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Bütün ümit 
Buğdayda Kaçakçı ı -yi ı •• u· i • e ı 

Cihan bubranmı buğday fi· 
•tının sukutuna atfedenl«:J var. 
Bıınıar, buğday fiatinde görü
leıı arızi sağlamlığa bakarak, 
lıwıranın sonu geldiğini tah
tııin ediyorlar. Bu tahmin doğ 
l'lı mudur? 

Sabık Hidiv Amman a gitti - Nur Ps. bugün g~liyor 

Fiatteki arızi sağlamlık bu 
lleneki cihan buğday mabsulü
lliin az olımısındandır. Geçen 
ilene görülmemi§ derecelerde 
diııen buğday fiatmden cihan 
lÜrraı korktu. Buğday ekim 
aabasını daralttı. Darahıı, bat 
la gelen buğday memleketlerin 
der; Kanada' da yüzde 3, Ame
l'İka ittihat memleketlerinde 
1iizde 5, Arjantin' de yüzde 19, 
4.vuaturalya' da yüzde 26, idi. 
Buna bir de havaların fenalığı 
İlive oldu. Rusya' da da be, 
•enelik planın gösterdiği yüz
de 10 fazlalık temin edaeme
di. Neticede 1931 rekoltesi ge 
Çen senenin altına düıtü. Son 
lenelerin kış rekolteleri mil· 
Yon kental (bir kental 100 ki
lo) olarak §Öyledir: 

1927 987 
1928 1071 
1929 939 
1930 1010 
1931 971 

Bu sebeptendir ki ikiiıci te, 
l'İnio baımda cihan buğday fi 
•tı, birinci tetrin batındaki 
fiata göre yüzde 30 fırlamıştı. 
F' akat bu sağlam görünen fiat 
ile kadar devam edecek malUın 
değildir. Zira, fiatleri indirme 
ie mütemayil yeni. bir amil 
liindeıı güne tesirini arttırmak 
tadır. Gümrükler, buğdayın 
llıltbı arzda serbestçe dolatma. 
11Da mani oluyor. 

Son aylarda bqlryan güm· 
l'iik arttırma cereyanı ilerile
diği müddetçe, buğdaym istik· 
lııİiinden emin olmak ihtiyatlı 
hııreket değildir. Rekolteler 
lloksan düşebilir, buğdııyın fi. 
•bnı çıkarabilecek arz noban· 
1-rı olabilir. Fakat bujiday ser 
he.tçe alınıp satılmadıktan 
llOnra, faydası yoktur. 

Diğer taraftan, mülahaza 
edilmek icap eder ki, bu sene
iti buğdayların maliyet fiatleri 
leçen seneki buğdayların ma 
li1et fiatlerinden ucuzdur. Zi
'11, bu seneki buğdaylar ucuz 
tohumlarla yetittirilmiıtir. 
llundan baıka, geçen senelerin 
•erdiği. tecrübelerden istifade 
edilerek daha vasi mikyasta 
lllıakine kullanıhmıtır. Ve niba 
Yet, bir haylı yarım kuru ara· 
tide dahi zeriyat yapılmıthr· 
Bütün bunlar, bu seneki buğ
dayın maliyet fiatım indirmit 
olan amillerdir. Elbette bn 
.. rtlar altında istihsal edilen 
lıuğday, asgari fiatlere kadar 
llİyaaaya ıevkedilebilir. Halba
lti geçen aene mahsulü böyle 
delildi. Maliyet fiab yüksek
ti. Mahsulün bir ehemmiyetli 
lnırm, 15 milyon tonu - ki 
tİnıdiye kadar görülmiyen 
•toktur. - Piyasaya çıkarılma 
ım,, silolarda hıfzolunmuıtu. 

Bu sebeplerdendir ki, önü
IDüzdeki haftalarda buğday fi. 
ııtlerinin yükselmesi ve neti
Cede ziraat kredisinin caulan· 
IDaaı ihtimalini zayıf ıörmek 
İ.cap eder. Bilhassa bu nokta, 
buhranm sonu geldiğini tah
llıin edenlere, kuvvet veriyor. 
Ziraat kredisile beraber umu· 
IDi iktısat hayatının canlanaca 
inu ümit ettiriyor. 

18 münferit hakimlik 
teşkil edilecek 

Kaçakçılık layihası bugün heyeti 
vekilede mü.zakere edilecektir 

Yeni layihanın esasları 
ANKARA, 19 (Telefonla) 

- Adliyede kaçakçılık kanun 
layihasını hazrrlıyan komisyo
nun dünkü içtimaına Adli~e ve 
kili Yusuf Kemal Bey de işti
rak etmittir. Bu içtimada ha
zırlanan layiha üzerinde bazı 
retuılar yapılmıı birkaç esasın 
formülü bulunmak üzere bu
gün de içtima edOO-~ takar
rür etmiıtir. 

Bugünkü içtima geç vakite 
kadar devam etmit ve layiha 
ikmal olunmuştur. Kaçakçılık 
kanununu tadil mahiyetinde 
olan yeni layiha ve esbabı mu
cihesi tebyiz edilerek yarın 
sabah Baıvekalete takdim olu 
nacaktır. 

Bu yeni layiha ile mer'i bu- ... ____ ııııliı ___ .. __ .,. 

Junan gümrükler kanununda (Kilis) in karşısmda hududa beş 
altr kilometre mesafede kaçııl: 

yalnız gümrüklerde yapılacak depoları ola.n köyler, 
muameleye dair hükümler ipka 
edilmekte, diğer cezai hüküm 
!er ilga olunmaktadır. 

yeni layihada idare amirle
rine kaçakçılıkla alakadar ol
maları için salahiyetler veril· 
mekte, vazifeler tııhmil edil
mektedir. 

Münferit hakimlerin kaçaIC 
çılar hakkında verecekleri hü 
kümler temyiz mahkemesin
de teıekkül edilecek hususi 
bir hey' et tarafından t'!tkik e
dilecek, bu suretle azami sür'at 
temin edilmiş bulunacaktır. 

Diğer taraftan öğrendiğime 
göre, kaçakçılık maznunlarmı 
muhakeme etmek üzere teşki· 
li mukarrer 18 münferit bakim 
lik için Adliye vekaleti hazır· 
lıklara geçmiştir. Komisyon· 
da bulunan temyiz mahkemesi 
azaları birkaç gün daha bura 
da kalarak hazırluımıı olan 
adli ıslahat projelerini tetkik 
edeceklerdir. 

Adliye Vekili Ynsul Kemal B. 
Kaçakçılık layibasmın ya· 

nn öğleden sonra toplanacak 
Hey'eti Vekilede müzakeresi 
çok muhtemeldir. 

Darülfünunlular bir 
miting yapacaklar 

Bu mitingte gençliğin tasarrufa 
gösterdiği alaka izhar edilecek 

Tasarruf ha/tasınıa so .• .ıncu gllnü Ankarada yapılan miting 

Tahmini ve ümidi bu kadar 
ileri götürmek ihtiyatsızlık o
lur. Fakat buna mukabil, buğ 
day fiatmin hiç olmazsa ge
Çen seneki gibi yuvarlanmıya
tağı ihtimalinden bahsetmek 
kabildir. Bu takdirde, diğer Darülfünun ve yiiluek mektepler 
iktısat sahalarının bir derece T.Jebe caniyetleri murahhaalan ta-

d l b. aarruf ve yerli malı fikrini memle-

rerat ittihaz ebniflerclir. Evveli. dai 
mi bir faaliyette bulunmak üzere 
ber fakülteden bir murahhaaın İftİ· 
rakile bir komite tqkil edilmittir. oğrulmalan İçin sağ am ır ket dahilinde ber zaman neırü ta-

IDeınet mevcut olmuı olacak- mim için dün H.Jk erinde ikinci iç
tır. Ve bu ıurette diğer iktı· timalanm yapmıılar ve bazı ımılrar
ıat aahalan, bazı istifadeler , ı -==~-··=-=-====== 
edecek ve batta hissolunur ba· 
Zı inkişaflar dahi yapabilecek
lerdir. 

Bu netice ile buhranın ıonu 
ıeldiği zannı arasında haylı 
llıetafe vardrr. Buhran, buğ. 
daydan koptu İte, zail olması 

ıçın, buğday fiatınm 1927 se
viyelerine çıkması ve bunun 
için de dünya buğday ticareti
nin durdurulmaınası iktiza e
der. Kabil olacak mı? 

Müderris 
Ni:zamettin ALI 

Gençliğin gayesi yalnız taaarruf 
haftaamcla değil, her zaman vatan
clatlara yerli malmı tercih ve tasar
rufa riayeti ettiıınektir. 

Bu buauata ııenif bir progrun 
hazırlanmıtbr. Bu proıramın tatlıi
kabna intihap edilen komite memur 
edilmi9tir. Komite buııünden itiba
ren ali.kadar makamatla temasa lıat
hyaaktır. Vücude ııetirilen progra
ma nazaran 313 lrinunuevvelde cla-

(Devanu 6 ıncı sahifede) 
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Irak BaşvekiJi 
Bugün geliyor 
T ayyarc ile beklenen 

Nuri Pş. T oros 
ekspresile geimek:tedir 
• .Tayyare ile geleceği bidayette 

haber verilen Irak Ba9vekili Nuri 
Paşaıun, dün alman malümatta, T <>
rÖa treni ile ııelmekte olduğu anla
ıılımştır. 

Viliyete ııelen malümata ııöre, 
Nuri Sait PaJ& dün sabah Adana'- 1 
dan ııeçmiştir. Binaenaleyh buırün 
ıehrimize muvasalat edecektir. Irak 
baıvekili'nin maiyetinde Maliye 
müdürü lbrahim Kemal ve Vüzera 
memur katibi Abdullah lbrahim 
Beyler ve lkbaat müdürü Yuauf 
Corci efendi bulunmaktadır. 

Nuri Sait Paşa burada bir ırün 
kalacaktır. Yarın Ankara'ya hareket 
etme.i çok kuvvetlidir. 
• Nuri Paşa Haydarpaşa iıı.ayo

nunda Vali muavini F azh, Polia mü
dürü Ali Rıza Beylerle ali.kadar ze
vat tarafından kartılanacaktır. 

Poliı müfrezesi recıni ae1imı ifa 
edecektir. 

Nari Paıa niçin geliyor? 

KERKOK, 17 - Tiirkiyeye ha
reket etmek üzere olan Reisülvüzar 
Nuri Sait Pata Türkiye ile Irak ti
carete ve Irak - Türkiye beyninde 
iıkana müteallik ittİfaknamelerin ak 
ti için Maliye müdiri umumisi lbra
him Kemal Beyle Maliye nezaretin
de ticaret kısmı müdürü Corci Efen 
eliyi yanına almıttır. 

Buna dair müzakeratm bitamm. 
dan ve bu iki ittifaknamenin aktin
den aonra lbrahim Kemal Beyle Cor 
ci Efendi lraka avdet edeceklerdir. 
Nuri Pa'4 da latanbal tarikile Ka
nunusanide in'ikat edecek Cemiyeti 
Akvamın Irak azahğm, kabul içti
mamcla hazır bulunmak üzett Ce
nevreye gideceklerdir 

Kolilere yer 
Kalmadı 

M. Rivas'ın 
Sözleri 
Bütün komisyonu mu, 
yoksa kendi bürosunu 
mu alakadar ediyor? 

Beyanatı bir suitelsirl mucip olan 
M. Rivas (solda) ve M. Holştad 

Muhtelit mübadele komisyonu 
bitaraf azaamdan M. Rivas Vikuna 
birkaı; ııün evvel Şili' den avdet et· 
mit ve evvelki gün bir aazeteye, 
gaybubeti eanaııncla komi.yoncla 
yapdan işleri tenkit eder tarzda be
yanatta buluıunuı- M. Rivaa'm gi
der ayak mesai arkaclatlarmı ten
kit etmesi, ve bilhassa yapdan itle
ri beğeıunemeaı ııayaıu dikkat idi. 
M. Rİ'f81 beyanabncla diyor ki: 

"- Buradan gitmeden evvel ev
rakın aür'atle tetkiki için bazı uaul
ler ihdas etmiıtim. Fakat ber no
denae benim mufarekatim eanasın
da bu uaul terkedilmiıtir, Avdetim
de giderken bırakbğun henüz hallo
dilmemit doıyaları gene neticelen
memi§ buldum. Halbuki koyduğum 
usul takip edilıeydi, itler bu aene 
bidayetine kadar bitecekti. Buırün 
tatbik edilen uaullerle itlerin hazi
ran nihayetine kadar bitirilme.i miif 
küldür." 

M. Rivu'm hayret uyandıran bu 
sözleri üzerine Muhtelit mübadele 
komiıyonu reisi M. Anderaon ile di
ğer bitaraf aza M. Holıı.ıl'm ne dü· 
fÜıunekte olduklannı öğrenmek is
tedik. M. Anderson, nezdinde M. 
Holıtad da bulunduğu esnada ken
disini ziyaret eden bir mubarTİrİmi· 
ze fU beyanatta bulunınuttur: 

- M. Rivaı beyanatında, yalnız 

Paket postanesi tık
lım bklım doldu 

, kendi riyaaeti albnda bulunan tek
nik büronun meııa.iainden babaedi
yor, halbuki herkeaçe malum olduğu 
üzere komisyonun mesaiai yalnız 
bu büroya münhaıır değildir. Bu 

J 
büro laı.nbul'da Etabli Rumlara 

ı ait olup ta, latan bul' dan gayri yw-

1 

)erde bulunan emlakin Yunan hü-
1 kiimeti tarafından verilecek 150 bin 
1 lngiliz lirası ile tazmini, ve Garbi 

Trakya'daki etabli Türkler'in Yuna 
niatanda bulunan emvalinin ayni 
tarzda tazmini ıneaelea.i ile ittiııal et 
mektedir. Fakat komiayon bunun 
haricinde bir çok İfl• görmüş ve 
memnuniyeti mucip neticeler elde 
etmiıtir. Komiıyonun meaaiıi ve ic
raah hakkında efki.n umumiyede 
bir aui tefehhüm vuku bulmamaaı i
çin aiae bu huauata izahat vereyim. 

2 numaralı karanıame ile 
koli muamelatınm J, konten
jana tabi tutulması üzerine, 
koli muamelatı durdurulmuı
tu. Hariçten gelen kolilerin 
ithali için henüz bir emir gel
mediğinden gelen koliler pa. 
ket pastahanesi anbar ve antre 
polarmda yığılı kalımtlır. 

Şu son iki haftada gelen 
koliler, paketler büyük bir ye
kUn teşkil ettiğinden poataha 
nenin bütün anbarlan, koridor 
lan hatta methali bile dolmuı 
tur. Söylendiğine nazaran ar
tık poıtabanede paket koya
cak yer kalmamııtır. 

Bu sebeple paket postahane 
si çok fena bir vaziyete ııirmit 
tir. 

Efgan sefiri geldi 
Efgan sefiri, Ahmet Han 

Ankara'dan §ehrimize gelmit
tir. 

Ankara hattı düzeldi 
Evvelki aktam bozulan An 

kara telefon hattının tamirine 

dün devam edilmıiş, ve hat ak
'8111 üaeri tamir edilmittir. 

Komiayonun etabli Ye&İlauı itau 
hakkındaki meaaiai bayii ilerlemiı
tir. M. Rivas beyanabnda bu nokta
ya t- etmemiıtir. Fakat aarfedi. 
len mesai sayeainde Garbi Trakya'. 
ela etabli 'fesİkaaı tevziati hitam bul 
mut ve timdiye kadar 105 bin vesi
ka tevzi edilmittir. lıtanbul'daki 
eı.bli veıikası tevziati henüz bibne
mit iae de, timdiye kadar 68,000 
vesika verilmiıtir. 

iade edilen emUik 
Bundan maada latanbul'cla-;;;;; 

li Rumlara ait bazı emli.k te iade 
edilmittir. Bu huausta Büyük Millet 
Mediaince kabul ve tatbikine batla. 
nan kanun vazifemizi pek ziyade 
teshil etmİftİr. Komiıyon bu aebep 
le, Türk hükiimetine medyunu tiik
ranclır. latanbul'da etabli Rumlara 
iade edilecek takriben 275 parça 
eml8k vardır. Bunlar ela hazırlanan 
liateler mucibince 1 atanbul vili.yeti 
tarafından tahliye ve sahiplerine 
tealim edilmektedir. 

Yıınan emltfki11in iadesi 
Bundan maada iade edilmit ve 

edilecek Yunan tebaasına ait emlilı: 
le vardır. 193Q aeneai ağnatoa ve 
eylôl aylarında bir çok emli.k iade 
edildi. 14 ağustos 1930 tarihinde 
Türk murahbulan, Yunan ~ 
üzerine mevzu haczm fekkeclilcliiini 
ve ber türlü vazıyet muameli.tma 
nihayet verildiğini resmen beyan et
mitlerdi. Bnnun üzerine 257 YUD&D
lıya ait emlilı: iade edildi. 

Geriye kalan 138 parça anlak
ten 64 Ü geçen tqriniaani ayında 
iade edilmittir. Bunlardan 10 parpa 
emli.kin aalıiplerinin tabiiyetleri 
bakloncla bazı itirazlar vaki olclutun 
elan iade edilecek ımc.ı. 84 
blmı9tır. Yalnız ba emWıtaa ııaı:. 

(Devamı 6 ıncı saltfl~) 

Sabık Hidiv Amman 
Emirini ziyarete gitti 
Dün hareket eden Hidiv'in bu 

seyahati üç hafta sürecek 

Suriyeden geçerken Fransız fevkalade komseri 
tarafından da istikbal edilecek 

Sabık Mısır Hidivi Abbas 
Hilmi Pata Hz. Şarki Erden 
hükümdarı Emir Abdullahm 
davetine icabet etmek üzere 
dün saat 15,30 da Haydarpa
§adan T Oros ekspresile hare
ket etmişlerdir. Sabık Hidiv 
Hazretleri , garda şelırimizde 
bulunan birçok tahsi dostları 
tarafından te§yİ edilmiıtir. 

Abbas Hilmi Pa§a, trenin 
hareketinden yarnn saat evvel 
gara ıelmit, ve tefyilerinde bu 
lunan zevat ile· ayakta bir müd 
det görütmüt, ve hepsinin ay 
n ayn ellerini sıkarak veda 
etmiştir. 

Abbas Hihni Pata, buradan 
doğruca Halebe gidecek ve Ha 
lepte tevakkuf etmeden Laz. 
kiye tarikile ve otomobille 
Biruta geçecektir. Sabık Hi· 
div, Birutta Fransaıım Suriye 
fevkalade komiseri M. Ponsot 
tarafından istikbal edilecek ve 
Beyrutta ıerefine resmi bir zi
yafet keşide olunacaktır. 

Ziyafette, Lübnan Reisicüm 
huru M. Şarl Debba da bulu
nacakbr. Abbas Hilmi Paşa 
Beyrutta, bir gece geçirdikten 
sonra, Hayfa tarikile KuiJüse 1 

geçecek ve Kudüste bir hafta ' 
kadar misafir olacaktır. 

Abbas Hilmi Pata, Kuclüa
ten sonra (Amman) a gidecek 
ve burada Erden hüküm.dan 
Emir Abdullah tarafından me 
raıimle karıılanacakbr. 

Sabık Hidiv Ammanda bir
kaç gün Emirin misafiri olduk 
tan sonra, Şam tarikile lıtan
bula dönecektir. 

Seyahat üç hafta devam ede 
cektir. Sabık Hidiv Hazretle 
rinin avdetinden sonra ikinci 
bir Ankara seyahati yapacağı 
söylenmektedir. 

Dünkü Son Posta gazetesi, 
sabık Hidivin bu seyahati Ku
düsteki kongreye kendiı nam
larına ittirak eden Mısrrda 
müntqir E11iyue gazetesi. mu 
harrirlerinden Mahmut ADiii 
Beyin, ıebrimize avdetinden 
sonra karar verdiklerini ve se
yahatin Suriye tahtmm Ab-

bas Hilmi Paşaya teklifi ile ala 
kadar olduğunu yazıyor. 

Dün, bir muharririmiz, ıa
bık Hidiv Hazretlerine Hay· 
darpafa garında mülaki olarak 
kendilerinden bu haberin doğ. 
ru olup olmadığını sormuştur. 

Abbas Hilmi Paıa Hazret. 
!eri, gülerek, sadece: 

- Suriye'ye ilk defa gidiyo 
rum... Size ne söyliyebilirim? 
Cevabını vermişler, müteaki· 
ben de: 

- inşallah, İstanbula avde 
timde görüşürüz, demitlerdir. 

Sabık Hidiv Hazretlerinin, 

' 

Sabık Hidvin dün hareket ftferha 
istasyonda aldığımı:ı resmi 

Suriyto ve Filistin seyahatlert 
e.numda kendilerine huaual 
katipleri Arif Pqa ile E11iy• 
se gazetesi muharrirlerindett 
Mahmut Azmi Bey, Hasan Na 
ıir Bey ve dj.ğer maiyetleri er 
kim refakat etmektedirler, 

Bundan maada, tefırimiz tü 
tün tüccarlarından Kavalab 
lsmail Halda Bey de Abbas 
Hilmi Pata refakatinde Sari19 
ye hareket etmittir. 

(Devamı 6 ıncı sabilftfe) 

Matbuat balosuna hazırlıklar 

Düa Malufmd• toplaaaa komlte 

Matbuat cemiyeti tenelik 
baloemıu 9 tubat ııeceai vere
cektir. Balonun mükemmel ol 
maaı için ihzari komite dün 
aktam Maluim salcınunda top. 
lanmıfbr. 

Komitede Tüık ve ecnebi 
mümtaz zevat ve ııuetec:i a... 
lgedeflu INJes h 1tar~ 

Balonun mükemmeliyetini 
temin için muhtelif komiteler 
tetelıkül etmittir. Balo sene
nin en yüksek baloeu olacak v411 
çok kıymetli hediyeler tevzi e
dilecektir. 

Avrupa'da 900 balolarda 
oldaiu sibi. çok cuibeli eto 
L -ıılw ele tertip edileuıLtir. 
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MfLLIY 

Sigasi Tefrika: 31 

Birin·ci Millet Meclisi 
Yazanı Edirne Meb'usu 

M. Şeref 

Eşya yığınları ve ardı arkası 
gelmiyen insan kümeleri 

Mançuri 
Meselesi 

Rusya ile Japonya 
araıında bir 

1 
Atiaa Mektubu 
---
Se1anikteki 
E 3 Cemiyeti 

Bale' deki 
Müzakereler 

Komite mesaisini 
bitirmek üzeredir M. Papanastasiu'ya 

1 h l l BERLIN, 19 A.A. - Gazeteler, Bütün bu yaralı ve dertlilerle uğraşanların an aşma ası o muş kamçılı bir i•tiıari komitenin mesaisinin netice-

b d C l"f B • • d b" t d ŞANGHAI, 19 A.A. - lndopa- • ti'kb l h } lerini huliaa eden raporları nqret-
aşın a C a ey ISmln e ır Z8 Var 1 cifique Ajansı, Maliye Nazın M. IS a azır ıyormuş mektedir. Komitenin, iıaizler mese-

uf ef k dı l d ed Soong'un yarm veya pazartesi gü- ATİNA 15 (Muhabiri mıab lesi hallolunmadan evvel Alman 
Yüzlerce ak t e ça r ar ar uzun mesaf e yalnız top nü iıtifa edeceğini bab..- vermekte- susun:uzda~) _Dün de meb'- 1 bütçesinden ~rat ~ellerini te<?-

dan başka, çerkelerde, çeşit çe Ye cephane, müstesna mucU:e dir. . . ded'I d yeye mukteza mebaliırı çekmenın 
tit yatak sargılanndan, çar- gibi bir teydir.. Çünkü Türk Nankin hükı1metinin, hariciye aa usan; me.:!ısınde çok 1 <O u- j miimk.ün olduğunun pek şüpheli bu 
şaflarından, kilimlerden yapıl- çocukları kanatlanDUf melek- zırhğı için M. Hou'u teklif edeceği lu bır muzakere oldu. Mevzu 1 lunduğunu müıahede etmiş olduğu 
mi•, ag-aç dalları·le tutturulmut !er gı'bi bu top Ye ceph•.....; yeni Can ton hükı1metinin de M. fu idi: söylenmektedir. 

• --, • Chen'iileri ,;;....,._r: aövlenmekte- · d 1 K 't ' ~ t bed il · t kulübemsi yerlerde, ihtiyar, mutlaka saatte on ı.. __ yir- ---·· ' Seli.nik'te 927 senesın e 1 omı erun ra e erı ev-
""! dir. te ekkül eden ve o zamandan diatmın tamamen i!l!a"na değilse 

genç kadın ve çocuklar... Za- mi kilometreden fazla uçurur- Diier taraftan M. Hou'un eya- §. . . . I k / de, ınuvakatten tatilıne karar vere-
bit, memur aileleri, hepsi hep- lar. Nasıl ? !et mecliıi reisliği vazifesini mnbafa berı ıcrayı faalıyet ey eme te ceği tahmin olunmaktadır. 

b 1 d - ) k • • S ka t 'h d • · · t ol bulunan ( E 3) namında milli • • b l s: ura ara agı mıı, sev ıçın ıvastan çı n top ve cep- zayı ....,, e ecegı nvaye -unu- b' . et d (E 
3

) •
1 

Alm11nga butun orç arını 
araba bekliyorlardı. hane köye yaklqınca derhal yor. ır cemıy var ır. mı· - b .

1
• 

b 'T' lı S L · 1 li Yunan ittihadı manıasma o!lege ı ır Berideki askeri İnaların ö- bir çıvıltı kopar.. En büyüğü • c •nı· afi· ınaı ın el' BERLIN, ı9 A.A. _Hale'den 
nünde ekin tınazlarına benze- on bet yaıını geçmiyen köy istifasından sonra g 1

8
yor. . k • b' . bildiriliyor· Şimdi komite tdmik ta-

d 1.-- b k ki d hal u cemıyet as en ır sıs- • . · yen ört ""f tepe Of urıu- <ız ve erkek çocu arı er TOKIO, 19 A.A. _ Rengo A- . lı koınııyonlarm raporlarının eaası-
nun k:ıvanı, ağzı dökülmü} ellerinde urganlar, kalın kolan temle teşekkül etmış olup efra m •e bilhaıaa kendi tarafmdan tet-
naml~u bozuk eski toplar... arla bu kafilenin dört yanını janııı, PelWı'den istihbar ediyor; dr, baılannda miğferler tak- kik ve Alınan heyeti tarafından ka-

Ad ,. • 1 - ) •. lırlar .•• Muhafızlar bunu pek Tchang · Sue · Lianz, iıtifa11 tıklan için demir miğferli Ye bul edilen ve Alınanya'nın tediyat 
eoıı meçnu e•ya yıgın an v' m''----'--tile tamim' .,.kili'n'- bir aka' ~ d b lk bil" "teall'k bul • .. .........., ,. "" ittibfaf m mmea a a a- ançoıuna mu ı unan er-

nihayet ardı ara~ı kesilmeyen iyi bilirler. Muhafızlar hayvan telırrafname göndererek 3 aydan ya- d (B , . ) d' 00 k.:_.nı neşretmİJ olduiundan umumi 
insan kümeleri, bin bir Ç""'it !arına olanca sür'ati vererek r~.ın a quemır ıye z• e mahiyette blr takım netayiç iıtimza-

-· oj Mançuri meıelesinin başlangıcm- d ) 
ada~'.ar ve elbiııl karmakan- do''rt nala ko,turduklan halde ı ır. cı faidcden hD.li değildir. 

~ • dan beri ıtatokoyu iadeye çalıJDllJ B • ilk t kı ) k ) Al''--d k" tJ • • fe '--

'ılr bı'r -ya ve insan meydanlı- bu eciç bücüç a)a .... n• kat'iy- u cemf!Yet l\f n 1 0 """' ar hl: ume er ıçın v...,.. 
~ -• ,~ olduğunu ve fakat vaziyette !Uçbir mak üzere iki sene evvel Filo- iade bal bir şekilde menuu bahao-

ğı! Burada b '.ç durmadan ko- yen yetiıemezler. aalah alimeti görülmediğinden, işle rina' da yun an emellerini gö- lan mesele, ko~ite tarafınd":n Al-
§an, uğra§an, çalı§an, bütün Bu top arabası, toparlak, rin daha iyi gideceği ümidile, istifa- b' · . B 1 k manya'nın taMJratın ıarta ta!>ı ku-
JIUSr-ayan kadın ve çocuk ağız cephane sandığı uçmuştur. uru verm.iı olduğunu beyan etmek re~ !r e_rmenının u. ~~fr ed-1 mını mt!vıık!,abn tediye kabiliyetin-
larından dökülen bin bir tiki- tedir. mıtecılen tarafından ıt a 1 den mahrum olduğuna karar veril-

din Yüzlerce çocuk nasıl kolayını mesi münaaebetile Selinikten mesi takdirinde 612 milyon mark-
yeti dinleyen, herkesin der e bulup ta bu arabaların dört ya· R J t 'k · F·ı ' k d b' .. .. .. 'b 1 · b' kıs-
çare arayan, yaralı askerleri uç- apon eşrr ı ı orina ya a ar ır yuruyvf tan ı aret o an §arta gayrıta ı 

nına sardıklan urganları mini mesaisi mi? yapmış ve orada bulurup ta bu mın aki~~t~ ne olacağının bilinmesi 
hastane!ere sevkeden, herkese mini kol Ye ellerine dolarlar, .. . kar u lb meselesı ıdı. 
ekmek yeti•lirmeg-e ug-ra•an, LONDRA, 19 A.A. - Daily Te- n~mayı'e f'. yaıasm su " Dün Alman heyeti tarafından • • Allahım bir kotudur, hatlar ve d L_ - b azete 
gekn geç•·n taburların dizi pus legrapb gazetesi, Mıınçuri mesele- ıye 0<1gıran ır yunan g tasvip o!unan raporun ahkimına na-

' bir ag-ızdan yalnız çocuk n-'e · 'I rl'I d bir' · fen · ı · edil Ialıırını alarak sevklerile ve ib -.. ıinde Tckio ve Moıkova hükumetle cısı e ye ı er en ın• a zaran vazıyet şu suret e taıvır e-
l ve heyecanının verdiği kudret- . da b' nl h" 1 im halde c!ög-mü, tür. Bu nümayif I bilir: 

tiyaçlarıcm temini i. e uğraşan l k .. .. üks' 1 b' n ara11n ır a aşma >Sı 0 Uf • k Alman , · b Al 
e gö yuzune y e en ır ses olduğunu yazmaktadır. Bulgar komitecilerine ar§ı . ya run zımmema . man· 

ve nihayet bi~ tek adamın ta- i•tilir, ortalık çınlar: l 'd' ı ya tarafından ecnebi memleketlttde 
hamm.ülünün fevkinde yük ta- • Bu gaz•te, bu itilafın tamamen yapı mıt ı ı.. • S alrteciilmiş 1,i.itün istikrazlar için 
tıyan tekaütten muyazzafa a- - Yaşasın Mustafa Kemal, zimni ve fakat müıbet ve kat'i oldu- Bundan bırkaç ay evvel e- tediye edilecek faizler mukabili olan 
lmmıı bir binbaşı Celil Bey Ve yalnız bu ahenk, bu mi- ğunu yazmaktadır. Ruıya, bir İfgal- larukte mcseviler aleyhine ya- talriben 161)0 ili 18500Reichımark-' 1 beled' ni mini Türk ruhlarından yet- den ibaret telakki etmekte olduğu pılan hareketler ve r.nısevi br. Bu faizler! gerek aw~s ve ge-

hv~rdı. (Şimolid zmir · · · ıy)e mi• bin yıllık Türk tarihi.nin hususu mümkün olduğu kadar iyi mahallesinin yakılması da bu ~ek Yoımg plaru~rı d:ı dahil olmak 
.zmetinde o uğunu ışıttım. • . . ed .1 ek uzcre uzun vadelı ve gerek kısa va-

Bu kadar mütebamil ve ça- tazyikinden kurtulmak isteyen bir surette isti•mar ctmeğe çalq- cemıyete atıf ve ısnat ı m deli kredilere mütea!lik faizlerdir. 
· 11 · b · • f d · J k makta olup bu işıral, Çin ile timali ted• lı~:<an bir adam o!amaz. Kı":ıl mı etın tam ır ı a esı o ara Mançuri'deki Çin nüfuz mıntaka11 ır. Bir de ecnebilerin elinde bulunan 

ırm nk boyuna, köprünün solun çıkar. arumda bir tampon vazifesini göre- Cemiyet, meb'usan mecli- gayrimenkul cmlik eshamı faizleri 
da., 'tibaren hemen hemen ı,ir Arabalar adeta uçar, iki sa- cektir. sinde bazı meb'uslarqı ifadele. de vardır ki bunlkarın da yekUnu 

at sonra yaklatılıln ikinci kö- R ·maı Ma d · rine nazaran son zamanda faz 1725 milyon mar tır. 

Yeni listeler gümrüklere bildiril 
ANKARA, 19 (Telefonla} -Kontenjan listelerini göster 

listeler bu akıam postaya tevdi edildi. Bu münasebetle g" 
rükler umum müdürlüğü tatbikata müteallik bazı noktala 
izah eden muhtıralar hazırlıyarak gümrük başmüdürlükleri 
gönderecektir. 

Kastamoni MAnkara yolu açıldı 
KASTAMONf, 19 (A.A.) - Havalar üç dört giin<lür aç 

gitıncktedir. Yirmi gündür kr.palı olan Ankara yolunun açı 
ması için çalııılmaktadır. 

Ekalliyet mektepleri ve pazar tati 
ANKARA, 19 (A.A.) - Ecnebi ve akalliyet mektepleri 

pazar ve cıırnartesi günleri tatilden meneden bir karar ittih 
edildiğine dair Cümhuriyet gazetesinin neıriyatı etrafın 
tahkikatta bulunduk. 

Salahiyettar makamlar bu haberin asıl ve esası olmadığ 
ve gazete neşriyatı lizerine meseleden haberdar olan vekile · 
alakadarlardan malumat ve iznhat istediğini beyan ettiler. 

Kudüs kongresinde Mısır murah 
hası Filistin haricine çıkarıidı 
LONDRA, 19 (A.A.) - Kudüs'teki islim kongresine it 

rak eden Mısır murahha11, Abdürrahman Bey ltalya'run Be 
gazi'deki faaliyeti hakkında 15 kinunuevvelde ıöylediği b 
nutukt lngiliı:, halyım münaaebatmı ihlal edecek mahiyet 
sözler sarfebnit olduğundan dola71 ili komiserin emrile Fili 
tin toprakları haricine çıkanlmıştır. , 

Filistin hükumeti bu husuıta neırettiği bir tebliğt~ Mıı 
murabbasının 1 talya aleyhinde yaptığı beyanatı açıktan açığ 
tkbih ettikten sonra dost bir devletin Filtıtin toprağmÔ 
asılsız isnat ve ittihamlara m&ruz kalmıt olmasından dala 
teessür ve teessüf etmi~tir. 

Alman kadın tayyareci bulundu 
BUSHIRE, 19 (A.A.) - Alman kadın tayyareci Elli 

Beinhorn dün Bushire'e gelmiıtir. Tayyaraci Elli perfenbe 
nü mecburi surette yere indiği Bender - Dilam'dan Bushire' 
kadar olan 10 millik mesafeyi yaya olarak katetmiıtir. 

Fransız güzellik kraliçesi seçildi 
PARIS, 19 (A.A.) -- Mil. Line Gaisson de Souza Fran• 

güzellik krali~esi intihap edilmiftir, 
Nis ahalisinden olan ve 18 yatında bulunan yeni kraliç 

hr.ftaya varmadan yaptırdığı k d d b h . uıyıı, şı i nçuri eı:uryo- l .. , tk• '!ık .. t . Almanya'nm matlubatı, raporun 
tugıadan örülmüt fırınların ö- yün enarın a, a a enıiz ~uHnül~s~ımanSona kuRnet vJerecelı:- ba ~~~ etk!"rl • .gos e~l':1ı'ı ve resmi crkimma nazaran, Almanya'- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!il!!_!!!!!_mıl 
nünde, genq hamur tekneleri ilk arpalığma girmeden bir ka- tir; asa,bi Mvyet .u~:ı:a,gal apon- u_ c_ur e ar ıgı ı~ra ı an ~~- nın hariçteki ruacaldılannın faizle-

bl 1 nnca kaynaklığı, billur sesler ~om cenu _anrınyı ıt . ebne- nm ınfazma mıı.nı olm.ık gıbı rinden hasıl oum 350 milyondur.Bu lngilteredc Hoover 

ana cihetinden Brezilyalıdır. 

yerieştirilmit tezgi ar iş eme du sı tarzında ~arki Çın demıryolları 

1 

kanuna ve hükômetiın hikimi- miktara navlon, sigorta, turism .. lih 
ğe batladı. On iki fırın yirmi görü'.ür, yulur. 1 h mmtakasını ı11ral etmek tasavvurun- . t .. ed k k" t h gibi huıudarıa Alman bütçesine te- u·· •• .. ı· t M t . 
dört saatte beş altı •ğız ek- Kan ter içinde, ha a i- da bulunınaktadır. r~td'e ec~vuz eced us a - ınin eylemekte olduğu aıgari 200 ÇUDCU IS e Ora OnyUIDU 
mele çıkarıyor, mini mini deko- li bunları uçuran yavrucıklar ~u h~ So">'.~t k; R';'ıya'n_ın Ja~D 1 Mı 1~ı:cesıb~e dva~. r~ışt;;. milyon Reichsmarkı da ilive etmek 
vil b:ınları sevkediyordu. ellerinden bırakmak iıtemez- ya 11?' aııçurı e sıyasetıne mu- ec ısı me usan a ı muza e- muvafık olur. Bu varidatı, bizzat Kabinede ihtilaf hasıl Amerikan meclisi 

An d 1 ken öteki köyün mini minileri t_'.'81!il' o"'!' prot~tolannm no; kadar 1 reyi de davet eden cemiyetin Alır.:m iıtatist:lderi 1929 ve 1930 • ~ • .. l . meb'usanı tasdı·k etti". Burası, merkezi a o U· arabalara k~ulmuş, toplar, lifzı oldugunu goıtennektedır. 1 bu aon vaziyetidir. senelerinde 500 milyon olarak tah- ettıgı soy enıyor 
dan, §arki Anadoluya, Karade- d · Yeni bir oltimatom Cümburiyetperverler ittiha min ebnitlerc!ir. Almanya'nın ha· LONDRA, 19 A.A. - Runciman WASHİNGTON 19 (A.A. 
niz sahil Amı.doludan yollara sanki bir ray üstün e uçup gı- TOKIO 19 A.A 5 lib' ettar d . . b k B k'I M riçten alacaiı olan mebali.iden !üte- ruıumu vaz'edilen mahıulita ait Ü· Meb'usan mecliıi Hoover mor 
dö' ülen her kafilenin uğrağı diyor ... Ve daha ho~u, ellerin- ' · ' - a '.Y ı 1 reıaı ve ~ a at~e 1 • hassıl varidat yekünu takriben 500 çüncü listenin neşri, patronlar libe-

de çanaklar ve ince hamurlu mahafil, Mançurıde ıulh .ve sük~nu Papanastasıu bu cemıyet hak- ·ı R 'eh ka b r· 1ın-•~-- ral fed•-•yonu icra komitesi tara- toryumunu borçların iptal vey 
idi.. muhafaza etmek makıadile verılc- 'd . . . nu yon eı ımar 8 ıg 0 ..... ~- ·ı· fik • edded d ·ı 

ekmekler ile muhafızları da ka c<k bir mühlet zarfında Çin o?"dusu ı kında pek şı .detlı bıl hsan d'!'. Bu matl~ba_t, Alman borçl~n fmclan kabul edilmİJ olan kararın tenzı ı rıni r en ta il h 
Sevkiyat burada toplanır, dııılar doyurur. nun büyük clıvann dahiline çekilme- kullanmış, cemıyet efradını mıktarını ~nclinn~te ve m~ur tevlit etmit olduğu intiba ve heye- birlikte olarak 100 muhalif 

buradan cepbe'.ere dağılırdı. Sevkiyat ug-rag· 1 olan köyler- ıini talep eden bir oltimatomun pek hr.ydut, namert, sulh düşma- borçlar._ tarrurat hari! olmak uzere cana inzimam ve onu tqdit ederek ye karşı 317 rey ile tasvip eyi 
1175 milyona tenezzül eylemekte- bir kere daha bL1 huıuıta cidalleri · · Kttdırmağın sol kıyısına bir de bafka laf yoktur. yakın~ Çin hükı1metine veril~i- m diye ilin etmi§tir. Cemiye dir artbrmıf ve kabine erkanı arasmda mıttır. • 

kaç yüz çerke kurulmuı, önle- Tarassut mevkileri gibi ço- "ft '!-fem.ı:ı:::: eden haberlerı te- ti ve cemiyetim mesa~aini, evve 'Tamirata ait ve §&1'la gayri tabi noktainazar ihtiliflan vücucle geti- V AŞlNGTON, 19 
rinde oca!:lar yapılllllf, örsler cuklar, gübre tepelerinde, mi- Y Y • la, Selinik'ten suretı mahsu- kısmın tediyesi için lizmı olan 612 rilmiı olduğu pyialarına yol açmıı- - Meb'usan meclisi Hoov 

narelerde, yüksek kr.ra ağaçla- Tasdik komisyonunda sada davet edilmiş olan, Make milyon ilave edilecek olursa görü. tır. moratoryomunu, harp borçla 
itliyor, kösteler dönüyor, a- ra tırma,arak yolları gözetir- fransır. murahhası donya valii umumiıi Ceneral lür ki Al"'!""Y_•: harici ~! Kııbineni önümüzdeki içtimaınm run tekrar tetkik veya İptali 
raba araba, latın'&n ocak m&§a ler ... Bir uğultu sesi ititildi mi? LONDRA, 19 A.A. - Dün ge- Gonatas, basireti içtimaiye na b~b"t~aytarıahhtabi"tl '?1.vifae taedmıbr~~ırı- !fü!'f. 6o1""u·pnuno taruıaihnit_01tal·arak,. kotesmı~ı~oe-n- nin kongrenin siyasetine mıı 

f k .. k 1 k' D han'cla ku b . 1 M Y 'd' ı u un u enftı e uıne- • ~ , h l' ld be ar, ırm ıaranaaı, ure sapı, Sanki (ailib ba~ına!) çalmış ce geç va 1.~ agen . . ~ ~-. zırı Gireson u · asam ııa si için senede 1787 milyon varidat tar, kendilerine teYdi ediJ.mjt olan a if O uğunu yan eden ta 
koldemiri, yatag" an, küflü pa- b' I k ib' bilm lan tren muaademesı nebccsınde iki b' 'k' b' müd f et · · k"fid' meselelerin tetkikine giri•eceklerdir. dilit ile birlikte 100 muhali ır a aby as ter g dı,edı emf uy kişinin öldüiü ve aralannda bazıları ve: l ır 1 si me .. ~-' M va ~a 1 - temıAnl etmesı b B ~ ır.b .d bol, • 
la tahta kılıflı kılıç, hülisa köy kuda ile o sa, al ırlar, tehlikeli olmak üzere 40 kitinin ya- mı§ er. on ıozu . enız~os m~ya, aı;un. u ~arı ab . . Bu komlıyonlarm tetk:kah, parli- reye karşı 317 rey ile ka 
!erde, kasabalarda köşede, bu OD dakika sonra yol kesilmiş, ralı oldukları tim<liden bildirilmek- söylemi,tir. c~neral Gcnatas ~[ dt~1?_~tıM:~~ırih. Ziratkef-~1~.·~- mentonun ilk içtima günü umumi etmiıtir. 

k 1 k d d h .. k' k" .. • • t clir · t' l • ·ıı· k t nın e ıti ...... ı v e raca az.1&11g1 siyaset hakkında hükumet tarafın- H ca ta pas armış ne a ar e- top cep ane ote ı oyun mını e . cemıye ın va anı, mı ı ma ıa ---'-da Alman , , __ okunacak olan beyn·--·-ve oover moratoryom 
h h y 1 · • ı-ı. tif" ·ı ilk l ld .. I . . geçen sene ...,.-un ya ya wuı ~~, 

m:r parçalan varsa epsi, ep- mini nakliyecilerinden teslim 0 cu trc~~ ":"omo 1 ı e an o uğunu soy emış, aynı takriben 3 milyar mark temin etmit esaı tqkil edecektir. ait kanun projesi yarın tet 
si buraya yıg-ılıyordu. G~ce bir 1 t B S k h rb' 4 vagon, yolun uzerınde tevakkuf z nd memleketin yerli ma tir H tti bu 'd t ·· t bir · kik edilmek u"zere a·yan medi 

a ınmıt ır. u ha arya a ı- halinde bulunan eıya treninin arka- a-~~ a ·h uı· t . b ·. da k il vabr!
1 

8 ~ eAI m,•- Himage nsulü taraftarlığı 
kaç yüz alevli ate,in etrafında nin devammca ep böyle geç- 11na bindikten sonra hattan çıkmlf- mwat ve ma ı atını ervıç et etin .e e ' ..., ! e yme . manya- sine ıevkedilmi,tir. Ayandaı> 
yarı çıplak kadın, çocuklar tür miştir. br. mek te cümlei mesaisinden bu nınb' felazlmdebu2001 mil.ron Rettch~k kuvvet brılugor M. Stevat'n söylediğine naza· 

1 ,_,,, - l" K if b' ' .. d k el lund - ·1· 1 . t' ır " unacagı Ye amırahn LONDRA, 19 AA Dail T 2 k lü tür ü tür ... ü...er soy uyor, aı- • • "' es ır sıs ıçın e vu ua g en ugunu ı ave ey emış ır. rta 'tab' k k 1 lıkla .. · · - Y e- ran 1 inunuevvelden evv 
d 1 b ı • Jiy kazanı [ - • 1 · ı · d y · l k ıa ırayrı ı "mını 0 ay o- legraph gazetesi, üçüncü bil listede ih vanmış a a eli aı:u ar 1' or, Bir gün Sıvastan hareket -·1clir nD ıebenuz. ••o.'dPd•~ mdea umdolae- Mösyö enıze os, nut un- dey.bileceği görülüyor. Alman he- müıderiç ithal.it cmteası üzerine a- projenin n' ai tasdikine intİ· 

örsler fü:erinde yumu~ayan de- gı · ~. run ~ 1 etin n Y1 da cemiyetin teşekkülünü esas yeti de bu fikirdedir. normal ithal.it kanunu mucibince zar edilmemelidir. 
ki 1 d 1 eclen bir alayın kumandanı efya treıunın bet vagonu da yoldan . 'b 'I 'k • t J•kk' ·---

ruil'ler çe 'ç atın a ses er çı- kaymakam Nuri Bey 0 bile çıl<ınlfbr. Dal,. fazla kazazede olma ıtı arı e gayrı anunı .. e a ı Pariste;-6 saatte vazolunan % 33,5 resimlerden bah 
karıyor, k'5rüğün ardına yanla- cepheye giderken kemerin Ö- ması adeta bir mucizedir. etmemekte beraber, hukfimet aederek bütnnitbalit emteaımın 
mış sekiz yaşında bir kara oğ- nündeki kavaklı ve çayırlı bir • otoritesine leca'IÜz teşkil ede- Amerikaya 3 83,6 niıbetincle resim tediye e-
lan çıplak knl, bacaklarını M· değirmenin önünde mola ver- lngilterede sis cek hareketlerde bulurduğu PARlS, 19 A. A. _ 3 Farman !:'t~'t~e:-;.'\;~ı:~~~:i;'e 
ğa ıola oynatarak ateıi körük- mitti LONDRA, 19 A.A. _ Tillnıry'- takdirde, hükumetin böyle ha- biraderler tarafından ihzar edilmek- olunacağını turih etmektedir. 
lüyor ve nihayet ortaya çıkan 1 ~ker uyuyor yakıc 11_ den EYening Newı'e bildirildiğine reket!ere tahammül ve müaa- te olan yeni tayyare hakkında Ha- Bu gazete, foıriliz ticaret ve .,.. 
bir süngü, bir kasatura , __ Tu_'.'rk caktan bun' almı' yo' rgun asıker göre lngiltere'yj ve lngiltere aahil- maha gösteremiyeceğ:ni söyle vas Ajamı tarafmdıuı aorulan bir ıu nayi nezaretinin aon tedbiri üzerine 

ld - " !erini ihate eden ıiı dolayııile Dun- • · M V · el ' - ( ale cevaben Dick Farman, bu ihza.. ),...:ı:- imalı.ham faali-i arta-"ı-v~tanma .. sa ıra.':11'° gogs~e seribnit, nöbetçilerin fOSe bo- kerque - Tilbury servisini yapmakta mıştır. ' enız 05 un soz e rata faaliyetle dCYam edilmekte ol- m •ı:;.... etmektedir. 'oaily Tde-
gırmk 1~_k_~lıklaere k~terdeye .. vlerile yunda ağır mıhlı kunduraları- olan Flanant vapuru Tiına halicin- rinden istintaç edildiğine gö- duğunu söylemiştir. graph, bu tedbirin ıumulü mahdut 
re a.arau r ıçın e yuz erce · d b k b' · · dı; C_ity Of Menilla ile müsademe et- re, Komünizm aleyhinde olan Tayyare, kinunuaani ayı niha- olduiunu, fngiliz sanayÜne pek az 
kıvılcımlar yayarak bileniyor- tij ~esd en at a ır şey ıtı- mıtbr. her teşekkül ve her taazzu mem yetinde ikmal edilecektir. O zaman yardnru dokunacaimı ve fakat hükü 
du, mıyor u. Flamant vapuru mühim hasara ! leket ve vuiyeti bazırai içti- bittabi bir takmı iptidai ve usuli metin bir himaye sistemi kabul et-

Burası görülecek ıeydi! Henüz ilk feerin leş aydm. u~~.' ve fakat yolu.na devam ede- maiye için nafidir. tecrübeler yapılacakbr. Binaenaleyh mek iotedijine delilet eylemrkte bu 
al 1 - bel' · k · .. t" bilmişbr_ Flamant, Tılbury'ye 4 sa- M"' .. y · l b tkun pilot Coupet, Stratoıphere'e y-- lunduğunu yazmaktadrı_ Celil Beyin (Bizim millet a- ıgı . ırı~ ~ -~osenm us un.: 1 at taahhürle gelmiıtir. osyo en1;Ze.os . unu iı ilk uçufu, ilkbahardan e.....el ya-

yı) dediği bu insanbnn hepsi den ~ır gurultu kopmuştu .• No • Southero vapur;. da, Weıt. in- da da söylemıttır kı bütün pıunıyacaldır. Farman, esasen hali 
ı:cunis, çalışkan, ten, tuh, su betçıler derhal kulak kabart- 1 dia -, Docks'de demirlemif olan baı- dünya için en büyük tehlike huırdaki neticelerin pyanı memnu 
b:ışmda, yetilliklerde hayatın mıtlar. Nuri Bey anlatıyordu: j ka bir ""ı>"rla müoadcme etmiştir. Komünizmin !ııursuz ve müva- niyet olduğunu i.lbe etmiıtir. 
zevkini tam maniıile talan ge- "Uyumuyordnm. Çadırımın • 8 ':' ~apur da keza yoluna devam et- zenesiz bir surette intişarıdır. Benzin· yüklü bir 
zici çingenelerdi ! önüne ç~ktım. Bir tehlike ola- mıt;i;;çok otomobil ka--, . Selinikteki E 3 cemiyeti 

- b I' d L•k' .. uuan ve fi· M P · ' .. 1 ' J t lu t Bu zat, fU çalıtkan ve mu- cagmı ı ıyor um. a ın oy- mendifer münakalitında birçok te- . apanastaaıu nun ıoz enn- sa apurya U ş u 
nis inaanlan toplamıt, vatana le kıvrak, ıakrak sesler geliyor ahhurlar vukuu haber verilmekte- den, oradan gelen telgraflara ROUEN, 19 A.A. - Bir salapur 
nafi Ye ba71rlı yapmııtı. du ki faşırdım. Şoseye ilerliye clir. nazaran, fevkalade heyecan yaya 600,000 litre benzin tahmil e-

sa !'aryada hu-gük Gazı·nı·n rek, yar~ kara°;lı~ta ileri bak- Beynelmilel şaraplar ve galeyanda imit, hatta önü- dildiği 11rada tutuımuıtur. Bundan 
·• t b bill- k hkab 1 dek 'b b .. del ı ınüteha11ıl infilak neticesinde tay-- ·ıır h d h ım, u mce, ur a a ar k f müz i intı a at muca e e- ada b' .. ltf . garattıgı mı ru ve e a sesler ve bir ağız~'. an: on er ansı rinde Selinig" e gidece!c olursa f n ıri ölmüıtür. aıye efradı, 

h l · 1 aon derece gayret aarfeclerek benzin nın şc eser erı - Yatasın Mustafa Kemal! PAR 5, 19 A.A. - Dün burada M. Papanastasiu'ya kamçılı verilen börulan keımeğe ve tutuı-
Sıvaı, cepheye sekiz yüz Sadr.ları geliyordu. Uerile- t1o9p3I2anan b~ynebalıntilel f'll'ahafplar offid'si bir istikbal hazırlar.makta i- mut olan tahta iskeleleri denin dü-

d kuz kil k d . Ali h 'k' .. k d senesı ıu m aon tum a ba • __ .,_._ o yüz ometre uza tır. ım. a ım, ı ı yuz a ar ço I tcplanınak üzere beynelmilel bi _ mı~. fün1p tmnap ma .... ,_ olmnt-
Sıvastan kalkan bir atlı Köprü cuk iki namlu ve dört toparla· 

1 
raplar konferanuııın içtimaa d..!~ Böyle bir ıey de olursa bi- !ardır. 

b S kı 1 G k K I 1 d ki b ed'I · b Tahliı mneliyesi esnasında itfai-aşı, . ar f a, emre , ayse I ğı öy e uçuruyor ar ı ·: en 1 
1 me•ıni lurarlathrmı~br. ı:im İçin vakıa yine ir mektup ye efradından biri ile iki tayfa ı.u... 

ri, Takmak, Mucur, Kırşehir, durunuz, demeğe kalı:ı:adln, mevzuu olur, fakat eskiden ta denbire ale..ler içinde lı:almqlar ve 
Hamidiye~ Keskin Yabıı~ana yıldırım ı:ioi önümden.. geçt~- 1 şırmı§ bir halde geliyo•lar ve mdığımız ve hakikaten aami- alelacele kendilerini denize atmak 
ancak aelt!z - dokuz gu."!de fer .... Arkdarırdan dort na.a 

1 
bir sı:>at sonra da asıl muhafız mi sulhperverliğini tesbit et- auretile kurtulmutlardır. 

gebbilir . kotan muhafızlar, b't!;in, yor- j düküntü!eri bize iltihak etmiı· tiğimiz M. Papanastasiu'nun ' 
Ortada kamyon, otomobil, gun, ağızlarını açmağa vakit- ti. bu vesile ile her hangi bir mek ı etmesini temenni edemeyiz. 

şime."ldifer de yok. İtte bu ka- ı !eri yok ... Ne ynpacaklarını şa- 1 · (Devamı var) tuba bu şekilde me...zu ıe.kil Fehmi 

Çanakkalede iki 
Vapur oturdu 

tSTANBUL, 19 (A.A.) -
İngiliz bandıralı Themis Yapu 
ru, dün akıam Çanakkale bo. 
ğazmda karaya oturmut ve 
Türk gemi kurtarma tirketinin 
Lavalet tahlisiyesi tarafından 
salimen kurtarılmııtır. 

lST ANBUL, 19 (A.A.) -
Dün Gelibolu civarında karaya 
oturmuı olan ltalyan bandıra 
lı 3100 ton buğday yüklü Al
bania Yapurunun kurtanbnası 
için Sezar Ye Lavalet tahlisiye 
vapurlan tarafmdan ameliya· 
ta devam edilmektedir. 

Geminin kurtarılma ümit
leri çoktur. 

Tasdik edenler 

VAŞİNGTON, 19 (A.A.) 
- Hoover moratoryomunuıı 
tasdik eden ekseriyet meb'us1' 
n fU suretle teıekkül etmif ti: 

196 cümhuriyetçi 120 de· 
mokrat, 1 İtçi çiftçi fırkasın• 
menıup bir meb'us. 

Muhalif rey verenler ıun· 
!ardır: 

5 Cümhuriyetçi ve 95 d,.. 
mokrat. 

Fena 
Tahminler 
Bir kat; güne kadar Aurrı· 

pada vahim 
hddiseler çıkacakmış .. 
LONDRA, 19 A.A. - Times gı 

zetesinin Waıhington'dan iıtihb:ırt' 
na göre, yollar ve vasıtalar komis
yonunun dünkü içtimamda M. Stiıı> 
aon, "Merkezi Avrupa' dairi son de
recede enditc bab, Ye acil ibtİı11'11 
lcr" hakkında mahremane bey:ı,..31 
ta bulurunuıtur. 

M. Stimson'un birkaç güne kad•· 
Avrup•'da pek vahim hi.c!iıeler z~ 
hur etmeıine intizar etmek lizııı' 
geleceğini söylemiş olduğu :.:n:ıaol1 

nuyor. 
M. Hoover, dün müme11illcr ın"' 

liıinin nüfuzlu aza11 ile yapmış ol· 
duğu bir mülikat eanasında ciha' 
vaziyetini pek muzlim hir ıekilJ 
tasavvur etmittir . 
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Galiba ele narh koymaktan vazgeçilecek ! 
Ekonomi 

Pamuk ihracatımız 
bu sene daha az! 

• • •••• • • 
amafih mevsimin başından beri 

betaet biraz zail olmuştur 
Merain limanından teırini 

~i ayı zarfında 945,457 lira· 
qk 16,685 bal:ra pamuk ihraç 
~ilmiştir. 

Geçen senenin ayni ayı zar· 
fıııdaki pamuk ihracatı 1,650, 
~ liralık 12,858 balya idi. 

ihracat mevsiminin baıın· 
~lll te trinisani sonuna kadar 
UÇ ay zarfındaki pamuk ihraca 
~ız 1,985,353 liralık 33,564 
"'!yadır. 

Geçen sesse ayni müddet 
ı.tfmdaki ihracat 3,348,987 
tıralık 42,250 balya idi. 

Pamuk ıatıılarmda mevsi
~İn bid~yetindenberi g~rül~ 
".'taet ıımdi bertaraf edilmı§· 
lir, Maamafih ayın son nısfm 
d, balyalar için lazım olan k a 
Ql\'İçe ve demir çember buhra 
Qı kendini hissettirmiştir. 

Almanya, İngiltere ve Yu
t;ınistana olan ihracat geçen 
';neye naazran kendini hisset 
tlrıııiştir. Almanya, lngiltere 
~e Yunaniıtana olan ihracat 

dt~en seneye nazaran şayanı 
•ltkat ve hayrettir. 

bu vaziyetten fazla telaı etme 
ai İcab eden bizler olduğumuz 
halde en ufak bir end itemiz bi
le yoktur. Yalnız ticari teah· 
hütelerimizden doğan zararla
nmızda, hükfunetimizin tedbir 
leri neticelerine muhalif küçük 
bir noktanın balunmayıfı. bize 
bükUmetimizden ufak b irtemen 
nide bulunma k cesaretini ver
di: Bımun için yarın teşebbü
aatta bulunmak üzere intihap 
ettiğimiz hey'et Ankaraya hare 
ket edecektir. H ükumetimizin 
muhik iddialarımızı dinliyece
ğinden eminiz. Bugün intiıar 
eden haberler arasında menıle 
keti iki sene idare edecek çay 
stokunun mevcudiyeti ve bic
k aç gündenberi fiatlerin teref· 
fü ettiği kaydediliyor. Halbu· 
ki h er iki id dia d a doğru değil
dir. Çünkü tehrimizde on bet 
g ün, nihayet bir ay iılare ede
cek ça y vardır ve ıimdiye ka
dar da piyasada azami olarak 
12 liraya çay satılmııtır. Bun· 
lar da beyaz, lapseng, darci
nik gibi ötedenberi kıymetli 
çaylardır. 

AlelUınum sürülen çayları
mız 3 • 5 lira arasındadır. 

Yunanistanda bir 

Geçen sene Almanya'ya 
3J,ooo liralık, lngiltereye 21, 
Ooo liralık ve Yunanistana 108 
~i.l icralık pamuk ihraç edildi
f• halde, bu sene Almanya'ya 
'14,00o, lngiltereye 127,0CO kararname 
~e Yunanistana da ı 71 ,000 li- y un~n hükfuneti gümrük' 
talık pıu::ıuk ihraç olunmuş- resminden muaf olarak Yuna· 
lıır. nistan'm muhtelif mıntakala-

Belediyede 

Ete narh 
Konmuyor mu? 
Komisyon karar verdi 

amma encümen 
o fikirde değil ! 
Ete naı4ı konmaaı meselesi ııii

aün İfİ oldu.Vaziyet ıudur:Et komİI 
yon11nun son celseoinde _.ba kanır 
Yerilmit tir. Fakat bu karara azanıa 
lam yamı iıtirak etmiftir. 
Muhittin Beyi.ıı ıebir meclisindeki 
l>eyanab narha taraftar ııörüldüğü 
için ve kendiıi komisyonda ....U ba
landuğw cihetle narha kanır Yeren
lere iltihak etmiı .. e bu suretle ekae 
riyet temin ed.ilmİftir. 

Narh, bu auretle konuyor. Fakat 
ötedenberi belediye daimi encüm .. 
ni nama külliyen aleyhtardır. Ve 
1ıu, r.ı-la anlaıdm14br. Encümen 
bunu lıir tedbir olarak düfünmemek 
tedir. 

Bu vaziyete ııöre, narh karann
dan sarfı nazar edilmesi kuvvetle 
ihtimal dahilinde görülmektedir. 

Diğer taraftan para aarfedilerck, 
acwı: et oatmak üzere belediye ıar.
fınclan diildıinlar açılmuı mali miif
kilat dolayaile katiyen mevzuu ba
his değildir. 

Binaenaleyh et ..-desi ya ol
duğu eibi keadi haline bırakılacak 
yahut daimi encümenle makamın 
mutabakatı elkan dahilinde ı.a.ı.a 
bir usul bulunacaktır. 

iki arazöz ve motopomp 
alındı 

l tfaiye için iki arazöz ve moto
pomp alınmıttır. Haziranda esaslı 
ihtiyaçlar alınacaktır. 

Zabıtai belediye teş
kilatı değiştirilecek 

Mahkemelerde 

Nakzan rüyet edilen 
bir rüşvet davası 

•••••••• 
Müddeiumumi maznunların tevki
fini istedi. Mahkeme gayri IJ\evkuf 
olarak muhakemelerine karar verdi 

ikinci Ceza mabkemeıiude rüı- 1 di tutarı olan 47,506,SOO kurUfan 
vet aldıklarından dolayı ağır cezada tahsili için maznunlar Oçüncii ceza 
muhakemeleri rüyet edilerek lıeraet mah'-nesine sevkedilmiılerdir. 
etmiı olan katip Turban ve Salih Ma:<mnılar ftPDr acanta11 J-;, 
Beyler b•klrında.ki karar temyizden Birinci kaptıtu Milıal, H bat aınb&r
maznunlar aleyhine nakzen gelmit- cı Karanço efenclilercli. Cereyan e
tir. den muhakeme de inhisar idveıinin 

Dün ağır cezada temyiz karan vekili balamınmınq, mummlar da 
okunduktan sonra iddia makamı ltera..t etmi,lerdir. 
nak:za ittiba edilmesini istemit, mü- Fakat İnhiqr idaresi kararı tem• 
dafaa vekilleri naha itböa eclilnı.. :riz ebaİflir. 
ö'.~; ıüzumunu müdafaa etmi,ı ... - Beraet kararı 

Heyeti hakime bu hususta bir Hükümet aleyhinde tefevvühatta 
karar vermek üzere mubakemeyi öğ bulunduğa için Ağırceza mahk
leden sonraya talik etmi,, öğleden sine ıınkedilen sab:k nahiye müdür 
..,..,... tarafeyne ..kza ittiba edildi- !erinden Ali Rıza Bey dün icra edi
ği karanm tefhim etmiştir. len muhakeme neticesinde beraet et-

Bu kararın tefhimi üzerine iddia miştir. 
makamınca tevsii tahkikata lüzum 
görülmediği mütaleasında bulun
muş, müdafaa Tekilleri de ayni fikre 

Gazete göndermedik
leri için iştirak etmişlerdir. 

Bundan ıonra iddia makamı id· 
dianamesini yapmıt, maznunların 
227 inci madde mucibinee tayini 
cezalarını istemi,tir. 

Müdafaa vekilleri de müdafaala
nnı yapmak için istimhal etmiıler, 
fakıı.t iddia makamı da bu takdirde 
evvelmirde maznunlann tevkifini, 
sonrada istimhal talebi hakkında ka-
rar verilmesini talep etmiştir. 

Y aıamak yolu, Tipos mecmuala
rı müddei umwniliğe gazete eön<ler 
meclikleri için dün üçüncü ceza mah 
kemesinde onar lira cezayı nakliye 
mahküm edil mittir. 

Adaların mülkiyeti 
davası 

Heyeti hakime müzakereden son
Seyrüse!erin bazı idari itleri po- ra muhakemenin gayri mevkuf ola

lis altıncı ıubcye havale edilmııti. rıık clcvıınmıa karar vermiı, dava 
Seyrüsefer memurları da kazrun- müdafaa için gelecek salı gÜnİİ!le 
ra tak-im edilmiı ve kaymakamlar kalmı§tır. 
tarafından idare edilmckteı:!ir. 

Aclalarm milkiyeti etrahnda Ev
kııfla Defterdarlık anu:nda tehad
düs eden davaya dün be$İnci hukuk 
mahkemesinde bakılm!ş, fakat Def· 
terdarH' vekili hasta olduğu için 
gelmediğinden mulwkcme haıka 
bir güne tal'k edilmiştir. 

Fakat bu şekilde vazaifi beledi- Köprü inşaatından 
venin hüınii 'ifn edilm~diği bugüne 
kadarki tecnibelerden anlaşılmışbr.- çıkan bir dava 

Yeni sc bütçesinden iti~n Köprünün tamiratında mevhwn 
znb·tayı belediye tqkilatına yeni bir . t 1 • ı 

Bir günde görülen 
davalar 

Fırkada 

Kaza 
Kongreleri 
Salı günü başlıyacak, 

içtimalar 
perşembeye bitecek 
C. H. fırkan nahiye kangrderi 

hitam bulmuıtur. Konawe Liyıhabın 
kazalara verilmiftir. Km konsrele
ri içia bazırlddar iJm.J eclildiii c:i
hetle, salı sünii kaza kangrelerine 
batlanacaktır. Kaza kongreleri üç 
ııün devam edecek Te perf<!IDbe ırü 
nü alqamı hitma lıalııcaktır. 

Ba sene viliyet konzreoi yapd
mıyacaktır. Y alna: kaza konsreleri
nin lütammda vilayetin bir senelik 
faaliyeti bakında fırka umumi mer
kezine mufaual bir nıpor gönclen"le
cektir. 

Beşikt~ Türk Ali 
ocağında müsamere 

Evvelki akşam C. H. fırkası Be
ıiktat Türk Ali ocağı tuamıf haf
tas ı münıuebetile ualanna Ye aile
lerine lıir toplanb tertip etmİJtİr. 
Çok eüzel hazırlanan ve samimi ola 
rak geçen bu gecede Kadınlar birli
ği azasından V edhe Ziya Hanım, 
Ekrem Fatin ve Erol B.ler tarafın
dan konferanılar verilmiıtir. Bunu 
Mehmet B.in çald ığı güzel parçalar 
ye Ertuğrul Celil Beyin muallimleri 
refakatindeki konseri takip ebniıtir. 
Geç vakte kadar konıer de..am et
mit Ye alkıılamnıttır. ------

Vilaryette 

Yeni 
Nahiyeler 
Merkez nahiyelerine 

müdürler 
tayin ediliyor .. 

Beyoğlu merkez nahiyesi müdiir 
lüğüne Adı.na sabık hukuk işleri mü 
dürü Cemal Bey tayin dilmi§tİr. 

Yeni Rumca gazete 

lnhisarlarda 

Behçet Beyin 
Ankara seyahati 

Tevhit işleri ile 
alakadar değil 

Aakan'cloın a..clet etJniı olan tü
tün inhisarı umum müdürü Behçet 
Bey diin Anbraclaki mesaisi hak
kında ... izahatı ftl'IDİttir: 
"- Tütün i.lüooırmda kaçakçılı

iıu ne sarette ...... bulduğa, bunla
ra b.qı ne cılK tedbirler ittihaz e.. 
dildiği ve Jİmdiye kadar ne mikclar 
kaça.kçdık Tak'.., olduğu bakkmcla 
istatiıtiklere müstenit malümat ta
lep edilmişti. Anbnı'da talep edi
len bu maliimatı verdikteıı aonra av· 
det ettim. Fakat bazı gazetelerin 
yazdığı gı"b; Ankara seyahatinin in. 
hiıarlann tevhidi ile asli münaaebe 
ti yoldur. Ba J.11•uta hiç bir malü
mata malik cleiillm. 

- Tütün ve sigara fi~Uerinin ten
zili rmıbrrer midir? 

- Bu meoele lıaklonda verilınit 
bir karar yoktur. Me.eleyi tetkik 
etmekteyiz, tetkikatım-rzın neticea.i.~ 
ne göre bir karar verilecektir . 

Behçet B. l:ıvndan ıonra h~riçte 
tütünlerimizin revacmı temin için 
vaki olan tqebbüslct'clen b:ıhsecı... 
rek demittir ki: 

- Geçenlerde Şimali Amerika ve 
lngiltere'de birer fabrika tesiaine 
dair olan mukaveleyi imza etmiıtik. 

Bugün Mısır, Belçika, F elcmenk 
Te lsveç'te de birer fabrika tesisi ı· 
çin hali müzakeredeyiz. 

Bizimle mukavele akteden ımite
ahhiUer bize teminat verdikten son
ra orada açacakları fabrikada işkt 
mek üzere bizden yaprak tütün nlır
lar. MÜzakerat bu P.sas üzerinden 
cereyan ebnektedir. 

Kaçak tütün ve 
s'gara1nr 

Tütün inhisarı lstanbul baJ 
müdüriyeti muhafaza \eşk tı, 
tarafından son bir hafta za fın 
da yakalanan kaçakçılar ş ;n. 

lrdır: lta yanın Türkiyeden nndan 500 ton arp , 10,0SO ten 
mısır ve 7000 ton pamuk tohu 

idhalatı mu ithali için bir kararı\ame 

tekil verilec k ve altıncı ıubcnin v~b!l'al:'."'t mev~ .. am~ ç~ı rıınşmı~ 
salahiyeti tevsi edilecektir. i gı kı tııos erer uScreb .=B ı ~fe 

mc en maznun a rı va%1 e-
Lokantalar teftiş sini ilimalden maznun ifAn eyin 

muhalt=ekrine dün ®va edilmiş 

Perıembe günü latanbul Adliye 
sinde muhtelif mahkemelerde ( 125} 
dıwnya bakılmıştır. Bu meyanda Vilayete yeni bir Rumca ,gazete , Tophanede Ali Rıza ağanın 
Ağlrcezada (14), Binnci Sulhccza· çık;ımıiık için mürac at Y-il' tır. dükkanı t harri edil 1iş, 362 p 

. 1 alya'nın aylık gümrük ista , neşretmiştir. ediliyor tir. 
<la (18), ikinci Sulh cez:ıda (57), -- ket askere mah.u s· g ra ~ ' 
Birinci Ce%3da (53), ikinci cezada Defterd r refi! i Mehmet efea:li<I d 35 lıstik hülisalarma nazaran, ldl1alat müddeti 15 Kanunu 

l930 senesi ilk 9 ayma naza- s niye kadardır. 
tlıı 931 ilk dokuz ayında lt111-

Lokantalann temizliğinin tefti ti- Dünkü muhak.eı:cıe de · nlenen 
ne chcmmİy t ..erilmesi içiu beledi- tahitler tayam dikkat ifı: !la bu
ye kayınalırunlıklara bir tamim yap- lunmuşlar ve belediyenin kôprüler 
mıştır. idaresinde işlerin pek ftna fekilde, 

(36) Üçüncü cezada (55), Birinci ı G • ke J h b 
Hukukta (22), ikinci Huk,,kta reVi fa t as ere ma su sıg ~ra u 
(41), Altmcı Hukukta (32), Birin- Ameleden bir kısmı el'an unmuıtur. 

ta' ın Tü kiyeden ithalatı art İzmirde fyon satışı 
llıı1tır. 931 senesi af1on mllhsulü hazi-

İntizamdan ari olarak, mesai taksim 
Akıl h?fzıssıhhası ce- etıi'm•kıizin ifn cd:ıdjği tarzmcia.ı.e. 

ci Ticarette (35), ikinci Ticaretle l 1 Galal!!da Tcdoı· atan 13 pa 
da "riil ·· t" • ça ışmıyor 

(35) va go muı ur. Ü ti . ld _ d 1 ket Bulgar siP,arası, Haydarpa 

Bilhassa geçen senenin Hk ran ayında lzınir bors.u:na gelmiş
dokuz ayının da 59,505 kental tir. O günden itibaren teşriniı.ani 
l\irk yumurta,1 itiıal eden 1- n;,'ıayetine ke ar nlb ay zarfında 
tat7a bu senenin ilk dokıız a m satılan afyon 82,869 okkadır. 

• t" d • t" J yanatta bulunmutlardır. Hatta bu 
mıye ın e ıç ıma ar cihet bir arnlık mahkeme reisinin 

Darıcadan bir maznun b ere derı 1 aza ııııtn an kve 1 şa istasyonLn a Cemil ag an 
azı ar ta aş aruun ış en çı a- ' b kk k 1 kt k t" ·· 

Ak l hıfzırnhba11 cemiyeti mcr- : bile hayretini mucip olmuştur_ Ne
kez heyeti toplannrak b:!rveı;hi iti ' ticei muhaltemede iddia makamını 
kararlar ittihaz etmi;tir. Cemiyete işgal eden Bürhan ttin Bev maznun 
muzaherette bulunan Sıhhat veka- !arın 240 inci madde mucibince tec
letine teşekküre. diğer memleketler- ziyelerini isteıniı, dava mii faa j. 
de teşkil edilerek çok iyi netice!.,.. çin başk:ı pÜne bırakılmııtır. 

• "ld• ' ,... o a ıyı m ~ ya iituı:ı getirı l rılmasından dolayı çalışmıyan ı s-" d o ."k f . , 
D f d f b . amatya a nnı e 

dıı 70,S75 kental yumurta al- Bors.:ı. idare i bu altı aylık mua-
meleyi fiat tahavvülleri ile aynen 

llııstır. Geçen ıene 13,332 ken ıu suretle tesbit etmiştir: 
lal zeytin yağı ithal ettiği hal Haziranda 700 - 1450 kuruş a-
de bu sene b:zden 171,404 rasında 13.169 okka afyon aablmış-
~ 1 · - 1 t tır, Temmuzda 700 - 1250 kuruı-

ta zeytın yagı a mış ır. tan 41,041 okka, eylülde 1000 -

~llldık ihracahna bugün 115'> kuruştan 1954, teşrinievvelde 
750 - 860 kuruıtan 5882, teşrini-

başlanıyor •ı •anide 725 - 80Q kuruştan 2898 ki 
• •. 931 senesi ıon altı ayı zarftnda 82, 

Yeni fındık ıhracabnm mu S69 okka afyon aatılnuştır. 
1akabesi hakkındaki n izamna
~e icabatmm h enüz ihzar edi
tıııemesi dolayııile dün de fın 
~k ihruab yapılamamıttır. 
"'lamafih Ticaret odası nizam 
llt.ıı:ıeain icabettiği mühür ve 
'4!hadetnameleri hazırladığ :n
d'n bu sabahtan itibaren fın
dık ihracı muamelesi başlıya
"ktır. 

Borsa fiatları 
Kambiyo j Kapanış 

Fransız frangı 12 06,00 
lngiliz lirası 7 15 00 
Dolar 47 41 00 
Liret 9 36 00 
Belga 3 40 83 
Drahmi 36 54 25 
Iıviçre frangı 2 42 75 
Len 63 24 66 

alınan çocuk mahkeme ve mücrim 475 065 J" 1 k 
çocuklar istahhanesinin Ankarada , ıra 1 

Dıırıcadan şehrimize Mustafa is
minde bir maznun getirilmiştir. 
Mustafa Darıcada bir kadını zorla 
onnann kaçırmak cürmünden maz
nundur. Danca zabıtaSJ Mustııfayı 
yakalıyarak ııdliyeye teslim ehnit
tir. 

VÜcl!de. ge_t:nlmes.ind~? clol~yı a~i- ceza davalan 
ye vekiletıne teı,kkur edılmeaıne 
ve buteşkilatın latanbulda da biran 
evvel yapılmasını istirhama karar 
verilmiştir. Pazartesi günü bir içti
ma daha yaapılacak ve bu içtimada 
Fahreddin Kerim Bey dünya üzerin
deki ilmi akıl hıfzıHıhha&1 her<kot
lerinclen bahsedecek ve Hilmi Ziya 
Bey cemiyet ve marazi !Dur nami .. 
le miinalıaıaJı bir tebliğ yapacak

Mustantiklik bu hutuıtaki tahki 
kattnı yapm'ş ve ağır ceza mahke-. 
mesinde muhekeme edilmek üzere 
Mustafayı eVTakile birlikte mahfu
:z.en buraya göndermiştir. Muıtafa 
tevkifhaneye sevkedilmiş evrak a
ğrr rP:zn m"hkemeş.İn~ verilmiştir. 

tır. 

Jstanbul hapisbaneıincle 18 yaşı-
na kadar mücrimleri okutmak ve 

1 
terbiyevi tt"lkinlerle islah etmek i
çin bir mektep açan cemiyet azasın
dan Dr. lbrahim Zati Beye teıek
lıür edilecektir. 

Küçiik Haberler 

Romanyarun Rejel Carol vapu. 
runda bundan bir müddet evvel 
138500 defter derununda 9501300 
verak kacak siıı:ara kağıdı yakalan
mı'" ~?'!•~nn krum ~ ~zavı n"'k-

Poliste 

Esrarengiz vak' anın 
iç yüzü anlaşıldı ! .. 

• • •••• • • 
F 'orin 1 17 32 

Y aluız dün lkbıat vekile
~den gelen emir mucibmce 
lll:tamnamenin sekizinci mad· 
~inde bulunan fındık kutula "' Kadastro me$lek mek te-
tı hakkındaki mevzu nizamat binin iki sene ve aJiı derecede 

Mütekait Cemal B. eve giren hır
sızı ö:üm derecesinde yaraladı 

Kuron ç. 16 02 00 
Şiling A. 4 07 50 
Pezata 5 63 03 
Mark 2 00 02 
Zloti • 4 28 67 
P engo ~ 65 42 
Ley 78 00 00 
Din:ır 26 70 OJ 
ç,. • l'DPlS ı 00 no o~ 

Tahvhat j l\.apauı~ 

l Dahili 
D. Muvah'!ı ade 37,00 
A. D~rrı ' r ·du 0". 00 

. B orsa liaırıci 
Altın 9:45 1 
Mecidiye ı sı oo 
P~nk nt ?14?1 

l~Şuba. ttaıı itibaren tetkik edi- olması İçin fikirleri alınmak 
ti üzere Ankaraya davet edilen 
~ b tapu müdürü Ziya, Kadastro Cibalide oturan Kinul iıminde An'"ı ı·r taarrn• 

~-lya da kontenJ·an lı"ste .... '<l h yetlerı" eı· • R·· ru· t s f birinin·, evinde tabanca kurıunile 
e r sı uş , a arru ·--•-•- bul Evvelki ~ece Cihanm•de .....;.. 

b"k d" • d S k K d ağu· yaralı olarak ya.,........ un- • ·-.- •-·.-tat 1 e iyOr azasın an ıt ı ve a astro duğu polise haber verilmiıtir. bir cerh ....ıı•ası olmuıtur. 
mektep müdürü Yusuf Beyler Bu mahallede oturan Hitic:e H. 

ltalya hükiimetiı ele 16 Ki- .,,.hrimize ge'mi•lerdir. Kamil'in evine gelen zabıta me- iNninde bir bdmcağız, ııece evine 
~·- eld · ti'L k t :r- " murları filhakika ba gencin tehlike-~uuevv en 1 0 "ren o n en- lzmı"r ve havalı·s1· Kadastro gitmekte iken ansızın Jcarı11- Sa-
l. b k b 1 li bir vaziyette yatmalıta olduğuma 
'll usulünün tal i ine il! a- i•lerini tefti• etmek ;;~-e iz ,__ eda . ima ol ,__ clık isminde bir sütçü çıkzmt ve biç 
l•hr. ..,. " ~· ıörmüş..,,. Ye t "' a mq....-- bir ıey söylemeden bıçaimı çddiği 
• mire gitmi' ola n Kadastro fen dn-. Kamil bir taraftan tedavi edilir- ib H . H L'- ı... • d 

~ ı lk 11.stede 9unlar --dır•. " U 1 sı i alice . ı ,_. - yenn en 
J 

·- işleri müdürü Halit Ziya Bey ken diğer taraftım ne aure e Turu yaralamııtır. 
~ enşei Frama 0 an !ampanya de İzmirden gelmiştir. Bugün du~ hakkında tahkikata başlanmıt- Hatice H. bu ani taamızdan ne-
I llnyak, likor, pamuklu, dante Ankaraya gidecektir. br. ye uğradığını f8JU'DUf bir vaziyette 
~Lır, ve kokulu sabunlar. 'f. Eminönü kazasına mer- Nihayet Kamilin Haydar mahal- kanlar içinde yere yuvarlanmıt ve 

Ç lesinde Cemal B. isminde bir zatın " "nun- yet°'"' kadar da L..."-

aycllara rro··re on bec b hi -d" 1 . d- k ııtıru.cu ..... _ ...... ,.. 
6 ,, u t na ye mu ur erı un ay evinde vurulduğu tesbit edilmiştir. 

gu"nlu-k çay varmış makam Raif Beyin riyasetin- Bunun üzerine Cemal B., zabıtaya • Feryada yetişen bekçi ve polit 
de mutat haftalık içtimalarmı davet edilmiş ve keyfiyet kendisin- memurL.n kadıncağızı tedavi altına 

. Üç aylık kontenjanda çay ak tederek kazaya ait itler gö den ııonılmuıtur. alnutlar ve carih S.dık'ın de tnlıar-
'dh ı· ·ı ed" - · ru···üln:ü•tür. Cemal B. filhakika, bir adamın, riıine koyulmuşlardır. 
I· a atına yer verı m ıgı m al- , " K "d I k ırece evini ıoymak üzere pdiğini Hatice H. bu cerbe bir sebep gös 
llırıdur bunun için çay tüccar a - ------- "' a astro mes ek me te- Ye kendisinin de tabanca istimal et- tıeıeı-..ektedir. 
~ndan mürek kep bir heyet An Ağaoğlu Ahmet Bey bin de sabık mektep müdürü tiğini söylemİJtir. iki genç kayıp 
a.raya gitmektedir. Sıtkı Beyin riyaşetinde açılmıt Polis, Kaımlin aicıllini ıı..,tırm-

o· • t ft d" "t d Agaoğlu Ahmet Bey hasta- olan kursa Avrupaya ataı· gör- ca, maruf gece hırıızlarmdan oldu- Kumkapıcla oturan iki Ermeni 11· ıger ara an un mu ea • gencinin bir müddetten beri mey-
ıt çay tacirinin imzasile şu lanmı§ ve Fransız hastanesine mek üzere izam edilmit olan iunu meydana çıkannııtır. danda olmadıldıın hakkında polise 

lııektubu aldık. kaldırılmı§tı. Memmmİyetle efendilerden maada, tapu mü- Tahkikata miicldeiumumilik le bir müracaat v~ki olmuıtıır. 
l, " ikinci üç aylık kontenjan haber aldığımıza göre, Ahmet dürleri ve müfetti9ler ele iıtirak nzıyet etmit. ve mütekait Cemal Kaybolan ııençler Lüdvi.k ve Na-
lıtesinin ne~rinden sonra ça· Beyin sıhhi vaziyeti iyı"I-mi•· edeceklerdir. B., kanuni vaziyeti tesbit edildikten :ıer isimlerindedir. 

'" % -:r % IODra serbest brrakılmıttır. Bu el clö t " ı b• ka 
'ı 111 ithaline ait bir kaydın bu- tir. Fakat Ahmet Bey bir haf "' Brezilya'nm İstanbul kon n an r &Un evve ır -
"-- Kamil, hastanede ıon dadikalan- yılı: !:ezintisi yapm1'k üzere sandRla 
'"'unaması ulu orta dedikodula ta daha hastanede kalacaktır. solosu dün Ankara'ya gitmiş- aı yaşaınaktadrr. Hayahnclan ümit biımıişler ve denize açdmı1terdır. 

·t~'.ırı .. ey:_d.an .. v•e•rm .. İ~§.ti•r• . .. H• a• !•b•u•ki•".:.O ... at•a~d•a ... a•fi~y•e~t•t•e•m•en .. n~ô•e•d•e~r~izm ... mlitim~İ11 ............ ;z.~..Jllllİııiylokiıiin.riİ . .................... İlllBiiuniidan ' 

e ter ar mensucat a rı ası • d b" J 1 1 amelesinden bir kısmı bu karar ' evın : .. ır ır. ttard • ıyı ı::ı'! • • 
larmda ısrar etmektedirler. ç~~ tutun le 13 efter. ~ gara 

Am 1 .. t h d es- kagıdı, Haydarpasa ıstasyo, 

k
. f e .. e

1 
.. ucre u,susun .a nunda lsla.m ağad~ bir miktıu-

ı ormu un vıı.z nı ve ııten k 1 t .. t.. ·ı · k• .ı 
k 1 d ed'l ıyı mış u un ı e sıgara agı 

çı .. an muın ~ !ısrar 1 ı;n dı yapmağa mahsus kopya 
dort ustanın ıfe a mınasını ıs - k• - d y . "d K 1 
t kt d. 1 agı ı, enı camı e ema 
eme e ır er. , d"d 9 d f • ) • _ 

M f .h f b 'ka "ıd ~· eren ı e e ter sıgara cagı-aama ı a rı ar~.ı d .1 be k B 1 • 
b u ameleyle yeni bir t em astan 1 1 Ke ... ~kppa etd uM.gehar sıgara 
· · k t d ' 11, uçu azar a met e-
ıwbl'a e tme e ı r. f d .d 122 deft . k" 

memışlerdir. Bu gaybubet üzerine 
h er iki gencin ailesi, çocuklarının 
meydana çılıanlması için Kumlıapı 
pollıı merkezine müracaatta bulun
muılardır. 

Kale dışında ceset! 
Evvelki ııün T opkapıda Kale ch

şarmnda bir öliim vak'a11 olmuı· 
tur. 

Sur haricinde devriye ııezen jan
darmalar, yerde yabnalıta olan bir 
ceset görmüıler ve tahb muhafaz.. 
ya alllllflardır . 

Kırk, lmk bet Yatlarmcla olım bu 
eesetin hüviyyeti tahkik edilmİf Ye 
bunun fakir bir adam olduğu ve 
ımıızm ölmüı bulandııia tesbit edil 
mittir. 

Cinayet, kaza <reya herhanıri bir 
ilıtimale b.qı müddei n--ilik ha
berdar edildiği gibi, zabota tabibi ta
rafuadan da muayeDeai yapılmıı ve 
•i bir ölümle öldüğü anlatılmııtır. 
Tahkikat devam ebnektedir. 

Böyle arkadaş kavgası 
olur mu? 

Kaaımpaıacla otnran 20 Yaılann
da Murat isminde bir gençle arlıa
claıı Mehmet Ef. b .. ga abnİfler, 
neticede Mehmet. lılçalıla lılurad'ı 
yanılamqbr. 

Mehmet yııkııl•nmııbr . 

Tabanca ve bıçak 
Polisçe yapılan taharriyat, ta, 

Galata'cla Ma""'cı Ali, ıırabecı Ha
lil ye Ahmet iaimlerindeld .,aıu.ıa. 
nn üerHrinde iki talıouıca, bir lıo
çak çıkımt Ye mü·e fere olunıııut
tıır. 

Çocuk şakası 
Beykozda Y ah lıöyünde obanın 

ıo yaşlannda lbrahim İsminde bir 
çocuk, diğer bir kaç arkadatı ae 
oynarken bu esnada Hidayet iımin
ckki çocuk tarafından atılan bir taş
la İbrahim karnmdan yaralanmıf ve 
poli•ler tarafından Tıp fakültesine 

en ı e er sıgara a-
ğıdı ile 29 paket asker ve köy 
lü sigarası , Çarıı içinde G eb
zeli İsmail efendide beş b uçuk 
okka kıyılmıt kıymak tütün 
bulunmut ve hepsi de mü$ade 
re edilmiftir. 

Davetler 

Kısa hizmetlileı 
Kaddı:öy ve Adalar Aakerlik fU• 

be riyasetinden: Aıkeri orta ehliyet 
nameyi haiz olan yerli ve yabana 
kısa hizmetlilerin lıazırhk lat'
sevkleri 1. kanunusani 932 tarihin
de icra eclileeektir. Ge"'k lıunlann 
ve gerekse fimdiye lıadar matbuat 
ve polis tııhlr1ıatile adreslerinde a
ranıldıi> halde bulunmayan 3ı6 ita 
324 dahil ve lıuolarla muameleye 
tabi olan diğer clofvmla ima hiz
metliler Ye keza ba cloiumlularta 
325, 326 ye 327 doğumlu loaa hiz
metlilerden tulıece muamelei aa.lıe
riyeaini intaç ettirenler ve ettinne
yenler evvlece ıubeye n nnit olduk
ları ikametgiıh adreslerini deiittir
dilılerinden şubeyi haberdar etmedik 
leri için müşlıiLita maraz kalınmak
tA olcluiundan yukarıda doiumları 
yazılan ebliyetnarneıiz orta tam ve 
yüksek ehliyetnameli loaa hizmetli 
efendilerin 931 B.nci kanunun 21, 
23, 26, 28, 30 unca ~nimi nüfus hii 
viyet cüzdanları, mektep ,,., askeri 
vesailderi ve iki kıt'a Teailıa foto· 
ğraflarile birlikte ıubeye müracaat
lan ilan olunur. 

Konferans 
İstanbul erkek muallim mek 

tebi konferans salonunda bu 
ak§am saat 8 de müderris S a
lih Murat Bey tarafından "tay 
yareler ve tarihçesi,, hakkında 
mühim bir konferans verilecek 
tir. Ali.kadar zevatın teşrifle-
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Asrrn umdesi cMilliyet» tir. 

20 K.EVVEL 1931 
iDAREHANE - Ankara cadd• 

ıi No: ıoo Telaraf aclreai: Milliyet, 
lıtanbul 

Telefon numaralan: 
243ıo - 243ı9 - 243ı8 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 •ylıiı 400 kuruı 800 kurut 
6 "· 760 " ı400 • 

12 " ı400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçen nuıbalar ıo kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
İçin müdiriyete miiracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlarm mea'uliyetini 
kabul Ffmtt. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşilköy askeri rasat merke

zinden verilen maliımata nazaran 
bugün hava ekseriyetle bulutlu 
ve yağışlr geçecek ve rüzgar şi-
11~Jl şarki istikametinden esecek 
t~r. 

Dün tazyıki nesimi 771 mili
metre idı. Hararet azami 4, as. 
gari O santıgrat olarak kayd edil. 

Yerli mallar alayı! .. 
Söze ba,lamadan evvel söy 

liyelim ki; Frenkçede: 
"Renkler ve zevkler müna· 

kaşa edilemez,. şeklinde söyle
nen bir hakikatin kani ve kail
lerindenim ... Benim en güzel 
dediğim bir şeyin kimsenin ho 
şuna gitmemesi ihtimali oldu 
ğu kadar, aksi de muhtemel
dir .. 

İmdi .. Cuma gunu yapı-
lan Yerli mallar alayını Beyoğ 
lu caddesinde gördüm. Bunun 
hakkında beyanı ınütalea etme 
den sormak isterim: 

Biz bu iktısat haftasını ne
den kanunuevvelin İçinde ayır 
mıştık?. Sebebi hatırımda de
ğil... Eğer bu sebep yerinden 
oynamurna imkan olmıyan bir 
şey ise diyeceğim yok. Amma 
tesadliften ibaret ise biz bu ta 
sarruf haftasını kış aylannclan 
alıp yaz aylarına nakledelim •. 
Ancak bu suretledir ki; aleni 
ve umumi tezahürleri kolaylaş 
tırm ı~ oluruz. 
• Gelelim alaya ... T ermomet· 
re sıfıra yaklaşmış ve sulu sep 
ken yağan b;r günde aç kamı
na yapılabilecek her şey yapıl. 
mı \ı ... Brn:m en ziyade meı-. 
hametimi celbeden bir şapka 
l··myonu oldu .. 

Açık kamyor.a rekzedilmiş 
dcg eklere takılı şapkalar yağ 
murun altında kamyonun sar· 
sıntısı ve rüzgarın tesirile sal 
!anıyor ve sıcak odanın pence
resinden kendilerine bakanlara 
sanki: 

- Ah sizi gidi sizi!.. Diye 
baş sallıyorlardı .. 

Alayın içindeki battaniyele 
ri demet demet asacak yere a
çık bir kamyona birini yatırıp 
üstüne bu battaniyelerden biri 
ni örttükten sonra büyük yazı 

Maarif hayatı 

Viyana' da mektep ve çocuk 

İçtimai Muavenet Dairesi 
v 

8 - Viyana çocuklamun 1 cuğu gözden geçirmeğe, ailesin 
maddi ve manevi hayatlar· den izahat almaya mecburdur
rıyla yakından alikadar olmak lar • 
ailelere temas etmek, icabında 9 - Hamiyeler tarafından 
tavsiyelerde bulunmak, lüzumu uzvi veya ruhi bir kusuru gö
görürae çocuğu bir terbiye mü rülen çocuklar (Çocuk deruhte 
esseaesine sevketmek vazifele- yurdu • Kinderübemahmstel
ri ile mükellef ve hamiye (Für le) denilen müesseseye sevko
sorgerin) denilen husuıi me- lunurlar. Burası 1925 te açrl
mureler vardır. Bunlar aslan mııtır. Çocuklara mahsus 200 
muallim ve mürebbi olarak ye yatağı vardır. Meme çocuğun 
titirlerse de hususi bir kusuru dan 14 yaıma kadar olan ço
da tamamlamakla mükelleftir. cuklar kabul olunur. Burada 

Adetleri 250 yi bulan hami müşahede ve teşhit iti ile uğ
yeler Viyana'nm 234 mahal- raşılır ve icap eden ihtimam 
lesine • ihtiyaç nisbetinde • da vasıtaları tavsiye ve teklif olu 
ğıtılmıılardır. Denilebilir ki, nur. Ebeveynine, velisine veya 
bu kadınlar, çocukları, ebeve· hamisine iadesi mahzurlu gö
yinlerinin veya vasilerinin ibti rülenlerden meme çocukları, 
mamsızlığına ve huşunetine küçükler ve tenasüli hastalık • 
karşı müdafaa ederler. lan olanlar (Merkezi çocuk 

Çocuğunu döğen bir baba yurdu) na ve ruhi hastalıkları 
veya anneyi zabıtaya ihtar et- olanlar da Wilhelminenberg'de 
mek veya doğrudan doğruya ki yurda gönderilirler. 
mahkemeye vermek, yahut la Müessesede bebeklere, kü
çocuğu ailenin elinden alarak çüklere ve büyük çocuklarn 
bir müesseseye yerleştirmek 1 mahsus olmak üzere üç kısrm 
salahiyetini haizdirler. Bunlar vardır. Civarda Karolinen ço
en az iki ayda bir defa her ço cuk hastahanesi olduğu için 

............................................ -........ haı~alanan veya ağız, diş has-
larla: talıkları olan çocuklar derhal 

- Yorganına göre ayağı'lı buraya sevkolunurlar. 
uzat, vatandaş! 1929 senesinde bu müesse-

Diye bir lavha asmalıydı- se tarafından 8108 çocuk tet-
lar... kik ve müşahede altına alın-

F abrikanın tüten bac'llı bir lll!ftır. 
reklamını büyücek bir sakız leb 1 10 - Merkezi çocuk yur-
lebisi ocağına benzetirsem tabi du (Zentralkinderbeim) : 
atsizliğime vermezsiniz.. 1908 - 10 senesinde aşağı 

Hele rakı ilanları pek zayif Avusturya eyaleti tarnfmdan 
idi... Böyle olur rakı ilanı.. inşa ettirilmit ve 1922 de Vi-

Meseli: Bir dişi arslandan yana şehrine intikal etmiıtir. 
süt sağıtr bir kız ... Altında bir Beş muazzam binadan ve müş 
rakı şişesi. .. Yahut, dört tane temilitından ibarettir. Evvelce 
sarhoş ellerinde rakı şişeleri zil gayri meşru çocukların toplan 
zurna geçiyorlar... dığı bir bina iken şimdi başka 

Rakı ilanı böyle olur.. maksatlara tahsis edilmiştir. 
Gelecek sene bu iş yapılır- Burada çocuklara mahsus 542 

ken bana sorsalar neler söyle- yatak vardır. Bu yataklardan 
rim, neler?! 130 u tenasüli hastalıklara tu 
Canım ne ehemmiyeti tulan çocuklara mahsustur. 

1 
11 - Wilhelminenberg'te-

var .• ki çocuk yurdu: 

Çay fiatı artmış.. Birisine Eski kontlardan birine ait 
söylediniz mi?. muazam bir saraydır. Etrafın. 

- Canım ayda yılda bir elli daki geniş korulukla beraber 
dirhem çay alacaksın da on iki 600,000 kilometre murabbaı 
buçuk kuruş fazla vereceksin, bir" saha işgal eder. New . york 
lafı mı olur?.. taki ( Vienna childern milk 

Lastik pahalılaşmış dediniz relief) müessese.i tarafından 
'? 

mı·.. satın alınarak şehir emanetine 
- Adam sende bir çift las hediye edilmiştir. 1917 denbe

tik alacağız, elli kuruş fazla ri hali faaliyettedir. Ve 250 
versen ne ol1;1r?... .. . yatağı vardır. Çocuk deruhte 

Makara fıatları yukselmış.. yurdundan gönderilen veya ebe 
-. A~an ya~u!. On ~u~uş- veyni tarafından getirilen ter

luk lıre .hır ay gıder .. On ıkı bu j biyesi müşkül, ruhi hastalı!: 
çuk yerme onbeş versen ne o- arazı gösteren yardıma muh
lur?.. . • .. .. 1 taç 7 - 14 yaşındaki çocuk-

Hepsı dogru ama, bu tun lar kabul olunur ( ~) .. Cins 
bu "canım lafı mı olur?,, D~i mezhep ve milliyet farkı aran~ 
ğimiz şeyler birleşip ay sonun maz. 
da birkaç yüz, yıl sonunda bir Burada çocuklar azami iki ay 
kaç bin kuruş ediyor.. kalabilirler. Bu esnada tıbbi 

Beni ürküten bu sene sonu bir müşahede altına alınd<kla
yekUnudur •.... Onun içindir ki; rı gibi ruhi ve içtimai noktai 
ufak tereffülerle mücadeleyi 
daha acil bir tedbir olarak gÖ- (.) Ancak istisna• ahvalde meme-

rüyorum. 
FELEK 

dek.ilerden altı yaşına kadar olanlar da 

kabul cdil~bılir. 

-Mi\liyet'in Edebi Romanı: 113 Hanımın süslü apartrmanı Ö· 
nüne geldiği zaman, Süheyla, 
yavaş, yalvarıcı bir seıle: 

- Ben yukarıya çıkmıya
yım, Nebil. 

Dedi. 
BAŞIDÖNÜKLER 

lbrahim NECMi 

Ahmet Nebil, acele acele 
izah etti: 

- Merak etmeyin, valde ha 
nım, bu hanımdan Nebahat Ha 
nmım nerede olduğunu öğren 
dim. Şimdi oraya gidiyorum. 
lntallah bir ıaatıe varmaz onu 
ıize getiririm. 

Kadınlar, şaıkm ıaıkın ba
krtblar. 

Ahmet Nebil, devam etti: 
- Şükllfe baa, sen valde 

hanını al, evine götür. Sen de 
bir yere ayrılma. Orada beni 
bekleyin. Ben gidip Nebahat 
Hanımı getireceğim. 

Hamiyyet Hanım, titrek 
sesle sordu: 

- Neredeymiı Nebahat? 
- Şişlide bir evde olacak. 

Şimdi oraya gidiyorum. 
Ahmet Nebil, daha fazla 

suale, cevaba vakit bırakmadı. 
Süheylayı kolundan çekerek 
merdivenlerden indi. ilk raıt 
geldikleri otomobile atladılar. 

. . . . . 
Şoför, bolca bahtıt vaadile 

- Neden? 
baıını yıldırım gibi sürüyordu. - Nihat llhami ile, yahut 
Beyazıt meydanını, Çakmakçı· Muhteşem Nihatle karşı karşı 
lar yokuşunu, köprüyü attılar. ya gelmek istemeDL 
Artık vakit geçti. Beyoğlunun Ahmet Nebil hatırladı: 
kalabalık caddesi yerine arka - Ha! Sahi... Nihat llhami 
sokaktan UÇarak Taksim bahçe yi mükemmel d'ovmüşsün. 
si önüne çıktılar. - Ne yapayım? Mahvoldu-

lkiıi de susuyorlardı: Ah- ğumu görünce .. 
met Nebilin beyninin içinde - Pek ala ettin. Sen otur. 
dehıetli bir fırtına vard<. Oto- Ben çıkayım. 
mobilin bu tiddetli sür'ati bi- Ahmet Nebil, otomobilin ka 
le o fırtınayı dindiremiyordu. pısını açtı, iniyordu. 
Bir saniye içinde yetiımek, aev Süheyla, tekrar kolundan 
eliğine kast yapan bu alçaklar tuttu. Çok yav&f bir uele fı
güruhunun ortaama bir yıldı- sıldadı: 
rım gibi dütmek istiyordu. -Ne yapacaksın orada? 

Ne yapacaktı? O da bilmi- - Bırak beni! Ben biliyo-
yordu. Sarih, belli hiç bir kara- rum yapacağımı! 
rı yoktu. Yalnız zihninde tek - ihtiyatlı ol, Nebil. Soğuk 
bir meksat dolaııyordu: kanlı davran! 

- Nebahati kurtarmak! - Peki, peki ..• 
Nasıl? Ne vasıta ile? Bilmi- Ahmet Nebil, otomobilin 

yordu. Fakat karan kat'iydi: kapısını itti. Şoföre: 
- Nasıl olursa olıun! Ne - Bekle ! 

vasıtayla olursa olsun! Diyerek apartımanın zilini 
Yanı batında titreye, titre. YUrdu. 

ye hıçkıran Süheyliya ha.km•· Her zaman geç vakit geliş-
yordu bile.. lere alıımıt olan kapıcı, raha-

nazardan da hususi bir müıa
hedeye tabidirler. Ruhi müşa· 
bedeler ve tecripler ferdi ruhi
yatçı Prf. A. Adler ile psikoana 
!izci Prf. S. Freud'un esasları 
dairesinde yapılır. Bu suretle 
çocukların istikbal ve mukadde 
ratı hakkında hükümler veri
lir; ruhi noksanları, bunlara 
kartı alınacak tedbirler te11bit 
olunur. icabında ittihazı lazım 
gelen tedbirler tavsiye oluna 
rak ailelerine iade edilirler. 

Çocuklar hususi muallimler 
den ders görürler. Becerebile
cekleri işleri bizzat yaparlar 
(Mutfakta yardım, yatak dü
zeltmek, sofra kurma gibi) • 
Ayni zamanda diılere çok iti
na edilir. Bunun için müessese 
de tam vesaitli bir diş muaye
ne ve teda vihılnesi vardır. Sine 
:ına ve konferans salonu ile, 
elitleri atölyesi ve kukla tiyat 
rosu bu anormal, daha doğru
su şüpheli kütlenin aideli ve 
eğlenceli saatler geçirtmesine 
hizmet eder. 

Müesseseye gelen çoculdar 
otuzar kişilik guruplara ayrı· 
lırlar. Her gurupun ayrı b:r da 
iresi ve mürebbileri vardır. 

Burada dördü erkek çocuk
lara, ikisi kızlara ma uus ol
mak üzere altı gurup, 27 mü
rebbi ve 23 memur ve ha,~eıne 
vardır. Her sene bin kad " ço 
cuk bu müesseseye giri_> çı· 

· kar. 
12 - T eı·biye ve islah · ::ıües 

sesderi (Erziehungsa ;tal. 
ten) : 

Mecburi tahsıl çağır.da bu· 
lunan Viyana'nın yerlisi ve 
terbiyeye muhtac çocuklar için 
dir. Bunlar ihtimama ihtiyaç 
gösterten bir sebeple muhitle
rinden uzaklaştırılmaları . lazım 
gelen çocuklardır. Meseli aile 
si ahlaksızlıkla ve ayyaşlıkla 
tanılmış, çok genç yaşta ahlak 
sızhğa başlamış çocuklar bura 
!ara sevkolunurlar. Müessese
ler leylidir. Ve bütün masrafı 
Viyanr.. şehrine aittir. Maama 
fih ebeveynin iktidarı nisbetin 
de kısmi veya tamam! bir üc
ret te alınmaktadır. 

Viyana'da dört terbiye ve 
islah mü sseseaı vardır: 

A) Klosterneuburg'taki kız 
lara mahsustur. Yüz elli tale
besi varc4r. 14 yaşına kadar 
terbiyesinde müşkilat göste
ren, yahut kendini muhafaza e 
demiyen, ~ahut ta kimse3iz o-
lan kızlar burada hususi bir 
ihtimam ve nezaret altında 
resmt ilkmektep programını 
ikmal ederler ve ailelerine iade 
olunurlar. Aocak kimsesi ol
mıyan veya mektebi ikmal et
tikten sonra hariçte bir yere 
yerleşemiyenler 18 yaşına ka
du müessesede kalarak mut
fak ve ev itleri, dikiş ve biçki 
öğrenirler. Bu kimsesiz kızla
rı, arzu eden bir aile, muay
yen taahhütler altında manevi 
evlat olarak ta alabilirler. 

B) Döbling'teki; oı-la mek
tebe giden erkek çocuklarla 
delikanlılar içindir. Altmış ka
dar talebesi vardır. 

C) Weinzierl'deki müesse
se; muhiti d ijiştirilmesi zaru
ri olan sahipsiz kız'ar, yahut 
bedeni zaafkrı dolayısile kır
larda yaşaması icap eden kız
lar içindir. 130 talebesi var-

Delikanlı, büyük demir k;ı.. 
pıyı iterek içeriye gil'di. Mer
divenleri üçer, üçer athyarak 
Muhteşem Nihat Hanımın da
iresi kapısına geldi. Zıli acı a
cı vurdu. 

Kapıyı açan, V uiliki idi. 
Delikanlıyı görünce tatlı tatlı, 
gevrek gevre!< gülümsedi: 

- Buyurunuz, efendim! 
- Kimler var içeride? 
- Kinue yok, efendim. Bi-

zim bey yatmiı;, hasta olm'..ls ... 
Biliyorsunuz belkim Süheyla 
Hanım dayak atmiş bizim bey
de .. 

- Biliyorum. Hanımefendi'! 
- Yok hurda efendim, git-

miı Semiha Hanuınd:ı .. 
- Ha! Semiha Hanımlarda 

demek? 
- Evet, efendim. 
- Peki.. ., 
Dönüyordu. Birden bire ak-

lına birtey geldi: 
- Vasiliki! 
- Buyurun, efendim. 
- Hanımefendi oraya yal-

nız mı gitti ? 
- Hayır. Şeyda Bey, Ke

mal Reha Bey, barabar gitmiş .. 
- Bir kız da var mıydr? 
- Yok.. Kadın yokmus e-

fendim. 
- Gerçek mi? 

• 
INEMALA 

dır. Bunlardan mecburi tahsil 
çağında olanlar o civardaki ilk 
mekteplere giderler. Kimsesiz
ler ve it bulamıyanlar 18 yaıı 
na kadar burada kalarak mut
fak, ev, çamaşır, dikit ve bah· 
çe itleri öğrenirler. ı----M A J f K S İ NE M A S f 

D) Eggenburg'taki müesse 
seye gelince; burada da sahip- Bugün 2.30 matinesinden iti.haren 
siz, kendini idare edemediği Fransızça sözlü büyük ıkomedi 
için sukuta meyyal ve terbiye- Hanım Sinema Ylldızı Oluy 
si müşkül, atisi karanlık çocuk MARGUERlTE MORENO ve MOUSSİA taraf 
!ar kabul olunur. Müessese ve SERSERİ CAMBAZ 
350 kitiliktir. Buraya evvele-
mirde Viyana hudutları dahi- MİLTON SİLS- DOUGLAS FAİRBANKS J 
!indeki çocuklar alınrrsa da, BETTY COMPSON - DROTHY MACKAİLL-
yer müsait olduğu takdirde, MAURİCE'in ibdaı sözlü ve şarkılı film. 
diğer eyaletlerden ve hatta -•••••••••••••••• 
ecnebi memleketlerden gönde- Önümüzdeki Çarşamba alcşamı 
ı·ilen çocuklar da kabul olu- NOEL VE YİLBAŞİ MÜNASEBETİLE 

nurTeşkilatı: 8 sınıflı bir ilk ELHAMRA SJNEMASI 
mektep. Tedrisat resmi pro- 1 H 1 LI d' 
grama göre yapılır. Bundan aro ov un 
başka mu'htelif san'at öğren· 
me kısımlarr vardır: Terzilik, • 
kunduracılık, demircilik, ma- / bu sene görülecek yeğane sözlü filmi 

rangozluk, bo)acılık, kasaplık, E v E L AA L 
ekmekçilik, bahçıvanlık ve çift A 
çilik. Bu kısımlara devam e-
denler ikmal mektepleri pro
gramlarına uygun olarak ders 
ler de görürler ki bu tahsil 
ilkmektep tahsilinin fevkinde

takdim edecektir. İki saatHk kahkaha. 

--======~-===--- ' Bugün akşam lı!Jnbul 
dir. 

Mektebi bitirenler hariçte 
bir işe yerleştirilirler veya hu
susi surette ekmeklerini kazan 
maya başlarlar. 

Viyana: Muallim 
Kemal KAYA 

Teşekkür 
Hemşiremin otomob'lde u

nuttuğu çantasının içindeki pa 
r:ıları pek kısa bir zamanda 
.:::ıeydana çıkaran seyrüsefer 
.nerkezi başmemuru Ömer mu 
avinlerden lsmail Hakkı, Refet 
ve memurlardan Fevzi ve Tak 
sim merkezi komiseri Mehmet [ 
Emin Beyefendilere aleni te
şekkürlerimi~ .iblağına mubte· ı 
rem gazetenızın tavassutunu 
rica eylerim efendim. 

Milli Reassurans Türk 
Anonim şirketi 
Memurlarından 

Reıat 

Muhte~em 'bir mizansen, 
sen ve çok mühiç bir film 

IEf Ol 
Ml~ERlLlBI 
ALBERT PREJEAN 

Nişan merasuru ve 

saat 21,30 da Şehir'fı" 

:1!{~
0

~rde 1111111 

Yazan : Fodor 1 
Llszlo. 
Tercüme eden ; 11 

Hazım ve N. 
Kemal. 
Tenzilatlı halk geeesi. 

I Yakında: ONLAR ER 
RADINA. 

1 Altı yaşından aşağı 
cuklar tiyatroya kab 
mezler. 

ÜSKÜDAR HALE 
SİNEMA 

Sumru 
Pola Negri . İlaveten: 

cera. 

!il!!! 

Fransız Tiyatros 
RAŞİT RİZA VE 

ARKADA 
Baytar Mehmet Ali Beyofendi- MARY GLORY ı 

nin kerimdleri ve Doktor Osman tarafından 

Şerafettin Beyin hem ireleri Mich- ı :.-1r::•ıııiıııııııııi•ıılıı•m•mL 

Bu akşam 

Acemi Çaylakl 
Komedi 3 perde 

Nakleden Hüseyin S 
Fiatlar: 40,75,100,150. 

400, 500. 

gan darülfünunundan mezun Fah- MiLLi 1KT1SA T 
rünnisa Hanımefendiyle Ankara , BANKASI 
Elektrik Şirketi müdür muavini Tasfiye memurluğundan: 
Mühendis Süleyman Fikri Beyin 
nişanlanma merasımı geçen ,cuma Mi.lli İktisat Bankasının vaziyeti 
günü tes'it edilmiştir. C,,nç nişan- umumiyesite 931 senesi hesabatının 
lılara payansız saadetler temenni tetkiki ve muktazi kararların ita5ı 
ederiz. için hissedarlar heyeti umumiyesi 

MÜESSİF BİR ZİYA 
İstanbul maruf halı tüccarların 

dan Kayseri e:;rafından İmam zade 
Raşit Bey üç aydanberi müptela 
olduğu hastalıktan şifayap olamıya

rak dünkü cumartesi günü öğleden 
sonra irtihali dari beka etmişlerdir. 
Cenazeleri bugün K.adıköyünde llfo 
da -caddesindeki köşkk:rinden kal
dırılarak Karacaahmet mezarlığın

da ihzar edilen mabereye defnedi
lecektir. İstanbutda ve Kayseride 
oLduğu gibi her yerde herkese ha
yu.perverliği ve temiz kalpliliği i
le kendisini sevdirmiş ve iştihar 

etıni~ alan mümailcyhi•;ı vefatı cid
den büyük bir zıyaılır. 

- Peki öyle i e .. 
Ahmet Nebil, sert bir hare 

ketle merdi. enlerden indi. 
- Burada yoklar.. Semiha 

Nazın: Hanımdaymıslar ... Evi
ni biliyor musun? 

- Bilirim. 
- Tarif et şoföre... Oraya 

gi.:el'm, 
Geç n her d:ı '<i\a delikanlı

ya bir asır gibi geliyordu. 
S 'ıheyla şdöre yolu anlat· 

tı. Otcr.1:l'Jil tekrar yola dü
züldü. 

- Kims:: yn'= .ıydu evde? 
- Nihat lll·~ .. 1i, senden ye-

diği dayaktan ha: Lı dütmü§, 
yatıyormuş. Muhteşem Nihat 
Hanım, Şeyda Kamil ve Kemal 
Reha Bey!erle birlikte Semiha 
Nazmi Hanıma gitmiş. 

- Demek oradadırlar? 
- Öyle olacak! 
Otomobil, Süheylanın apar· 

bmanı önünden geçiyordu. 
Genç kadın, mahzun mahzun 
kendi dairesine baktı. 

- Işık var. 
Diye söylendi. 
Ahmet Nebil, hayretle Sü

heylaya baktı : 
- Sahi, sen evden nasıl çık 

tın? 
Sühcylô. içini çekti : 

- Kocam beni kovdu. 

18-1-932 tarihinde badelzeval saat 
15 te İstanbul M ıntakası Ticaret 
Müdürlüğünde adiycn toplanacak
tır. 

La.aka! yirmi hisseye malik hi5-
sedar.Jarrn yevmü içtimadan on gün 
mukaddem Esnaf Bankasına mü
racaatla kendilerini kaydetti.nnederi 
ilin olunur. 

RUZNAME: 
1) Tasfiye memurlarınrn raporu, 
2) Murakıp raporu, 
3~ Bilanço ve karu zarar hesaba

tr.1ın tetkiki 
4) MurakLp ve tasfiye memurla

rrnın ibrası. 

5) Tasfiye memuru ve murakıp 
intihabı ve iicretlerinin tayini. 

- Hem de kapıyı üstüme 
kapadı; beni eve almadı. 

-Ya? 
- Evet. Mahkemeye gide-

cek, boşanma davası açacak • 
- Sahi, söylüyordun! 
Fazla söze vakit yoktu. O

tomobil şimdi Y azrcı zadenin 
apartnnanı önünde durmuştu. 

Süheyla pencerelere baktı: 
- Tuhaf şey! Semihanın 

salonunda •tık yok! 
Ahmet Nebil hırsla davran

dı: 
- Burada da mı yoklar aca

ba? 
Delikanlı indi. Süheyla, 

- Dur, ben de geleyim. 
Sen Semihanın hizmetçisini ta 
nımazsın, sana söylemez. 

Dedi. 
- Mersi. 
Ahmet Nebil, genç kadını 

elinden tutarak indirdi . 
. . 

Zilin vurulması üzerine içe
ride yavaş yavaş .a-elen bir ayak 
sesi tıpırtısı duyuldu. Kapının 
arkasına kadar gelen ayaklar 
orada durakladı: 

Kimdir o? 
- Marika ... Benim ... Sühey

la Hanım! .... 
Hizmetçi kızın rahat bir ne

fes aldığı belli oldu Kapı açıl-

Yarın Akşam saat 21. 

Fransız Tiyatros 
Meşhur mugan.niy 

El Vira de Hid 
ta.rafından yeğane bi:r kon 
lecektir. P.roğram, büyük 
la ispanyol, f ransız ve y 

!ardan mürekkepti 

Önümüzdeki 23 Kanun 
Çarşamba akşamı saat 2 

Fransız Tiyatros 
ATİNANIN MİLLi O 

TRUPU'nun 
ilk temsili olarak Verdinin 

bur f'lheıoeri 
LA TRAVIAT 

Noel münaııebeti!e cuma, c 
ve pazar günleri saat 16 

matine 

- Buyurunuz efen 
bizim hanum yok. .• 

Ahmet Nebilin bu 
!erden adeta başı dönü 

Süheyla, hiç boz 
sordu : 

- Nasıl yok? Nerey 
!er ? 

Marika, arkasına do 
tı; sesini alçalttı : 

- Siz değil yaba 
akşam Bedri Suat Bey 
hanumlan berabar ye 
misler, içmişler.. So 
gelmis.. Çok sıkılmıs 
Söylemis hanuma: "Ha 
din buradan simdi .... ,, 

Sonra hanumefendi, 
!erilen gitınisler .. Kalib 
ruke Hanwnun evindey 

Marikarun kırık dö!cü 
si işi anlatıyordu. Piy 
iflas darbc;ainin aki&!eri 
evleri sarımı9tı. Kadınla: 
ras ve intikam ateşile y 
ortaya abhrken, erkekle. 
dıkları musibetin acrsile 
rma saldrnyorlardı. 

Doktor Mukbil Nedi 
heylayı kovmuf, Y azıc 
de karısınr hiç olmazsa 
cesini ba9ka yerde yaı 
mecbur etmişti. 

Süheyla Marikaya le! 
ederek döndü. 
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Tarihi Tefrika : 6 

Sabatay Zevi ! 
Naklede11 : R.N. 

Sabatay yakışıklı, siyah gözlü, 
endamı mütenasip bir gençti 

Hatta rivayete göre vücudünden latif bir 
koku bile intiıar edermiı 

Diğerleri üzerinde böyle 
faik ve hakim bir rol oynamak 
Sabatay'ın malik olduğu kuv
vet yalnız zeki ve fikrinin kuv 
Yetinden ibaret değildi. Onda 
baıka bir cazibe vardı ki bü
tün ıahsiyetini kaplayan bu ca 
zibe sayesinde diğerlerinin ita
at ve inkiyadını temin edebili. 
Yordu. Bu tesir ve nüfuz, se
neler geçtikçe ekailmemiı, art
ıtıııtır . 

Dostlarının da, düşmanları
nın da birleştikleri bir nokta: 
Sabatay yakıtıklı bir gençti. 
Çukur siyah gözleri, endamı
nın tenasübü kendisini sevdiri 
Yordu. Hatti. rivayete göre vü 
cudünden latif bir koku bile 
intişar edermiı.. Kendi kendi-
ne ibadet ve riyazetle geçen 
saatlerden sonra onu görenler: 

- lıte, derlermiş, bu dünya 
n~n fevkinde bir aleme ın;nsup 
bır mahluk gibi yüzü parlıyor! 

O zaman yapılmıı resim-
lerden anlaşıldığına göre Saba 
lay'ın gözleri ve ağzı müstes
na derecede genit ve canlı imiı. 

Sabatay hülya aleminde ya 
§ayan bir gençten mi ibaretti?. 
Bu suale hemen tasdik cevabı 
Verilemez. Çünkü Sabatay'm 
Inacerasından anlaşılan tudur 
ki kendisinin yaptığı itler yal
nız hülya ile yaşayan bir ada
ltıın karışık harekatından iba
ret değildir. Bilakis onun işle
rinde vuzuh, kat'iyy ve ma
na göze çarpmaktadır. 

lsrail oğulları bir zamanlar 
çöllerde, ıssız ovalarda oradan 
oraya muhaceret ederken bile 
gündüzün mihnet ve me,akka
tini geceleyin yıldızların altın
da unutmağı bilir bir kavimdi. 
Geceleyin gözlerini gök yüzü
ne dikerek yıldızlan temaıa &
de ede kendilerini bu dünyadan 
baıka bir aleme geçmif, mes'ut 
Ve müteselli bulurlardı. 

Sabatay da ecdadının ru
hundaki bu iı'htiyacı hissediyor 
du. ibadet ile meşgul ve ya
hut yalnız olmadığı zamanlar 
geceleyin dolaşarak tenha bir 
Yerden gök yüzünü temaşaya 
dalar, o zaman düşünce ve duy 
gularındaki manayı daha iyi 
anlar ve anlatırdı. 

Sabatay bakında babası ne 
düşünüyordu!. Oğullarının en 
büyüğünü bu yolda yetiıtirdi
ğinden dolayı büyük bir sevap 
kazandığına itikat ederek bu
nun pek büyük bir mükafatını 
elde edeceği kanaatindeydi. 

Siyasi ve iktısadi v . ziget: 
Venedik harbi 

O zamanlar, Osmanlı im
r>aratorluğu dahilindeki vazi
Y€t te ~ryanı dikkattir. Padi
'ahlar değişiyor, karışıklıklar 
çıkıyor, paşalar, vezirler biribi
tin; takip ediyodu. 

Sultan İbrahim tahta çıkar 
Çıkmaz ilk işi büyük Venedik 
cümhuriyetine harp ilan etmek 
olmuttu. 

O zamanlar lstanbul ile 
Selanik Osmanlı imparatorlu
iiunun iki büyük merkezi sayı
lıyordu. Fakat Venedik ile 
harp çıkınca o zamana kadar 
kullanılan ticaret yolu kesil
ıni§ oldu. lngiliz, Fransız, F e
lf!menk ve ltalyan tacirlerin 
ekseriyeti padişah ile Vendik 1 cümhuriyeti arasındaki harbin 
kendi işlerini alt üst etmesin
den korkarak ticaretlerini lz
tnire nakletmişlerdi. 

Bu vaziyet lzmir için pek 
büyük bir değişikliğe yol açtı. 
Bilhassa İzmirdeki yabudiler 
için ..• Çünkü İzmir yahudileri 
bu vaziyetten yep yeni bir de
vir açmıt oluyordu. 

Eskiden lzmirde yerleşmit 
olarak az yahudi bulunuyordu. 
Bunların hali de Sabatay'ın ba 
bası tavukçu Mordehay Zevi
ııin halinden daha iyi değildi. 
lialbuki yeni harp vaziyeti çı
kınca Şarkın ticareti İzmirde 
toplanmış oluyor ve bu tica
t~in itlemesi için de çalıtabi-

lecek adama ihtiyaç görülüyor 
du. Senede üç dört defa Hindis 
tandan,İrandan, Ermeniıstan ve 
diğer yerlerden gelen kervan· 
lar geldikleri yerlerin ipek, ba
harat deri ve saire gibi mahsul 
!erini, emtiasını getirirdi. 

lzmirde ticaret böyle genit
lik peyda eder etmez muhtelif 
tacirlerle yerliler arasında ter
cümanlık edecek adamlara lü ' 
zum görüldü. . 

Bu sayede Sabatay'ın baba- 1 
sı Mordehay Zevi de iyi bir iş 
bulmuş oldu. Büyük bir lngi
liz ticarethanesi Mordebay'ı 
kendi mümessili olarak intihap 
etti. Bu suretle tavukçu Morde 
bay az zaman içinde zengin ol
du, artık herkesten hürmet ve 
itibar görmeğe başladı. Talib 
admacağızı nihayet gelip bul- I 
muştu! .. 

Fakat ıunu da söylemeli ki, 
servet ve refah Mordehay'ı hiç 
şatırtmadı. Eski fakir tavukçu : 
Mordebay ne kadar dindar ise 

1 timdi böyle birden bire refah 
1 

ve rahata nail olan Mordehay 
da o kadar dindar bir adamdı. 1 

Sabatay'ı okuyup yazdırmak 
ve onu böyle tahsil görmüş bi .. 
genç haline getirmek için çalıt 
tığmın manevi mükafatını gör 
düğüne kani olan Mordebay 
Zevi gitgide daha zengin olu
yordu. 

Mordehay Zevi için iktısadi 
ve siyasi terait diye düşünül&
cek bir şey yoktu. Onun itika
dınca her iyilik bir iyiliğin mu 
kabili, bata gelen musibetin de 
bir fenalığm cezasından batka 
bir şey değildir. 

Babasının zengin olması, 
böyle büyük bir itibar kazan
ması Sabatay için de az faideli 
olmamıştır. Çünkü kaç zaman 
dan beri kazandığı mevki1 tim
di zengin bir adamın en sevgili 
oğlu olması hasebile maddi 
bir surette de kuvvet bulmut 
oluyordu. Sabatay'ın kendi nef 
sine olan itimadı böylelikle bir 
kat daha arttı. 

Şimdiye kadar elde yaptık
larını gözden geçirdiği zaman 
her halde bazı muvaffakıyetler 
elde ettiğini görüyordu. Saba
tay'in manevi muvaffakıyetleri 
ne inananlar çok olduğu için 
cemaat içinde git gide hakkın
da artan itimat ve emniyeti 
daha kuvvetlendirmekten geri 
kalmıyordu. 

Fakat Sabatay kendisini 
artık git gide halktan uzaklaş 
tırmağı daha muvafık buluyor 
du. Eskiden denize giderek 
riyazet yapmak için yıkatın"· 
ken yanına bazı yakın taraftar 
!arını da alır, ruhun her tür
lü dünyevi heveslerden temiz
lenmesini ihtar manasında bir 
timsal olan bu yıkanma meTa
simini batkalarile birlikte ifa 
ederdi. Fakat Sabatay kendi 
ehemmiyetinin git gide arttıiiı 
nı gördükten sonra bunu me
netti. Onunla birlikte kimse 
yıkanmak için denize gidemi
yordu. Kendini her vakitkin
den ziyade yalnız kalmağa 
muhtaç görüyordu. Bu suret
le yalnız kendi ruhile konu9a
cağına, haricin tesirlerinden 
bir kat daha kendini kurtar
mıt olacağına hükmediyordu. 

Sabatay şimdiye kadar ce
maatinden pek çok kimselere 
kuvvet ve teselli vermiş, yüz
lerce kimseler üzerinde bu te
sirini icra ederek onların mane 
v~yatını takviye etmitti. Onun 
kazandığı asil ehemmiyet bu 
idi. Fakat Sabatay kendi ken
dine yatamak, kalabalıktan ve 
halk ile temastan uzaklaşarak 
ruhunu dinlemek ihtiyacına 
kapıldıktan sonra pek İyi. fark 
etti ki şimdiye kadar elde etti 
ği muvaffakıyetler, asri var
mak istedeği gayeye göre he
nüz bir başlangıçtan başka bir 
ıey değildir! .. Gaye daha pek 
uzaktı. 

(Devamı var) 
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Sinema artisti olmak 
için neler lazım? 

•••••••• 
Tesadüfler ve figüranlar 

-3-

1 Canlı 
Sinema ---Amerikan gazeteleri

ne göre sesli ı 

film de iflas ediyor 
Hollyvood'da çıkan bir gazete

nin verdiği maJümata göre, sinema 
d 1 d aleminde pek yakında büyük bir ta Sinema aleminde yıldızlar hakkın yeni yeni yıl ız ar keıfettiği en er havvüle şahit olacağız.. Çünkü 

da biribirine muhalif iki cereyan nadırattandır. 
d 1 "Canlı film., diyebileceğimiz yeni vardır. Tiyatrodan sinemaya gelen liıraz parası ve çok istida ı o an bir ibtiraın ıon tecrübeleri muvaf-

artistlerde en ziyade §İk&yet edilen bir kız üç sene teğanniye, danaa, te fakiyetle yapdmrştır. Bu yeni tarz 
§ey, talaffuz kuıurlandır. Fakaf letfuza, spora, vucuaunun hatlarını sinemanın diğerlerinden farla ve 
buna mukabil tam vaktinde it baıı- düzetbnege uğraşım. C,:unkü bumar fevkaladeliği, reıimlerinin anı ve 
na geliıleri, rollerini daha kolay öğ ancak ugra§makıa ve çaı.ımakıa el tulü olduğu kadar " derinliği " de 
renmek istidatları, makyaj ve gri- de edilen §eyterdir. vnuan sonrada bulunmasıdır. yani bu yeni tarz fi 
majlan, ıoğukkanlrlıkları methü se bir sahne vazn onu gorsun. Tesadü- imde oynıyan eşbaı " kabarık ~ gÖ 
na edilir. ten mi?? Hayırı? rünınektedir. Şimdiki filmler düz 

Sesli sinemada iyi bir artist ol- Ya bir çayua beraber bulunmak, bir resimden ibarettir. Derinlik se 
mak için evvela lisana bakim olmak yahut apartıman komşuıu olmak, . 

yahut tenis aahasında tanışmak, hu 
1 tasa bu hazrrlantnl§ kızı sahne vazo 

ile tanıştıracak bu kanılden yakıaı 
trrıcı tırsatlar mevcut olmalıdır. 

Onun iiçn Amerika' da bu fwsat
ları ihzar için tam manasile Ameri
kanvari bir t<kil bulunmuıtur. Me-

1 seli bir kapıcının kızı sinema yıldı .. 
zı olmak ıs ti yor. gSze kestıriloimi, 
bir §İrket bu k:za tuvaletlerini alı-

1 yor, alacaiı dersle in parasını veri
yor. Fak1t bu k>z bıt;.nare nrtiıt ol 

zilmiuor. 

Bu yeni ihtiraın sesli filmden zi 
ya l e sinema alemini değiıtireceği 

iddia edilmektedir. 

Sonra "canlı ıinema,, nın beyaz 
perdeye de ihtiyacı yoktur. 

Bir kaç senedenberi gizli gizli ça 
hıan muhteri, nihayet İstediğini el 
de etmeğe muvaffak olmuştur. Ge 
çen haftalar •tkiz büyük stüdyo 

dumu, evvelce aldıJı paralcın fa.izle müdirini evine davet etmiş ve bah
rile ödemek ve yahut ifıaı etmek çesinde yen.i ibtiraını davetlilerine 
mecburiyetindedir. göstermiştir. Bahçede ne sahne, ne 

Sonra arkadaşlık ve yahut aşk beyaz perde yoktu. Ortalık karar 
gibi sebepler vardır ki, terazinin ke mağa başlayınca, muhteri filmi çe
fesinde gayet ağır basarlar. vinneğe başlamııtrr. Orada hazır 

Hatrrlatalnn ki, Fransız yıldızı 
tal bulunan film mütehaasıslan gözle Marcelle Chan " Kıralıçenin ger- . . 

danlığı,, ru çevirn1ek için, kocası M. rıne ınanamamıtlardır. Zira film 
Jepperson Cobn filmi finanse etmit gösterilirken, bahçenin ortasında 

1 ti. Faakt Marcelle güzeldi, sesi en- 1 konutan, hareket eden hayali eıhas 
festi, müstesna bir komediyendi. peyda olmuştur. Canlı insanlardan 
Öyle iken bile kocası.un azim mas- farkıolnuyan bu hayali eşhas seyir 

•/ • f rafı sayesnide bugün bir yıldız ola- · · d · · b Renee Beryl L ntransıgeant gaze- b"l . ti. B .. d k .
1 

d cilerin üzcnn e denn bır tesir ırak 
. 1 mıı r. u yuz en ocası ı e e F 

1 
1 

tesinde çalışıyordu. Merdıvende bozuımuı ve ayrrl11l'4trr, orası bat- mııtır. imi "Örenler, karı• arında 
bir tesadöfle artist oldu. ka.. cidden berba, • insanlar gör-
. . .. elaffu t k Avrupa'da genç ve güzel kızlara müı gibi olduklarını söylüyorlar. 

ve kelunelerr guzel t z e m~ ı "sinema artisti aolmak iıter misi-
l• d L" sa deyip geçmemelı • ":zrm. O:· ı n. . lmil j 1 niz?., Deyipte fuhuşta k:ıllanmak 
Şımdı aınema artııtlerı beyne e , .. B A , 

l b"lm k · · d.. be liaan öğren- uzere uenuı yrea te sermaye ta .. 
o akı e bıçı.n t?rdt f kalmışlardır İ şıyan tık beyler çoktur. 
me mec urıye rn e · S A ·k 'd .. • ı h 
S. arti" ti" ... Hollyvood'u onra men a a slu<iyo ar er 
ınema s evveıa · f" .. --'- b b • kaveleleri.ni dü- çeııt ıguranı.arını emen emen an ve oranm zengın mu . . . ec1· 1 Kı 
·· ·· H il d da iıe İngilizce gaıe etmıı vazıyett ır er. z ve 

kıunuyorl · oAyveoorikanlattırrlmıt İn· erkek figüranlar evlerinde rahat ra 
onuıu ur, m j h 1 ah k d' . 1 . 
!ı!_ at oturur ar. y ut en ı ıı enne 

gD>Zce.. ' baka 1 B' f"I d ~ k d .. "Taliffuz,, u öğreten yerler de . . r ar. ır ı m . e ege.- en ı~ı!'e 
konservatuvarlardır ve her isteyen ihtıyaç varaa, o zaman davet edılır
de konservatuvarlara giremez. Sine ler. ' u . 
mada trajedi para etmiyor. Daima . paha sonra acen~elcre ~ukayyıt 1 
lwmedi! Gayet hafif ve selis oyna- figuranlar vardır. Eger studyo k·n 
mak ıuretile komedi! 

Yalnız tallffuz mu? bir de {ar
kı söylemek lazım! Şarkı için dedi- , 
ğimiz gibi yüksek sese ihtiyaç yok
tur. Yalnız ahenktar ve tınneti ye
rinde ıes lazımdır. 

Farzediniz ki, talaffuzunuz da 
iyi, sesiniz de mikroya uygun ıele· 
cek tekilde ahenktar ve tinnetli! 
Bütün bunlar kafi mi zannediyor
ıunuz? Ne büyük bata! Şimdi de 1 
danıecleceksiniz. 

Sinema için dana bilmek liiDm
clır. Danı deyince, bizim iki üç ay
da öjirendlfimiz basit tango ve 
folutrotlar aklınıza gelmiyor t:ıbii! 
Bu danı müthlt bir §eydir. 

T <"k veya grup halinde danr, 
kliıik figürler ve akrobatlıklar ke
miklerin.izi l&ıtiğe çevirmek ıa:ı:m.. 
dır. Bunun İçin danı derslen, gün
de iki saat devam eden jimnaıtik 

Yen; ihtiraı himaye jç:in §İmdi

ye kadar yirmi berat alınmııtrr. Söy 
lenildiğine göre, bu ihtiraı işletmek 

için yirmi milyon dolarlık Oir şir
ket teşekkül etmek üzeredir. 

Sinema Haberleri 

• Müstakbel bir fi.im 8mili olan 
Sao Rorb hesabına film çeviren Cla 
ra Bov her filmi için dört milyon 
frank almaktadır. 

* Londra'daki Tarih cemiyeti, si
nemanın çocuklara tarih öğretecek 
en müessir bir kuvvet olduğu kana. 
atindedir. 

* Biritish lntetrnational Pictuı·ı 
yamyamların hayatını filme almak 
için Afrik'aya 500 artiıt göndenne
ğe karar vermiştir. 

* "Mustafa Hayat Yolu., ismin
de olan bu ilk •Özlü Ruı filmi Ceci
le B. de Mille' e gÖaterilmittir. Ame 
rikalı rejisör bu tabeıere hayran ol
muı ve bu tek film için Amerika'cla 
20 tane makale yazmııtrr. 

Ekk tarafından sahneye 
ilk sesli Ruı filminde 80,000 
oynamııtır. 

konan 
çocuk 

Şuradan, buradan! 

derslerine clönmÜjtÜr. Bu dersler "Hayatta mes"ut olma}< için üç 
karnınrzr yok eder, gözlerinizi clön- 1 

• • • • • l " md '"l · b · hh 

Marie Dresler'ı"n fikri: 

diirür, kalbinize durgunluk verir. Kocasr müthış pars sa~fettıgı ıçı.. §Brt azr rr: yı ır sr at sakin 
fakat daha durunuz! Yalnız bun Marce//e Chantal "Kralıçanrn ger- bir mizsc ve sevmesini bilmek,. 

lar da kafi değildir. Bir defr. iyi danlrğı" nı çevirmişti. Kolay mr dersiniz? Şart olurda 
yü~e;ini, .kür_ek ç~loneıin.i de bile- di elindeki figüranlar haricinde fi- kolay olur mu? 
ceksınız. }undı : -- tıst~eı:den ta}'~ra- güran iaterse, acenteye müracaat * * * 
re kullanmalarını da ıatıyorlar. eder 
.. R~jisö~ e'?.~tti, mi, _ka~~ ,otomo- Görülüyor kı, mü§kill;,. ne kadar Esatirde biribirinden güzel üç 

bılı. bat donduı·ucu bır sur atle ~~ çok! Fakat istisnalar da olmryor de aliheden birini intihap etmek müm 
çetın dalgalarda uçuracaksınız. Bu- ğil 1 Bunlard biri Fanny Cla . kün olmamış. 
tün bunlar da aylar ~~~en, hay- öteİ.i de Re':ee Beryl'dir. Ren: ]oseph von Sternberg bu mese-
lı PU:a s'.'"ebnede.n .0rr~nılmez. Beryl "Mamzel Nituş., den ıonra leyi de ha/Jetti: 
. Ş•.ı;n~ı bu tetkıkin ıl~ kı~mının bir çok sikeçler çevirdi. lntranıi- "Ho//vood'un altı güzel yı/dı-

bır hulassarnı ya.p~rm: Bır ıınem~ geant gazetesinde katibe idi. Bir zrndan beyaz perdede en güzel o
Y!ldızı ~.ımaı.:. .'çı?o gençle~, hatta gün merdivenlerde sahne vazn Ed- lam hangisidir? 
bır te~~~ fıl?'~ bile.. çevrr~':den mond Greville kendisine tesadüf Von Sternberg bu suale şu ce-
evv~~, omur~erırun .. '!ç ıeneaıru ve etti. Bu çok aarııın ve çok narin kı vabı veriyor: 
bu uç senelık mesaııyı dolduracak zı açık bir film için müsait g"' dü Başta Mat/ene Dietrich, sonr~ 
parayı gözden çıkannal~dırlar. 1 v; angaje etti. Çok zeki bir kız :'lan srrasıyla Greta Garbo, Lily Dami-
. Fakat he. rk.ea buftteraıt altında mı Rene·e derhal kendini gösterdı" ve sı· F 

ld , ta, Clara Bov, rances Dee ve foan 
•rn•ma artiıtı 0 u. nemadan tiyatroya geçti. Cravford. 

~ayıt! ~n.ıi d ... izah .e~eceğiz. fanny ise bir daktilo idi. Bir gün * * * 
" . ~.•nema ıçın en baki~ mektep bir güzellik müsa~ıına İttirak et 
!igurasyon., d~r. Amerıkalılar rak· ti. Vakıa intihap edilmedi amma, 0 ihanet! Wi//ian Powel/ ile Ric 
lamcdıkta hergun uydurdukları ya rada bir ıalute vazn ile tıiruıh. Her hard Dit mensup olduklatt bekarlar 
lanlarm genç kafalr üzerinde bıraktı ikiıi de 00 oekiz yaımdadırlar. kulübünden istifa ettiler. Sebebi 
iı fena teıirlerden fÜpbe etmemeli- Fakat bu teıadüfler ne kadar na malüm! 
lidir. Bu raklamcılık~ . neşriyatın dir değil mi? Şimdi Ramon Novarro"nun riya 
esa11 hemen hemen brrdir. Mesela Fransa'da bir figürant umumi- set ettiği bekarlar kulübünde şun
b'.r yıldız baya!.'~' v~ t~cümei hali yet itibarile günde (sabah sekizden lar kaldr: 
nı ":'1~tryor degrl ını. Şoyle: 1 akıam altıya kadar) 80 - 120 frank Gary Cooper, Cherles Rogers, 

. 'B.'r m~a~.ad~ .. ~lrııyordu":'. kazanır. Eğer bir ıey_ler söylene ve 1 Philipp Holmes, Wi/Jian Hames ve 
~~ç bir ıey duıunduğum. Y.okt~. b!r ya danı eder~e y~vmıyeıi 150 - 200 Georges O" Brien. 
ırun sok!'kta gayet ırk gıyınınıı bır frank olur. Bır aıkeçte danı edene Hür Amerikanın krzları bu ku-
zat, kemali nezaketle bana yaldll§tr: 250 . 300 hep birlikte tarla söyler lübün candan düşmanı imişler. 
"Affederainiz, dedi, ıizden bir ıey ae 200 y~lnız söylerse 400 frank. * 

nnak · · r·ı · · ı ak • * * so ısterım. ı m artıstı om Fakat birde madalyanın terı ta-
iıter misiniz? rafı vardır. figüran kızların çoğu, Yalnız kalem değil, İsim de la-

- Fakat.. stüdyo menıuplarının ya metreıi, zrmm~ş. .. .. 
O zaman mechul adam gülümıü ya dostu, ya akrabası veya tanıdığı 1 Bır sen~rY.o mue/Jıfı, ya~dığr S: 

yerek bana kartivizitini vereli. Bu dırlar. Onun için hariçten gelip le naryoya. butun gayretlerıne rag
zat maruf aahne vazrlarından birisi İf bulabilmit figüran kız ve erkek • men 5.000 dolardan fazla müşteri 
idi. Beni bir tecrübe filmi çevirme- azdır. bu/amamrş. Nihayet yazısmr maruf 
ğe davet etti. Güzel netice: Hayda Bir figüran kızın tuvaletleri mü- s~na'!.o müoJliflerinden birine gö-
üç sene konturat ve aaire..,, tenevvi ve mepzul iıe, elbiıesi daha turmu§ ve ~endı ı!11zası tahtında 

Halbuki hakikat öylemi ya? Bir fi ·· t cih dil. Ç"nkü· · satmasmr rıca etmı< az gurana er e ır. u sı- s· 
defa Amerik'ada kimse ilk filmini tüdyo ı:...::ranlara elbise ya Derhal 15,000 dolar vermi~ler • .,.w pmaz. l"' 1 d b' -çeYirir çevirmez ''yıldız,, olamaz. Hatti rol icabı bir çok ,eyleri figü ; ve e rı a ıcı a~asın a ır mucadele 
Sonra sahne vazılannın sokakta gİ mecburiyetindedirler. 1 başlamr~ ve mhayet 20,000 dolara 
derken, baloda dansederken böyle r Aı·kası var] satılmış. 
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Nasıl Para Kazandınız? 

Marko Amram Efendi 
yi dinleyelim .• 

Üç kardeşin yedi yüz lira sermayem\z 
vardı, bu paranın bize bir kaç yüz bin lira 
dan fazla kazanç temin ettiği günler oldu 

- Rafael Amram Efendi ile 
mi teşerrüf ediyorum? 

- Hayır efendim.. Rafael 
Efendi, büyük biraderimdir. Be 
nim ismim Marko Amram .. 

- Biraderiniz olmuş .. Siz ol 
muşsunuz, hep bir.. Bize nasıl 
para kazandığınızı anlatırsanız. 

Marko Amram Efendinin ze 
ki ve görgülü bir iş adamı oldu 
ğunu derhal anlamıttım. Çün
kü, mukaddeme bile yapmadan 
bana bütün hayatını anlattı": 

- Pederimiz çuhacı idi. Biz 
üç kardeşe 700 lira para vere
rek "haydi bakalım, göreyim 

Marko Amnrm efendi 

sizi.. İt yapın, para kazanın!., 
dedi. Galatada, Havyar hanının 
arkasında Aleksiyadi hanında 
küçük bir dükki.n kiraladık ve 
burada kösele alıp satmağa bat 
ladık. O zamanlar, piyasadaki 
bütün kösele ve deriler Avrupa 
dan gelirdi. Bir sene, yemeyip, 
içmeyip çalıştık. Bir sene son
ra, bir de ne görelim: Bin beş 
yüz lira paramız olmuş. Ee.. O 
zaman, hepimiz genciz. Ateş 
gibi delikanlıyız. Ağabeyim Ra 
fael Efendi mal getirmek için 
Avrupaya gider, ben de Anado 
luda dolaşarak gelen malları sa 

tardım. En küçük kardeşimiz 
İsak ta o tarihlerde mektepten 
çıkarak bize yardım etmeğe baş 
)adı. 6 - 7 sene sonra 700 lira ile 
giriıtiğimiz köselecilik, bize 
10,000 liralık bir sermaye t&
min etmitti. Dükki.na derhal 
bir iki oda ili.ve ettik, muame
lemizi geniılettik. Harbi umu
miye kadar itlerimi.z çok iyi 
gitti. Harp patladğı zaman 20, 
bin lira sermayemiz toplanmıt 
tı. Fakat tekalifi harbiye usuli
le bir kaç ay zarfında bütün kö 
sele ve derilerimize vaz' ıyet e
dilince hemen de yan sermaye 
mizi kaybettik. Tabii bu vazi
yette köseleciliğe devam ede
mezdik. O aralık birader Avru 
paya gitti. Elde kalan paramı
zı İsviçre frangına tahvil ettik. 
Gene on bin lira kadar bir pa
ramız olmuştu. Ticaret hayatı 
tuhaftır. İnsan, itsiz duramaz. 
Avrupada bulunan biraderim, 
bize bir iki parti markizet ku
maşı gönderdi. Markizetler çok 
beğenildiği için derhal mevcu
du tükenmitti. Siparitleri ço
ğalttık. Kardetim oradan gön
deriyor, biz burada satıyorduk. 
İki sene içinde bu cins mallar
dan ve diğer manifatura işlerin 
den 200 - 300 bin lira bir para 
kazandık. Artık cesaretimiz art 
mıştı. Büyük ipek itlerine gİ
ritfik. Gömleklik, pijamalık 
kumaılar getirterek satıyor
duk. Fiatler, durmadan yükse
liyor, fiatler yükseldikçe bizim 
de kazancımız, o nisbette artı
yordu. Harbin son günlerinde 
çok mükemmel satı§ yapıyor

duk. Fakat itler, hep bu karar
da gitmedi. Mütareke olunca 
fiatler birden bire düştü. Metre 
si 300 kuruşa satılan kumaşlar 
30 kuruta indi. Elimizde 2 - 7,5 
milyon İsviçre franklık mal var 
dı. Hali siz düşünün ... Akıam
dan zegin yatıp sabahleyin fa
kir kalmak buna derlerdi. Bira 
derim, batımıza beli olup ka
lan malları satmak için Avus
turyaya gitti. Fakat kuron. deh 

şetli surette dü9müttü. Tut ki 
bedava verdi geldi. Ben de bır 
kısım malları alıp Rusyaya git 
tim. llk ve ikinci seyahatimde 
bir az kar ettimse de üçüncü se 
yabatimde az kalsın camından 
oluyordum. Bolteviklerin elin
den kapağı latanbula dar at
tım. 60 bin liralık malım bolşe 
viklerin elinde kalınııtı. Uzat
mıyayım: Hesabın başına otur 
doğumuz zaman gördük ki eli
mizde ancak 2 - 3 bin lira para 
kalmış. Sermayemizi kaybetme 
den evvel deri üzerine iş yapa· 
rız düşüncesile Y edikulede kü
çük bir deri fabrikası açmış, fa 
kat harp araya girince işlete
memittik. Tekrar dericiliğe baı 
lamağı düşünürken bir gün, İs
panyada tanıdığımız bir tüccar 
namımıza 80 - 100 liralık bir 
deri gönderdi. Tabii, biz bunun 
parasını ödeyecek halde değil
dik. ispanyadaki tüccara bunu 
telgrafla bildirince fU cevabı al 
dık: "-Deriyi namınıza satın. 
Komisyon hakkı sizindir .. ,. De 
rileri yüksek fiate sattık, bu sa 
yede 10 bin lira kazanmıttık. 
Biraderim, son Avrupa seyaha 
tinden dönünce işi eski san'atİ· 
miz olan dericiliğe döktük. Mal 
lar, o günlerde yükseldiği için 
bir sene zarfında 30 - 40 bin li
ra para yaptık. 1920 senesinde 
deri piyasasında mühim bir düş 
künlük oldu. Tekrar sermaye
miz mahvolmak tehlikesinde i
di. Fakat, tali gene imdada ye 
tiş ti. Günün birinde dükki.na 
Romanyalı bir tüccar geldi. Bir 
parti mal kaldırdı, derken bir 
parti, bir parti daha aldı. Uzat 
mayalım, bütün mallarımızı Ro 
manyaya sevkedip iyi fiatlerle 
•attırdık. Fakat (ley) dütünce, 
ziyan etmemek için mallarımı· 
zı tasfiye ederek lstanbula dön 
dük. Avrupadan bir mütehassıs 
getirip fabrikamızı büyüttük. 
ilk sene 30 - 40 bin okka mal 
iıleyebilmittik. Tedricen Avru 
pa çeşitlerini terkederek senede 
200 bin kilo deri i9letmeğe baş 
ladık. ilk ııünlerde fabrikamı:g. 
da 50 - 60 kişi çalııtınyorduk. 
Git gide işi ilerlettik. Bilhassa 
vidalacılıp ehemmiyet verdik. 
Nihayet seneden seneye daha 
iyi mal çıkarıyorduk. Nihayet 
piyasada tutunduk. Avrupadan 
yeni makineler getirterek faali 
yetimizi tevsi ettik. Bu gün kö 
sele fabrikamızda 40, vidala 
fabrikamızda 60 kiti çalıtıyor. 
Senelik imalatımız kösele üzeri 
ne 300 bin kilo, vidala üzerine 
bir milyon ayak raddesindedir. 
Teşviki sanayi kanunundan is
tifade etmek sayesinde bütün 
kuvvetimizi fabrikaya verdik 
Yeni gümrük kanunu, büsbü. 
tün cesaretimizi arttırdı. Vida. 
ladan sonra glase İmali.tına da 
ba,ladık. Rugan derileri fahri. 
kamızda yapmak için de teşeb· 
büalerimiz var. Bunun için bir 
mütehassıs getirtmek üzereyiz. 

lıtanbuldaki deri ve kösele 
fabrikalarının çı~.ardığı mallar, 
Sofyanın yüzde 60 mı tl!!kil e· 
diyor. Vidalacılığı daha ileri gö 
türmek için hükUmetimiziıı. 
gümrük tarifesini bir parça da. 
ha arthrmasını, yahut ta kon. 
tenjan liateıerindevidala mikda 
rının azaltılmasını bekliyoruz. 

Marko Amram Efendi, tica· 
ret hı:yatındaki muvaffakıyetle 
rini böylece hülasa ettikten son 
ra dedi ki: 

- Çok kazanç iş adamlarını 
cesarete sevkeder. Alıt verişte 
cesaret iyi ıey değildir. insan 
besabrnı bilmeli.. Ne kazandığı 
zaman fazla ümide dütmeli, ne 
de kaybettiği zaman kendini 
yeise kaptınnalı !.. 

Sonra beni kapıya kadar ge· 
çirerek tekrar yazıhanesine dön 
dü. Daktilolar, çıtır çıtır işli. 
yor, kimbilir gene nereden gc. 
len siparitleri kaydediyorludı. 

M. Salahaddin 
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iktibaslar 

Kanser hakkın·da 
ne biliyoruz? 

Bu müthiş afet karşısında bildik
lerimiz maalesef çok mahduttur 

- Londr•da çık•n ACTION dan -
Bu aabrlan okuyan karilo

rimden hiç birinin kanserden 
ölmesini temenni etmem. Fa· 
kat bu arzunun bir hakikat ol
ması maalesef çok az muhte
mel bir 9eydir. Kanser çok müır 

. teşir bir afet haline girmiştir 
ve doktorlar da tedavisi İçin 
olduğu kadar, sebepleri hakkın 
da da çok fey bilmiyorlar. Bil 
hassa bu hastalıktan nasıl yj. 
lı:aye edilmek lazım geldiğini 
tse biç kimse biliniyor. O ka· 
dar uzun zamandan beri bugün 
kü müterakkii fenni bala aciz i 
çinde bırakan bu hastalık hak
kında, bbbi mecmualarda ve 
gezetelerde zaman zaman tet
kikat neticelerini gösteren ya
zılar intitar eder. Bu yuılar 
çıkınca, bütün dünya matbuatı 
bu öldürücü hastalığa karşı 
halkın gösterdiği alakadan is
tifade ederler. Ve kanserlileri 
beyhude ümitlere düşüren mu 
balağakarane netriyatta bulu
nurlar. 

Muhtelif faraziye ler 
Dün doktor Bendien bir ya

zı yazmıştır. Bugün doktor 
Gye ve doktor P urdy kanser 
mikrobunun - o kadar küçük, 
o kadar küçük ki - mikros
kopla bile görünemediği naza
riyesinde bulunuyorlar. Yarın 

Y"ni yeni keşifler, yeni yeni na 
zariyeler bütün dünya matbua 
tını İşgale devam edecektir. 

Hakikati bir türlü meyda 
na koyamıyan bu neşriyattan 
alinıler, ancak kıymetli vak"t
lerini kaybetmiş oluyorlar. 

O halde kanser etrafındaki 
hakikat ne dir? 

Doktor Gye ve. Purdy'nin 
hayvanlar üzerinde yaptıkları 
tecrübe er, her iki alimi şöyle 
bir tahmine sevketmiştir: Kan 
ser mikrobik bir hastalıktır, ha 
zılannm zannettikleri gibi, 
guddenin kifayetsizliği ve ya
hut diğer sebepler değildir. 
Her ikisi de bütün dünya alim
lerinin tetkik ve tenkitlerine 
ıır~edilmek üzere, bu noktai na 
zarlarını ve tecrübelerini etraf 
lıca yazmışlardır. 

Bununla beraber, asıl haki
kate varılmış değ'ldir. Bugün 
kanserin neden ileri geldiğini 
b:lmiyoruz. Bu hadalıktan nef 
pimizi nasıl vikaye etmek la
zrm geldiğini de keza bilmiyo· 
ruz. Tedavisi ise, hastalığın ilk 
zamanlarında teşhis konduğu 

aman kabil oluyor. Eğer dok
torlar kanser hakında bu kadar 
çok az şey bilirlerse, bir de hal 

düşünün. 

Kanserin gençlerden ziya
de, kırkı geçmit insanlara mu
sallat olduğu bariz bir hakikat 
tir. Çiçek ve kızıl hastalıkları 
tarzında sari değildir. lrai ol
duğunu da isbat edecek ortada 
henüz bir §ey yoktur. 

Bazı kimseler kanserin do
matesten, etten, bilhasaa do
muz etinden geçtiğini zanne
derler. Fakat bu zan Tak'alar 
•e hadiselerle teeyyüt etmit 
değildir. Mesela yahu diler kat 
iyyetn domuz eti yemezler. La 
kin onlarda da domuz eti yi. 
yen diğer milletler gibi kanser 
liler çoktur. Y a1nız muaevile
rin azayı tenaıüliyelerinde kan 
ııere daha az tesadüf edilmek
tedir. Çünkü dinleri mucibin
ce, museviler sünnet edilirler 
ve kadınları da dinin emrettiği 
şek"lde sıhhi tedbirleri muha
faza ederler. 

Ted:ı.fl.i 

Otuz seneden beri kanserin 
tedavisinde hayli terakki elde 
edilmiştir. Vaktinde meydana 
çıkarılırsa, bir ameliyei cerra
hiye ile hastalık tevkif edilebi
liyor ve hasta uzun seneler 
kanser alaimi göstermiyor ve 
ekseriya ölümü de kanserden 
başka sebeplerden ileri geliyor. 

Bazı vak'alarda rontken §U· 

Eğer kanser dumuru, dahi
li bir uzuvda hasıl olmuşsa ve 
gayet zayıf alaim izhar ediyor 
sa, o zaman kanseri vaktinde 
anlamak mümkün olmuyor. 
Ekseriya da hasta nikbin ve ib 
malci olduğu için, küçücük bir 
dumur için doktora gitmeğe ih 
tiyaç hisaetmiyor. Halbuki böy 
le bir dumur hasıl olunca, der· 
hal doktora gidip, bu dumurun 
bir parçasını kestirmesi ve mik 
roakop muayenesine bırakması 
lazımdır. Bu suretle kanserin 
tedavisinde, tehlikeli bir teah· 
burun önüne geçilmit olur. 

Haatalığın kanser olduğu an 
laşılmca, ciddi bir doktora mü 
racaat etmek lazımdır. Şarla
tan! ~·· kanseri tedavi etmezler, 
bila. , hastaya hayati notai 
nazarından o kadar kıymetli 
oln vakitler kaybettirirler. 

Umumiyetle denilebilir ki, 
vaktinde yapılan tedavi ekseri 
ya muvaffakıyetle tetevvüç et
mektedir. Kendi haline bırakı
lan veya gayri kafi surette te
davi edilen bir kanser, musal· 
lat olduğu vücudü mutlaka ölü 
me sürükler. 

N eler biliyoruz? 

Çok kimseler, bu hastalığa 
yakalanmamak çarelerin~ düşü 
nürler. Kanser dumurunun ne 
şerait dahilinde tekevvün et· 
tiği tetkik edilmemiş değildir. 
ensicenin müzmin iltihaplarını 
ekseriıya kanser takip etmekte 
dir. Çürük dişlerden ve yahut 
pis takma dişlerden dolayı a
ğızda uzun müddet hasıl olan 
muhali taharrüşlerden de dilde 
veya ağızın başka bir tarafın· 
da kanser dumuru hasıl olabi· 
lir. 

Midede uzun II'.'üddet ihmal 
ed;lmiş bir karha, müzmin i). 
tihaplar, fazla mikdarda katran 
la kurumla yağla temaslar, 
r;ntken şu~atının uzun tesirle
ri kanserin tanınmış amillerin
dendir ve b nlar da ancak mü· 
s, hede ile öğrenile bilmiştir. 
Kanser tehlikesi mevc •l olduk 
ça hatta kendilerini en tamüs
u hha addedenler bi' e, hiç ol
mazsa senede bir dzfa, bir kaç 
doktordan mürekkep bir hey'· 
ete kendilerini muayene ettir
melidirler. 
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Spor 

Şişli • Uluköy 
Yürüyüşü 

lSTANBUL, 19 (A.A.) -
T. 1. C. l. İstanbul mıntal~sı 
denizcilik hey' eti reisliğinden 
tebliğ edilmittir: 

Denizcilik bey' etince tertip 
edilen loş programmm birin
cisi olan Şiıli - Uluköy yürü 
yüşü 18 • 12 - 931 de tekrar 
edilmit ve havanın karlı olma 
ıma rağmen yürüyüş muvaf
fakıyetle yapılımttır. 

Gelecek cmna 25 • 12 • 931 
saat 10,30 da Şişli - Büyükde 
re yürüyüşü yapılacaktır. Top 
!anma yeri ŞiJli tramvay depo 
su önüdür. 
Galatasarag - Fenerbalıçe 

mrıh•eliti 
ISTANBUL, 19 (A.A.) -

Galatasaray - F enerbahçe 
Muhteliti gelecek cuma günü 
yapılacak lalavya müsabakası
na baZll'lık olmak üzere yann• 
ki pazar günü saat 15 te Tak
sim stadyomunda ltalyan takı 
mı ile kartılaıacaktır. ------

Birmanyada idamlar 
RANGOON, 19 A.A. - Reisleri 

Sayasan da dahil olduğu halde Bir. 
manya tahrikatçılarmdan 8 kişi i
dam edilmiştir. Diğer 7 idam mah
kumu da önümüzdeki Pazar ve Pa
zartesi günü Tharrawaddy bapisane 
ıinde idam olunacaktır. 

aatı da iyi neticeler veriyor. Çay 
Lakin ekser zamanlarda te§hia 

MiLLiYET PAZAR 20 KANUNUEVVEL 1931 

Birinci sahifeden geçen Y.azılar Muhabir mek!uhu 

D ··ıf·· 1 1 M R" , Çarşamba da domuz-eru ununu ar . ıvas ın Sabık Hidiv 
Amman'a gitti Miting yapacak Sözleri larla mücadele lazım!. 

(Başı 1 inci sahifede) (Başı 1 inci sahifede) 

Kavalalı lsmail Hakkı Bey, 
Suriye'deki cigara fabrikaları 
we temasa gelerek Türk tü
tünlerine mahreç teminine 
çahtacağmı ve bu maksatla ae 
yahat ettiğini bir muharririı:nj 
ze söylemiştir. 

(Başı 1 inci sahifede) 
rülfünun konferans salonunda, bü
tün yüksek mektepler talebesinin, 
liıelerin muallim mekteplerinin ve 
münevver g ... çliğin ittirakile büyük 
bir içtima yapdacak ve tasarruf, 
yerli malları hakkında konferanslar 
verilecektir. Ayni günde yerli mal
lardan mürekkep küçülo mikyuta 
bir de sergi tertip edilmek teşhir e
dilecektir. Merasime Bahriye muzi
kası iştirak edecektir. Hususi bir o
tomobil tutulacak ve talebe tarafın
dan bir otomobilden şehrin her ta
rafına yerli malları hakkında kağıt
lar ablacaktır. Yerli malından bir 
"yüksek tahıil gençliği bayrağı" 
yaptırılacak ve o ııün tertip edilecek 
mitingle bayrak en önde olmak üzre 
Taksime kadar gidilecektir. Taksim 
de ve muhtelif yerlerde durulacak 
ve nutuklar söylenecektir. Bir gün 
evvel akşam radyoda bir nutuk irat 
edilecek ve halk bugün sonraki me
rasime davet edilecetkir. 

tanbul' da bulunup' ta 1913 tarihli 
Atina muahedesi mucibince ve izdi· 
vaç suretile Yunan tabiiyetini ikti
sap ettiklerini iddia eden bazı kim
selere ait bir kısun emlik vardır ki, 
bitaraf aza, bunlara ait emlikin ia
desi mevzuu bahsetmeden evve1 bun 
!arın tabiiyetleri meselesini hallede
ceklerdir. 

Bu havalide en çok göze çarpan şey 
hayvan hırsJzlığıdır. 

Bunun için bazı tf!dbirler alınmıştır .. 
Abbas Hilmi Patanın Suri

ye ve Filistin seyahati etrafm· 
da bir muharririıniz katibi hu· 
susileri Arif Paşa ile gÖrÜ§e
rek rivayetlerin ne dereceye 
kadar doğru olduğunu sormuş 
tur. 

Arif Paşa, muharririmize, 
Suriye ve Filistine yapılan bu 
seyahatin hiç bir siyasi mahi
yeti. olmadığını, sabık Hjdiv 
Hazretlerinin her sene bu 
mevsimde, sıcak memleketlere 
seyahat etmek mutadında bu· 
lunduklarmı söylemittir. 

Vitrinlerde her zaman yerli mal
lannro teşhiri ve tenzilatlı fiatle yer 
li malı •atılması temin edilecektir. 

Hakeme lıar1ale edil•n 
meseleler 

Komisyonda Türk ve Yunan mu
rahhas heyetleri aruında ihtilafı mu 
cip olup ta bitaraf azaıun h3.kemli
ğine havale edilen meseleler vardır 
ki, bunlar da yakında halledilmiş
tir. Bu meyanda Ankara nı.ukavele
nameıine müzeyyel ve Garbi T rak
yada bedelleri Yunan bükUmeti la· 
rafından verilecek 150 bin oterling 
ile tazmin lizun ııelen araziye ut 
listelerin tarzı tefsirine ut ihtilaf 
ta vardır. Evvelce bu arazi 100 bin 
dönüm olarak teıbit edilmiıti. Bila
hare yapbğımız tetkikat ile bu mik
tar 71 bin dönüme indirildi. Bu sa
yede sahiplerinin alacakları tazmi
nat miktarı da arbrılınıştır. 

ÇARŞANBA: ÇarfBllbamn vüs 
ati ve aerveti nisbetinde nüluıu yok 
tur. Burası daha galabalık bir nüfu 
ıu sinesinde bamıdırabilecelo bir 
vaziyettedir. Merkezi kazade 1300 
hane ve (6000) nüfus sakindir. U· 
mum kazanm ki iae ( 44,000 ) cleo 
ibarettir. Harbiumumide Karade 
niz bavalisinden hicret eden halk 
buralarda melce ve mesken bulmuı 
ve senelerce rahat geçinmişlerdir. 

Teşkildt lazım 

Maamafih, Abbas Hilmi Pa 
§anın Şarki Erdene hareketi 
Suriye tahtı meselesile ali.ka
dar olduğu kuvvetle iddia edil 
mektedir. 

Son Posta gazetesi, Kudüs 
konferansına Abbas Hilmi Pa 
şa namına iştirak eden Mah
mut Azmi Beyin beyanatını 
neşrediyor. 

Ayni gün tayyare ile yerli malı 
hakkında gençliğin tavsiyelerini ha· 
vi kağıtlar atılacaktır. 

Genelik tarafından bir broşür neş 
redilec.;'k ve bütün vatandaşlara tev
zi edilecektir. 

O ı?Ünkü merasimin filme alm
maS! d; temin edilecek ve sinemalar
da gösterilecekt ir. 

Tarzı mesai değiştirildi mi'1 
M. Rivas'm reisi bulunduğu tek

nik büronun tarzı mesaisini değiıtir 
diği hakkındaki iddiasına ııelince: 

24C Köyden mürekkep olen ka
zanın bir tek ualıiyesi yoktur. Bu 
kadı;r lıalUın bir mahkeme bir nü· 
fus ve bir tapu dairesile itlerinin 
görülemiyeceği §Üphesizdir. Binaen 
aleyh halkı §İmdiki sıkınbdan kur
Muılıh Beyde tam teşekküllü birer 
nahiye ihdası behemehal çok elzem 
dir. 

Ahlak ve ser1ige 
Kaza halkı araomda muhtelif a

nasır ve sert huylu insanlar olduğu 
cihetle gavga ve döğüş eksik olma 
maktadır, Buralarda küçük büyük 
herkesin belinde birer ıili\h 'bulun 
malı: adet hükmüne geçmiıtir. işret, 
ln\mar fazlacadır. Köylüler araım 
da müsrif olanlar çoktur. Ve boğaz 
lanna da düıkündürler. Bu gibiler 
pazarda sattıkları etyanın bedelile 
dar heybelerini yiyecek ve içecekle 
dolrdurmadan köylerine avdet et 
mezler. Hatta bir köylünün sırf lı.en 
di nebi için 33 ıişe rakı aldığını ba 
na söylediler de hayretler içinde 
kaldım! 

Mahmut Azmi Bey, Son 
Postaya kongre hakkında §U i
zahatı vermiştir: 

- " Çarşamba günü Kudüs 
k ongresinden buraya döndüm. Kon
grenin altı günlük müzakeresine bir 
müşahit srfatile iştirak ettim. lşte 
şimdi yanınızda açtığım şu telgraf
ta da kongrenin çarşamba günü da
ğıldığı bildirilmektedir. Kongreye 
Abbas Hilmi P~ namına iştirak 
ettim. Ve intibalarımı da paşaya 
bildirdim. 

Paşa Pariste iken kongreye davet 
t>dilmişlerdi. Kongre riyasetine hi
taben yazriıldarı bir mektubu bana 
verdiler ve Kudüse gittim. Bu mek
tup tarihsiz ve inızasızdı. Kudüste 
ve kongrede ipt:daı tetkıkat yap
tıktan sonra edineceğim miısait in
tıba üzerine ta·ib ve namına imza 
koyarak mektuou kongre riyaseti
ne verecek im v~ boyle de yaptım. 
Mektupta Paşa kongreye iştirak e
demedıği için teessürlerini beyan e
diyor ve özür diliyordu Aynı za
manda mektupta Filistinlileı·in, 

Ankarada Halk er1inde 
verilen müsamere 

ANKARA, 18 A. A. - "Gec;ik
miştir ,. Bu sabah saat 11 de Halk 
Evind~ ismet Pıqa, Kız E nstitüsü 
ve T icaret Mektebi talebeleri .. tara· 
fından tasarruf ve yerli malı haftası 
münasebetile bir müaamere veril
miş ve bu müsamereyi _Münir . H:ıy
ri Beyin konferansı takip etınıştir. 

Öğleden sonra saat 14 te Milli 
lktısat ve Tasarruf Cemiyetinin te
şebbüsü ile Hakimiyeti Milliye mey
danında Büyük Gazinin heykeli ö
nünde büyuk bir miting yapdınış· 
tır. 

Mekteplilerin Esnaf Cemiyetle
rinin ve halkın iştirak ettiği bu bü
Y · k toplanma, çok ~.eyecanlı olmuş
tur. Orta mektep talebeleri tarafın· 
dan Büyük Cfı.zinin heykeline bir 
çelenk konulı+j f• istiklal marşını 
müteakip Şehir Belediyesi namına 
Enver, Es!1ij'f f cemiyetleri namına 
Sabri Beyler tarafından nutuklar 
söylennıi~tir. 

Şair Behçet Kemal Bey tarafın
dan okunan 1*- ~iiri müte~kip halk 
arasından birit kijcük çocuğu ile hi
tabe me•kiine ç kmış çe çocuğu na
mına ha kı tns rrUf edf'ceğine ve 
ye:li 'malt kullanacağına dair yemi
ne davet etmi~tir. 

Sı ltanahmet besi'llci sulh hukuk millı arzularına uy5un bir netice 
istihsal etmeleri temennileri de ma'ıkemesinden: Gebze Sulh hukuk 
vardı. Kongrenin ilk celsesi, gaze- hokimliğinin 1-8-931 tarihli ve 
tenizde yaz~ılf.ınız gibi ~;ızin bir 1 931 -79 numaralı i~'~rr üzerine satı:~
dayak v<> sovuşnıe faslıle açıldı. masına mahkememızçe karar verı
Kongrede en çok konuşulan lisan- 1 "tcfeffiye F aika hanımın te
lardan b!fisi de T ürkçe idi. Yugos- en ":u _,_ mad olan İstanbulda 
lav, Oral, Kafkas, Şim~li Türkis- rekesm""'n ut . 
tan ve I ran murahhas/arı nutukla- Ak;;aray cıvarmda Oruç Gazı İs
rını T ürkçe olarak söykdiler. Kon- mail ağa mahalle5inde nalbant so
greye Yeme.n~en başka hifb~r de'.'.- kağında kain 41 numaralı iki katta 
Jet resmen ıştırak etmemıştır. B u- "bar t alt katında bir oda üst ka-
tün azalar Islam cemaatleri namına 1 

d.e "ki oda he katında birer 
gelmiştir. Kongre Şevket A li ile tın a 1 ve r . . . 
Kudüs Müftüsü Eminülhüseyni halı! ve 15 mette terbı.ınde bahçeyı 
Efendinin tamamen şahsi teşebbüs- havi ahşap hanenln ılk al'ttınna
leri/e ve Filistinlilerden be§er onar sında müşteri zuhur etmemesine 
kuruş toplanan paralarla açılmış- mebni ikinci arttırmaya karar veril
tır. Esasen kongreye ümit edilen . · M k"- haneye talip olanla-

.. •-k . t ' k d "" " . . mıştır. ez = yu...,r zevat JŞ ıra etme ıgı ıçın . h · oıJan b" 
akim kalmış nazarile bakılmakta- rm kıymeti mu aımneııcsı. ın 
dır. liranın yüzde onu nlsbetinde pey 

Fili ve ameli hiçbir neticeye vii- paras.ilc beratıer 17 Kanunsani 932 
sıl olunamamıştır. Başlıca şu iJrj tarihine müsadif ıpazar günü saat 
mesele konnşıtlmuştur: J. Kııdüste 15 de S ltan Ahmet beşiru:i aullı 
bir darülfünun yapılması, 2 • Hi- u • 

hukuk h'---ıne müracaatları caz hattının beyneiislam bir şekil- ma ~ 
de idaresi.~ lüzumu ilan olunur. 

Bu büro' da bulunan Türk ve 
Yunanlı müıavirler uzun tetkikat 
neticesinde, mevcut listeleri yeni
den gözden geçirmek lüzumunu his
setmişler ve bu sebeple M. Rivaa'm 
bahsettiği tadilat yapılmıştır. 

Bitaraf aza bu tadilatı kabul et
mekle beraber, evvelce M. Rivas ta
rafından tesis edilmiş olan sistemin 
tamamen tebdili mevzuu bahsoldu
ğunu zahip olmamışlardır. 

M.Rivas hiiro işlerinin hazirana ka 
dar bitirilemiyeceğini söylüyor. Hal
buki büro müdürlerinin bu ıabah ba 
n• verdikleri izahata göre büro işleri 
mart itidasina kadar bitirilecektir. 
Size t>vvelcede söylediğim veçhile 
M. Rivas beyanatında yalnız kendi 
riyaseti altmda bulunan teknik bü· 
ronun mesaisinden bahsetmistir. 
Bu sözlerim komisyonun şimdiye 
kadar halledilmiş olan işlerine asla 
şümulu yoktur. 

Memlekette 

Bergama da 
Bir idam 

Altmış seneden beri 
ilk asılan adam 

Bergamadan yazılıyor: 
Manifa~uracı Mehmet efendi ile 

b ir arkadaşım öldürdüğü için Ber
gama Ağırceza mahkemesince ida
ma mahkum edilen Dikili kazasımn 
Salihler köyiinden Ahmet Refik hak 
kınıfaki idam hükmü Büyük Millet 
Meclisince tasdik ve. keyfiyet bura
ya tebliğ edilmiş ti. Bunun üzerine 
katil Abmet Refik evvelki gün sal
ben idam edihnişfü. idam mahkU· 
mu asılmazdan evvel, bir diyeceği 
olup olmadığı sualine karşı: 

- Ben bir öfke üzerine bu cina
yeti işlemiştim. Kanunun verdiği 
ceza doğrudur. Cezamı çekeceğim... 

Demiş ve ipi keneli elile boynuna 
geçirmiştir. 

Berganıada altımf seneden beri 
insan asılmamqb. 

Kocasını müdafaa 
ederken ... 

Torbalıda evvellı.i akıun feci lıir 
cinayet olmu§ ve zavalh bir kadın 
sekiz yerinden bıçakla yaralanar..ı. 
öldürülmiiftür. 

1 
~ 

= 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un 

İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ . 
BULMAK SAN' ATİ 

Cinayet ıu ıaretle vuku lıalınut
tur: Evvelki akıam ııece yanuna 
doğru Fmdık Süleyman llMUDDlda 
birisiniıı evine iki tahıs girerek el
lerindeki ıilibları Fındık Süleyma. 
nın üzerine tevcih ederek para iste
mitlerdir. Kocaıınm üzerine ailibla 
bücum edildiiini ve :zarlandığnu ııö
ren Süleymanm zevceıi Fatma Ha-

l nnn haydutların üzerine hücum ede
rek siliblarım ellerinden almaia 
çalıımq, fakat haydutlar bu defa 

Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. 
Bütün İş adamlarma tavsiye ederiz. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası 

nmnıIDJ tı ı fililllllfilıuımınııın •rrrırrınımmınıınınım 
.-ı~mıımmm~~nı~ımMı~~mııınımımmıııımınmııınııın1ıanıım~nııııı' 

~ Milliyet Matbaası ~ 
- - NEFİS VE SERİ SORETTE il 

Her nevi evrakı matbua tab'ını decuhte eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 
muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar § 

~ ilfuılan yapılır. Fiatlar mutedildir. == 
ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa E§S 

~ Telefon: 24310 - 24318 • 24319 :---

bıçaklarını çekerek biçare kadım -
lriz yerinden yaralamıılar ve kaÇIDlf 

' 

!ardır. Fatma Hanım aldığı yarala
rın tesirile derhal vefat etmiıtir. 

Haydutların Numan ve muhacir 
Ahmet İsminde iki kiti olduklan 
anlll!ılarak zabıtaca yapılan oılo ta
kibat neticesinde her ikisi de yaka. 
lanmıtlar ve adliyeye tealim edi). 
mitlerdir. 

Bunlardan N umanın elinde hidi
ıe eınasmcla bir gıra tüfeii bulundu 
ğu tesbit olunmuştur. 

lzmirde bir cinayet 
lzmirde Alsancak mmtakaoı da· 

bilindeki yaqm yerlerinde bir cina-
yet olmuf. 77 )'llfmda ihtiyar ,,. A
cem tebaasından bir ııahu ağır -
rette yaralanmııtır. 

Cinayetin bir namus meael.,.in
den vuku buldujıa ,,. J'llnlanan ada 
mm genç bir çocufa kartı istihfU. 
kar bir vaziyet aldığı anlatılmakta-

Asayiş ve yılgı 
Kazanın asayişi iyidir. Yalnız 

kız kaçırmaktan ve adi husumetler 
den mütevellit vukuatler olmakta 
dir. Halkın ızbrabatı hayvan hırsız 
lığıdır. Burada kimse hayvan•na. sa 
bip değildir. Herkes hayvanlannı 
başı boş bıraktığından bunlar dağ 
larda ve ovalarda dolaşıp dururlar 
ve ahır yüzü görmezler. Bu usule 
burada yılğı diyorlar. Hayvanları 

· gayıp olan köylüler hemen hükıi 
mele koşuyorlar. Bu hayvanlar fa· 
lınmış mıd>r? Çanavarlar mı para
lanuştır.? Yahut göze görünnıiye. 
cek kuytu bir yerdeıni otluyorlar? 
işte bu ihtimalleri düşünmeden 
(hayvanımı çaldılar bulunuz) diye 
rek ellerinde arzuhal hükumet ka
pısından eksik olmıyorlar ! 

Yeni Vali Salim Bey bu karga
şalığa nihayet vermek için sığıt
maç ve çoban uıulünü tatbik ettir
meğe baılamıştır, Her halde şu u
sul sayesinde bundan sonra halkın 
da hükümetin de başları ağrımaya
caktır. Falı.at fU §artla ki bu güzel 
tedbir hükumetçe sonuna kadar ta 
kip olunmalıdır. 

Fabrikalar 
Zahire ucuz ve mazot pahalı ol

duğundan motörlü fabrikalar faali 
yetlerini tatile mecbilr kalmışlar
dır. Yalnız kaf!ı yakadaki yedi taı 

yeti İ§liyenler yakalanmııtır. 

Silifkede yerli malı 
sergisi 

SlUFKE, - lktısat ve tasarruf 
haftasının ilk gününe tesadüf eden 
12 kftnunuevvelde bmıtda bir yerli 
maıı.r ııergiai ~lmlfbr. Sergide 
yalmz Silifkede JllPılan mallar t"f
bir edilmiıtir. 

Binlerce hallı: büyük bir raibetle 
eergiyi ziyaret etmiılerdir. Sergi ik
tı .. t ve tasarruf -.ıiyeti reisini., 
bir ımtlrunclan aonra Vali Bey~ 
fıncluı açıllnlfbr. 

Kardeş katili 
Menemen'de bir araba -1eaiıı 

den doı.yı lı.ardqi Bedevi'yı öldür
mekle maznun San Mehmet dört 
aene altı ay on sin hapaa mahlnim 
olmattur. 

lzmirdeki demiryollar 
kongresi 

IZMlR, - Türkiye Deıniryolla
n konııresi iki sin evvel B .. ınah•ne 
iıtaıyonunda ilk içtimaım yaptı. 
Şehrimize gelınif olan Devlet Demir 
yolları Umum Müdür Muavini v
fi Bey ile üç zat 'H muhtelif tren 
lı.umpanyalannm mümeuilleri Kon
greye iıtirak ettiler. ilk içtimada 
demiryollarma ait meseleler etrafın
da müzakereler yapıldı. Müzakere
ye dün de devam edilerek luıncreye 
hitam verildi. 

Konııre rııznamesindeki en mü
him mesele Konyadan lzmire hubu
bat nakli için Devlet Demiryolları 
Umum Müdürlüğünün tarifede ten
zilat kabul etmeai meaelesidir. 

Borsadaki ipek 
tezgahlannda 

b su değİrmenleri mısır öğütınelı. 
istifade edilerek bir elektrik cerya
nu gördüm.. Bu cereyan bittabi de 
ğirmen huclııclun11D haricine çıka· 
ınayacaktır. 

i spirlo '1e konser'Ue 
fabrilct1ları 

"" Mısırm bu kadar mebzul oldu
ğu bir kazada §İmdiye lıadar bir İ• 
pirto fabrika11 yapılınıt olmaması 
§ayanı eaeftir. Bununla beraber böy 
le bir fabrikanın inpama yakında 
ba§lanacağım hber aldım da çolıi 
memnun oldum. Burada birde kon 
serve fabrika11 yapılnut olsa her ta 
rafa külliyetli miktarda sepze kon
seri ihracı suretile memlekete bil 
yük bir servet celbine imkan hasd 
olur. Fakat bu fabrikayı Bursadaki 
o. canım konserve. fabrikasının aki
betine uğratmamak §8rttır. Mezkur 
fabriltanrn çok lrıymetli müdürü 
ne rağmen fabrikanın yapyaınama 
11 cidden bir ziyadır. Fabrikanın 
bir istihale devresile tekrar faaliye 
tine baılarulması için uğraıılıyor• 
du. lntaallah muvaffak olmuşlardır. 

Maden suları 
Biri kasabaya (S ) saat mesafede 

Çatak köyünde diğeri de ( 15) saat 
mesafede Terice'de acı su denilen 
karbonatlı ilci maden suyu var. 
Tericedeki suya şiıeler tahammül 
edememektedir ! Bu ~ulann nümune 
leri Sıhhiye vekaletine gönderilmi~ 
olduğundan oradan ge!ecc k mpora 
nazaran hareket olunacaktır. 

Fındık 
Terme kazasınn kadar gelmiı 

olan fındık Çarşan a hududunu la 
geçerek taammüm eylemeğe başla
mıştır. Mısır ve tıitünün son zaman 
!arda para e emesi halkı fıtıC:ıkçıh 
ğa sevkeytemıştir. Bu havalidc fın· 
dık pek ala yetiımektedir. Af rin 
ÇarıanbaWara ı Şimcıi olm pı-
liiv çcvır lapaya!,, kaicles'ne ı yet 
zamanıdır. Samsun ve Bafral nn 
yaptıkları gibi (tek mahsul) ile uiT. 
raşmakta zannedersem hiç bir mana 
ycktur. 

Domuz sürüleri 
H&rp senelerinden beri çok art

mış olan donıuz aiıriileri mı" r ah 
sulatını nısıf derecesinde mahve le
mektedirler ! Her n !-.adar k"'ylere 
300 kadar ski şnaydn· k p k
ldarı tevzi olunmuş i•c de şimd" yo 
memiştir. Eğer ki mahalli hiiki'metl 
bu domuzlan nazarı dikkate alr.ıaz
sa iikibet pek fena olacaktır. B ınun 
için de sürek avları yapmak 1 m
dır. Bununla beraber .eh k smı 
pek .,k dikenli bir saha olduğundan 
s<ir "k avı yapmak imkanı yek ur. 
Zehir atmalı ve sari bir illet aşıla
mak akla geliyorsa da diğer hay• 
vanlarımızın da bunda n müteessir 
olmaları melhuz olduğundn bu bap
ia daha fenni bir çare bulup tatbik 
eylemek baytar müdiriyetinin uhtesi 
ne terettüp eden bir vazifedir. 

Ragıp KEMAL 

ıemeğe başladı. Alakadarlar, böyle 
bir tehlikenin ıimdilik atlatılmış ol
duğunu aöyliyorlar. 

Bunun sebebi, tehlikeyi tevlit e
den ve bir zamandan beri satqı dur 
duğu için yekunu bir hayli artan i
pekli kuma§ stoklarının, tahdit ka
ran üzerine satılmağa batlanmaoı. 
dır. 

Stoklarını elden çıkaran fabrika
törler kendilerini saran müıkilatın 
bir lnımmclan kurtulmnılardır. 

On altı buçuk, on yedi liraya oJ. 
duğu halde alıcı11 bulunmayan ipek. 
ilk kontenjan listeıinin neıri üzeri. ; 
ne derhal on selı.iz buçuk liraya fıp., 
lllDUf ve bu fiatten aba bulunmuf" 
tur. 

iki hafta süren bu muamele, ikin
ci liste n"§redilir edilmez tekrar 
gevf'!IDİt, İpek piyasası eski niıbete 
doğru İnmcğe yüz tutnuqtur. 

Garip bir cinayet 
Kilisten bildirilcfiiine göre, Suri

yede Iİyasi mahki'ıın olup geçenler
de Halep bapishaneıinden kaçarak 
memleketimize iltica eden hüviyeti 
meçhul bir adam meçhul bir ,abis 
tarafmdan öldürülmüıtiir. 

l şin garip tarafı ceıet gene meç. 
bul f'lhİ•ler tarafından Sariye top
raldanna kaçmlınıştır. 

Katilin siyaai bir cemiyetet m n
ıup olduğu zannedilmektedir. 

Gaziantepte kaçakçı
larla müsademe 

GAZI ANTEP, 19 - Birkaç ,.. 
c:e evvel gümrük muhafaza memur. 
!arı ile kaçakçılar arasında §<'hrin 
bir saat cenubunda Haceıer dereıi 
denilen mevkide bir miioademe ol
muı, ertesi sabah muhafaza memur- ! 
lan izleri takip ederelı bağlar ara• 
smda iki fıçı ela boya bulnnan 8 
denk kaçalı. eşya yakalamışlardı. 

Euanın kime ut olduğu meçhul 
olmakla beraber Muıtafa isminde 
birinin olduğu tayİclir. 

geç konuyor ve ondan son- Hukuk Fakültesi talebe bir 
ra yapılan ameliyat ve ront- liği 21 - 12 - 931 pazartesi• 16,S 
ken fUaatı kat'i tesirlerini l{ÖS ta Maksimde azaaına bir ça:r 

L-----'t~e_re_m_iy~o~r~la~r'.....!_• ~~~~~-----1..ıixıı~~v~r~~ıiı:....~~~--~--..;: 

dır. Tahkikata göre, ihtiyar adamın 
bu hareketi gencin kardefleri tara
fından görülmüt ve neticede lıu kan 

BURSA, 18 - Fabrikalardan 
bazılarnua kapanması ve tezgi\hlar
claki faaliyetin dunnası hakkında i
leri oürülen tehlike tahminleri · 

Mustafaya geçen ~y ta:vrare l?İ" 
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IZMİR POSTASI cloıayısde vaki olan İhtıyat Evrakı Naktıye ve Dovız 
~~ Saadet Giriş ve Çıkışları Elektrik Buyotu 

TÜRK SİGORTA ŞlRKETl j 17 - 1 inci Kan. 1931 tarihindeki vaziyet 
__.- Vaplll'U her işte faideli ve ucuz bir hediye 

parasını 6 ayda ödersiniz Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
Pazartesi aik- t - Döviz Giriş ve Çıkışlar• icra eyleriz. 

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

, şaıru on yedide Siı:ıkeciden ha
reketı.e Gelibolu, Çanakkale, 
İzmire azimet ve Çanaıkkaleye 
uğırayarak avdet edecektir. 

10 - l inci Kan. 1931 tarihinde mevcut evelki ba-
kıye Fr. 51.988.300 

lll Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktaaır. 
M Tel: Beyoğlu - 2003 

Tahsil edilen yahut hafta zarfında 
tahsil edilecek olan Dövizler 

Gahtada Doğruyol~a 136-138 ~o· ı 
da Ticaretle meşğul ıken Yunanıs

tanın neresinde olduğu meçhul bu
.ı..nan Panayot Veledi Ergiri Kona
dis efendiye: 

İstanbul 5 inci icra memurluğun
dan: Kurtuluşta tramvay caddesin
de 271 No. lu hanede mükim ma
ciam Ma11yo, Petr-0 vekili avukat 

Hayrettin beyin aleyhinize İstan
bul 5 inci hukuk mahkemesinden 
25-11·931 ve 118 No. lu istihsal et
tiği hükmü il!mda Tatavlada Atik 
puncu Hristo sokağında ve cedit 
1'atavla caddesi v.e Değirmen '5-0ka· ı 
ğında eski 8, 10, 12, 14, ve 16 No. 
!arla nrnrakkam maa bağ91' iki balı 
hane hisseyi şayihal.arına mülga 
Beyoğlu Birinci hukuk mahkemesi
nirı 15 T.eşrinievve.I 339 T. ve 53-853 
No. Ju kararile mülga Beyoğlu kra 
dairesinin 339-1881 No. lu müzek

keresiıle mevzu ha.czi ihtiyatinin fei 
kine ve 3674 kuı-uş masa·rifi muha
k emenin tahsiline dair olan hükmü 
ilimm infazı için .dairemize müra-

Mühim ilan 
Takarrür eden fevkaladelik. 

iKTiSADI BUHRAN DOLA 1 

YISlLE bilumum Nestle çi- 1 

kolataları fiatlerinden o/0 20 
TENZiLAT yapılmıştır. Bel
li başlı dükkanlarda tcthir edi- 1 

len y,ENt FIATLERI her y«, 
den muhakkak istemek HAK- ı 
KINIZDIR. • ! 
=-........................ ~· 

Reveyonlannız için 

G. 8. M ~MM 
~~RD~N YEBT 

$ampany/ası 
:nüstesna fiat: Şişesi 9,25 T. m-ı.
" İstok bitmeden tedarikte i5ti-
ca1 ediniz. Toptan satış için hu
susi şerait. Eski LJ.oyd Han. , 

No: 7 Tel. B - O - 1837 

Yolcu bileti vapurda da ve 
rilir. Adres: Yemişte Tavilza
de Mustafa ibi~aderler. Tele
fon : 2,221 O. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz Postası 

Sakarya 
vapuru 20 Kanwıevvel 

Pazar 
Uı:şatn saat 17 de Sirkeci 
"Ihtı:mmdan hareketle (Zon
'?;Uldak, İnebolu Ayancık, 
Samsun , Ordu, Giresun, 
frabzon, ve Rize) ye azimet 
ıe ayni i.s~elelerle Görele ve 
O'n~'ye uğrayarak avdet e
:iecektir. Fazla tafsilat için 
3irl<eci Meymenet ıham al-
tında acenteliğine müracaat. 

Fr. 5.965.000 
Fark· Fr. 5.965.000 

17 - 1 inci Kan. 1931 tarihinde Osmanlı Banka-

sı yedindeki Dövizler yekfuıu Fr. 57.953.300 

2- İhtiyat Evrakı Naktiye giriş 
ve Çıkış~an 

Çıkan Evrakı Naktiyenin 10 - 1 inci Kan. 1931 
tadohindeki bakıyesi • T. L.4.308.678.08 

1 Hafta zar.fmda çıkan Evrakı Naktiye T. L. 494.634,03 
Fark T. L.494.634,03 

1
1 

Ç~kan thtiyat Evrakı N aktiyenin 17 - 1 ind 

K'"· 1931 "rih'"dd<~;;~NLI BA~L~::~;2,11 11 
BORSA VE OSMANLI BANKASI KOMİSERLİGİNDEN: 1 

1726 Nümerolu 27 Eylfil 1930 tarihli Kanunun tatbiki 
dolayisile vaki olan İhtiyat Evrakı Naktiye ve Döviz 

Giriş ve Çıkıştan 

17 - 1 inci Kan. 1931 tarihindeki vaziye , 
Tel. 22134. 1 - Döviz Giriş ve Çıkışları 

SAT i E'nin 
Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, Oakiidar 

Büyükada mağauUaruıda aablır. 

ve 

ve 

Sirgortalacınızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

caat edilmiştir. Namınıza dolduru- İ<Stanbul Aaliy.e birinci tkaret 
lan öd.""1e emri ikarnetgahıruzın mahkemesin.den:: Se\$.nik bankası
meçhuli;-eti.ne mebni tarafınıza tıeb nın bir rehin mukave.lenaınesi, ı.~ş 
liğ edilememiştir. Ödeme emrinin adet rehinname ve üç kıt'a hesabi 

bir buçuk m,h '-'>i:::ldoHe ilanen ta- cari kabul mektubu mucibince Ka
r>.fınıza L~bliği takarrür etmiştir. raköy palasta mükim M. Mayer 
Haczin Fekkine ve istıen.il.en masa- Kompani Limit.et şirketi zimınetin
rifi muhakemeye dair bir itirazınız de matlubu bulıunan ınebahğın te
\'arsa tarihi ilandarı itibaren bi.: mini istifasi zımnında 931-161 do
•yı;ı mürüründen itilxıren ilk yedi sya numarasile rehnin satı:lması 
giin içinde tahriren ve yahut icra- hakkındaki talep ilanen tebliğ edil
ya 931-4945 No. sile müracaatla şi- diği halde r<lhin itiraz etmecliğin

fahen dermeyan edilmesi ica,p eder. den ticar~t kanununun 766 .in<:i 
Tahrir.en veya şifahen müracaat e- maddesi mfu:ibirıce emvalıi merhu

dilmediği takthde müddet müru- ·necin alelusul ve açık artuma ile 
tunda nzanıza bakılmayarak hük- satılmasına ve mahkeme azasından 

_ 10 - 1 inci Kan. 1931 tarihinde mevcut evvelki ba-

• ~ ~-~·~ ~~ 
1 

kıye · Fr. 51.988.300 , -E' 'fah~il edilen yahut hafta zarfında 
J~:l f [~ tahsil edilecek olan Dövizler Fr. 5.965.000 ! 

Liınatumıza muvasalatı beklenen Fark Fr. 5.965.000 I 
STELLA DİTALYA vapuru 20 17 - 1 inci Karı. 1931 tarihinde Osmanlı Banka- . j 

Kanunuevvel Pazar (İtaJ.ya ve Yu- ısı yedindeki Dövizler yekunu Fr. 57.953.300 
nanistan) dan. 2 - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çrkışları 
GAŞTA YN vapuru 21 Kanunu-

Çıkan Evrakı Naktiyenin 10 - 1 inci Kan. 1931 evvel pazartesi (İtalya ve Yunanis-
tan) dan. tarihindeki bakiyesi T. L.4.308.678.08 
Limanımızdan hareket edecek Hafta zarfında çıkan Evırakı Naktiye T. L. 494.634,03 

vapurlar: Fark T. L.494.634,03 
GAŞTA YN vapuru 21 Kanunuev Çrkan İhtiyat Evrakı Naktiyenin 17 - l inei 

ve\ (Paza,rtesi) (Sam11U11, Trabzon, Kan. 1931 tarihindeki yekunu T.L.4.803.312,11 
Ba.tum, Novorostsk, Odesa, Kösten-

Yukardaıki rak;kamlar konsorsiyoım ka·ydına muvafıktır. oe Varna ve Burgaz) a. 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan 5igorta yaptır

mayınız. Telefon: Be)llCğlu 2002. 

Kredi Liyone Bankası 
ANONİM ŞİRKETİ 

Tamamen tediy<: edil.:niş sennaye 408 v<: ihtiyat akyesi: 800 Mılyon 
Jl Teşrinievvel 1931 tarihindeki bilançodur 

MEVCUDAT 
Veznede ve Bankalar.da mevcut nukut 
Cüzdan ve müdafaai milliye senedatı 
Teminatlı avanslar 
Hesabatı cariye 

Fr. 4.765.281.545,59 
.. 7.794.253.019.03 
" 278.634,412,15 
.. 4.144.911.165,49 

ınü iliim dairesinde hacizlerin fek 
ettirileceği malum olmak ve ödeme 

emri tebliği yerine geçmek üzere i
ld.n olunur . 

Mu kadde ına Beyoğlunda Tom-

tom sokoğında 12 No. lu hanede i

ken ha!on ikametgahı meçhıı.I bu

Faiz Beyin naip tayinine ve işbu 

karara bir güna itirazi varsa üç gün 
zarfında dain huzuru mahkemeye 
davet edilmek <Sutıetile itiraz ediline 
diği taktirde k<:Spi katiyet ederek 
emvali merhtıneonin 31-12-931 tari

hine müsadif perşembe giinil saat 
10,30 da Ortaköyde Fatma hanını 
deposunda satıllac.ağı ilan olunur. 

MERAN O vapuru 22 Kanuınuev- 27 Ey!Ul 930 tarihli ve 1726 nümerolu ·kanuna tevfiıkan keyfiyet 
vel Salı (Dedeağaç, Kavala, Sela- ~aliye Vekaleti namına tebliğ ve ilan olunur. 
nik, V o.los, Pirıe, Patras, Korfo, 
Ay""3randa, Brcndizi, Venedik ve 
Triye.ste) ye. Is·ianbul Esnaf Bankasından: 

Esham ve tahvilatı mevcude (esham, bonolar, 
tahvilatlar ve ·rantlar 

Muhte!Lif h~t 
Emlilk 

l>OYUNAT 
Vadesiz mevduat ve ııenedat 
Hesabatı cariye 

" .. .. 
4.683.785,49 

532.486.37 5,30 
35.000.000,-

" 17.555.250.303,05 

Fr. 5.986.420.578,85 
.. 8.601.071.331,57 

lunan Marko Zivkoviç efendiye: !--------------

STELLA DİTALYA va,puru 

24 Kanunuevvel ~rşembe sabah 
tam 10 da (Lloyd ekspres) olarak 
(Pire. Brendizi, Venedik vıe Tri

İstanbul Esnaf Bankası hissedaranı 17-1-932 tarihi.ne müsadif Pazar 
günü saat 14 1ıe bankanın merkezinde fevkalade &urette inikat edecek he
yeti umumiye davet olunur. 

RÜZNAMEİMÜZAKERAT: 
Bad.cttahsil va-cibüttediye hesabat 
Poliçalar 

.. 283,530.347,47 

İstanbul ikinci icra memurluğun-

dJ>.ı: Uhrin v<: Şürekası Limitıet 

şirketinin mösyö Perkinse eiro et

tiği 6-6-929 tarihli bi-r kıt'a emre 

rnul1arrer sen-ede müst.eniden zim

metinizdeki matlubu olan (30) otuz 

in;:;iJiz lirasının hululu vade ta

rihinden tutarı olan (309) liı:anm 

maa faiz v~ masarif ve .. ücreti ve

kô.Letle maa<l ve hacız yolile tahsili 

zım.-ı.ında dairemize vaki müracaat 

ve talebi üzerine olbaptaki ve dey

ni müddeabihin tesviyesi için bera· 

yi tebliğ tarafımza gönderilen öde

me emri ikametgahınızın meı;hnli

yeti hasabil.e tebliğ ktlmamiyarak 

tebliğatı mukteziyenin ilanen icrası 

tekarrür etmiş olmakla tarihi ilan
dan itibaren bir ay zarfında icra
nın durması zımnında şifahi veya 
tahriri bir itirazı kanuni sert et
mediğiniz ve müddeti meZ'krenin 
hitamını müteakip 931-4392 dosya 
num'l.rasile sekiz gün zarfında müd 
cleabihi tesviye veya itfaya tekabül 
edecek emva,I irae eylemediğiniz 

taktirde bermucibi talep muamelatı 
icraiyenin giyabınızda icrasına te
vessül kılınacağı malıı.ınunuz bu
lunmak ve ödeme emrinin tebliği 
m ,kamına kaim olmak üzere key
fiyet ililn olunur • 

Sultanahmet 2 ~nci sulh H. mah
kemesinde<ı: Müteveffa Şükrü bey 
vcrese!.e<'i Hilmiye hanım vesair.e 
ile Nikeli efendinin şayian muta
S<lrrıf oldukları Galatada Fermene
cilcr sok3ğmda 145 ruınıaralı dük
kan alt katta taş döşeli kağir ve 
beton ikinci ve üçüncü katların ta
\'anları ahşap dördüncü kat daraça 
dairesi üstü kapalı ve daracada ab
<lest!ıo .. 1c ve clektrik ve terkos tesi
satını havi otup izaki şuyufi zırn

nmda furuhtu tekarrür etmekle 
mevkii müzayedeye vazedilmiş ve 
26-1-932 salı günü saat onbeşt:e i
hatcnin icrası mukarrer bulunmuş 

c]cuğundan talip olanların kıyıne-ti 
t::!uh:ı!TllDinesi olan üçbin liranm 
yüzde onu nisbetinde pey akçasını 
hamilen SultJnahmet sulh mahke
mesi ikinci hukuk dairesine 931-459 
numarasiLe müracaat 
l~n olunac. 

evlemeleri i-

İstanbul İcra Riyasetinden: este) ye. 
Vadeli senedat 

.. 262.956.643,37 
.. 411.366.294.18 1 - Sennaye vaziyetinin tespiti. BeyoğLunda İstiklil caddesinde 290 (COSULİCH LİNE) kumpanya 

No. da Lokanta ve Pastacılıkla sının lüks vapurlarına aktarma edi
muşteğil Türkuvaz nam müesıııese- !erek şimali ve cenubi Amerika li· 
nin sahibi Aleksandır Purviç efen- manlanna gitmek için tenzilitlı 

dinin Kookoı:ıd.atu taJebite vuku bu doğru bilet verilir. 

Ticaret kanununun 371 inci maddesi ahkamına tevfikan hiimiline mu
harrer hisse senedi ,sahipleri nihayet 7-1-932 akşamma kadar hisse senet-
1.t<rini veyahut hiS9C senetlerinin mev-du bulu.nıduğ.u banka makıpuzu:ıu 

Bankamtz veznesine tevdi ita ita olunacak dühuliye varakasını almaları 

iktiza eder. 

Muhtelif hesabat 
Senei sabıkanın 11k3r ve zarar 
hesabı bakiyesi 
Muhtelif ihtiyat akçeleri 
bmamen tediye edilmiş aermaye 

.. 591.660.985,15 

.. .. .. 
10.244.122,46 

800.000.000,-
408,000.000,-

lan mliracaatı üzerine kra kılman Her nevi tafsilat için Galatada 
.. 17 .555.250.303,05 

tetkikat neticeııinde Konkordato ta Mumhane (Lloyd Triestino) ııer ı---İ-s_t_a_n_b_u_l_M_m_t_ak __ a_sı_T_ı-.c-a_r_e_t_M_ü_di:"..-rı"."'·y_e_t_in_d·_·en--:---
lebinin nazarı itibara almmasnı.a ve acentesine Telefon Beyoğlu 4873 

Hali tasfiyede bulunan Mİılli Bakır ve Madeni eşya Fabrikası Türk icra ve iflas ka,nım.ıın 278, 279 cü 1 veya Galatasaraymoda sabık SeUinik 
Mecıısı ıcıare reisi Müdürü uınumiler 

Aoonirn Şirketi heyeti umumiyesinin atiııkki ruznameyi müzakere zon
madde!.eri mücibince borçluya iki bonmarşesi binasındaki yazıhanele- nında 27 K§nunusani 932 tarihine milsadif Çarşamba saat 10 da Galata.da 
ay mühlet verilmesine ve Galatada j rine. Telefon Beyoğlu: 2499 ve ya- Merkez Rıhtım Hanında tasfiye memuru avukat Raıniz Bey.in yazıhane
Merkez Rıhtmı hanında 171 No.da but Sirkecide Kırzade hanındaki ya 

Baron Brenlr.ai R.Massoa E.Eskara 
Merkezi, Galata Karaköy, Telefon : B. O. 3297 - Şubesi Sultan Ha

mam, Telefon: İst. 1127 - Şubesi: İstiklal caddeei, No. 333. Telefon B.O. 
1353. 

sinde içtimaı mukarrer olup hissedaranm içtimaa iştiraklerini 1emin.en ve Avuka,t Hüseyin Hüsnü beyi.n kom zthanesinıo müracaat edilmesi. Te-
yevmü içtimadan on gün eve! hamil bul<Undukları hisse senedatmı mü-

ser tayinine ve işbu mühletin ili· lefon İstanbul 235. · be • K A D E R 
maileyh Ramiz Bey.e makpuz mukabili teslim ile içtimaa tca t.len üan ~--•••• ••••• .. nı ile beraber icra iflas daireleri ve !!lll•••••m•••••• 1 

ı ı olunur. .. 
tapu sidl mem.urluklarma bi.lıdiril· ·1 SEYR1SEFAI. N " 

' 1) Tasfiye mıen:ıurunun ita ettiği raporun tetkiki ve mumaileyhin isti- I 
mesine karar verilmiş old~ğu ilan fasınm müzakeresı; 
o.fon'.ur. M.erkez acenta: Galata Köprü Gişesi müdiriyetinden: 

Askeri fabrika
lar ilanları 

30-12-931 tarihinde kapalı \ 
zati ile münaıkasalan yapıla- i 
cak olan 173 ve 77 kalem E- 1 

lektri.k malıeme!.eri ilanında 1 

müsavi fasıla bozulduğundan 

yevmi münaıkasa 20-1-932 tari

hine saat 14 te tehiır edilmiş
tir. Taliplerin müracaatları. 
(4380) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastaWdan 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğ

leden sonra sa.at (2,30 dan 5.e) 
ıkadar İstanbulda Divanyolun
da 118 nı.ımaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 22398. Sıra numara- 1 

sını beklememek isteyenler, 
kabineye müracaatla veya te
lefonla randevu almalıdırlar. 

Dr. HORHORUNl 
Zöhreviye ve bevliye tedaviha

nesi: Sabahdan akşama kadar. Bey- · 
oğlu Tarlabaşı, Taksim Za~ıbak Sok. 

No. 41 

l) Mumaileyhi i<ıtihlifen yeni bir tasfiye memuru intihabı. . 
başı B. 

2362
· Şube A. Sirkeci 3) Tasfiye memuru ücretlermin kararlaştırılması ve şekıl.i tasfiye hak- 1 

Mühürdarzade han 2. 3740. 
Keşide gününün takarriibü baseıbile Yılbaşı piyanıgosu 

için biletini tıevkif ettirip te henüz almamış olan muhterem TRABZON POSTASI 

(CÜMHURIYET) va
puru 21 Kanunevvel Pazar

kında mukarrerat. 

1 3 üncü Kolordu ilin'arı 1 
· müşterilerin izdihama mahal kalmamaık üzre bir an eve! al

ınalan rica .olunur. 

tesi 17 de Sirkeci Rıhtımın- Çatalca müstllhkem mevkii dan pazar, salı, perşembe gün
:lan hareketle Zonguldak, nin ihtiyacı olan un kapalı ' leri saat 9 dan itiliaren müsait 
tnebolu, Ayanctk, Samswı, 1 KARON Alman kitaphanesi 

Boyoğlu Tünel 111.eydanmda 523 
Ü F ,.. _ _, Gir zarfla müınaıkasaya konmuştuT. fiatla yerli binek ve nakliye nyoe, atsa, uoıuu, · eson, l . . . .. 
Trabzon, Rize, Mapavriye halesı 2-1-932 ~martesı. •gu- ıko~um hayvanı mülbayaasma 
'{idecektir. Dönüşte Zongul- nü saat 15 te ıkomısyoııumuzda baslanmıştır. Satın almacak 
iak ydktur Of, Sürmene, 11 yapılacaktır. Taliplerin şart - bi~eklerin 5 ile a yaşında ve 
Göreleye .de uğrayacaıktır. name.~ini almak ~z~re her gün asgari 1,43 irtifamda ve nakli-

· \ ve munakasaya ıştırak edece'k ye ko~ .. mlarm keza 5 ila 8 ya-

Türkiye Ziraat Bankası 
• 
lzmir Şubesinden r ~~, '~ ;,~ ~~~ terin de teminat ve teklifname 1 şında ve asgari 1,3.7 frtifamda \\t f a 

1 1 
lerile vakti ~ayyende 'komi- · olmaları ve hayvanların bil-

. \\! l f ı syonumuza muracaatları. cümle hastalıklardan ve ku- c
1
· ~1• Teklif edilen 

bedel -·- - Mevki Mahallesi Sokağı .. ~ KARADENİZ (638) (4386) surlardan arı bulunmaları la 
No. 

POST ASI • • * zımdır. Diğer fazla malfunat Birinci Kordon Hane 520/360 
K. O. ve Birinci fırkıa ihya- k~mtsyona müncaatla öX...eni-

Lira Kuru~ 
23500 

E v ~· ~ 2~% rzurum CI için mercürnek aleni müna- lebilir. : :: Hane ve sinema 349/137/352 
kasaya konrnWjtıır. İıhaleısi 9- Bu şeraitte satılık ıhayvaru Yaruk Anadolu 106/108 

25300 
63888 75 

vapuru 23 K. evvel 

Çarşamba 
günü aıkşamı Sirkeciden ha
reketle (Zonguldak, İnebo
lu, Samsun, Ordu, Ki.reson, 
Trabzon, Sürmene ve Rize
:;e gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci hanındaki acoore
liğinıe müracaat. Tel. 21515. 

1-932 cumartesi günü saat 15 olanların mezkfrr günleroe " Bankası 

te ıkomisyonumu:ı:da yapılacaık hayvanlarile birlikte Dolma- ' 30 Teşrinisani 931 tarihinde kapalı zarf 1lsulile müzayedeye 
. . . bahçe hayvan ıhastalıanesine yu:k d f 1 · ı·k h' l d .. tır Taliplenn şartnamesını 1 konulmuş olan · an a evsa ı yazı ı em a c ıza arm a gos· 

· müracaatları. (616) (4179) . ·-· . . . · • 'k ·· "! d' görmek üzere her gün ve pa- , terıldıgı veçhıle teklıf edılen bedeller haddı layı goru eme ı· 

zarlıg"a iştirak edeceklerin de 1 D k ğinden mezkUr emlak 16 Kanunuevvel 931 tarihinden itibaren 
o tor · ı vf'k 10 .. "d vakti muayyende komisyı00u- R ki H kkı ıkapaJı zarfa e5as olan aynı şartname ere te ı an gun mu -

1 •• ı ( 6) usçu u a detle ve pazaırlık suretile müzayedeye çıkarılmıştır. 
muza muracaat arı. 65 . Beyoğlu, İstiklal caddesi Taliplerin 26 Kanunuevvel 931 cı.nt'.artesi günü saat 16,30 

<4498
). Büyük Parmak kapu, Afrika za kadar Ziraat Bankasının Gazi Bulvarındaki ıbinasmda müte 

*** Dolmabaıhçe hayvan hasta- hanma bitişik Apartıınan şekki! heyete müracaatları. Talipler satış şartnamelerinin mü-
No 21.-Tel: Beyoğlu 2797. saddak suretlerini •imdi<len İstanbul Şubesine müracaatla ala· nesinde müteşeık'ılı:il hayvan sa- S l4-l8 x 

ım aat: · ~b~il~n~ı-. . ..u.Moıu.~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

45500 



Bu miifkil.I ıuımaıılarda paraıım abea hediyelerle israf 
etmeyinia, Dostlanıımı tercihen, meTcudiyeti Te iltimali 
hergOn aarfettilderi kuneti hafifletecek, aTleriııi tııul-

lqtirecek teyler takdim ediniz. 

Bu Hediyeleri 
T esisah Elektrikiye Türk Anonim 

SAT 1 E 
Size Beyoğlu, Beyazıt, Kadık&y, Üskiidar Te Bllyllkada'daki 

5 mağazasında veresiye verecektir 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanlan 1 
NISFI BEŞ SENE TAKSİTLE 

Satılık Apartıman 
IF.:sas Mevki ve Nevi 

2 Beyoğlunda Meşrutiyet mahallesinde Harbiye cad
desinde atik 9 mükerrer cedit 115-117 numaralı üç 
daireyi ve bir bodrum katını müştemil Selçuk apart
manı. 

Mevki ve evlası mahsusası balada yazılı apartmanın satışı 

aşağıdaki şe:-aitle müzayedeye kıonulmuştur: 

1.- Müzayede kapalı zarf usuliledir. İhale 23-12-931 tarihine 
mfü;adif çarşamba günü İstanbul şubesinde icra edilecektir. Ta
lipler bin lira teminat iraesine mecbur olup işbu teminat vara
kasını teklif mektuplarile beraber makpuz mukabirınde Banka
ya te.vdi etmelidirler. 

2.- İhale bedeli defaten ve peşinen istifa clunur. 
3.- Bedeli müzayedenin yüzde ellisinin peşinen tesviyesi mü 

kabilinde müşteriye beş seneye kadar ikraz yapılabilir. 
4.- Fazla tafsilat için şubemize müracaat edilmesi. (4149) 

Istanbul P. T. T. Başmüdüriyetinden: 
Muhtelif eb'adda kestane cinsinden 350 adet telgraf direği 

J0-12-931 tarihinden itibaren münakasai aleniye suretile mü
nakasaya vazedilmiştir. Münakasa 30-12-931 tarihinde saat 14 
te yapılacaktır, Taliplerin% 7,5 yüz.de yedi buçuk teminatı mu 
vakkatlerini hamilen yevmi me2lkurda Başmüdüriyette müte
sekkil komisyona ve şartnameyi görmek isteyenlerin de her 
gün Başmüdiriyet kalemine müracaat eylemeleri.(4341). 

Gümüshane Nafia Baş 
mühendisliğinden: 

Gümüşane Vilayeti dahilinde ve Trabzon • Erzurum yolu
nun Kôprüba~ı ile Zigana mev'kii arasında iki, Kelkit - Erzin
cı.ın yolunda birki cem'an üç adet 12 tonluk Ruslardan metruk 
silindirlerin tamiri (6750) lira bedeli ile 1-12-931 tarihinden iti
baren 21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Tenzilat yap 

mak ve fazla tafsilat almak istiyenleırin Güm~ane Nafia Baş
mühendisliğine müracaatları ilan olunur. (4476) 

Marangozluk işleri 
Edirne Erkek Muallim Mektebi Müdürlüğünden 

Mekteıbimiz ic;in yaptırılacak ve tahmin edilen yekUıı fiatr 
"3760" liradan iıbaret marangozluk işi: 

Atelye masaları ve muhtelif eşya 20 Kanunuevvel 931 tari
hinden itibaren yirmi gün müddetle aleni usul ile münaıkasaya 
konulmuştur. İhalesi 9 Kanunusani 932 tarihine müsadif cu
martesi günü saat 15 te Edime Hükfunet dairesinde müteşek
kil komisyon huzurunda yapılacaktır. Taliplerin resimleri ve 
şartnamesini görmek üzere her gün :Mektep Müdürlüğüne ve 
müzayedeye iştirak için yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat 
mektupları ve Ticaret odasına kabul olUllduklarma dair vesi
kaları ile meııkur günde komisyona müracaatları. (4492). 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
1a1anbul'da Çakmakçılar,sandalyacılarda Küştüyü fabrikası yüzile şilte 

12,yüzile yori"n 15, yağlıboya yastık 5 liraya, küştüyünün kilosu 100 ku· 
ruıtan baılar.Kuştüyü kumaşların her rengi vardır.Ucuz satılır.Tel.2.3027. 

• 

Sene sonu ve blllnço mDnasebetile 
25-12-51 tarihine bclar Ticaret Ye s-ayi odasının miiuade.tle 

Ffa:'tla.rcla. Te:n.zili:t't 

SUIRDSKü 
lngiliz kumaş ticarethanesi 

• 

Pek yakında aene nihayeti bi'ançosuna bat'auacağı cihetle 
bililmum kıtlık mallarım c\ddi bir 

Tenzilatla. Satmağa Karar vermiştir 
Toptan ve Perakende 

, 

Hususi garanti markalan 

" Scotch Sportsman,, 
·ISTANBUL 

SULTANHAMAM4 

i 
== 
I=§ ·-·= 

-

"Westminster" 

" Smartex ,, ·LEEDS, İNGİL TERE 
" Crombys,,paltoları v.s. 17, YORK PLACE 
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HAMIZI BEVLL"I ( ASiT URllC) KlJRBA.NLARJ 

Tıp akademisi reisi sabıkı profesör <• Lansero )tarafından tavsiye edilmiştir 
Pırls hastahaneleri mütaahhltleri 

Şatelen müessesatı 1 • 

damla (inme' 
fartı semen 
romatizma 
alamı mafsaliye 
1 -

•5 büyük mükafat 

fıırmn -.ı (asit unk) ıle ıebirlenmış, .ılm •e ıztırabatm 
tabb tehdidinde bulunmu' olanlar ancak 

URODONA~ 
.ayeainde ııalQ olabilirlu. Zira urodonaı; bamızı bevli 

tıalleden yegine maddedir. billimum eczabanelerde sablır. 

Her akpm 23 KAnunuev

vele kadar Eduardo Bıanco Arjantine 
orkestrası 

Telefon: 

B.O. 977 Rouff'da 

• 
Resmi ilanlar Türk Lt. Şirketi 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

'.!anlarını kabul eder 

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

, • ~ 1 -· • , .... 

Tasarruf haftası sizin için bir başlangıç olsun: 

.~ •• m • 
~w. 

Siz de Bir Kumbara Alını7.1 
. . ' _.· t ,"- . ' . 

Gedikpaşa' da Jandarma Satın 
Alma Komisyonundan: 

Jandarma ihtiyacı için bin dokuz yaz tiıkrm mamfil tavla 
elbisesi kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. İhalesi 4-1-932 
tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşten on. altıya kadar 
yapılacaktır.Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere her. 
gün ve münakasaya iştirak için muayyen gün ve saatte temi
natlarile beraber komisyonumuza müracaatları. (4410). 

İstanbul ikin<:i icra memurluğun.. 
dan: Bir bor9(!an dolayi mahcuz 
ve ,paraya veç.-ilec.ek olıa.n ltikB sa
lon takımı ve lüke büf'e ""8Bire 
26-12-1931 Urihinde ııaat 14,15 de 
Maçkada Namıanlı ii1ıt katında a
çık arttnma ile eatılacağından ta
HpJ.erin vaktinde dairemizin 931-

2688 numerolu dosyasil.e mahallin

de memuruna müracaatları ilin <r 

ı.unur. 

şaş nacak 
' · 

sev mı? 

"ASPiRiN., in soıruk algınlığının Çl'!.1'"' 

çabuk önüne geçmesi hiç de hayret 
edilecek bir şey değildir. Bilakis gayet 
tabiidir. "ASPiRiN,, gibi~ salibin! 
~ıyan bir mustahzar mutlaka mueıh 
slr olmalıdır. 
Siz de aynı fikirde değil misiniz ? 

. r 
( ~ 
• . 

1 lstanbut Belediyesı ilanları 1 ;._ _____ _ 
lnönü Yatı mektebi talebeleri için yaptınlacak 180 çift d 

hili ve 180 çift !harici fotin kapalı zarfla münaıkasaya konmuş 
tur. Münakasaya girmek için 149 lira teminat akçesi Iazım<l 
Teminat akçesi nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsali)' 
alınarak ıbankaya yatırılqı alınacak makbuz veya hüıkilmetÇ 

muteber tanınmış bankalardan birinin teminat mektbu ile ol 
Bu şekilde teminat makbuz veya mektUbu ile şartnamenin pul 
lu bir nüshası ve Ticaret odası vesikasını teklif mektubu i 
risine koyarak ihale günü olan 11-1-932 pazartesi günıü saat 
beşe kadar Daimi Encümene verilmelidir. (4501) 

landarma Satın Alma 
Komisyonu Riyasetinden: 

Jandaırma Umum Kumandanlığınca kapalı zarf usulile mil 
nakasaya konulan (169) kalem ecza ve malzemei trbbiyeye tıı 
lip çıkmadığından 4-1-932 pazartesi günü pazarlıkla mübayıı 

edilecektir. Me2lkfir günde taliplerin Ankarada Jand 

umum kumandanlığı levazım müdiriyetine müracaatları. ( 4493 

lstanbul Deniz Levazımı 
Satınalma komisyonundan: 

Metra 
3350 Efrat eHııseııgı şayak klHilaş; Kapalı zarfla müna:ka 

11 - 2 inci Ka. 932 pazartesi günü saat 10,5 da. 
240.0 Efrat ılı:aputluğu şayak kumaş; Kaıpalı zarfla münakas 

11 - 2 inci Ka. 932 pazartesi günü saat 10,5 da 
1 Deniz Efradının ihtiyacı olan yukarıda miktarı yazılı 

maşlarm hizasındaki gün ve saatte kapalı zarfla münakas 
icra olmıacağmdan şartnamesini görmek istiyenle.-in her gi" 
ve vermeğe talip olanların münakasa gün ve saatinde müva 
kat teminatlarile birlikte Kasrmpaşada Deniz Levaznnı Satıfl 
alma Komisyonuna müracaatları. (4478). 

Tayyare YILBA~I Piyangosu 
Büyük ikramiye 

1.000.00 
Lira.clı.r. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

En iyi Yılbaışı hediyesi 

Bir Tayyare Yılbaşı Piyango 
biletidir. 

Biletler azalmaktadır. 


