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NUSHASI ! KURUSTUR 

Amerika' da 
Amerikanın 72 inci kongr!"i Wa

şington' da içtima etti. Amerıka t~ı
kilatı esaıiyesini bilenlerce ~um 
olduğu üzere, müttehit Amenka~ 
iki mecliıi vardır: Meb'~~n Me~li_sı 
ve Ayan Meclisi. Her ıki med_isı~ 
de bir arada toplanıtma kongre ~çtı
maı derler. Ve hükumet, mali 11ya
aetini ancak, kongrenin karar ve tas 
vibile tedvir edebilir· 

Kongrenin müzakeratı hakkı~da 
telgraf ajansları tarahndan verı~en 
haberler, Amerika da be?"'elmılel 
borçlar meıelesi etrafında ıcra .~~v
vetile teıri kuvveti aras~~. m!'b!1° 
bir ihtilafın tebarüz ettiğim '?iJdır
metkedir ki, Bunun beyne~~.lel .. e
hemmiyeti ve ıümulü pek büyuktur · 
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Sahip ve liaşmuharrıri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

EJKiDE ili ERME Nİ.Sl OLAN YERLER . 
ıANE iJ.E Y4PILAN >'l:RLER· 
KAf;AKCıLll<L.4 ri/REY.EN • YERLE~. 
ASuRilER. 
LİRYANİLER.. 

ihtilafın mahiyetini izah etmez
den evvel, Amerikanın dahili politi
kaaile alakadar bir nokta hakkında 
bir nebze maliimat vermek J.aznndll'. 
Çünkü vaziyet ancak bu izahat kar-
111mda tavazzuh edebilir. Kongre 
dokuz ay evvel yapdan intihabattan 
beri ilk defa olarak içtima etmekte
dir. Gerek dokuz ay evvel ve gerek 
ondan sonra tek tük münhal ~ı~ 
lar için yapılan intihabatlarda hiikii
metin istinat ettiği Cümhuriyet fır
ka11 hayh zaydlarruıtır. O d.r~cede
ki muhalif fll'ka olan Demo. ·~tlar 
Meb'usan Meclisinde ekse~i~et · ka
zanmıılardır. Ayiin medısınde de 
Cümhuriyetçilerin ekseriyeti çok a
zalmııtll'. Cümhuriyet fırkaıınm ~ 
di arasında dahi hükiimetin her il· 
yaaetini tasvip etıneyenler bulund~~ 
ğu nazarı itibara alına~ olursa, ~u 
kiimetin Mecliste ekalliyette kaldıgı, 
herhalde iktidarda kalmak için ekse
riyet temin edecek vaz!yette bulun
madığı anlatılır .. Amenkadan .başka 
bir memlekette olaayd1, bu vazıyette 
iıtifa etmesi Ye yahut lngilterede ol
duğu gibi çekilmek veya Meclisi 
dağıtarak yeni intihabat yap~ 
tıklarından birini tercih eylemesı la
znndı. Fakat Amerika teıkilatı esa
siyesi ne hükümetin istifa ederek çe 
kilmeıine müsaittir; ne de icra kuv· 
vetine mediıi dağıtmak aalahiyeti 
veriyor. lıte geçen hafta 72 inci kon 
grenin toplanması üzerine böyle çık 
maza benzeyen bir vaziyet buıl ol
muıtur. 

Hükumetin almakta oldu~u tedbirlerde bilhası:" "'hemmiyeti ha;z olan cenup hududumuzdaki kaçakçı yurtlannı S!'Österir harita .. 

Evvela Reisicümhur kongreden ge 
çen haziranda ilan. edilen v_e J:loover 
moratoryomu denılen proJenın taı
dikım istiyor. Bu proje Hoover ta
rafından ileri sürüldüğü zaman Mec 
lis tatil olduğu için taıdik edilPme
mişti. Hoover meı~~nin müstace~i
yetine binaen, her ıki hrka.,,,~n. erkiı
nile anlaştıktan ~onra Me~lmn .~u 
içtimaındaki taıdıkına talikan ilan 
ve derhal de tatbik etmiıti. 

Saniyen Hoover, buhranın deva
mı dolayısile beynelmilel \ıorçlar me 
selesini tetkik etmek ve muvakkat 
aranjmanlar yapmak için tedabir a
lınması liizumunu il "rİ ıünnüıtür 
10, binnetice moratoriumun bir ..-e. 
ya diğer ıekilde temdidi demektir. 

Kongrenin, geçen yazm ililn edi
lerek tatbik edilmekte olan morator 
iumu hila bugüne kadar tasdik et
mediğine nazaran, tekrar tem.~i~i~i 
kolay kolay kabul etıneyecegı at•· 
kiirdır. Telgraf ajanslanrun verdikle 
ri haberlere göre, Meclis tıpkı Ver
aailleı sulbünden döndüğü zaman 
Wilıon'a kartı naııl İsyan etmİ§ıe, 
timdi de Hoover'e karşı aym isyan 
vaziyetindedir. Y alruz o zaman Cüm 
huriyet fırkası intihabatta ekseriyeti 
kazanımı ve muhalefete geçmiı İken, 
timdi intihabatta vaziyeti takviye 
ederek hücum vaziyetine geçen De
mokrat fırkasıdır. Wilson ile Hoo
ver, biri Demokrat, diğeri de Cümhu 
riyet frrkalannın iktidara getirdiği 
bu iki Reisicümhur, aşağı yukarı ay 
nı sebeplerle, aynı ıerait albnda, ay
nı siyaıi tabiyenin hedefi oluyorlar. 

Wilson'un akıbeti malUındur. Ho
over'e gelince; ağlebi ihtimal, geçen 
yaz ilan ettiği moratorium tasdik 
edilecektir. Fakat Amerika kongresi 
ne bugün hiikim olan zihniyete bakı 
lırsa, beynelmilel borçlar meselesin
de A vrupaya karşı müsaadelılir dav 
ranılacağı ıüphelidir. Meğer ki mu
kabilinde Avrupa, tahdidi teslibata 
razı olsun. Çünkü Amerikalılar Av
rupaya borçlar meıelesinde yapılan 
müsaadekiirhğnı, teslihatı tezyide 
yarclnndan batka bir faidesi olmadı. 
ima kanidirler. 

Amerikada öteden beri iki kuvvet 
mücadele halindedir Halk kütleıi 
ve Wall Street denilen yüksek mali
yenin kuvveti. Şimdi çarprıan kuv 
vetler de bunlardır. Avrupanm itle
rine müdahaleye taraftar olmayan 
bu kütlenin kanaatine göre, beynel
milel borçlar meselesinde müsamaha 
yapılmamalıdır. Diğer taraftan WaU 
Street, Avrupaya verdiği milyarlar
ca parayı kurtarmak için böyle bir 
müsamahayı zaruri telakki ediyor. 

ilk bakıtta Amerikanın dahili po
litika oyunu teklinde nazara çarpan, 
fakat doğrudan doğruya beynelmilel 
borçlar ve kredi meselesile alakadar 
olan bu mücadelenin neticesi, Avru
p.anın mukadderatı üzerine imil ola 
cak derecede ehemmiyetlidir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Son gün havanın muhalefetine 1 Liman vesaiti 
.., ' k J k . Birleştiriliyor 

!Eczacılar m~şterek bir 
birlik yaptılar . ragmen, pe par a geçtı lkbsat vekaleti Bele-

Dün doktorlar da Halk evinde toplanarak tercihan 
yerli mualece kullanma{!a karar verdiler 

Geçit resminden iki intıba 11e doktorlar içtimaına riga.çet eden Teflfik Salim Pasn 
Milli Tasarruf ve lkbıat hafta11 1 k d •• 

d~n bitti. B.u mün~ıebetle Halk.evi Havalar te rar bozuldu un de 
bınasmda bır reımr kabul, ıehırde 

de bir reımi geçi~ yapıldı. lstanbula kar yandı 
Resmı kabul O 

Resmi kabul saat onda baılandı. 
Tam aaat 111 da vali muavıru razıı 
Bey Halk evi binasına geldi ve bina 
nm kabul salonunda ahzi mevki etti. 
kiraz sonra resmi kabule ittirak e
d" ıler gelmeğe batladılar. liu zevat 
!:Ja.a ayi Hirliği katibi umumisi Naz
mı ı~uri Bey tarafından vali muavi
nine takdim edildiler ve tebrikatta 
bulundular. Resmi kabul saat 12 ye 
kadar devam etti, bu esnada aanayi 
İmizin inlôtafma, yerli mallartDllZln 
metanet ve nefasetine, gördüğü rağ 
bete dair mübahaseler yapıldı. Vali" 
muavini Fazlı Bey de Yerli mallar 
haftası hakkında gazetecilere ıu be 
yanatta bulundu: 

Fazlı l..egin beyanatı 
Mil/1 Tasarruf ve lktısat balta

sının cıı ... ı.ıvvetli hareketkri lstan 
bul '·· ....... ı..,,.erinde cereyan etmiştir. 
Mektı..,. .ıaşlarında muallimleri 
ve ınuıc ... u .. Jeri olduğu halde milli 
mamulat ve masnuatımızı imal ve 
teşhir eden müesseseleri gezmek ve 
bunlardan canlı fikirler almak sure 
tile tasarruf haftasında beklenen fa 
ide ve hizmetlerin en mühimmini i 
fa etmişlerdir. ldbaliltın tahdidi za 
manına tesadüf eden bu tezahürat 
baltası zaten umumi arzuların çok 
belii ifadelerini yer yer göstermiş 
tir. Bwıa da en bariz delil milli ta
sarruf ve iktısat baftasımn geçen 
senekine nisbetle daha şayam mem 
nuniyet neticeler vermiş olmasıdır. 
Bugünkü merasimde havaların mu
halefetine rağmen sanayi birliğinin 
himmet/erile tertip edilea kamyon
lu seyyar sergiler herhalde memle
kette sınai bir varlık ifade etmişler 
dit. 

Kırk dördüncü ilk mektep talebe 
/eri taraf mdan kendi elleri le yaptik 
ları ve yerli mallarının istihsal mev 
kilerini gösteren temsili harita bu 
yavruların temiz duygularını büyük 
/ere çok temiz bir surette bildirmek 
tedir. Tüccarlarımızın da yerli mal 
/arından tertip ettikleri• vitrinler 

(Devamı Sinci sahifede) 

Balkanlarda kar fazladır. Bugün de karın 
devam etmesi muhtemeldir 

Birkaç günden beri mutedil 
giden havalar, yeniden bozul
du. Rüzgar iki gündenberi ka 
rayclden esmektedir. 

Evvelki akşam serpinti ha
linde, sulu sepken yağan kar, 
gece yarısından sonra, şiddeti
ni arttırmış, ve sabaha karşı 
tipi halini almıştır. Kar tipi
si, dün öğleye kadar kadar de
vam etmiştir. 

Dün, şehrimizin yüksek ma 
halleri, yanm santim kalmlı
ğmda bir kar tabakasile örtül
müştü. Bilhassa Şişli ve Çam 

ristanda tiddetli bir kar fırtına 
aı hüküm sürmektedir. 

Kandilli rasathanesinden ha 
va vaziyeti hakkında aldığımız 
malumat ıudur: 

Dün hararet azami zayit 
1,5 asgari (O). Dün sabah ye
diye kadar yağan karın İrtifaı 
1 santimetredir. 

Bugün rüzgar poyrazdan e
secektir. Karın hafif surette 
bugün de devam etmesi mubte 
meldir. 

Karadeni:ıde de fırtına var 

lıca tepelerinde tipi olmuştur. Karadenizde bati karayel 
Alınan haberlere göre, Trak _;;fırtınası başlamıştır. Maama-

ya'nın her tarafına mebzul 1 fih bu fırtına vapurlann seyrü 
miktarda kar yağmakta, Bulga seferine mani olmamaktadır. 

diyenin bu 
husustaki fikrini sordu 
lktıaat Vdwetinin latanbul lima

nındaki bahri nakil vaaıtalanm tev· 
hit etınek yolunda mühim bir taıav 
vuru vardır. Bu takdirde birleıtiri
lecek olan tirketler Şirketi Hayriye, 
Seyrisefain, Liman ve Haliç tirket
leridir. Seyrisefainin yalnız aevahili 
mütecavire kısmı tevhide dahil ola 
caktır. lktıaat vekaleti bu tasavvuru 
nu lstanbul belediyesine bilclinniı 
ve bu hususta fikir ve malümatım is 
temiştir. Belediye lazım gelen ceva
bı vermiştir. lktısat Yeki.Jeti mez
kur ıirket ve idarelerin mali vaziyeti 
faaliyeti hakkında tetkikat yapmak 
tadır. Alakadarlar bu tevhide mav
nacılar, ıalapuryacılar ve motörcü
lara cemiyetlerinin de dahil ohnaoı 
lazım geleceğini ifade etmektedirler. 
Tatbikatta ıimdiki masraflardan mü 
him bir surette tasarruf yapılabile
ceği temin edilmektedir. Bu teıck
küller birlettiği takdirde "lstanbul 
deniz nakil vasıtaları tirketi,, namı 
altında bir umum müdürlü kihdaa 
edilecektir. 

Üç cemiyet azası dün toplan~rak 
nihayet birleşmeğe karar verdiler 

Nuri Pş. dün de 
Gelmedi 

Eczacıların dilnkü İçtimaı 

Türk Farmakolog birliği, 1 uf, Mustafa Nevzat Beyler in
Türkiye eczacıları cemiyeti ve tihap edildiler. 

Pazar günü trenle 
gelmesi muhtemel 

ecza tacirleri cemiyeti azası Eczane sahipleri encümeni
hazır olduklan halde dün saat ne: Ziya.Nuri, Haydar, Ali Ke 
14 te Halkevinde müşterek bir mal, Feyzi, Nizamettin Beyler 
kongre aktedildi. Kongrede seçildiler. 
bazı ilmi münakaşalar cereyan 

Tayyare ile şehrimize mu- etmiş ve neticede bir tek birlik 
vasalatı beklenen Irak Batveki altında toplamlmasma karar 
li Nuri Pata dün de gelmemiş verilmiş ve bu birlik Türkiye 
tir. Maamafih havalar ıon eczacıları ve farmakolaglan 
günlerde bozuk gittiği için, birliği namını almıştır. 
Nuri Patanın tayyare ile gel- Kongre muvakkat reialiğine 
mekten vaz geçmiş olması da Hüseyin Hüsnü Bey ve kitabe 
muhtemeldir. Bu takdirde Pa te de Salahattin ve Sırrı Enver 
tanın pazar gunu tehrimize , Beyler intihap olunmuştur. 
gelmesi beklenebilir. Kongre saat (19,5) da niha 

yet bulmuttur. 
Sabık Hidiv'in 
Kralhğı 

~---
Fransız hariciye nezare 

ti de tekzip ediyor 
PARlS, 18 (A.A.) - Ha

riciye nezareti sabık hidiv Ab
lias Hilmi Paşanın Suriye kıra! 
lığma namzetliğini koymasına 
Fransız hükumetile Suriyede
ki Fransız fevkalade komiseri 
M. Pansot'un rr.uvafakat ettik 
!erine ve Suriyede pek yakın
da kırallık esasına müstenit bir 
idare tesis edileceğine dair o
lan §ayialarr kat'i surette tek
ziıp etmiş tir. 

Havada müsademe 
NEW BALTIMORE, "Nichi

gan,. 18 (A.A.) - Oç askeri tayya 
reci uçuı talimi ııraaında vukua ge
len bir müaademe neticesinde ölmüı 
!erdir. 

Fransada intihabahn 
ıslahı 

PARIS, 18 (A.A.) - Meb'usan 
meclisi, intihababn 11\ahı projesinin 
münakaşaıına ait iıtianai celaenin 
çarıanba gününe talik edilmesine 
dair olarak hükiimetin vermiı oldu 
ğu takriri, 228 reye kartı 234 reyle 
reddetmiıtir. Hükiimet itimat mese 
leıini mevzuu bahıebnemittir. 

M. Macdonald Londra
yı terketti 

LONDRA, 18 (A.A.) - M. Mac 
Donald "Lossiemouth,, a gitmek Ü
zere Londradan aynlmıılardır. Baı
vekil. en geç olarak' 12 - '1 - 1932 
tarihinde Londraya avdet edecejini 
söylemiıtir. 

Neticede haysiyet divanına 
Ahmet Refik, kaymakam Sa
lih, Hüseyin Hüsnü, Hasan Ra 

Mum 
Nazariyesi 

- - ·--
Baş muallimin· iddiası

na göre ruhiyatçı 
M. Bine'in imişi 

lıtanbul 37 inci ilk mektepteki ta 
lebe muayene usulleri hakkında mez 
kiir mektep baımuallimi Kemal Be
yi bugün bizzat Maarif müdürü Hay 
dar B. dinleyecek ve mesele hakWın 
da maliimat isteyecektir. Diğer taraf 
tan baımuallim Kemal B. muayene 
leri nasıl yaptığım bir sazeteye fÖY 
le anlatıyor: 

- Franaız ruhiyatçılarmdan Bine 
in beden ve ruhi hidise bakk'rndaki 
tezine iıtinaclen talebe üzerinde tec 
rübeler yaparak nlilerine gönderi
yonız.,, 

Maarif müdürlüiünün Bepnual
lim Kemal Beyden bu .....nyeoin 
izahım istemesi muhtemeldir. ı:;.,,..ı 

ki gün (anormal çocuklar) haJdı:m.. 
da salibiyettar bir zat tarafmdan ve 
rilen konferanıta bulunmuıtuk. Kon 
feransçı normal bir mektepte bir ilk 
mektep bocasmın talebe üzerinde 
tecrübe yapmak salahiyetinde olma 
dıiuu kat'iyetle söyledi. Muallim ta 
lebe üzerinde yalnız dikkat ve aJika 
11m muhafaza edebilir. Franıa ruhi 
yatç111 Bine her halde ilk mektep 
hocalarına: "Çocukların ciğerlerini 
muayene ve haıta olup olmadıkları
m tayin için bunlara mum söndürtü 
niiz,, diye bir tavsiyede bulunmamıı 
tır. Bundan bafka bat muallim Ke
mal B. den, devlet memuru olduğun 
dan pzeteye bu tel<ilcle beyanat ve 
rip yermedip de istizah edilecektir. 

Laburatuvar sahipleri encü 
menine: ismet, Hulusi, Niya· 
zi, Münir Şahin, Cemal Beyler 
intihap olundular. 

Ecza depolan enciinwmine: 
Necip, Ali Rıza, Memduh, Ce 
mal, Adil Beyler seçildiler. 

Memurlar encümenine: Sa
lahattin, Muzaffer, Tevfik, Ce 
mal, Yusuf Beyler, Muavin, 
mes'ul müdür ve serbest çalı
şanlar encümenine: Seniha ha· 
mm, Hamdi, Hasan, Halit, Afif 
Beyler intihap edildiler. 

Dün spor 
Cansız geçti 
Havanın müsaadesizliği 

yüzünden spor 
hareketleri çok az oldl' 

Dün apor faaliyeti çok sönük g~ 
ti. Bir aktam evvelinden başlayan 
ve bütün gece yağan kar ve aabahk. 
ayaz açık meydanlarda yapılabile· 
cek olan sporların yapılmasma mey 
dan vermedi. Netekim KadıköyÜn· 

(D~vamı 2 inci sahifede) 

Sabatay Zevi 

Sabatay hapisanede lstanbu/ 
yahudi cemaatımn murahhas 

Iarmı kabul ediyor. 
(5 inci ııahifemizdeki tdrilr.amız; 

ait r~simler>den) 
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Birinci Millet Meclisi 
Yazanı Edlrne Meb'usu 

M. Şeref lspanyol 
Kabinesi 

M. Hoover 
Moratoriumu 

lngilterede 
3 üncü emirname Müttefikan kabul edilen 

başkumandanlık kanunu M. Azana mecliste Amerikan meb'usan Bu emirnamede ne 
beyannamesini okudu meclisinde gibi eşya var? 

MADRlD, 18. A.A.- ;.L Azana müzakerat berdevam! LONDRA, 18. A.A.- üçüncü Mustafa Kemal Paşanın yeni vazifesine dair 
irad ettiğ; mühim bir hitabe 

· bey emirname ile rüsuma tabi tutulan 
kunao yeni bükUmetin ıuınınne- VAŞiNGTON, 18 (A.A.) - Me. b_ • "'" 

hük• · liment eıyamn tahirat ve is~hatını tan-
si, ezcümle ·· umetın par o- usan Meclisi, Moratoryomun tasvıbı zime memur olan komite, 7arm bu 
ya ait programının meb•uau meclisi- nı· Kongreve tavıı'ye ederken. Mora . ..______._ . 

la b. , ~ buıustaki netnyatı itmam e.....,,. ı-Sağ cenahta ise çok çetin Mustafa Kemal Patayı memur nin mevcudiyetile sı ır ıuretk toryom fikrinin M. Hoover tarafın- çin dün toplanmııttr. 
b 1 b A 1 eylemi•tir • bağlı olduğunu söylemekte ve büt- dan telkini üzerine sermayelerin Al · d il bir muaraza aş amıt • • a, • ~- ile ziraat kanununa Katalonya iı Bu neşnyat ra yo vasıtaı e yapı 

ku d ) ·· ver Madd 2 B kumandan .- manya'dan geri çekilmesi hareketi· ı aktır ( Ba• man an unvanını • e - at tatüsüne, intihabat kanununa rey ac · • K kan d dd -.c ku nı·n tevakkuf ettiaı' ve hemen dünya M k. emı"rname a·b·d-'-' -yayı mek istemiyorlardı. ıa Ç or unun ma i Ye mancvı Y verilmesinin bebemmehal lüzumlu • e;., ur """ ...., 
dı . • . . piyaıalarında fiyatlann tezayüt eyle ihtiva etmekted.ir: 

b"ır nazar vardı. Haset var • velini azami suretle tezyıt Ye olduğunu ve bilibere Cümhurıyetin · kt d' da 
1 d·ı diği hakikatına •taret etme e ır. "Çimenleri budamağa mah•uı 

Garez Vardı. Şahsi infial var- sevk ve idaresini bir kat daha müdafaası kanununa tebdi e 1 e- VAŞINGTON, 18 (A.A.) _ Meb b el.f 
ıh d ·h t t • h d T·· ki B.. cek bir umumi sükün kanunu teıis 

1
• . ma1· .. . va.- bıçaklı keski ve mu t • parça-

dı. tiras var ı ve Dl aye arsın ususun a ur ye U• kat'i bir vucup tahtında bulunduğu- usan mec ısnın ıye encumenı, lan kısmen veya tamamen mamül 
k ·ı· ti • ··k M'll t M ı· · · b n Hoover moratoryomunun tasdi.la k ku 1 · bayraklar bunlara uyan şar vı aye en yu ı e ec ısının u a nu ilave etmektedir. Beyanname ay- pamu maş ar yanı ' 

eb' 1 il ~L • ı· pro;..•İne ait bir tadil teklifini kabul dili sal! - hizmetlerine meb'uslarile kürt m us ar mütea ik sal&uiyetıni mec ıs ni zamanda dini birliklere ait kanu- ,_ men er, ar ve ~· 
. . k etmiştir. Bu teklifte, Cemahiri Müt- mahsus pamuklu mevat. 

gürültü yapıyorlardı. Askeri namına filen İstimale mezull= na acilen emir verilmesıni ısteme - tebideye borçlu olanlann borçlarmın Neheb elyaftan mamül ve kutur-
d h ·1· • • d B d • te ,.e ekseriyet gruplarnıdan bükü- her ne suretle cluroa ohun tenzil k rmak la a ı ıye nızamnamesın e aı- ur • 9 meti takviye ve müzaheret talep ey- lan bir çeyre pa tan az o n 
kumandanlık namile bir şey .. !emektedir. Bu beyannameden son- ve-ya iptaline ait olarak lı:onı:n-e tara· ipler, balatlar ve ip mamülat. Ka-

d ~ ·· r ecele k d Seref Bey (Edirne) Vata- sili M foıd:ın tak\p edilen her türlü siyase dm, erkek, çocuk içn çamaıır ve mel 
olma ıgını soy ıy a ar -. tih!• ·ıı t" . stik ra muhtelif fırkalar mümes eri • te aleyhtar bulunduğu ve bu lıararm . busat ile bunlara müteallik .,.--•--
gaflet ve aciz gösterenler var- nın ıs aaı Ye mı e ın 1 • Azanaya cevap vermitlerd.ir. "k .7~• 

d lalini istihdaf eden bu kanu- I MADRlT, 18. A.A.- Kortesler Hoover mcratoryomunun tasdı 1 ma ;;amil buhınmatkadll'. Aynı emirna-
ı nasına gelmeyeceği gibi aksi bir ai- m~ bazı kimyevi müstahzerat ile, 
• itin içinde saltanatçılar, nun bila münakata kabulünü ı ~e~liai yeni .kabinenin beyanname: yaaet gibi de tehir eclilmeyeceiini su ~ kumaşları ve av mübim-

hilifetçiler de vardı. B,..ku- arkadaşlardan rica ederim (Al • sını 4 !"uhali! reyı; kar!~ 294 re; 1
• ve şimdi tatbik edilen siyasetin ber matırıa da '81DİI bulunmaktadır. 

-. k l ) ~ le tasvıp dmışlerdir. Dıger mebus- hangi bir zt>manda tadilinin müsait 
m andan ancak bir hükümdar o ış ar · lar rey vermdden istinkaf eylemi•- ı /ng ı"lı"z no_ıası ••• Frı..nsız 

K b·ı· ·· k h ' 4 t el&kl<l edileceğine isaret ey emeyece .... ~ 
!urdu ve onun yerine, vekalet anun 1 a muna aşa a- dir. ği beyan olunmakta-dır. gazeteleri 
le bl·r asker·ı pa'a Ba,kuman- raretli ve sürekli alkışlarla ka d 

~ • bul ed·ı • · l" ")" • • J • • • Maliye encümenin e PARIS, 18 (A.A.)- Umumi mub 
danlık vazifesini görürdü. I IDlftlr. DgI iZ lŞSlZ erının Y ~ nJ teviyatı franMz aazeteleri tarahn-

M t f K l P (A V AŞINGTON, 18 (A.A.) - Meb o 
Halbuki bugün O mevki us a a ema a'a n- b" ·· • • · dan °ktiba ve -redilen borççlar '1 1 ır numayışı usa l meclisinin maliye encümenı sa 1 • --, 

yoktu. Arbk Rasih Bey (An- kara) - (Umum mec isin a. bah celsesinde iki saat devam eden ve tamirata müteallik lngiliz notası 
talya) wn dediği (Nasrettin) kışlan arasında kürsüye geldi- LONDRA, 18. ~-::- Dü~. ak- miizalı:erelerden sonra, Hoo•er mora burada müsait bir tesir bisıl etmİf-

ler) •. - Muhterem arkadaslar fBDl. Londra borsası onunde numa- t haldand bi b" k vere tir· ı·n burada adı yoktu. Olamaz- •. -ı· . b . . ' • , yı• yapmal<ta olan 2000 kadar la- oryomu a ç ır arar B -• hilb d kul 
mecl a a- ın sa s yetı manevı ' medlğônden öğleden sonra tekrar u gazelcııer aua, nota a 

dı. Şimdi Türk milleti vardı 1 1 ın • 1 
· ~iliz İ•&;T; polisle müıademe etmi:ı- !anılan doıtane lisana i•• .... etmekte · d ·· ıı· ·· d • ' ~ toplanacaktır. Encümen reisi, müna- ..- -· 

ve onun mukadderatı görütülü yesm e mutece 1 ve mun e- !erdir. • kaşanın yarın Meb'usan Meclisince ve İngiltere bükümetinin keneli nok 
yordu. miç olan baıkumanda:ılık vazi Polisler ellerindeki ıopalarla nü· devam edilmesi baklımda mezkür tai nazarmı ifadede kullandığı ihti-

B lamı d l•b· fesini filen ifa etmek üzere may~ere hücuma mecbur. kalmıt meclise bir rapor verilmek huıuıun- yatı göstererek biç ıüpbesiz biikıi-
aı an ana tam sa a ı- bendenizi memur etmiş olduğu ve bu~ı dağıtmıştır. Her iki ta- daki ümiclini muhafaza eylemekte- met konferan, ..,.n akdinden evvel 

yet vermek lizımdı. Bu §Üp- .. ı-aftan bırkaç yaralı sayılmıştır. 2ris veya Londracla yapılacak miiu 
h-ız· dı·. Fevkala·de günler ya- nuzdan dolayı arzı teşekkür e- Mü•evviklerin başlıcalarından i- dir. kereler için lüzumlu kapılan açık br 

- d · (Ali b ff kıy ' V AŞINGTON, 18 (A.A.)- Borç 
tayan bir milletin fevkalade enm a muva a et ver kisi tevkif eclilmiıtir. lnnn mikdan aleyhinde yapılmış o- ~: ;d;~7:eı.et 
çocuğuna yazife verirken onun sin ~e tid~et~i .~lkı_tl~r) Bu M. Laval'in bir nutku lan hücuma yann Ayan Meclisi ma- menfaatlerine en fazla hizmet ede-
elın• 1• ayag~mı bag"lamakta ma- tevcıb bey eti ceıılenızın halt· . liye encümenince tekrar devam edile 

la d k . · • · · · P ARIS, 18. A.A.- Tüccarlar fe- ccktir" . cek aoktai nazan tanziıa ve batta bi 
na Yoktu. m a ı ıtımat ve emnıyetının d ibin -Lı. ~- --'-'--- L_t'i 

b • b• d lil" 'd d • derasyonu önünde nutuk irat e en VAŞiNGTON, 18 (A.A.) _ Meb n e 7-Şııraca&UtnDll ..., ı D&-
Burasl .ag- cenabın sinirine arız ır e 1 0 • uğun an co- ı..-·vclı:il M. Lava!, yalnız ithalabn zarile bekılmalıtadrr. 

1 be · • · k kıy ı· - usan Meclisi maliye encümeni huzu dokunuyordu. ayı mm ıçın pe. met ı kontenjanlara tabi tutulması ıist<>- runa çıkan Morgaııon Company mü-
Salihattin Bey (Mersin) bir taltiftir ve bu mükafatın minin, ec."lcbi eıyuının Fransa pi- essesesinin mümessili qbu müessese 

Hakkı Hami (Sinop) Hüseyin bayatmıın en kıymetli mükifa yasalarına olan hücumunu menet- nin, Cemahiri Müttebideniıı, Büyük 
t 1 • ! • B. me<>e ve bu surdle itsizllk tehdid.ini B ·~ f (tal 

Avni• (Erzurum) Kürt meb'us ı o acagını arzey erun. ınaen • olJ.. rı.anyanm, ransa •e yanın ma 
l b b t "b k b. 1· k t gidermeğe yeğane müsait çare ....- li ajanları olduğunu tasdik eylemiş 

!ar bu işe su katmağa çabalı- a ey u eYcı e es 1 ıya a ğunu oöylem:,tir. ve 15 lııinunuevvel tarihinde tecliye-
yorlardı. Müzakere gece sa- etmek için bütün mevcudiyeti- Mumaileyh, haricin protestolarını si icap eden alelhesap mebaliğin tes-
bablara kadar sürünüyordu. mi amaliniz dairesinde aarfet- celbeden tedbirlerin fevkalid~ lü- viyesinde ısrar edilmiş olsaydı kredi 
Bulunan formüller mutlaka melrten bir dakika içtinap et- zumlu ve mÜ•tesna tedbirler oldu- !erinin müsaade etmesi itibarile mev 

• •· · b d te ed ğunu oöylemi§tİr. . zuu bahis biilıiimetl.....:- L •• _.__, ko-dl•d;klenı"yordu. Halbukı" ·, k•- mıyecegımı ve un a r - d L- kil ~- .,........ 
' ~ d . ~. l"kki k Nutkuna devam e en ...,,ve ' !ayca Yermemek vaziyetinde kala-

hir ekseriyet hazırlanan kanu- üt etmıyecegımi te a ve a bu teclb'rlerin şimdiden mes'ut ne- caklarını beyan etmittir. 
nu tamamile kabul ediyordu. bul buyurmanızı rica ederim. ticelerini göotermckız olduğunu söy ı . . . tabki 
Büyük Şef burada çok haklı Milletimizi esir etmek isteyen lemi} ve ecnebi ithali.tının geçen Ey Koousyontın eı.-iye~ ~ 

d .. 1 b l h 1 ·ı· lül ayma nlolıetle Te<rinievvelde ~tı .mesel"".e yabancı teli.kkı eyle-
ı'dı·. l•tı·g·na?. etmı'yordu. Naz. uıman arı e ıeme a mag up • br K M t - 217 milyon fraok tenezzül ettiğini, mış. ; "?'"yonun, ora oı-yomun 
)anmıyordu. Lakin, ilerisini edeceğimize dair olan emniyet halbuk! bu müdct zarfında barice tastiki lehinde bl;i- karar '"'nn~e~ 
görüyordu. İstediği salahiyet ve itimadım bir dakika olsun yapılan ihracatın 100 milyondan faz e~el, borçl'?""' .~lal. veya le~ 
aldıg"ı vazifenin ayrılmıyan aarsılmamıştır. (Şiddetli alkıf- la te::ayüt eylediğini beyan ile mu- nı~ kongrenın sıyaoetine.muhafil o!-
1.cap ve lizunı idı·. lar) Bu dakikada bu itmina. ı vazenei ticariyenin E;lül ayına nis· dbi~~ ~eyanbd.i~I~ . d~~yon~n buhiç 

h ' · ı·ı · k botle Te•rinievvclde yu .. zrle 35, r an.açın t~ _ ıru UfUDm;eı_nq • Kararın l"ttı.fakla çıkması m tamını ey etı ce 1 enıze ar • 1 d il- d takriri '-bul 
1 b Temmuz ayına nisb·: tle yüzde efü un ug~nu av<; e. en ..., 

matlup idi. Mesele hayabn ta tı, bütün mi !ete karşı ve Ü· ve Hazirana niıbetlc yüzde 57 dere- ve tasvıp cylanışbr. 
bii cereyanına ait bir kanun de tün aleme karşı ilin ederim. cesinde sıılab kesbettiğini ifade d- VAŞ1NTON, 18 (A.A.) - Bazı 
ğildi. Fevkalade günlere mah ltminanımın filiyata münkalip mittir. mühim kanunların ve bu arada Ho-
sus bir itti. Bu sebeple isteni olması için yegane arzı ihti,yaç M. Lava!, sö:ilerine fu ıuretle hl- ovcr moratoryomunun kongrece tas 

Y
ordu. ve iftikar ettiği bir şeyi varsa tam vermiştir: dikı kolaylaştırmayı pek ziyade ar-

d b • • l· ı • · b • · " lıte, emniyet ve ümidi tevlit e- zu eden M. Hoover Meb'usan Mecli 
Refik Şevket B,_ (Saru- o a ey etı ce ı enızın enı sı- 1 - , decek yeni unsur ar, Fransanm ü- sindeki liderlerden bir çoğunu bu 

Çin 
Ordusu 

Muhtelif sınıflarda 10(1,000 
kişi imiş! 

LONDRA, 18. A.A.- Japonlar'm 
28 T eırinisan.i tarihinde kaYYetleri
ni Lioo nehrinin tarkına çekmelerin 

, den beri Çinliler daha faal bir hal 
almqlardır. Her bir sınıftan mürek
kep Çin kuYTeL-:-inin mikdan yii:& 
bin kişi kadar tahmin edilmektedir. 

VASHlNGTON, 18. A.A.- A
yan meclisi, Mançuri ihtilifmın a
çılmasına dair bük!"°"tler arasında 
cereyan eden muhaheratın M. Stim
son tarafından meclise gösterilmeıi· 
ni talep eden bir takriri kabul eyl&
miıtir. 

NANKIN, 18. A.A.- talebelerin 
ç•kardıkları hidiselerle meydana ge. 
len karıtıldıklara nılaayet vermek üz 
re bugünden İblaaren ciddi tedbir
ler İttihazını kararlattırmıttır. Bu 
kararm diploması mahafilin nazarı 
dil<katin icelbeylemesi üzerine veril
diği zannediliyor. 

han) bunun lüzumunu çok kea yanet etmesi ve milletimizin mitsizliğe kapılmasına mahal volı:- maksatla bir sabah kabvealhsma da-
kin mantıkile izah etti: bane. daima muavenet etmesi- tur." vet etmiş ve kendilerile bir samimi- Faşist f?rkasında yeni 

Faik Bey (Edime) bu ka- dir. Gerek hey'eti ce!ilenizden Jack Oiamond yet havası içinde görüşmüştür. bir istifa 
nu,nu~ • lüzurtmdunu,lbayati ~e- :ıfe~~=Yd:~ma vebü~:~~ öldürüldü ş· d"f lerı"n maruz 1 ROMA, 18 (A.A.) - ltalya Bq-
se emızm o a a o uşunu soy- . ımen 1 er vekaleti nezdinde matbuat bürosu 
led. şefkat ve sıyanete mazhar ola TROY (NEY _ YORK civarın- k b 

ıM. ··f·t Ef d" (K h. ) b · cağıma dair olan emniyetim bü da) 18 (A.A.) _ Bir kamyon tofö kaldığı re & et 1 olan M. Lando Ferreti'nin pek ya-
u l en l lrfe ır u '"k .. s· 1 h h • . .. . k k ,__ k kında vazifesini terkedeceği temin 

kanunla çok muvaffak olaca- yu tur. ınaena ey ey etı ce runü ış ence etme ve .... çrrma LONDRA 16- Şimendifer tirltet edili,.or. Mumaileybin yerine kendi 
l 'I · d ld • f ·ı b cürmile müttebim olan rnethur ka- __ ._., . , 

g• ımızı ve Mustafa Kemal Pa- ı en.ız en a .. ıgım eyz ı e u !erinin deniz ve haT11 ......,ye §lrket ıi gibi (llfist bir meb'us olan batka 
b dakıkadan ıtıbaren ba•kuman çakçı Gack Diaman<! b<>raet eyle- leri yuz·· ünden uğraclkları büyük za bir gazetecinia getirileceği söylen-

•a Hazretlerinin u vazifeyi d nl k if . ru· . • ba l • mi•tir. Meri.um hırsızlar ve kaçak-• • rarlan kısmen telifi edebilmeleri i- melı:tedir. 
derubt buyurmalan duyuldu- a ı vaz eı ıyesıne § r- çılar ilemindeki uzun meslek sene-

e (Ş.dd l" lk l ) (Al d çin yolcu ve bazı nevi eşya ba1dnn- f d "I ğu dakika memleketin bütün yorum. l ~t l a ış ar [eri zarfında ıimdiye ka ar yirpıi da timendiferlerde tatbik edilmekte nşasın an vazgeçı.en 
.. 1·· !Ad h k !ah zafer ıversın) • beş defa tevkif ve iki defa da mab- olan_tarif_enin tenzı. ·line ... ,iıncn., clifer transatlanti"k 

muskumanded~ a ı cep eye o- Şeref B. (Edime) - Artık küm !"filmiıtir. nakliye ucretlerı komısyonu tara-
ıaca tır ı. 'il t" • ikbal ın· · ALBONY (Neyycrk bükümeti da fmdan ızın· • v-''-'·br· . K n b. b. ki ku mı e ın ıat tan un yazan ~~ 

a un ın ır ıe e so • B .... k M"ll M 1 B .. bilinde) 18 (A.A.) - Jacı. Dia 
luyordu ey uyu 1 et •• ugun mond beraat karannı alarak tahliye Londrada bir park daha 

Günİer ve geceler çok gü- verdiğiniz _karar _ile t~rihimize, edildikten bir kaç saat sonra odau
ı-ültüler yapıldıktan sonra ka ırkımıza _layık bı~ ':°ıllet oldu- na zorla giren iki ıahıs tarafmdan 

,._·-uzu ısbat ettın rovelverle batından yaralanmak sure 
nunun •u tekli teklif edildi: 15 ..... T .. k ·ıı t• . ız • .b. d • ur mı e ının tan ın e tile öldürülmüıtür. Bu taarruz Jack 

le M. M 1 Diamond'un hayatına yapılan sui 
Tür ige B. • • riganti öyle çetin gün er vardır ki bu- kastların dördüncüsünü teıkil ebnek 

ce!ilesine gün onlara nisbetle hiçtir. Çün tedir. 

Atideki teklifi kanuninin kü milli debayi itin batma geç ........ -·-···--······--.. ····•••• .. •••••• 
müstacelen müzakeresini Ye ta mit gören millet onu hiçe indir onbir milli tekalif emirnamesi 
rini esami ile reye yaz'ını tek- mittir • ııeşretmi,ti. 
.if eyleriz. Sen ey büyük milletin Bü- Bunlan tatbik etmek, 

Trabzon Hamdi, Y.ozgat yük Reisi Mustafa Kemal Pa- güzel ve yolunda tatbik etmek 
4.hmet, Ankara Hilmi, Anka- ıa! milletin senin eline verdiği sayesinde ordunun bir çok ihti 
ra Şemsettin, Sinop Doktor be ıerefli al bayrağı zafer rüz yaçları temin edilecekti. lş ba 
Rıza, Diyanbekir Hacı Şük- gi.rlan ortasında dalgalandıra- ta dü,müt millet ayaklanmıştı. 
rü, Biga Hamdi, Bursa Muhit rak ileri götüreceksin ve lzmir- lt bu milli heyecanı duymak. 

LONDRA, 16 - Cunard seyriae 
fain tirketi =·"'- CJyde teqih
larnıda yapdmalrta olan 73 bin ton 
luk transa•lantikin iktisadi bahran-

LONDRA, 16 - Berkley meyda dan dolayı İafaab tatil edilmesin
mncla kain bulunan Londramn en den dolayı üç bin amele açıkta kal 
eski ve muhtqem hususi saraylamı mışb. Dün -ı.. - bir murab 
olan Londsclowne Houae'in mııaz- has heyet T"ICU'et Nezareti erkinile 
zam parkı halka açılacak ve uray yaptrfı milibt neticeainde İnfaabn 
satılıncaya veya kiraya verilinceye dardurulmunıa "'bep olan mali zor 
kadar açık bulundurulacaktır. Yolla lcldar ortadan kaldınhr kaldırrl
n tamire mübtaç olan parkın içinde ma:ı: inp. uneliyatna tekrar heıla
bir kaç asrr müddetle ancak en yük nacağı ve zamam kadar itaizlere mu 
"'k asılzadelerin yaldızlan, arahela- avenet edileceğine dair kuvvetli va
n geçmiıtir. Sarayda nrilen ziya- itler almqtır. Haber almclıima gö
fetler Te balolar adeta Kral sarayın re Ticaret Nazın Runcim•n hükU
daki eğlenceler kadar parlak olurdu. metin ya firkete kefil olmasmı ve
Landsdowne House de bir çok tari ya ıirkete bir istikraz temin edilme 
bi aşk maceraları cereyan etmİf Ye aiai kabiaey., teklif edecektir. 
hazan da lngilterenin mulaıdderab 8 J "k d k 

tin Baha. de, Edimede, Balıkesirde, Bur ta idi . 
aada seni beldiyen gözü yqlı Ankara çok ıeyrek)e,miı 
nineleri, meyus kızları, gelinle- idi. Ankaradan Y ah,ıhan, Kes 
ri aen kurtaracaksın. kin, Kırtehir, Kayseri, Mucur, 

Türkiye Büyük Millet Mec 
!isi Reisi Mustafa Kemal Paıa 
Hazretlerine Batkumandanlık 
tevcihi hakkmda kanun: 

Tarih aeuin önünde eğile- Sungurlu yollan kafilerle dolu 
cek ve sen şerefli alııımla, mil idi. 

na taallük eden mühim kararlar itti e ÇI a a 85 er 
haz edilmiştir. Bugün adi bir arahe -----'ka~~Lfarı 
için alh Uence sufedileeek vaziyet ~ 
te bulunan herkes parkı baJtaa ha BRÜKSEL 16 - lnsaa öldür-
t• gezebilecektir. mekten duyduktan vicdani uapbua 

Hl"ndistanda bir dolayı askeri vazifelerini yapmak-

eksprese suikast 
tan imtina eden Belçilıahların gün.. 
den güne çoğahnası Almanya ile t.ir 
harp vukuunda Belçibma teluar 

)'. unanistan Bulgarlara bir uzlaş
ma teklif etti 

'ATINA, 18 (A.A.) - M. Mup.nof'un dün Bulgarista'nm 
Atina sefiri tarafından tevdi edilen teklifine Yunan hükümeti 
tarafından aıağıdaki cevap verilmi,tir. "Yunan hükfuneti iki 
memleket arasindaki ibtilaflarm toptan halledilmesini esas iti
barile kabul eder. Yıunan mütebauıslan Atina'dan uzaklatmı= 
yacaklarından Yunan hükumeti müzakeratııı Atina'da cereyan 
etmesini teklif eder. Yunanistan tekmil meseleler hakkında 
muayyen bir müddet zarfında bir itilif elde edilmediği takdirde 
ihtilafların hakeme tevdii için iki hükumetin timdiden mutabık 
kalmasını elzem addederler • ., 

Bu takdirde Bulgaristan nihayet Yunanistan'a kartı borç
lu olarak hükmedilirse, Bulgaristan tediyabnı tekmil teslihatı 
ibraza amade olmalıdır. Eğer bilakis Yunanistan Bulgarista
na borçlu olursa borcu, Bulgaristan'dan alacağı olan tamirat 
parasından tenzil edilecektir. Yunan bükiimeti kendisile tica
ret muahedenamesi aktetmiş olan memleketlere tatbik edilen 
gümrük tarifesinin Bulgaristan eşyasına tatbik edilmemesi 
hakkındaki talebi kabul edilmemekle müteeasiftir. Zira Bulga
ristan hakkında yapılacak bir istisna alakadar diğer devletlerin 
haklı itiruatmı davet edecktir. 

Burada Yunan Bulgar ticaret muahedenamesinin pek ya
kında imza edileceği ümit edilmektedir. 

Tahranda eski bir musevi meb'us 
idam edildi 

TAHRAN, 18 (A.A.) - Gazeteler, devlete karşı süikast 
cürmünden dolayı askeri mahkeme tarafından mahkiim edilen 
sabık musevi meb'us Hayim'in idam edildiğini yazıyorlar. 

BorçJar ve tamirat hakkındaki 
Ingiliz muhhrası 

LONDRA, 18 (A.A.) - Borçlar ve tamirat bakkmdaki 
İngiliz muhtırası gayet nazikane bir surette tanzim edilmiı
tir. Muhtırada borçlar meselesinin Bal'e komitesinin kapan
masından sonra derin bir surette tetkiki teklif edilmekte olan 
tekmil müzakerata açık kapı bırakılmaktadır. 

Dünkü spor 
Cansız geçti 

(Bqr l inci sahifede) 
de Fenerbabçe stadında Muhtelit an 
trennuını cemi olarak yapılamadı ve 
oyıınoılar kendi kendilerine çalqtı
lar. Stadyumdaki faaliyet ise saba 
karla kapalı olduğu için durdu ve 
maçlar haftaya tehir edildi. Yalnız 
giiniin yapılabilen spor hareketleri 
kapalı yerlerde olanlardL Ezcümle 
bir müddetten beridir oynanan Y. 
M. C. A. voleybol turnnnsı devam 
etmİf ve şu neticeler elde edilmiştir: 

Alev - Dragan, küçük alev Ga
lip, Şitli Terakki kırlangıç küçükler 
bükmen galip, 

Arieıırcl - Cahil küçükler Ar
ieard galip, Dragon İtalyanlar orta 
Dragon plip, Perıı - Ram 
büyükler Pera bükmen ga-
lip, .Kurtuluı - Y. M. C. A. orta. 
Kurtluı hükmen galip, lzci - lıtik
lil Büyükler izci hükmen galip, 

lkinci hadise de Beyoğlu C. H. F. 
binasında yapılan güreı müsabaka
larıdır Onların netice•i de ıudur: 
Durmuı (Bahriye) gelmediğinden, 
Celil ( Beııktaı) galip. Ahmet (Ve
fa - Kumkapı) gelmediğinden, Na
hit (Beşiktat) galip. Vef..k (Vefa • 
Kumkapa) Kemal (Vefa - Kuınlı:apı 
ya) galip. Muzaffer (HadJİye) Hü
seyin (Vefa - Kumkapıya galip. Rı 
za Ali (Vefa - Kumkapı) Nurullah 
(Vefa • Kumkapı) ya hiilı.men ga
lip. Bahaeddin (Vefa - Kumkapı) 
Celil (Harbi.ye) ye salip. Veli (Ve 
fa - Kumkapı) Tank (Kuleli) ye p 
lip. A. Ali (Veta - Knmkapı) gelme 
diiinden Nazik (Befiktaf) hükmen 
galip. Durmıq (Babri7e) gelmedi
iinden Süreyya (Kuleli) bükmen ga 
lip. Celal (Bqiktaf) Halit (Bqik
t&t) a galip. Aleko (Vefa - Kwnka 
pı) lamail (Vefa - Knııelnıpı) ya ga
lip. Celil (Vefa • Kn•kapı) Nuri 
(Kuleli) ye galip. Hacli (Vefa - K. 
kap) Mitbat (Harbiye) ye galip. 
Remzi (8. J. ~) Muzaffer (Knldi) 
ye sayı hesabile galip. AbdnD•h (Ve 
fa - Kumkapı) g lıı..Jiğinden Hik
met (Anadolu) bW.-. galip. Ki
mi! (Vefa - Kumlı:apı) Necip (Har
"iye) ye sayı heaehile galip. Ali Os 
man (Vefa - K. kapı) gelmedipa
d.t Talip (Alladolu) hükmen galip. 
Ali Osman (Vefa Kamkapı) Yapr 
(Vefa - Kumkapı) sayı hesabile ııa· 
lip. Kenan (Vefa· Kuıakapı) gebe 
dijiııdeııı Kemal (Vefa. K hpı) 
hiilonen galip. Vefik (Vefa - Kam. 
kapı) Bedri (Vefa - Kımalıapr) """' 
besabile galip. Ragıp (A...WU) Fa 
ra1ı: (Bqİ.ktaf) a galip. Saim (Vefa
Kıımkapı) Alieddin (Vefa • Kıunka 
pı) ya galip. Ad._ (Bahri,.e) Arif 
(Harf.iye) ye galip. 0-.. (Vefa • 
Kum.kapı) Ha,.ri (Vela. Kamlaıpı) 
""plip. 

Voleybol 6irineilikleri 

Anadolu Ajansının 
bir tekzibi 

1ZM1R, 18 (A.A.) - Soıı 
Posta gazetesi üç gün evvelki 
nüshasında lktısat ve tasarruf 
cemiyeti lzmir şubesinin ihti
laf dolayısile 7500 liı-a sarfetti 
ğin.i yazmışb. Bu n~riyat ta
mamile hilafı hakikat olup mer 
kezin son derece ikt,.ııt v ~ ta
sarrufa riayet ettiğini ve efki 
n umumiyeyi mugalteye düşür 
düğü için gazete ile muhabiri 
baklanda müddeiumumiliğe 
müracaat edileceği iktısat Ye 
tasarruf cemiyeti lzmir merkez 
heyetinin müracaatına atfen 
vilayet makamından b:tdiril
mekle bu haber tekzip olu
nur. 

M. Mussolini'ye hediye 
edilen nişan 

ROMA, 18 (A.A.) - Bir 
haftadenberi ltalyada bulun
makta olan Leh Lejyonerleri 
M. Musolini'ye Mareşal Pil
sudski tarafından hediye edi
len Lejiyonerler salibi" nİ 
Baıvekile teYdi etmiıtir. Ma
reşal Pilsudski'nin ihdas ettiği 
bu nİflln ilk defa olarak bir ec 
nebi deYlet adamına verilmek
tedir. Bu salip Lejyonerlerin 
reisi miralay Prazmorwisky 
tarafmdaıı M. Musolini'ye te.
lim edilmiştir- Bu münasebetle 
yapılan merasimde Leh sefiri 
de hazı:r buhmmuıtur. 

Ticaret itilafları 
feshediliyor 

OTTAVA. 18 (A.A.) 
Kanada Ba§vekili M. Beı:.nett 
Fransa ile Kanada arasında 
mÜllllkit 1922 tarihli ticaret 
itilafının feabedıldiğini bildir
miştir. 

M. Bennett bükiimetin ye
ni bir muahede aleti için müza 
kereye girişmeğe hazır olduğu 
nu da beyanabna ilave eyle-
mittir. 

lngiltere-A vustralya 
hava postası 

Madde 1 - Millet Ye mem
leketin mukadderatına bilfiil 
vazıülyet yegane kuvveti aliye 
olan ve azasından her biırinin 
kanunu esasi ve tqkilib esa
siye kanunile hukuk ve muu. 
niyeti teıriiyesi tabiatile mah
fuz ve ıabaiyeti maneviyesi ba, 
kumandanlığı haiz bulunan 
Türkiye Büyük Meclisi kuyu
du atiye ile batkumandanhk 
vazifei filiyesine kendi reisi 

!etin takdir balelerile süslen. y abııhan 'mahterden bir nü 
mi! alnmla yükseleceksin. Yü mune gösteriyordu. Mini mini 
rü, hak seninledir! dekovil istasyonunun yanında-

Derha! iıin rengi değiş- ki ufat tefek binalar askeri de-
miıtl. O gün rüfekanın bir çoğu polan olmuttu. Köprünün öte
vazife almıı, arka hizmetlere aindeki bağ etraflarına çadırlar 
koşmuı, bir kısmı da cepheye korulmuıtu. Keskin yoluna 
gitmi,ti. Maliye Yeki)~ Hasan doğru, Kızılırmak kenarından 
Bey (Trabzon) isabetli tedbir- batlayan meydanlara, bahce
ler alıyor, harbe liznn gelen !erin hendeklerine kadar tuhaf, 
paranın tedarikine canla batla garip tekiller göze çarpıyordu. 
laV&fıyordu. Batkumandanlık (Devamı var) 

KALKOTA, 18 (A.A.) -K.alkü 
tanın yüz kır!( kilometre mesafesia 
deki Dobrandun'a gitmekte olaa 
Ekspres kataruu yoldan çıkarmak i
çin yapılan sui ka•t tcteblıüaii, de
ıniryolu işaretlerinin tellerini tamir 
etmekte bulunan bir amelenin yolda 
ki tahariyatı görmesinden mütevel
lit sür'ati intikali aayeıinde mucize 
lı:ıirane bir surette akina lı:afouıtır. 
Amele Ekspresin geçmesinden an
cak bir kaç dakika en-el lwfap iıa 
retleri değiştinniı v~ feci lı.azanm 
vukuunun önüne geçmİftir. 

istiliya marux laılacaiJ korknsu ile 
titreyen ve umumi &mette askerliğe 
taraftar olan Belçikalılarnı büyük lSTANBUL, 18 (A.A.) - Vole7 
heean ve endiıeye dişünnelı:ted.ir. bol heyetinden tebliğ edilmittir.ı 
Yalnız geçen hafta İçinde ba tarzda 1931 - 1932 Voleybol mmtalıa birin 
üç itaatsizlik valr"ası kaydohmmat- cililderinin Catatasaray kulübü loka 
tur. Belçika .. keri kanunu nıülil,.im lmda icrası takarrür etmittir. Mez
olduğu için hu cün:nü qleyenlerin kür birincilik miisabahlarma bıı le 

cezası ancak birkaç ay hapisten iba ne ittirak edecek kulüplerin 22 li
ret l.alıyor. Bu yolda düıünenlerin nunu-.rd 1931 sair günü saat 17 de 
askeri hizmett~ ~ffedil,..,pl....:- , vukubulacalı heyetimiz içtimama 
ir Meb'u._ Mec!Uine tevdi edı1ea fikstür tanzimi ~n salilıiyettar mu 
bir teklif gürüıtuıu ve he;· c,..ı ·ıu ..... ı' rahhaslarını göndermeleri tebliğ olu 
müzakereden ıonra reddedilmittir. nur. 

LONDRA, 16 - Avuıturalyadıın 
gelen tayyareci JGngıfot Smitb bu 
sabah saat ona 35 geçe c...,,...,n 
meydanında aalimen yere inmiıtir. 
Kendisi fngiltere ve AYUstralya ara 
ımulaki 21 irin kilometrelik mesafe
yi 13 günde katetmiştir. Eğer 1tarbi 
Avrupeda -diif ettiği tiddetli fır 
boa ıel>ehile iki gün Fransada lıal
mağa mecbur olmasaydı seyahati J 1 
günde ikmal edecekti. Tayyareci 
kendisini bekleyen bü)'iik bir bla
balık tarafından hararetle al!nılan
mıtıır. Uçuı -ımıfı iki bin (ngiliıı 
lirasma baliğ olmuıtur. Smitb ıim
dilik her on bet günde bir iıle:r• 
İngiltere - Avustralya postasını te
min etmek niyetindedir. 
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Elektri Buyotu 
işte faideli ve ucuz bir hediye 

parasını 6 ayda ödersiniz 

. ,. 

1 . (.,- . .,. .. ,-
J d 'I• · "' . . · H-ı.'°' • ;ı. .... ... . 

SAT i E'nin 
Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, Üsküdar ve 

Büyükada mağa'lalarındr sablır. ~ 

Beş Hasta Var! 
• 

Etem izzet 
"Yakılacak Kitap!,, ibdakarının bu yeni romanı pek yakında 

kitap halinde neşrediliyor. "Beş Hasta Var!,, Türk edebiyabn1n 
ve romancılığının en kuvvetli eseridfr 

"Beş Hasta Var!,, ı şimdiden kitapçınıza sipariş edi
niz. Tevzi merkezi SUHULET kütüphanesidir. 

"Yakılacak Kitap!,, ta üçüncü defa olarak yakında 
yeni harflerle neşredilecaktir. " 

Heor alı:ııaızı 21 KSnunuev

ve1" kadar Eduardo Bıanco Arjantine 
orkestrası 

Telefon: 

B.O. 977 Rouff'da 
. i. ' . ~ - . ~ • . . • .. ~: 

Tasarruf haftası • • • • 
sızın ıçın bir başlangıç olsun: 

Zaııyeı.i umı.m .ye, iş.enasızu.< \e kuvveLiız11k 
büyük faide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

Jandarma Satınalma 
Komisyonu Riyasetinden: 

Jandarma için (3800) - (3900) takım kışlık elbise ile o mik
tar şapka ve tozluk imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çrkanl
mıştır. Münakasa 24 Bfrind Kanuıı 931 Perşembe günüdür. T a
liplerin şartnameyi ve nümunelerini görmek üzere her gün vıı 

münakasaya iştira-k için teminat ve teklif mektuplarile yevmi 
mezkOrda saat on beşten on altıya kadar Gedikpaşadaki Ko
misyonumuza müracaatları. (4233) 

Ankara'da 1 !il\'&Mı.:~ 

Haydarpaşa Emrazı istilaiye 
Hastanesi baştabipliğinden: 

Aleni münakasa suretile aşağıda cinsi ve m iktan yazılı le
vaznn a;ınn, ayrı satın alınacaktır. Münakasa günü 2 Kanunu
sani 932 cumartesidir. Talipler şartnameyi almak üzere her 
gün Hastane İdare memurluğınıa ve münakasaya girmek için 
mezk\ir günde saat on dörtte Galatada İstanbul Limanı Sahil 
Stlıhiye Merkezinde müteşekkil komisyona müracaatları ilan 
olunur. (4311). 

TAŞ HAN PALAS Oteli 
Taş Han Büyük Gazi heykeli karşısında A.nk>aranın en rahat 
ve elverişli otelidir. Kalorifer, banyo, elektrik ve her türlü 
konforu havi, servisleri seri ve muntazamdır. Yeni sahibi: 
Sabık Merkez kıraathanesi ve Azmi Milli Ticarethanesi 

sahiplerinden İbrahim Tevfik. 

Darülfünun eczacı ve Dişçi 
Mektepleri müdiriyetinden: 

Mektebimiz Baş asistanlarından Diş taıbibi Orhan Abdullah 
Bey tarafından 20-12-931 pazar günü saat 16 da Dariilfünun 
Konferans salonun.da "Stabiloccluseur" hakkında projeksionlu 
bir konferans verileceıktir .. Herkes gelebilir.( 4473) 

Gümüşane Nafia 
Başmühendisliğinden: 

Gümüşane Vilayeti dahilinde ve Trabzon-Erzurum yolwıun 
Köprübaşı ile Ziıgana mevkii arasında iki, Kelkit-FA'zincan yo 
lunda birki cem'an üç adet 12 tonluk Ruslardan metri'tk silindir 1 
!erin tamiri (6750) lira bedeli ile 1-12-931 tarihinden itibaren 
21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Tenzilat yapmak 
ve fazla tafsila t alma:k istiyenlerin Gümüşane Nafia Başmü

hendisliğine müracaatları ilan ohmur,(4476). 

Dev let Demıryollara idare~. ilan arı 

Haydarpaşa Limanı eşya tahmil ve tahliyesinin kapalı 

zarfla rnünakasası 4 ikinci Kanun 932 pazartesi günü saat 15 te 
idare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Anıkara ve Haydarpa
şada İdare veznelerinde ikişer liraya satılmakta olan şartna
melerde yazılıdır. ( 44-09). 

10000 M 3 oksijen münakasası 5-1-932 tarihinde saat 15 
te Ankara'da umumi müdürlük me11kezinde icra edilecektir. 

Fazla malılmat Haydarpaşa ve Ankara'da Umumi Müdürlük 

veznelerinde ikişer liraya satılmakta olan şartnamelerde ya

zılıdır. ( 4408) 

Devlet, İzmiı' ve Şaric hatlarnıda bulunan 79 hurda makina 
ve 78 hurda vagondan kırdırılmak suretile çıkarılacak demirler 
le Derince ve Eskişehirde bulunan takriben 1300-1600 t.on hur
:la demirin kapalı zarfla müzayedesi 16 ikinci Kanun 1932 Cu
martesi günü saat 15 te Ankarada İdare Merıkezinde yapılacak
tı!'. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer liraya 
atılan şartnamelerde yazılıdır. (4418) 

İdaremiz için imal ettirileceık 2 adet sandalın pazarlığı 
21-12-931 tarihine müsadif p~esi günü saat 11,30 da icra 
kılınacağından taliplerin şeraiti görmek üzere her gün saat do 
kuzdan on yediye kadar Haydarpaşa mağazasına müracaatları 
ilan olunur. (4457). · 

Nafıa Vekaletinden: 
40 Makas takımı için muktazi 1560 adet meşe travers kapalı 

zaırfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 28-12-931 tarihinde pazartesi günü saat ıs te An

mada Nafıa Vekaleti binasında yapılacaktır. Münakasaya iş
tirak edeceklerin teıklü mektuplarını ve muvakkat teminatla
rını ayni günde saat 14 buçuğa kadar münakasa komisyonu ri
yasetine vermeleri lazımdır. Taliplerin Ticaret odalarında mu
kayyet bulunmaları şarttır. Taliplerin münakasa şartnameleri

ni iki lira mukabilinde Ankarada Nafıa Vekaleti İnşaat daire
;inden, İstanbul.da Haydaırpaşa Liman İşleri Müdürlüğıüıı.den 
tedarik edebilirler. ( 4280) 

Tütün inhisarı Unınıni Müdürlü~Onden: 
Samsun Fabrikamızdan Tokat ve Sivas havalisine ·gönderi

lecek mamulat ve levazım nakliyatına ait ihalei evveliyenin 
mahalline 1 Kanunusani 1932 tarihinde icra olunacaktır. Talip
lerin mezkur Fabrika Müdiriyetine müracaatları iıcabeder. 

(4451) 

Siz de Bir Kumbara Alınız! .. 
' '' ' ~~c" • ~ ":.'° • • ' • ., ' 

Resmi İlanlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daire1er 
- ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

~ uncü Ko lordu 
ilanları 

1000 Metre Ameriıkan bezi 
500 " 

Patiska 
500 .. Pijamalık 

100 Adet Havlu 
50 il Battaniye 

lstanbul Evkaf Müdürlüğünden 
Cinsi 

Muşamba 

Kalba hasır 

Miktarı 

Adet 
300 metro murabbaı 

1500 
Çalı süpürge sapı 700 
Hasır süpürge sapı 700 

Cevamii şerife için lüzumu olan balada muharrer dört kalem 
levazımın icra edilen münakasasmda talip zuhur etmediğinden 
Kanunuevvelin yirmi iıkinci salı günü saat on dörtte pazarlık -
la ihalesi icra edi1eceğinden talip olanların şeraiti anlamak üze 
re her gün Levaznn idaresine ve ihale günü de idare encümeni- . 
ne mfuacaatları. (4452) 

Nafıa vekaletinden: 
1000 ton katranyağı pazarlık suretile mübayaa edilecektir. 
Pazarlık 31-12-931 tarihinde perşembe günü saat on beşte • ~ FüN:~1·;;'5;nin ~ 

J .. ! Yabandan geldım yabandan ~"'!!' -
K. O. yiyecek ambarında is

tihdam edilmek üzere iki ham Ankarada Nafia Vekaleti müsteşarlık makamında yapılacaktır 

-Şarkısı ~~t~M~İl Plaklarında çıkmışhr. 

-Tekirdağ Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

mala ihtiyaç vardır. Taliplerin 
19-12-931 tarih cumartesi gü
nü saat 15 te K. O. yoklama 
komisyonuna müracaatları. 
(639) (4404) 

••• 
Çatalca Müsta.1ıam:n mev

kiin ihtiyacı .olan kuru üzüm 

Pazarlığa iştiraık edeceklerin dört bin beş yüz liralxk teminatı 

muvakkate ve Ticaret odası ves~kasile birlikte ayni gün ve 
saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler, şartnamele
ri iki lira mukabilinde Ankarada Nafia Veıkaieti İnşaat daire

sinden; İstanhulda Liman İşleri Müdürlüğünden tedarik ede
bilirler. (4454). 

Tekirdağ Malıkara yolunun 54+ 4oo ve 56 t 820 8ı:ilometro
lan arasında 2175 metro tulindeki kısmın (16,534) lira 34 ku
ruş bedeli keşifli tamiratı esaısiyesi 21 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

aleni münatkasa ile satın alı i SEYRlSEF AlN 
nacaktır. İıhalesi 19-12-931 ta '•-----------

ÜSKÜDAR - KADIKÖY 
SU ŞlRKETl 

Tahvilat hamillerine ilan: llferuz acıenta: Galata Köprü 
rih cmnartesi günü saat 15 de lıa§ı B. 2362. ~ube A. Sirkeci 
Komisyoııumuu:Ja yapılacak- Mühllrıdar2ade ban 2. 3740. 

1 - Keşifname, şartname ve sair evrakı müteferriasını gör
mek isteyenler Vilayet Encümen kalemine müracaat edecek
lerdir. 

2 - İhalei kariye 29-12-931 salı günü saat on beşte Daimi 
Encümence icra kılınacaktır. 

3 - Münakasaya iştirak edecekler 661 numaralı münakasa 
ve ihale kanununun onuncu maddesindeki izahat dairesinde 
tanzim edecekleri teklif mektuplanna teklifatm 'fo yedi buçu
ğu nisbetinde teminatı muvakkate akçesine ait vesaikle Vi
layet Nafia Baş Mühendisliğinden musaddak ehliyet vesikası" 
ve istihdam olunacaık Fen memurunun leyakati feiıniye vesi
kalarını lef etmeleri ve saati ihaleden evvel Makamı Vilayete 
vermeleri lazmıdır. 

4 - Ehliyet vesikası kaydettinnek için münakasa şerait 

umumiyesinin birinci ve ikinci maddesinde yazılı vesaikin 
yevmü ihaleden sekiz gün evvel Vilayet Baş MühendisliğUne 

tevdii icap eder. 
5 - Müteahhidin Fen memuru iş hususunda Müteahhit 

derecesinde mes'ul olacağından teklifnameyi ve mukavelena
meyi Müteahhitle birlikte imza edecet'kir. (4411). 

Nafia Vekaletinden 
1000 adet ahşap telgraf direği kapalı zarfla münakasaya ko

nulmuştur. Münakasa 2-1-932 tarihinde cumartesi günü saat 15 

tır. Taliıplerin şartnameyi ·gör
meık üzere her ıgıün ve müruıka 
saya iştirak edeceklerin de va:k 
ti muayyeııde Komisyonumu
za müracaatları. (612) 4163) 

Askeri fabrika· 
lar ilanları 
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MALZEMESİ I 
Yukaırıdaki malzeme ale

ni münakasa ile 13-1-932 de 
saat on dörtte ihalesi yapıla
caktır. Taliplerin şartname i
çin her gün ve münakasaya gir 
mek için de o gün teminat 
(Teklüat) ile müracaatı. 
(4363) 

,MAMA 
1 Dr. Hakla Şinasi ""\ 

Yavrunuzun en aıhhl gıdas•dır. I 
te Ankarada Nafia Vekaleti binasında yapılacaktır. Münakasa- Doktor 
ya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvalclı:at teminat Rusçuklu Hakla 
larmı aynı günde saat 14 buçuğa kadar münakasa komisyonu ri 
yasetine vermeleri lazım.dır. Taliplerin Ticaret odalarında mu- Beyoğlu, İstiltlaI caddesi 
kayyet bulunmaları şarttır. Taliplerin münakasa şartnameleri- Büyük Parmak kapu, Afrika 

PİRE - İSKENDERİYE 
POSTASI 

(IZMIR) 22 Kanunevvel 
Salı 10 da Galata nhtnnm 
dan kalkar. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeıniz Postası 

Sakarya 
vapıru 20 Kanurıevvel 

Pazar 
akşam saat 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zon
guldak, İnebolu Ayancık, 
Samsun , Ordu, Gireswı, 
Trabzon, ve Rize) ye azimet 
l>"e ayni iskelelerle Görele ve 
Ün}"C'ye uğrayarak avdet e
decektir. Fazla tafsilat için 
Sirkeci Meymenet ham al
tında acenteliğine müracaat. 
Tel. 22134. 

Dr. A. KUTiEL 

Nisabı ariim ademi husulü dola
yısi1" Heyeti Umumiye 12 Birinci 
Kan.ıııı 1931 de toplanamadığmdan, 
i;bu Heyeti Umumiye içtimaınm, 

evvelce le6pit e<lile'll ve zirde mün
deriç rüznamenin müzakere6i zım
nında, saat 11 de Şirketiın Kadıköy-

, ünde, Moda caddesin.de kliin merke 
zinde toplanmak üzre, 6 ikinci Ka
nun 1932 tarihine talik edildiği tah 
vilat !ıamilllerine ilan olunur: 

RÜZNAME: 
Atağııdalri maddel.ere mütıea.IH k 

Meclisi idarenin izahnamesi ve Şir
ketin teklifleri:, 

1 
1 - Tahvili.tın tediye tarın ve 

bilhasaa amortimnan müddetinin 
tıemdidi ,,., tezaiti.nin tadili, 

2 - Vadesi bu!Q.l etmiş kupon, 
yahut faizler hakkındaki her tiiıilU 

, mlltalebattan ııarfınazar. 
ı 3 - Mevcut tabvilatm haiz oldu
ğu hukukun fevkinde bir takım bu 
kuku haiz yeni tahviller ihracı 

1 

memnuiyetinin ref'i, . 
Tahvillt blimil.le'li Heyeti U-

1 mumiyede hazır bulunabibnek için 
ellerindeki talıviJıltr içtima ıçıırı 

tayin olunan tarihden bir hafta e
vel, yani nihayet 30 Birinci Kanun 
1931 tarihin.de aşağıda isimleri 
münderiç bankalara 1ıevdie mecbur
dutıl.ar: 

Galatada Memaliki Şarkiye Fran
aıı: Bankaiıı (Türk.iye) 

Paria'te Banque Françaiee detı Payı 
d'Orient (Fransa). 

ı hanına bitişik Apartıman 
ni bir lira mukabilinde Ankarada Nafia Vekaleti nşaat Daiıre- No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. Cilt ve sührevt hastalıklar teda-
sinden, İstanbulda Haydarpaşa Liman İşleri Müdürlüğünden s 14-18 vibanetıl. Karaköy, büyük maballebl 

Brükııel'-de Societıe Generale de 
Belgiq~. (Belçika) 

Meclisi idare aat: . 
tedarik edebilirler • (4346) ı=------------=J ci yanın.da 34. -----····---················-MiLLiYET MATBAASI 

• 


