hami Bey, garıon Hil 
den mürekkep olan bir kısmı bugün efendi, adliye teftiş heyeti reisi Ş 
Thorıbaven vapurile Norveç'ten ha- •Ü Bey onar bin lira yani onda 
nıket etmiıtir. hesahilc biner lira kazanmışlar 

Bir müddet sonra Larsen de hare- . Elektrik şirketinde hademe 
ket edecektir. mail ağaya, umumi hastahane i 

Bu heyet cenup kutbunun ıııırbin- müdürü MGnür Beye üçer ihn 
de bulunan "Kraliçe Maud eraziıi- it Baııkumda Fadıl, ditpanoer 
nin meçhul kııımlarmcla köpekler ta tilıi Abdullah Beylere de beşer 
rafından çekilen arabalarla ve kızak lira ikramiye düşmüıtür. Halde 
larla, ke!fiyette bulunmak emelinde- lışan Hilmi efendi isminde lıir 
dir. ta 8000 lira kazanmıttır. 
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isl. Mr. Kumandanhğı 

Satınalma kom. ilAn,al'l 

Kuleli Liaesi ihtiyacı için 
1400 adet yüz havlusu pazarlı 
ğa l<onmuttur. Pazarlığı 9/1/ 
933 pazartesi günü ıaat 15 te 
Tophanede Merkez kumandan 
lığı aatınalma komiaJ'onunda 
yapılacaktır. lateklilerill ömeii 
ni ve ıartlarmı sönnek için aa 
ah saat 9 dan ona kadar het" 

ı;ün ve pazarlığa ılritecelderin 
vaktinde lwlnisyonda hazır bu 
lunmaları. ( 403) (7008) 

• • • 

Milliyet Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -
Zarf - Kartvizit -

1933 ---·--- - - ---------

1 Evkaf müdiriyet• ilAn\ rl 1 
Senelik kıymeti. 

muhammene 
Lira (200) • 

Çavu9baıı vakıf çifliğinde fartnameafnde muharrer hudut 
' dahilindeki arazinin üç ıenelik ican müzayedeye konulmut· 

tor. 7/ 1/ 933 tarihine müsadif Cumartesi günü saat cm bette 
ihalesi icra lalınacajmdan taliplerin lıtanbul Evkaf Müdüri
yetinde Orman ve Arazi kalemine milracaatları. (6625) 

1 
S:lmür kilo•• 

L. K . 

23 

Kı,.metl m•bmm .... i. 

beluor kUo 

7 

Alemdar Zade M"h net 
Vapuru 

Bülent 
VAPURU 4 Kanun aani Çar 
ııamba günü (Zongulclak,lnebc> 
lu,5anuun, Ordu, Ciresun, T 
zon, Rize ve Mapavri'ye ~t 
ve avdetle ayni iıkelelerle Sür· 
_.., Vakfıkebir, Görele Fal 
.. n Onye'ye ufnyarak aY 
edecelı:tir. 

Aoeolalı Aliiye lıu ~o. J 

Tel. 21037 

Maltepe Askeri Liaa-i iıhtiya 
cı için 1500 adet yüz havlusu 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
ıarlığı 9-1-933 pazartesi günü 
saat 14..30 da Toph:ınede Mer 
kez kumandanlığı satınalma ko 
misyonunda icra kılınacaktır. 
isteklilerin ıartname ve nümu. 
nesini görmek için aabah ıaat 9 
dan ona kadar her gün ve pazar 
lıRa gİriteceklerin belli vaktin.
de komiıyonda hazır bulunaıa
ları. (404) (7009) 

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
' 300 00 l•tira.aea .. atof ormaalanat• lııaJ"l•t .... r •••ktbtie t .... M&d- ıo p.,... 

iıtle ılaa -----------"I yan.ık ormaa lnt'a....&aa 

. "' . 

• TABEDfLIR • 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya alt kllf8lerl Klltehaneslnde yapar 

100 00 
100 00 
20000 

75 00 
200 00 
250 00 

1225 00 

" .. ,, Süpurlıe alan -ı.linde " 
.. ,. ,. Mertddi .. " 
.. " .. Kasap y orgi .. .. 
H .. .. Haydut pınarı .. .. 
., .. Büyiik eiritt .. .. 
H " .. Kalelooyu .. " 

" 40 ,. 
" 

40 ·• .. 40 .. .. 25 .. .. JO .. .. t2 .. 

Ballda meYlöleri Yıl mlktarlan muharrer lıdlmürlerln lıir - urfnııla 
b.t'ı ve inuJi miiaa:rede:re konmuıtur. 23-1-933 tarilılDe mliaaclif pazarteei , 

' pnü aaat on lıette ayn ayn lbalel.-i icnı lcdmacıtmdan tallplerlıı 1.-bıd ' 
I E..W Müıliriyatinda Orman .-e Arazi 1ıa1-... mil-a•!ları (701S) 

1'0 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan --

KaradeııQ Poıtuı 

Sakarya 
Vapuru 5 Kanunuıani 

PERŞEMBE 
rüall ak.- -e ıa .. Sat.eei 

rdıtmımılan hareketle (Zonplda 
IMlıolıa, AJ ı k, S.-Un. Or 

""· CU-ıuı, n.ıı.- sm-
.. n Rize. 

Askeri Tıbbiye mefttel,i ilıti 
yacı için 770 adet yüz havlusıa 
pazarlıkla satın alınacaktır Pa 
zar:ığı 9 111933 pazartesi ~ilnl1 
aaat 15 te Tophanede Mmez 
K\'mandan~ığı ntınalma komiı 
ycnundn ıcra kılınacaktır I _ 
t~klilerin tartnarrıe ve nüm~ 
•ıni görmek için sabah ıaat 9 

Adresı ANKARA Caddesi 
• • 

MiLLiYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 24318 

l 500 kantar kömür. Şilenin Y eniköy nJaf ormanlarmdan 

1 Buztoplu mevldind.n bfr .- milddetle K.ı,.nuıt\ M. B. kuıtan :r• azimet n avdet ed,_.küf 
razı. ıahilat lçia Slrkecl Mer 

,_. ...... altmda -talıjııı 
700 kantar 1dlm.lir Şilenin Yeni.kay vakıf -anlarmıfaa müracaat. Tele. z:ıt34. 

1 20 kunıftaıı 

1 
Yunuıu dere mıwkiinden bir aene müddetle Kıymeti M. B. kan ~liıiiliıiiıiiıiiiiıliııİllıııiı ____ 1 

dan ona kadar her li 1 - • • g n ve pazar 
ıga gı~ıeceklerin belli vaktin-

---~--~-=-~ ::--,-:-_:!._--__ ._·_ ~ =-_:._ __ -·-;:- .-.-~ :-- . - -~ ~-=-- --
ıfe 'konıısyonda hazır bıılaruna-
lau. ( 401) (7006) 

. • .. • • 1 FALiH RIFKI 
Beyin 

ROMAN 
Dıkım Evi ihtiyacı için 80() 

metre çuha pazarlıkla satın ah 
nacaktır. Pazarlığı 5/ 1 / 933 per 
şembe günü ıaat 11 de Topha-
ne~e Merkez kuma danlığı sa- . iıimli son nefiı 
tınalmıı. komisyonunda İcra lalı eseri intiıar ebniıtir. 
naca.ktır, la eklilerin fartname Teni m....ı..iı 

120 

Devlet Demiryollart idaresi ilanları 

4000 adet mote traftl'ıİn kapalı zarfla münakasa•• 21 ikin 
ci klnun 933 cumarteai ıiinü saat 14.30 da Ankarada idare Mer 
kezinde yapılacaktır. Tafsilat Atılcara Haydarpafa ve Mudanya 
vemelerinde lkiıer lirya ıatılan tartnamelerde yazılı.dır. (7016) 

71 

ve nunıunes' . .. k • • b h ını ıorme ıçın ıa- AHMET HAL l T H. P. Matazaımda bulunan müstamel çembersiz saç varille-
~ ıaat 9 dan 10 a kadar her ~1~. ve pazarlığa giriteceklerin KOTOPHANESl rin )'apılan milzayedeainde beheri 70 kuruıtaıa talibi uhteainde 

1 vakitte komisyonda bulun Fiatı: 60 kuru, kalmııtrr. 
rnaları. (410) (32) % 25 zammile arttmnafa talip olanlann ihalei kat'iye günil 

• • • '---:--~"'"'!"=-..,.....,...--.!tiU:::· :..ı olan 8/1/933 pazar günü aaat 10 da H. P, mağa.zuı Müdürlüğü· 
Ye~ilköy Hava mektebi İhtİ· ı· l ) yacı için 10 ko.lem kıtlık seb- atanbul Belediyesi ne müracaat an illn olunur. (24) 

tan 20 kutiıttan 

2000 kantar kömür. Şilenin Y eniklly Y&laf -•larmcfan 
Ballı kaya meY'kiindem bir sene müddetle Krymıetl. M. B. bn 
tan 20 kuruıtan ı 

Balada mevkileri ve mikdarlan muharreT kllmürlerin bir iMi 

ne zarfında kat' ve imali müzayedeye konulmuıtur. 25/1/933 
tarihine müaadif çartamba günil ıaat on beşte ihalesi icra kılına 
cağından taliplerin letanbul E..kaf mUdiriyetinde orman ve arazi 1 

kaleminemüraca•:lan. (23) 

Beher kantannm kıymeti 
muhammeneai 
KURUŞ 

16 

ze pazarlıkla ıatın almacakbr. Şehir Tiyatrosu 
P~:ı:arlı ğı 5 1/ 933 pe11embe Oarülbedayi Temsi11erl 
günü saat lO da Tophanede Bqilıı ıuware 
Mer~ez Kumandanlığı aahnal- aaat 21,30 da 
ına komisyonunda icra kılma- Pazarteıl .. 
c~ktır. lateklilerin tartnameai- Per .. mbe 

Şile kazasına tlbi Avcukoru va1af ormanlannın Mudaı'1ı 
cihetinde vakıf baltalık ormanından iki aenre zarfm11a kat' ve imal 
edilmek üzere sekiz bin kantar kömür müzayedeye konulmuftur. 
25/1/933 tarihine müaad'if çartamba günil aaat on bette ihalesi 
icra kılnıecağmdan taliplerin latanbul Evbf müdiriyotinde or-

GaJa tasara y Jılar cemiyetinden _m_an_v_e_ar_a_zi-ka_ıe_m_ine_m_üra_ca_atı_a_"_· ______ <_2_0> 

~~görmek için sabah ıaat 9 dan ~=~b:p ıade 
n~ ~adar her gün ve pazarlı 

fa ~ırı~eklerin belli vakitte Celil Bey 
omııyonda "•zır bu4unmalan. Komedi 3 

(4ll) (33) perde 
~ ~ • Mu..nı. .-ı. 

'6 Kl'nunusani 933 Cuma g(inü ıaat 14 te ldüp nı«kesinde 
umumi lçtlına vardır, Azanın tetrifleri rica olunur, 

1 3 üncü kolordu ilAnlan 1 
K. O. ambarında meYcut a· ı kasay konmuttur. 19-1-933 per 

Merkez ku -.J. ~ 113 tatıda cinı ve miktan J'azıh tenıbft gllnll saat 10,30 da iha· 
. - kısmen köhne ve kıamen müıta le edilecetinden teliplerin t•rt· 

Beherinin kanlan 
KURUŞ 

6 
Evbfı mtılhabdan Alladoluhlaarmda Ça't'Utbatı çiftllit{aln 

Göztepe meYkiinde muhterik orman kıt'asmdan bir ıeıne zarfın
da bet bin kantar yanmıt kestane, kocayemit hatabile fmn çaluı 
kat' ve iınali mıız,.ede,.e konulmuıtur. 25/1/933 tarihine mu. 
aadif çartamba günll saat on bette ihaleai icra kılmacatrndan 
taliplerm lıtanbul E ... kal müdiriyetinde Orman Ye uazi kalemi-

SEYRISEFAIN 

MnMtı -· o.lala itip< 
ı,. B. nu. fa1ıe A. lir 
lflllılll'darııadl .... 1. .,. 

IZMİR • PiRE • iSKEN· 
DERiYE POST ASI 

'' EGE ' . İkinc nKlnun aa 
11 de 

TRABZON POST ASI 

"Karadeniz, 
4 • ikinci klnun prtamb 
18 de Galata nhbmında 
Gldifte 

Zonguldağ 
Dönütte 

Tire bol uya 
da njrar. 

lZMlR. MERSiN POSTA 

"Konya"~"' 
nım p11ımba 10 da 
nbhmındaiı kalkar. 

but .. mauuanlığma mer 
1750 ~jeaıeıat ihti,.acı için 
til 1 0 çay kapalı zarf ıure-

lıtanlıul ikinci icra _.tutun- mel et ya müzayede ile satılacak namesini görmek üzere hergiln 
danı Mahcuz ve para,.. ~lecek tır. lS-1-933 çe.rıamba günU ve münakasaya ittirak için o ne müracaatları. (21) ----------

Fatih aulb ikiaci hukuk 
e aatıu alınacektır Mün ka 

saıı S-1-933 r be .. ~ " 
at 14 30 • 'T tem gunu sa 
k • aa ophanede Mer· 
ez kumandanlığı satınalnı ko 
• d • a 

Tıİro1nu.n a ıcra kılınacaktır, 
a ıp erın ~ar•name ve nümu. 

nesini görmek İçin ıabah saat 9 
dan ona kadar hergün ve milna 
kasasına i~tirak için ele tartna. 
meai v~hile hazırlayacaklan 
tekJ:f mekteplannııı ihale günü 
~~n muayyen vaktinden evvel 
~ırıisyon rlyaıetine vemıele
rı. (345) (6564) 

11 

• • • 
Aıkeri Tıbbiye ve Baytariye 

~ektepleri ihtiyacı için 300 
çıft Podüıliet eldiven açık mü
nakasa suretile ıahn alınacak· 
tır, Münakaaaaı l 1/1/933 çar• 
~amba günü ıaat 14.30 da Top 
S ane.le Merkez Kumandanlılt 
k n

1
hralma Komisyonunda icra 

1 ınaca k tır. 1 a teklilerin tartna :b ve nUınuneaini görmek için 
gün ah saat 9 dan ona kadar her 
lerin ve ~ünakaıuma ıiritecek 
lı heli, vaktinde komiıyonda 
azır bulunmaları. 

(369) (6698) 
Z9 

• • • DiL:~ . . . 
illet """ evı ıhtıJ'acı İçİll 300 
.. re mutamma açık münaka· 
'"" ıu t'l Mu k re 1 e ıatnı alınacaktır. 
ba n~ ·~•aaı 11/1/933 Çartam 
u gkünu •aat 15 de Topbaınede 
•'ler e:ı: K d 1 11la K . uman an ıtı Satına!. 
cakt 0rnıayonunda icra kılına. 
cı" ır. lıteklilerin t•rtname ve 
aaU..~~ndini görmek için aabah 
ve .. an ona kadar her ıün 
f>eltımakaaa11r:a girişeceklerin 

~ va1<tinde komisyonda ha. 
&ır vulunnıalan. 

(372) (6702) 

"' .;. :ır. 
30 

t Oikihnı Evi ihtiyacı içim üç liı-
e mu tevi 'lik . d'' . Yatı ı ı keaım ve 
uz makıne yedek al"t ve ede-

ampul motor lunboı" ...,.. eleld· ıata l(J da ihale edileceğinden gün ve vllktinden evvel komi•· -----------------------
rilc ed .... ab 3-1-932 tarihinde Mat taliplerin eşvı1yı görmek üzere yona müracaattan. 1000 M. mik'ap gayri mamGI kereste kayın Ye 500 M. mik' 
12 ita 14 de Calatada Bah~:rar ha· her gUn K. O. ambarına ve mil (5040) (68671 ap gayri mamGI kereste mefe. AYcukoru vakıf ormanlannm te 
nının 26 No. lu dükkanı linünde • zayedey" ittirak için 0 gün ve &3 pcçf'Üren ve obruk mevkilerinden iki sene müddetle . Beherlnln 
çık arttırma ile aatılıu:atmılan talip Yaktinden evvel komiayone mü • • • kıymeti muhammeneai kaJ'm 100 K. mete 270 K. 
lerin mahallinde hazır bulunacak racaatlan. (5045) (6862) memuruna 93213802 doıya N. aile AJ.-t 111. K. O. kıtaatı ihtiyacı i- Balada mevki ve miktan muharrer gayri mamıl( kerestenin 
müracaatları ilin olunur. 2650 Teneke çin pazarlıkla 9400: 13.000 kilo iki sene zarfında imali milzayedeye konulmuıtur. 25/1/933 ta 

50 Fıçı yataklık ot aatın almacaktır. rihi'lle miisadif çarfamba gUnU saat on beşte ihaleai icra kılına 
9120 ihalesi 5/l/933 perfembe gil cağından taliplerin İstanbul EYkaf Müdiriyetinde Orınao. ye A-

Çuval nü ıaat 14 tedir. Taliplet"in ıart 
50 namesinıi görmek üzere hergiln razi kalemine müracaattan ilin olunur, (22) 

* • • ve pazarlığa iıtirak için o gün 
ve vaktinden .vvel lcomisyorıa 
snü~tlan. (3) (36} 

• • • 
Nafıa Vekaletinden: 

tinden: Müddeiı Şamlı ef 
müddeııaleyh Fab"bte Sultan 
debaf )'UDUI mahaUeeinde • 
mel• ittiaalinde 20 atilı n 2Z 
numerolıı hanede mükim • 
Caf• eteneliler aleyhine ikame 
cliii davadan dolayı miiddeııal 
rin ikametPlılan meçhul olduf 
pılaıı tahkikat n aalKta ta 
.. erilen aıefl'Uhaltan ulatıl""t 
lunılM uıuliia 141,142 İnci 
delori mucllıinca 20 sün D'I 

~ tebliiat lcraame laı.'"!t:' 
mit olduiunclan muhakeme 
... 25·1-933 prpmlıoı rünl1 

vatı aleni münakasa ıu-;.etile ıa 
tııı alınacaktır. Münakaaaaı 
14/1/933 cumartesi günü saat 
14.30 da Tophanede Merkea 
kutllandnalrtı aatınalma komis 
y~nd.a İcra kılınacaktır. 11-
teklılerııı tartna • i "-ek . . b meaın g.,. ... 
ıhçın 1~. ab •aat 9 dan ona kadar 

er ıun Ye .. -'-
cekl . bell~un.,.aaaya ıiriteenn ı vaktind ,_ __ . 

K. O. kıtaatı hayYatıatı ihti
,.acı için 280 ton yulaf kapalı 
zarf usulile Htın alınacaktır . 
19-1·933 pertembe g11nü saat 
l l de ihale edilecefindeın talip
lerin ıartnameaini görmek üze 
re her glln ve münakaHya itti
rak için o gün ve vaktinden ev· 
vel komisyona müracaatları. 

7. K. O. muhabere taburu i
çin pazarlıkla talın alınacak o 
lan muhabere malzemesi ve mo 
tör .ıc.amının tamiri için talip 
zuhur etmediğinden ihalesi 8/ 
1/933 pa1!ar gl1nii saat ıs te ya 
pılacaktır. Taliplerin listesini 
görmek üzere her gün ve pazar 
lığa iıtirak için o gün ve vak· 
tinden evvel Fındıklıdaki SA. 
Al. l<omiıyonun milracaatlan. 

950 adet aht•P telgraf direti pazarlıkla mübaJ'a& edilecek .ı. Fatih lkinei aulh h..ı.ulı 
tir. Pazarlık 12/1/933 tarihine müaadif peqembe al.inli aut 15 _._ ıelmedw ...,.. 
te A'llkarada Nafia Vekaleti satmalma. komisyonunda icn edile- ...ıdı c&ıı.clamulerae ..ı. --' h L e 1"RDll• yom•& UP' .... ıunmalan. 

(374) (6703) 

• • • 31 

TaahhUdlinü iEa ed_i,,_ 
müteahhit namı heaabnıa MOT 
kez kumandan!ıiiın. merbut 
miieaaeaat ihtiyacı İçin 20 bin 
kilo ,eker .Pazarlıkla ıatt'iı alı
nacaktır. Pazrhğı 4-1-933 çar 
ıamha ıOnü ıaat 15 te Topha 
Dede merkez kumandanlığı sa 
tınlma komisyonunda icra kılı
oacaktrr. bteklilerin tartname 
ıini görmek için ıahah ıaat 9 
dan ona kadar her ıUn ve p&• 
ıı:arlıla riri.-:eJderin belli vak 
tinde komiıyonda hazır bulun
maları. (406) (703~ 

• • • 
Harp Akadouıiıi ihtiyacı için 

150 kilo salça puarlıkta ıatm a 
lınacaktrr. Puarlılı 7-1-933 cu 
mrteai ıünil saat 15 et Topha· 
nede Merkez Kumandanlığı sa 
hnalma komiı,.onunda icra kı· 
lınacaktır, lıteklilerin izahat al 
mak için sabah aut dokuzdan 
ona kadar her ıün ve pazarlığa 
giriteceklerirı bdli vakitte ko
misyonda hazır bulumnalan. 

(407) (70341 
81 

cektir. l'Y&Planada _,_ edeceti 
ye mak- ..... .ı..lı: -

Talipler 321 linlık teminatı muYakkate"' cari seneye ait - tehlii olulnll'. 
Ticaret odası vMikalarile birlikte •J'1lt ıün Ye ıaatte lı:omiayona ---------

"I!":.. l'I • 

'll!' t • 
(5044) (6863) 

aı .... 
K. O. kıt'a ve müeaıeaeleri 

hayvanatı ihtiJ'acı için 280 tıcın 
arpa kapalı :ıııarf uıulile müna· (2) (35) 

müracaat etmeleri lizmıdır. 
Talipler bu hueuataki tartnameleri Ankıırada Nafia Yeki 

leti Levazım Müdürlüğüoden; Jata'llbulda Haydarpqada t.el 
lüm,,. muayene memurlutundan tedarik .debilirler. (6849) 

n 

Istanbul Zir at Bankasından: 
SıraNo. 

101 
102 
103 
104 

105 

Semti 

BeJ'o#l11 
Be,.oğlu 
Beyoğlu 
Fener 

Kumkapı 

Sok ait Cinai 

Kamerhatun Kalyoıncukulluğu Kagir iki hane 
Kamerbatun En.fiyokut .. 
Kamerhatun Karuavula .. 
Caferaubatı Kireç.hane Kagir hane 

Çadırcı Ahmet Çelebi Kadirga Kagir hane 
!imam 

Emlik No. 

166/168 
4 
21 

40 
101 

Hilfoti 

3/4 
3/4 

30/120 
Tamamı 

45/120 

Hiıacye ıöre 
Muhammen K. 

T. L. 
6000 
3750 
500 

2500 
2250 

106 Beyoğlu Hüaeyinağa Ananik Ana 61 zira Z7 Tamamı 200 
107 Kumkapı Çadırcı Ahmet Çelebi Bilipafa Kagir hnae 128 9/16 760 
108 Fen.et' Cafenuba,ı Mektep Kagir hane 12 Tamamı 1000 

Bedeli ihale ve pey akçesi nakden veya gayrinwbacııl bonoııu ile ödenmek Uz.ere J'Ukanda 7azdı pyri aumkullerd 101 
numaralııi şartnamesine tevfikan kapaiı zarfla ve diğerleri açık arttırma auretile 16.1.933 pazartesi ıünü :. ~'7' 
edilmek üzeTe müzayedeye çdcanlmışhr. Şıu·tname bankamı-.: '-:apısına asılmı•tır &&at cm 7~) 

8e)'Oj'lu dördiiacii aullı 

mablı:-ınderıı Be:rollun 
koperan caddeaiede Filozof h 
6 Ne. lu ıJalre.t. n Batçe 
dördüacll vakıf bumda 
tumda 37 No. lw düldıinda 
atuıekt, iken 11.ıı.m tariibin 
fat eden Yataa M tatı.k 
tettkeaine mabk- ftZİ7to 
miıtir. Tarihi iündaa illl' ııan ... 
b< matlup ve alikacla.·anuı bir 
ıııinıscılaraı üç ay zarfında lk 
dördüncü aulh hukuk mahk 
müracaatlan liiZ11nıu ilan olu 

Be,.oilu clÖI dlincii snlh 
ıuhlameaindenıFerikö:rün" 

efendi aokatmcla ıs No. lu 
aakiD U.- 27 T etrinMatı! Ee 
hinde ..,,at eden Vabram Pr 

cibine<> bu bapta bir cüna it 
lanlftnn tarihi ilind111 itı 

ay arfmda Beyoilu dördün 
hukak mahkemwnoe mb,.. 
lüııumı.t ilin olunu< 



•• 

8 MİLLiYET SALI 3 KANUNUSANl 1933 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
29 Kanunuevvel 1932 Vaziyeti 

AKTiF PASiF 

Kasa 
Albn ıafl kilo~ 
Banknot 
Ut.ılık 

n. hildeld lfahabirler 
Alım safi ltilog. 600-7llO 
Türk Liraaı 

Hariçteki lfuhabirlen 

1 U:r_• _ _ ı!>_.6_6_8_.437,I! 14.947.419,-
571.954,55 

84.'i 071,21 
273.986,94 

Lira 

35.187.810,67 

J.l 19.föS,!~ 

Sermaye 
Tedarildeki Banknotlar 
Dcruhre edilen e•rakı nottlye 1 L"ira 158.74R.~6~.-
Kanunun 6. ve 8 inci mıddelerl11e ıtvlllı:u 
\iki ıcdiyaı -8.913 .. 563,-

Dtrnhtc edllt!n evrakı nıktiyt bıkiy"i 154.835.000,-
Karşılığı tamamen ılnn olarak ıedıvülı YU eailoa l ...:Li=.::'":____8..;;.;.::.;68:..:8.:..:.tl-=.00.:!,_ 

~ Altını ııh•lll kabil Serb~•t dtı'l'l:d• 751).416,61 

Vadesiz Tevdiab 
DöYiz mevduatı 
Muhtelif .. 

Haı:Jne Tahvilleri: 
1 mıhıe e41len t•nkı ıııktlJ• tnıılıtı 
Kanunun 6 ve 8 inci mıddelerlne tevfik• 
\Okl ıedlyıı 

C(izdan 
::'enedıt 

Eıhım ve { Dmıhıe edlle11 evrakı nıl<tlyı 
Tıhviltı kn~ılığı ( itlharllaJmetle ) 
Esham ve Tahvillt 

Altın ve Döviz ti:rerine av .... 
Senet iizerine avana 
1: iırsedarlar 

1 
Ura IM.748.563,

-~- 3.913.563,-

1 

l.ira 2 6+1.850,73 

• ıt7.l 25.82S,
" 9M,OOO,-

15-4.835.000, -

Lira 
15.000.000, -

163.52i!Otl0,-

18.148.27 5,04 

2.168. 80·1,80 

84.4SO.S94,rı6 

Beykoz Malmüdürlüğünden; 
Mevkii ve mahallesi No. Cinsi Kimden metr\ık oldui::ı Muham-

Çubuklu caddesi 26 Hane Yani veledi Hacı 
Haralambotsan 

men K. Lira 
400 

Paıabahçe fenerli 85-14 Arsa Hiriıto veledi Panayotta.n 125 
Yukarıda cins ve evsafı yazılı mübadil romlardan metruk 

gayri menkul emval peşin bedelle mülkiyetleri satılmak üzere 
19-12-932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye çıka 

1 

nlmııtır. Yevmi ihale 8 kanunusani 933 pazar günü saat on üç 
tedir. Taliplerin yevm ve saati mezkUrda yüzde yedi buçuk ni11 
betinde teminat akçelerile Beykoz Mal Müdürlüğüne müraca 
atlan. (6683) 

1 27 

EMLAK SAHiPLERİNiN 
Nazarı Dikkatine 

Emlaldnizin idareaini sağlam ve emniyetli 
ellere tevdi ediniz. 

•• 
Galatada Unyon Hanında 

''JeransTürkLimite 
Şirketi,, 

r Nuhtelif 

ııo.722.675,78 

ı 1.302,87 
5.005,66 

4.+ss.ns.-
1.199,429.81 

228.290.474,50 

Ba evıah haiıı büylik bir müessese olup çok uygun 
feraitle mülklerin idaresi, alım ubm, icar ve isticar, 
ikraıı ve istikraz •nı kira nzerine avamı itleriyle iştgal 

iyi bir cözlük cemmm görmek 
huıuıunda ne kadar büyük fai
d ... I •arsa adi bir camm da o 
derece mazarratı Tardır. Bu ha
kikate binaen ötedenberi göz
lük c:t\llllanıu birinci kriıtal ge-

• tirmek meıleğimizdir. Gö2.lük-
• lerinizl mata.zamızdan emnl-
,yetle mübayaa edebilirıiniz. Bi
rlnd kriıtal camlar Ye her ne
vi oon ıiıtem çerçneler külli

' .. ile vürut ehıiıtir. 
Buhranı iktisadi müna&ebeti-

le: ZA YIS-PUNKT AL 
r 1 eamlan da clahil oldufu halde 

>ütün çetitlerimizde tekrar ten· 
Jıili fiat yapdmııtır. 

Sultanhamam, Yeni Cami 
caddesinde No 35 Fenni göz-

( lükçü lımail Hakin. 

57 

~ 1 

lı..,otlu dördüncü sulh hukuk 
hlıemesinden: Tereke&ine ınalıke
.:e vazıyet olunan Mahmut aia
' l uhdesinde bulunan: 1 - Sütlüce 

_?mut ağa mahalle&inde atik mey 
'\'ıe cedit Teke sokağında atik 11 
l ,kerrer cedit 82 No. lu ve 500 lira 
Ojlmeti muhammeneli bir bap hane. 

- Sütlücede Mahmut ağa mahalri. 
nde hamAm &okağında atik 44 

, kerrer No. lu 800 lira kıymeti 

1 
bammeneli bir bap hane. 

C ı •çık artırma suretiyle riiınmu 
ıaliye n ihale pulu müşterioine 

1 ohneJı: üzere 7 ıa&at 933 saat 1 
a1 Jacalrtır. Talip olanlarm yii%de 

·~ ~i buçuk pey akçe&İni müıtacilen 
"I dWr sün n saatta Beyotla dör

Yekh Ye1dln 228.290.474,SO 

eder. Telefon 43358 
· ~--~~~~--------~----ı_a_k_o_n_ı_o __ b_a_d_d .... i_% .... 7 .... a •. t.·ı.n ... ü•z•e•r•ı·n.e ... a•v~a~n~s!!!!!'!~··~~S~,~l!!!!!'!/!'!!!!!!!!'!'!!ll!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~I~ 

• 
Istanbul Trakya 
Şeker Fabrikaları 

ve 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

A~pullu şeker fabrikasıııın İstanbul depo_ 
farından kristal toz şekeri atide~i fiatla 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak 
üzere sablır • 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde (j denmek üzere derhal gönde. 
rilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri iste~se 

sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf 
Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi: Istanbul 

Şeker. Telefon: 24470.79 

latanbul Belediye•i İlanları 

1 ~~rfilTfwwfl. 9 ffJJfir?UO!k vP@ 
(J[]{iJZ@1JlJilfı& Tk<ffJSJlm®@o <!liD lI'o 

BIQ KUMBAAA 
ALiNiZ 

r 

zı ·1ıcü &ulh hukuk mahkemeainde ! 

1 
n~ rr lıulunmalar1 ve fazla malümat 
\llı " ed •• a ve muzay e f&rlnamellDl 
' melı: ieteyenler 932/196 No. ro 1------------------------
" nahlıeme kalenıine müracaatlan V eaaiti nakliye resminden olan borcundan dola)'I haciz altı-

Avrupa mecmuaLınna muadil olan Holiırutun 28 &alıifelilı renkli 
f~vkal&de nüıhaıı Ameriluıda sureti mabsueada çekilnıit resimlerle 
bir çok imzalı artiıt tablolıınn.ı ve ıeıll ıinemaıım ıureti alızım havi 
Metro Golclwyn ıtudyo fotolarını han olarak ıs kurut fiatla yarm 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

,f 

, ·unu ilan olunur. na alınaın Reno markalı ve 583 numaralı Mozer Braha Efendiye 

1 ··~~~~~~~~~~-
) .eşiktaı icra dairesinden: Bir 
;;;tan dolayi mahcuz ve açık art· 
~ ıuretile paraya çevrilmesine 

~ 1:/1' verilen bet adet berber kollu-

~ 
dört adet çerçeveaiz boylu ayna, 
adet küçük ayna, Üç adet tahta 

•t 'ıran sandalye, a&ma saat, elekt
İze&İ, dört adet beyaz boylu 

1 n r k "dini d ıı·t! ır ..er ı oım n e aııye resumu 

1ıJe pulu mÜfterİıine ait olmak 
1 11-1 .933 çarıamba gÜnÜ saat 

• lı; raddelerinde Beıiktaf köyiçi 
il • n zade caddesi 44-46 No. lu ö

' i~ hazır bulunacak memura ta
rılanlarwn müracaatlan ilan olu· 
t 

art otomobil 933 kMıunusaniainin betinci perşembe günü saaıt 
14 te latanbul Sandal bedesteninde açık müzayede ile satılacağı 
ilin olunur. (31) 

Maliye Vekaletinden: 
Vekalet Hukuk mütavirliği kaleminde münhal bulunan 

2500 kurut maatlı kontrol memurluğuna Hukuk fakültesi me 
zunlanndan talip olanların "kanunu medeni, Borçlar ve icra 

nunlarmdan ve Ceza ve Hukuk usulü muhakemelerind'en" 
k unusaninin onuncu salı günü sabah saat onda İstanbul Def
terdarlığında teşkil olunacak heyet tarafından imtihaınlan icra 
edilmek üzere dokuzuncu günü akşamına kadar evrakı müsbite
lerile birliıkte mezkôr Defterdarlığa müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (19) 

çıkacaktır. 

"55, 126 adet arka çantasına aittir. 
l - Kıtaat için satın alınacak olamı• 455, 126 arka çan.tası pa- 1 

( 

zarlrkla satm alınacaktır. 1 
2 - Kırdırma tartları kağıdmm tasdikli suretleri İstanbul ! 

Deniz Levazım Sa tınalma Gümrük Muhafaza Başmüdiriyeti.nden alıınacaktır. ) 
3 - Pazarlık: latanbul Gümrük Muhafaza Başmüdiriyetin- < 

Komisyonundan: deki komisyon tarafındao yapılacktır, ı 
2c/ T A ı& - Pazarlık: 5/1/933 tarihine raslıyan pertembe günü sa· 1 on makine yağı: çık münakasası: IS/kanunusani/ l 

933 Çaqamba günü saat 14 te at 14 tedir. 2 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan 20 ton makine 8 - Her istekli biçilmit bedelin o/0 7 ~ ğu olan 224 lira 50 1 

yağının açık münakasası hizasındaki gün ve saatte yapılacağın lcurutluk muvakkat güvenme "teminat" larile belli saat· ~ 
dan §artnamesini görmek istiyenlerin her gün ve vermeğe talip ten evvel komisyona gelmeleri. t 

olacaklamı da münakasa gün ve saatinde muvakkat teminat mak 6- Omek: İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdiriyetinde- ~ 
buzları ile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım ıatınalma ko- dir, istekliler orada görebilirler. (18). ~ 
mia yon una müracaatları. ( 6828) 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!1 

46 MlLLlYET MATBAASI 
• 


