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Sahip ve liaşmuharrıri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdür il 

ETEM İZZET 

f nhisarların 
Tevhidi 
Ankaradan gelen haberler hü 

kiimet merkezimizde inhisarla
rm tevhidi hakkında bir cere
yan belirmekte olduğunu bil
dirmektedir. Bu cereyana ta
raftar olanların, tasarruf mü· 
lihazasmdan mülhem olduk
larına şüphe yoktur. Ve tasar
ruf düşüncesi daima yerinde
dir. Fakat varidab tehlikeye 

Tarife nispetlerinde esas Tü :.lt;caltın 
Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) ~kkate şayan bir te~Julund 
Hariciye vekili bu g nlerde hran•a gl cekı· 

koymamak ,arıile. inhisarlar _.,,,ıııııııııııııııııııııııuıuıuu111111111111111111111111111111111u~ Tu~· rk 
devlet hazinesine 40 milyon ~ ' Hariciye vekili 

Taiırana , 
Gidiyor 

~::ı1:m~~rida~t~=~rm!':I~ §_= Kaçakçılık layiha- §_= Altını 
nıektir. Binaenaleyh tasarruf 

düşüncesile bu mühim varidat = d t d • ı A t ı d = 
:;r:!'~:~i~~!'.keye koymak ~ sın a a l a yapı ı ~ Tarifenispetlerinde ANKARA, 22 (Telefonla) -

Mevıuk bir membadan haber al
dığıma göre Hariciye Vekili Tev
fik Rüıtü Bey bu günlerde Tah
rana gidecektir. Hariciye Vekili
miz lran payitahbndan avdet et
tikten sonra tahdidi teılihat içti
maında bulunmak üzere Cenevre 
ye hareket edecektir. Hariciye Ve 
kilimizin Tahran seyahati hususi 
bir ehemmiyeti haizdir. Tahranda 
muallak mesaili · kat'i ıurette bal 
•e bu münaaebetle bir protokol 
imza edecektir. 

Filhakika ilk nazarda inhi- = § esas tutulacak mı? 1 
sarıa idare edilen müesseseıe- = Memleket iktısadiyatını sarsa- -
rin sınai mahiyeti ayn olduğu := := 
ve bunların her yeri baıka bir § cak cürümler E 
tekniğe istinat ettiği nazara = = 
çarpar. Tütünün istihsali, sa- § hiyaneti vataniye addedilecek E 
tııı, İspirtonun mevaddı İpti- E: := 
daiyesinin elde edilmesi, tak- := ANKARA, 22 (Telefonla) - Heyeti Vekilenin evvelki gün- 5 
tiri ve aahşından büsbütün ı E: kü içtimaında hazırlanmış olan yeni kaçakçılık layihaamm tet- := 

""-paşka olduğu gibi, tuz inhisa- E: kikiue batlaruruştı. Heyeti vekile bu layiha üzerinde bazı tadi- 5 
l!ıı hnda memlehalarm idaresile := lata lüzum gi>rmüı ve bu malnatla layihayi Adliyedeki komis- 5 
ıtı., bir tütün fabrikası arasında := yona iade eylemiıti. Komiıyon bu tadilitı teobit etmiı ve layiha 55 
' hiç bir münaaebet yoktur. Bu := bu ak§81D Yu•uf Kemal Bey tarafından Mat on dokuzda içtima = 

' itibarla bunlan birle,tirmek := eden HeyclJ Vekileye tevdi olanmuıtur. icra VekiUeri Heyeti g 
nıümkün değildir. := layiha üzerindeki tetkikabnı ııeç vakte kadar devam eden içti- := 

Olsa olsa, merkezde bir İn· := maında ikmal eylediğinden layiha yann Millet Mecliıine sev- E: 
hisarlar müdüriyeti umumiye- := kolunacaktır. E: 
•i ihdas edilebilir. Fakat bu -= E -= saslar 
nıüdüriyetin vazifesi inhisar := := 

64 madde kadar olan bu layiha mühim esaslan ihtiva etmek. 
idarelerini temerküz ettirmek = tedir. Layiha ceza kanunumuzla, ceza uıulü nwhakemeleri kanu- E: 
ve vekil ile asıl işi idare eden E: : numuzun bazı maddelerini tadil mahiyetinde bükümleri ihtiva et- -
adamlar arasında mutavassıt = tiği gibi vezifeıini aui iatimal edecek olan gümrük rnmnurlanıu, = 
rolü görmekten ibaret olmak = Adliye memur ve bi.kimlerini ve diier alikadarlan ain'ca teczi.. §§ 
lizımdır. Ve belki de böyle bir := = ye edecek hükümleri muhtevidir. -
teıekküle lüzum vardır. Çünkü := :.;: 
bugün varidat müdüriyeti u- = (Devamı Sinci sahifede) = 
mumiyesi muhtelif vergi ve 5f1111111111111mu1m11aunnnmllHllllUllWllllllllllllllllllllffi 
devlet iratları itlerinde o ka-
dar bunalmı§ bir hale gelmiı
tir ki devletin baılıca varidat 
nıembaı olan inhisarlarla lüzu
nıu kadar metgul olamıyor. 
Bunların merkezle olan mua
nıelatını, iş'ar, iıtit'ar, direktif 
ve saire gibi noktaları bir mer 
kezi idareye raptetmekte idari 
noktai nazardan fayda olabilir. 

Fakat bu, hiç bir . zaman 
inhisarlann tevhidiı demek de
ğildir ., Her idarenin, kendi 
istiklalini, kendi disiplinini, 
kendi tekniğini muhafaza et
mesi tabiidir. 

Bununla beraber inhisarlar 
içio yapılacak bir fey vardır: 
O da bütün inhisarlann mu
hafaza teşkilatını tevhit etmek 
tir. Maliimdur ki bu mesele · 
meşrutiyetten beri müteaddit 
defalar tekrar edildi durdu. 
Hatta bir zamanlar bu fikrin 
tatbik sı:.hasııİa vaz'ı çok yak
Ia,mıştı. F akal sonra terkedil
di. Hakikati halde iyi dütünü
lecek ol~rsa, muhafaza teşki
latının birle!tirilmesile bu yüz 
den mühim mikyasta birçok 
mükerrer memuriyetlerin orta
dan kaldırılmak suretile az 
çok bir tasarruf temin edilme
si mümkün olacajı gibi, mu
hafaza teşkilatı da takviye edi
lecektir. Düşünmelidir ki yal
nız tütün varidatmı müdafaa 
etmek, kaçakçılığm ' önüne geç 
mek için kos koca bir tetkilat 
vücude getrimeğe mecburuz. 
Diğer taraftan müskirat idare
si de müskirat kaçakçılığını 
kendi takip edeceğine göre, 
ayni teşkilatı yeni battan, yap 
n.ağa mecburdur. 

Bu suretle işler beyhude ye 
l'e inkısam edecek yerde gerek 
müskirat, gerek tütün ve gerek 
tuz kaçakçılığını takip edecek 
bir teşekkül vücude getirilecek 
olursa, hiç şüphes~ kaçakçılı
ğın, bugünkünden daha vasi 
mikyasta önüne geçilmek İm· 
kam hasıl olacak ve bu sayede 
devlet varidatında da bir teza
yüt beklenebilecektir. 

Tütün, tuz, müskirat gibi 
matrahlarda varidatın artması
nl, nisbetleri yükseltmekten 
ziyade kaçakçılığın men'inde 
aramalıyız. Bugün Türkiye'de 
İstihlak edilen tütünün mikta
rı beher nüfus başına bir kilo 
hesabile, 14 milyon kilodan a
tağı olmadığı muhakkaktır. . . 

Beşiktaş kaza kongresi 

Fırka kaza kongreleri 
içtima/arına haşladılar 
C. H. Fırkaaı kaza kongreleri bat- j Ihsan, piyango müdürü Fikri, Ha

lamıttır. lıtanbulda ilk kaza kongre- san Vafi ve Necip Beyler ittirak et
si Betiktatta yapılnuıtır. KongTede mitlerdir. 
fırtı:!' viliıyet reiıi Cevdet Kerim ve Yeni idare heyeti intibahı netice
Necıp. Beyler. ıle bulu?"'~t~ardır. ıinde avukat Abdülkadir Ziya, dai
E.~veli. k~ ıdarc heyeti ':"'" Ab- mi encümen azıuınclan Ihsan, Seyri
dull~adı~ Zıya B. kaZB;ll'n hır senelik oefain iaıe müdürü Muzaffer, Maa
faaliyeti h~ınd~ _biJ: nıpor oku- rif müdürü Haydar, Milliyet gazete
mllf ve taavıp edılmıftir. Bundan si idare müdürü Ali Saip avukat A
sonnı Ce~det Ke~İm B. ~k rif, muallim Şeref Beyi~ ve yedek 
fırkaya a.ı muhtelif mevzular uze.. azalığa ela befediye muamelat müdü 
rinde .~etkilat .arkadatl~ını mesai .. ve rü Zühtü, Kıymet H., Hamdi, mü
tesanude tqvık eden hır nutuk soy- derriı Etem Akif Fuat, Fatin Tev
leJDİ4 ve kongre tarafından tiddetle fik ve tüccardan Şaı.;,. Beyler inti-
alkıtlanmıtbr. bap olunmutlarclır. 

Kongreye kaza mümeaıili olarak Diğer kaza kongreleri cuma ak. 
müderris Dr. Etem Akif, Dr. Halil f81D1DB kadar bitmit olacaktır. 

Fransa'da adam başına tütün 
istiblakinin bir kilo ve bir çey 
rek miktarını tecavüz ettiği is
tatistiklerle sabit olmuş bir ha 
kikattir. Türkler İse Fransız
lardan daha az tütün istihlak 
etmezler. Halbuki bugünkü tü 
tün inhisarmın vergiye tabi 
tuttuğu tütün ancak sekiz mil 
yon kilodur. Bu sekiz milyonu 
on milyona çıkardığımız gün 
tütün varidatı da yüzde yirmi 
nispetinde artacaktır. Tuz için 
değilse de ispirto için ayni mü
lahazayı, hatta belki de tütün 
den fazla bir surette, dermeyan 
etmek mümkündür. 

Hatta bir adım daha ileri 
giderek rusumat muhafaza lef 
kilatını dahi içine alacak bir 
teşkilat vücude getirmek. sure-

bir teşkilat vücude getirmek 
kabil olduğu ileri sürülebilir. 
Fakat a9ikardır ki, gümrük mu 
hafaza teşkilatı bugünkü pren
siplerle idare edildikçe, hiç bir 
gayeye varılamaz. Onun için 
gümrük muhafaza itini büsbü
tün hatka bir takım prensip
lerle yeni battan tensik etmek 
mecburiyetmdeyiz. 

Her halde bu, itiye ait ve 
tahakkuku da oldukça güç bir 
teşebbüs olsa bile, tütün, müs
kirat, tuz halli kaçakçılık nok 
taamdan arada bir fark olma
dığına göre, bant ve kibrit gi
bi inhisarlarda kaçakçılığın ö
nüne geçmek için müttehit 
prensiplerle idare olunacak bir 
muhafaza teşkilatının varidatı 
arttırmakta pek büyük amil 
olaca" ı kanaatinde · . 

Hasan Fehmi Beyin 
Meclise verdiği teklif 

Gümişhane meb'usu 
Hasan Fehmi B. 

ANKARA, 22 (TeldonJa) 
Gümüşhane meb'usu ve bütçe encü 
meni reisi Hasan Fehmi Bey bugün 
Meclise dikkate şayan bir kanun 
teklifi tevdi etmiştir. Bu teklif güm 
rük tarife kanununun 28 inci mad-
desinin atideki fekilde DHliJine da
irdir. 

Madde 1 - GümrlU: umumi t11ri 
fesi bir Türk aJtımmn "tek Iirahk 
altın,, 818 kuruş Türk evrakı nakdi
yesi hesabile tesbit ve bu esas ta
rife nisbetlerinde esas ittihaz edil· 
miş olduğundan bu kanunun tatbikı 
sırasmda her üç aylık vasati kam
biyo fiatine göre, yukarrda gösteri
len m'sbet yüzde yirmi derecesinde 
bir tenezzül veya tereffü arzedecelc 
olursa umumi tarifede gösterilen re 
simler üzerinde Maliye Vekili tara
ilndan bu tenezzül veya tereffü nis 
betinde tenzilat veya zammiyat icra 
ve tarifedeki resimler müteakıp J 
ay zarfında ona göre tenzil ve ya 
zamJarile tatbik ve İstifa olunur. 

Bu hüküm ISinci maddedeki 3 ay 
müddet kaydma tabi değildir. 

Hasan Fehmi Beyin bu tekJ}İi bil 
yük bir al§ka uyandırmıştu. Malfim 
dur iri mezlrfir kanunun bu gün tat 
bik edilmekte olan aynı maddesin
de bir lngiliz liraSI 9 Türk lirası he 
sabile tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Mühim bir 
Mülakat 
Fransız sefiri Dahiliye 

vekilini ziyaret etti 

Doktorların 
Mecburi 
Hizmetleri 
1932 senesinden iti• 

haren mecburi 
hizmetler kaldırılıyor 

ANKARA, 22 (Telefon) -
1932 senesinden itibaren Tıp 
fakültesinde kendi heaabile tah 

Sıhbıye Vekili Refik B. 

Karadenizde büyü 
bir fırhna bekleniyo 
Seyrüseferde bulunan vapurlar 
limanlara iltica etmeleri bildiril 

Günlerden beri değiten bava 
lardan sonra nihayet bol bir 
karla kartılattık. Evvelki ak
tanı 1aat 23 ten itibaren kar 
yağmaga batlam19tı. Dün aa-

hah lıtanbullular her tar 
karla örtülü olduğunu gör 
ler. Damlar, sokaklar hem 
yazdı ve bir taraftan da la 

(Devamı S inci Sllbifede) 

Tütün ihracahmız içi 
yeni tedbirler lazım! 

İhracatımız geçen senenin on bi 
ayına nazaran bu 

sene 17 milyon lira azdır 
Tütün fiatlerinin mütemadi 

ve görülmemit derecede tenez

sil yaparak çıkacak etıbbanm 
hizmeti mecburiyeleri kalchnl

(Devamı 5 inci 8llbifede) 
" zülü, tütün ihracatmm biç le 

mucibi memnuniyet bir halde 
olmaması piyasada endite u
yandırmaktadır. Bu bal hükii
meti de yeni tedbirler almağa 
aevketmiıtir. Tütün tacirleri 

Japon 
Seiiri 

Ne zaman hareket ede
ceği mailim değil lktııat vekaleti taiafmdan bu 

buıus için Ankaraya çağmlmıt 
!ardır. Hatta bu ay nihayetin· 
de tütün itlerinin halli İçin An 
karada bir kongre toplanması 
da muhtemel görülmektedir. 
1931 senesinde memleketimiı
zin tütün rekoltesi 45 milyon 
kilodur. Bu senenin ilk on bir 
aynıda tütün ihracatımız 22 
milyon liralık 16 küsur milyon 
kilodur. Halbuki> geçen senenin 
aym müddetinde yaptığımız 
tütün ihracatı 39 milyon lira
lık 28 milyon kilo idi. Aradaki 
fark bu seneki tütün ihracatı
mız hesabına hayli korkunç
tur. İzmir, Kasaba, Bafra ve 
Samsun gibi batlıca tütün mm 
takalanndan gelen haberler fi. 

Dünkü ajana telgraftan Ja. 
ponya'mn Ankara sefiri M. lza 
bura Y oıhida'. 
nın Mançuri'ye 
gidecek olan 
Cemiyeti Ak. 
vam tahkik he
yetine adli mü
taVİI" tayin edil 
diğini haber ver 
mitlerdi. 

Şehrimizde bu 

1 
ıunmakta olan 
M. 1. Yoıhida M. YUŞHJJJA 

1 bu tayinden haberdar edilmit 
ise de, tehrimizden ne zaman 
müfarekat edeceği malum de
ğildir. 

atleri mütemadi tenezzü 
göstermektedir. Alakada 
bu bale acil çare bulunması 
zım geldiği kanaatindedir 

Mançuri'ye bir tahkik heye
ti gönderilmesine, geçenlerde 
Paris'te toplanmıt olan Cemi-

Fran>ız sefiri K. Chambrun yeti Akvam meclisi tarafından 
cenaplarr karar verilmişti. 

ANKARA, 22 (Telefon)-!============ 
Bugün Maarif Vekili Esat Bey 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Beyi makamında ziyaret etmiş 
tir. Müteakıben Fransız büyük 
elçisi K. Chambrun Cenapla
" Şükrü Kaya Bey tarafından 
kabul edihnriştir. Mülakat bk 
saat devam etmiştir. Bu müla
kata ehemmiyet atfolunmakta
dır. 

Fransız sefiri müteakıben · 

Yeni T efrikalanmız 

Güzellik Kraliçesi 
Yazan: 

Nezihe Muhiddin 

Gözyaşları 

Yazan: 
/..,, , __ _ 



MlLLIYET ÇARŞAMBA 23 KANUNUEVVEL 1931 

Sigast T•friktı: 34 

Birinci Millet Meclisi 
Yazan: Edlrne Meb'usu 

M. Şer•! 

Düşman cephede, ordu hareket
te iken mecliste gürültüler 

Bale' deki 
Müzakereler 

lngiliz murahhası 
noktai nazarını 

kabul ettiremedi .. 

~ 11.A&.ilf .ı 
1 Mançuride muharebe K.~hve,çaytacirlerinin 
1 yeniden başladı mı? teşebbüsleri neticesi 

Bir kurt buradaki 
mütemadiyen 

rahatsız kalpleri 
kemiriyordu 

İşte 13 Eylule kadar devam Muıtafa Kemal Pata Hazretle 
edeo, çok farklı tartlar altın- ri 37 • 9 . 12 ek ordunun taltifi 
da dütmanla çarpışan ordPaıg m:lt=adile fÖyle bir teklif gön
zun muzaffa-1;.::iinl ~ şu son denıi§ti: 
tebİİg ilin ediyordu: Esbabı mucibe 

13 Eylul 337 Muharebatta fevkalade hiz-
"23 Ağustostan beri devam met ifa edenlere bir taltifi m~h 

eden Sakarya meydan mubare ıuı olmak üzere Büyük ~ıl
besi Türkiye Büyük Millet let Meclisi tqekkürnamesi ıta 
Meclisi ordusunun muzafferi- sına dair bir kanun li.yihaıı 
yeti kat'iyesile neticelenmiştir. lutfen meclisi ilinin nazarı tas 
Dört gündenberi devam eden vibine arzedilmiıtir. Böyle 
umumi mukabil taarruzlarımrz bir teşekkürname milletimizin 
tesirile düıman ordusu mağ- maddeten ve manen timsali o
luben ve münhezimen ve kimi lan en yüksek bir makamdan 
len nehir garbına atılmıt bulu tecelli etmek itibari!~ sahi~i 
nuyor, dütmanı bili.fasıla ta- için cidden mucibi ift~a~ bır 
kip ediyoruz • ., nişanei !-kdir olaca.ğı gı~ı fev 

Garp cephesi kumandanı kalide hyakat ve hızmetı mes 
iSMET buk olanların mesleklerinde 

Mecliste çok kötü bir tema terakki ve tefeyyüzl~e de 
yül vardı. (Mahalli) fikir ve e hizmet ve ıuhulet temın edecek 
meller vatan şümulü düşünce ve bu teşvikatın tesirile muba 
ve duy'gulara galebe çalardL rebatta fevkalade yararlık ib~a 

Korııyanın filan nahiyesi, zma bir sabıkai makbule tevht 
Erzurumun falan köyü, bilmem eyliyecektir. 
hangi sancağm hangi deresi... Ordumuzun sebebi kuvvet 
Bunlar günlerce mevzu teşkil ve ıukutu ve iatikli.I zaferleri. 
ederdi. nin bir hatırai kıymettarı ola-

Zihni terbiyenin noksanı cak olan bu usulü taltifin kabu 
siyasi ve medeni terbiyenin kıt )ünü arz ve teklif eylerim. 
lığı, muh>tin dar düşüncesile .. . 37 - 9 • 1~ . 
kökeninde bağlanıp kalmanın T urkıye B. M. M. reıst 
tesiri derhal görünüyordu. B~kumandan 

Meseli hükumet askeri ve Mustafa Kemal 
idari bir ihtiyaç sevkile bir na- Bu kanun teklifi teş~rn~ 
biye merkezini lağveder, bir me idi. İk.i le§~~ bır t;rfı, 
diğerini yerine koyar. Bunu iki maaş nıspetınde ıkra~ıye, 
meclise arzeylerdi. Derhal ses İlminin ilanı, künyeye ışaret 
Ier yükselir, hemen her taraf- ten ibaretti. 
ta böyle nahiyeler yapılmak Hüsrev B~ ("~'rabzon). ~a 
istenirdi. Bu her meb'usun nunun ehemmıyetinden bahsıle 
intihap dairesine hoş görün- derhal kabulünü, Müd~faai 
ınek istemesinden ziyade kötü Milliye vekil! de müatacelıyet 
iıır itiyadın, vatan şümul ohm le çıkanlmasını rica etti. 
.ın dü§üncenin icabıydL Meclisin, sağ cenah müstes 

' İşte dü•man cephede ordu na Müdafaai hukuk gurupile 
~ • • ' b' k harekette iken mecliste yine ona mensup ohnıyan ırço 

bu gürültüler oluyordu. Bir- rüfeka derhal kabulünü istedi. 
den feveran edince arslanlar ler. 
gibi gükreyerek bütün mille- Vehbi Efendi (Konya) He 
ti ayaklandıran meclis en mis- men göründü, yavan bir rahle 
kin bir taleple günlerce uğraır lieanile anlattı : 

yordu. _ Efendim! Lehülhamt vel 
Bir kurt, mel'un ve müstek minne zafer neş'eleri gelerek 

ı·.,h bir kurt daima buradaki azamız gevşemeğe batladı. 
rahatsız kalpleri kemiriyor, Kendimize gelelim. Sebatlı ve 

BALE, 22 A.A. - Bale iıtiflll'e 
komitesini te§kil eden heyetler reis
leri, dün akıam hususi bir içtima ak 
te~tır, 

Bu celae """asında 1 ngiliz mü· 
messili M. Layton, umumi raporun 
tetkikata ait ııetayiei ihtiva eden 
faılına Almanyanm tediye kabiliyeti 
ne, daha doğrusu tediye hususunda· 
ki kabiliyetsizliğine, hususi borçla
rın takdimine ve moratoryumun Al
manya lehinde temdit ve teniine 
mliteallik olan fikirlerine ait formül
lerin idbal edilmesi için yeniden ça· 
lıtmıttır. 

Maksadında muvaffak olamıyan 
M. Layton bunun üzerine komite İç 
timalarmın Noel'den sonraya taliki
ni teklif etmİJ ve sebep olarak mu
rahhaslann hükumetlerden sarih 
talimat almalanna müsaade edilme
si lüzumunu ileri ıürmüıtür. 

Talik t•klifi, mutehauıslann bü
yük bir ekseriyetinin muhalefetine 
maruz kalmıt ve neticede reddolun
muıtur. 

Bilaki• komite, raporun tediyat 
müvazenesine, ticari müvazeneye ve 
Alman demiryollarının vaziyetine 
dair olan ilk üc faahnm kabulü ümi
di ile bugün öğleden sonra bir heye
ti wnumiye içtimaı aktedilmesine 
karaı· venniıtir. 

Komitenin vasıl olmuı olduğu 
neticeleri ihtiva eden dördüncü ve 
sonuncu fasla gelince: bu fasıl bun
dan 3 gün evvel ilk okunmasını mü
teakip kabul edilmiştir. Hatta, bu 
münasebetle 1 ngiliz müme11ilinin i
leri sürmüş olduğu fonnülleTe dair 
mutehaaaıslar ara11nda bir mücade
le vukua gelmit ve bu mücadele 
dün akıam, hiç olmaua muvakka
ten bu tekliflerin geri çekilmesile 
hiı.:.., bulmuttur. Fakat, müsküla
tın kat'i surette izale edilmiş oldu
ğunu zannetmek hata olduğu gibi 
lngiliz mümessilinin raporun diğer 
faaıllannm müzakeresi dolayuile 
tek'1U' hücuma kalkışmaması mu
h•kk•k değildir. 

Kısa oadeli krediler hak• 
kında itillıf gokl 

BERLIN 22 A.A. - Berlinde 
Alınanyada bırakılmıt olan ecnebi 
kredileri hakkında cereyan etmekte 
olan müzakereleT, bugünden itiba· 
ren birkaç gÜn içinde inkitaa uğra
yacaktır. Bu ine kadar müzakereye 
zemin teşkil etınİJ olan hiçbir mese
le hakkında kat'i ve müspet bir ne
tice elde edilmemiı olduğu gibi muh 
telif heyetler arasmdaki noktai na· 
zar ihtiliflan da eokisi gibi devam 
etmektedir. 

Alman noktai nazarı, kıaa vadeli 
taahhüdabn tahvilini ve faiz nisbe
tinin tenzilini elde etmeğe matuf bu 
luDID&ktadır. daima sırıtıyordu. metanetli olalım. Bekliyelim. 

Mücadele devam ederken, Daha zaferi kat'ide çok §eyler Amerikan murahhasları tam ftya 
h kıımi bir tahvile muarız bulunmak-bütü? .kal~lt;r, nazari~! cep e- göreceği.z. Cenabı h~ daha tadırlar. Zira, bu tahvil Amerika 

ye dıkılmıt ıken luzumıuz, çok sürurlar verecektır. bankalarının bdançolanru fena bir 
sebepsiz bir arzuhal meselesi Bununla beraber, efendiler, vaziyete sokacaktır. Bu bankalar i
çıkıyor •• !uran B~ .C~rzu- bu kanunda köylülere dair bir se buna her suretle mini olmak is-
rum) arzuhal encumenının va- 1 "f k. B led temelı:tedirler. 
"f . d bah ec1· ta tı name yo u mese e l·t bu sebepten dolayı alakadar 

zı uMınhen t ş·~k .~yBor. (K taltif olunacak köylülerdir. Ma : Am.;.h mahafilinde kredilerin 
e me u ru ey ara lil ·ı h • ·ı h , . '"dd 1 "d h · ) d 1 tl 1 e, canı e, er §efl ı e arap tal<rıben 6 ay mu et e yeru en mu 

.~sar a ~~1 
• ma up . 0 an, l olan köylülerdir. Harbi kaza- vakkaten temdidi derpit olunmakta 

soylenmesı ıçın fU baham açıl- k .. ı··ıerd· dır. Fakat, Amerikan mümeuilleri 
ması teşvik edilen hasaaı nok- nanT oy uH ır. uı·· dem OJ·ı· borçların heyeti mecmuası için Gold 

T B am ocaus u ag · B k · almadık taya dokunuyor. uran ey ba l M'"d f • ·m Oıakouto an tan temınat • 
b" sevki kurbanidır Onu ye f amqh. u a aaı mı • ça bu muvakkat temdide muvafakat 

ırl 0 Gıcıkl ı: ld ye vekili çok güzel cevaplar ver edemiyecekleri fikrinde bulunmakta 
an amıyor. anmıt r. • d". dırla Bundan baıka Amerika ma-
rak edemiyor. Ona söylenen ı. _ B f rd" zaferi değil hafm:· Amerika bıınhlan tarafından 
feyi gelip mecliste haykırıyor, •11 t" u fe "d~ asıl kag"nı' kabul kredisi olarak arzedilmiı olan 

h lef bun mı e ın za en ır ve d b" kı .. J"kl · ötede şeytani mu a et u ba • k ku aene attan ır •mınm guç u e ıs-
"km 1 ed" d • ara ııle Otan, yavrusunu konto edilebilmesinden dolayı mem-
1 a ıyor u. cağında taşıyan köylü kadının nuniyetsizlik ıöstermittir. 

Meclis reisi doktor Adnan zaferidir. Kanun yerindedir. Binnetice komitenin hususi tali 
Beyin, zaafı, dar görüşü, idare Kabulünü rica ederim. komiıyonu, aenedatın taınifi ameli-
sizliği ortalığı ateşlerkeo nud Dedi yesile ittigal etmektedir. Diğer ta· 
sa çare bulunuyordu. Bu mese • (Devamı var) raftan Amerikalıların kredilere ait 
1 k lak rd. faizler nisbetinin seneden seneye 
e ço sonra pat ve 1

•• tedrici surette tenziline taraftar ol. 
Sebep? Bir işsizin yaptığı iş duldan ve fakat bu bususta en bü-
Niçin gelen arzuhalleri ri- )'fil< müküli.bn lsviçre ve Felemenk 

yaset kalemi mahsusu alıyor, PRETORIA, Cenubi Afri- murahhulan tarafından çıkanlmak. 
ait olduğu dairelere tevdi edi- ka" 22 (A.A.) - işsiz bir Av- ta olduğu söylenilmektedir. 
yor? rupalı şahıs, Posta Telgraf, ve lsviçre ve Felemenk murahhaııla. 

Bundan maksat ta dışarda- Nafia Nazırı M. Stampson un n, Almanyadaki sermayelerini bırak 
ki muhalefet teşkilatı gibi gö- odasına birden bire girerek mu mak için faiz nisbetinin % & ili 3 
rünenMüdafaai hukuka muarız maileyhten i~ istemit ve bula- 10 olmasını ..., bu suretle hakiki bir 

~ "tehlike prim"i tıetkil etmesini iste. zevatın arzularmı tatmin idi. mamasından hiddet ederek vah mektedirler. 
Çok sonra, bir gün, bir hafi tice üzerine atılmıt ve nazırı 

1 Geçen hafta Alman matbuatı ta-celsede, Gazi Mustafa Kemal dudaklarından ve yüzünden o • rafından uçurulmut olan tecrübe 
Hazretleri yüksek ve himayet- dukça vahim bir surette yarala balonu borçlu ile alacalddarm noktai 
ki.r nazarlarile kürsü üstünden mıttır. nazarlan arasındaki farkın henüz 
tebliğ ettiler: N azırm derhal evine nakledil berdevam etmekte olduğuna göıter 

- Benim yanımda çalıtan mesine mecburiyet hi.aıl olmut mekten J>aşka birfeye yaramaımfbr. 
Ba terait albnda, Bale'de aarfe-

kalemi mahsus arkadatlarım tur. < dilmiı olan mesai sayesinde ve elde 
tertemiz ve vazifeşinas, yük- Meşhur mavi elınas edilmit olan neticelerin Berlin müza 
sek seciyeli ve irfan sahibi, va kerab üzerinde mes'ut akisler bisıl 
tanperver insanlardır. Onlara henüz satılamadı etmesi ıüphelidir. Ve Almanyada in 
dil tıl 1 ·· LONDRA 22 A A M rakılm .. olAn kısa vadeli krediler uza muma aı a muıama- , . • - · eş . ...,. 

hakkında sene nihayetine kadar bir 
ha ve müsaade edemem. bur mavi elmasın, evvelce vaze itilaf vücude ~etirilmesi ihtimali az. 

İşte cepheye dikilmiş mille dilen asgari satış fiatı bulma- dır. 
tin gö:ı:ü her dakika bir zafer dıkça satılmamasına karar ve
li.vhaaı görmek isterken mec- rilmiş olduğundan ve müzaye
liste böyle garip şeyleri yay- dede fiatı arttıran M. Mernier
mak iıtiyen insanlar da bulu- in verdiği fiat ta asgari fiatuı. 
nuyordu. çek dununda bulunduğundan 

Zafer kazarulmı,tı. Türk or satılmamıt olduğu dün akşam 
dusu, Büyük Ba,kumandanr haber ahnmııtır. 

Yeni Avusturya 
kabinesi 

SYDNEY,. 22,. A. A.- Ye
ni milli hükumet M. Lyons'i.n 
riyasetinde teşekkül edecektir. 

T chang- Kai - Chek tayyare ile 
meçhul bir istikamete gitti 

MOUKDEN, 22 A.A. -
50,000 kadar Çin'linin Mouk
den üzerinde bir çevirme hare
keti icra etmekte ve Japon kuv 
vetlerinin de bunları dağıtmak 
maksadile bir ileri hareketi yap 
makta oldukları söylenmekte
dir. 

2000 haydudun Kaiyuan'ın 
garbinde ki.in Erchaitzı kasaba 
sını haydutlara kartı umumi 
taarruz başlanmıttır. Haydut
lara karşı yapılacak tecziye ha
reketini idreye memur kıtaanm 
kumandanı olan jeneral, Supin 
kai'dan Kaiyuan'a viaıl olmut
tur. Mumaileyh, muvalckat u
mumi karargahını orada kur
muş ve o havaliye oralarda şe
kavet icra etmekte bulunan hay 
dutlardan tathir için yapılacak 
hareki.tın idaresini eline almı§· 
tır. 

Moukden'deki Japon umumi 
karargahı, neşretmiş olduğu 
bir tebliğde Kintcheou'daki 
Moukden hükfuneti taraftarları 
ile yağmegerler çeteleri arasın 
da aıkı münasebetler mevcut bu 
lunduğunu beyan eylemekte
dir. 

Nankin hükumeti, istifa etti 
NANKİN, 22 A.A. - Mil

li hükiimet, istifa etmittir. 

LONDRA, 22 A.A. -Reu
ter ajansının Nankin'den istih
barına göre milli bükiimet,blok 
halinde istifasını vermiştir. 

Tchang • Kai • Hek, Kuo -
Min • Tang'ın umumi içtimaı
nın küşadı merasiminde hazır 
bulunduktan sonra tayyare ile 
Tche • Kiang'da ki.in Tnchoua 
ya hareket etmiştir. 

T chang • Kai - Chek, askeri 
akademiyi ziyaret ettikten son 
ra askeri tayyare meydanına 
gitmiş ve ıaat 12 de yine tayya 

Hoover 
Moratoriumu 

Amerikan ayanının 
da tasdik 

etmesi bekleniyor 
V AŞINGTON, 22 A.A. - Ayan 

mediıi, Hoo1rer moratoriumanun 
taıdikine müteallik projenin mfuıa· 

keresine baılamıftır. 
HükUınete taraftar olan ayan aza 

ıı, müzakeratı tesri için reye müra· 
caat tarihinin teıbitini talep etmek 
veya bir ıece cebesi akteylemek sıı
relile bir tesviye sureti bulmağa 
çalıımqlarclır. , 

Bir itilaf bi.ıd olamamqsa da Yft• 
kında bir hal sureti bulunacağı ümit 
olunmaktadır. ltilifıiriz olan muha
lif ayan azasının müzakerab uzatma 
smdan hila endiıe olunmaktadır. 

Ayanın kabulü temin eclilmiı si· 
bi görün~ moratoriumu tasdik et
meksizin Noel yortuları münasebeti 
le içtimalarnu tatil etmesi de muh
temeldir. 

Ayan meclisi azasının heyeti mec 
muaaı, memleketin iktısadi vaziyeti
ni ıalah maksadile M. Hoover tara
fmdan ııerdolunan büyük tekliflerin 
müzakeresine giri,mek üzere mora
torium hakkındaki müzakerab bitir
mek arzusunu izhar eylemektedir. 

Ayan azası, borçlu milletlerin de 
borçlann tediye veya adem tediyesi 
hakkında sür'atle tenvir edilmeleri 
lüzumunu müdrik bulunmaktadır. 

VAŞiNGTON, 22 A.A. - M. 
Jhonaon'un muhalefeti kart11mda 
ayan meclisi, içtimaıru J'IUUUI tehir 
ebnittir. 

Şu halde ınoratoriumun Noel yor 
tulanndan evvel meclisçe tasdik e
dilmesi ıüphelidir. Kaliforniya' aya
nı, bazı arkadaılarmı kat'i ahkamı. 
ru bilmedikleTi bir taknn itilafları 
taıdik için evveldeır taahhüde ıiriı· 
mi' olduklarından dolayı tiddetle 
muııhaze ebniıtir. 

Hatip, Franaa'nm itirazı üzerine 
ilk planınm tadil edilmit olduğu 
noktasında iarar eylemqtir. 

Nasıl bir karar ittihaz 
edecek? 

LONORA, 22 A.A. - Oaily Te
lcıraph gazeteıi, Washington'dan 
ittihbar ediyor: 

Ayan mecli~.inin moratoriumu tas 
dik etmesi ve harp borçlarınm ten
kisini reddetmesi muhakkak telakki 
edilmektedir. 

reye binerek hareket etmittir. 
Hareketi hakkında büyük bir 
ketumiyet gösterilmektedir. 

}aponla.-, takoige kıtaatı 
r,önderigor 

LONDRA, 22 A.A.-Mouk 
den' den Daily Herald' a bildiril 
diğine göı·e Japon takviye kıta
atı Mançuri'ye müteveccihen 
Japonya'dan müfarakat etmit 
ve bu suretle Mançuri'deki Ja: 
pon kuvvetleri miktarı 20,000 
ki9iye iblağ olunmuıtur. 

Cç tren mühimmat 
LONDRA, 22 A.A. - To

kio'dan Times gazetesine bildi
rildiğine göre, mareşal T chang 
Sue • Liang, Kintcheou'ya 3 
tren mühimmat sevkettirmittir 

Tahkik komisgonunan iiztı
ları tayin edildi 

CENEVRE, 22 A.A. - Ce
mİyeti Akvam Lord Litton'nun 
riyaseti altında olarak F ranaız 
cenerali Claudel ile eski farki 
Afrika Alman müstemlekesi va 
liıi ceneral Schenee ve Kont 
Aldobrandini ile Amerikalı mu 
tehasau M. Hines'den mürek
kep bir tahkik komisyonu Man 
çuriye göndermeği kararlaştır
mıştır. 

Komisyon kanunusani 
agında gidecek 

CENEVRE, 22 A.A. - Ce
miyeti Akvam nezdindeki lngi 
liz murahhası M. Lotton, jene
ral Claudel (Fransız) ile sabık 
şarki Alman Afrikası valii umu 
misi M. Scbnee, ltalya'nın sa
bık Berlin sefiri kont Aldobran 
dini ve harp esnasında Fransa
da Amerika demiryollan direk 
törlüğü.nü ifa etmit olan M. Hi
les' den terekküp edecek olan 
Mançuri tahkikat komisyonuna 
riyaset edecektir. 

Amerikada iki 
Türk genci 
Darülfünunlarda mü

nakaşalı 

konferanslar veriyorlar 
Amerikanın lllinois darülfüıwııun

da mühendiılik tahıil edeTek dokto
ra diplıvnaımı almq olan Yükaek 
sıhhat Şurası azasından doktor Kiliı 
li Rifat Beyin oğlu Galip Rifat Bey 
ile Ne1ryork darülfünununda ulôma 
ticariyede ihtisaı tahsili görmüt o
lan gençlerimizden Nihat Bey Ame
rikada memleketimiz için iftihar ile 
kaydedilecek bir muvaffakiyet eseri 
göstermislerdir. Tahıillerini ikmal 
ebnİJ olan bu rençlerin darülfünun· 
da gösterdikleri muvaffakiyetler 
Nnyork'taki Türk • Amerikan dost 
lan" ve Amerika darülfünunlan ta
lebe cemiyetlerinin nazarı dikkatini 
celbelmİ§ ve kendilerine bu sene A
merika darülfünunlarmı dolaf&rlık 
munakatalı konferanıılar vermeleri 
teklif edilmittir. Bu iki Türk genci
nin bütün meaıırifi darülfünunlar ta
lebe cemiyeti tarafından deruhte e
dilmit, IS tetrinisaniden itibaren A
merika'nm muhtelif hiikıimetleri da
hilindeki darülfünunları ılolaımaia 
baflamıtlardır. Galip Rifat Ye Nihat 
Beylerin verdikleri konferanslar A
merika' da a1ika ve. takdir ile karşı· 
lanmııtır. Gençleriİn.izin konferana
larmda müdafaa ettikleri tezler Ye 

bu tezleri müdafaa hususunda gös
terdikleri ilmi kabiliyeti ve bilhassa 
İngilizce ifadedeki vukuflan bir çok 
kimselerin ve pzetelerin takdirini 
celbebnit9ir. 

Konferanılarda muruızare m.,,,zuu 
olan meseleler tunlardır: 

"Türkiye Cemiyeti Akwama ııir· 
meli mi? Rusya'nın cihan siyasetin. 
den uzak tutulması doğru mudur? .• 
F.,.izmin gayeleri ve ~uvaffakiyeti 
nedir 7 Makine terakkiyahndan do
layı İfı:Z kalanlara bükiimetler yar
dan etmeli midir?" 

Bu iki ırenç bu mevzulan İzah .. 
elerken hep Türkiye'nin noktai na:.ıa 
nnı izah ve müdafaa etmitlerdir. 
G. Rifat ve Nihat B. !erin AmeriJra. 

da ppmakta<>ldukları turne yakmda 
hitam bulacaktır. Bu l'Ü2İde genç!• 
kanunusani nihayetinde ıehrimize 
avdet edeceklerdir. 

Bir gazete Galip Rifat Beyin A
merika' da hiikıimet nam ve besaıı... 
na tahsil ettiğini yazını, iaede, bu 
genç Robert Colleııe de tahsilini bi
tirdikten sonra ikın•li tahsil için 
kendi hesabına Amerika'ya citmi.-

İkinci kontenjan listesine sandık 
çayı ilave edilecek mi? 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Bugiln lstanhal Ye lzmir kahve tacirleri 
mümeuillerinden mürekkep bir heyet §elırimize celdi. Gerek çay ve ~ 
kahveciler heyetleri vekilleri ziyaret ederek metaliplerini arzetmiılerdir. 
Oirendiğime göre hükıimetin idlıalibn tahdidi kararmm ilaıımdan evvd 
•iı>arit edilmit olup ta bedelleri tedi7e edilmit bulunan ve halen gümrükler;• 
gelmit olan malların memlekete idhaline müsaade edilıneıi hakkında bir 
karar ittihazı tıuavvuruncladır. Bu karara vanldığı takdirde bedeli tediy• 
edilmit olarak gÜmrüğe gelen çay ve kahve stokları da diğer eıya mey&· 
nmda sahipleri tarafından gümrükten kontenjan liıtesine tabi olma~ 
çekil~bilecektir. Diğer taraftan çaycılar heyetine ikinci kontenjan liıtesın· 
de mevcut olmayan hendek çayının ilave olU11acağı da vadedilmiıtir. 8" 
kararları bükümet yeni bir kararaaıne ile ilin edecektir. Kahvecilerin ikin 
ci liıtedeki kahve kontenjan mikdarını tezyidi hakkındaki talepleri iıe is'af 
olunamayacaktır. 

İhtikarla mücadele 
layıhasında tadilat 
Layıha perşembe günü 

müzakere edilecek 
ANKARA, 22 (Telefonla) - lktıaat encümeni bugünkü içtimaında 

Meclis heyeti umumiyesi tarafından kendisine havale olunan ihtikarla mü
cadele layiha11 üzerinde letkilı:alta bulunmut ve layihanın bir maddesini 
tadil etmiıtir. 

Bu ta<İilata cöı e herhangİ bir plns veya ticaret müdürü ve ikbaat mü
dürü gibi bir menwr tarafından müddei umumiliğe nki olacak şik.iıyet üze 
rine müddci umum;lik meseleyi mahkeme7e intikal ettirmeden mütebaaaıs 
bir heyetin ınütalcasını alacaktır. Bu mütelıaasıs heyet mahalli ticaret oda 
lan ve belediyelerin muayyen azalarından tıetekkül edecek ve en büyük 
mülkiye iımirınin riyaseti albnda bulunacaktır. 

Heyetin vereceği karar evvclemirde iddia edilen ihtik.iırın vuku bulup bul 
madığı noktasında iddia makammrn hareketine esas teıkil edecektir. Müca 
dele layihasının Meclisin perşembe in'ikadmda müzakeresi muhtemeldir. 

Gureba hastanesi doktorlannın işleri 
ANKARA, 22 (Telefonla) - lstanbulda Yenibahçe Guraba hastahan<'" 

ıinin etıbba ve diğer memurini ııhhiyeıinin zati muamelelerinin diğer be· 
tediye ve hususi idareler hastahanelerinde tatbik edilen uıul veçhile Sı~ 
biye Vekaleti tarafınılnn icrasmm temini makaadile hükumet Meclise bı 
kanun layihası tevdi etmiştir.\ 

Gümrük memurları hakkında layiha 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Dahiliye encümeni bugünkü içtimaında 

gümrük memurlanndan hazinf' hukukunu izlil edecekler hakkında teves
sül edilecd< muameleye dair olan layihayı müzakere etrlÜ§ ve bu gibiler 
hakkında inzıbat komisyonlarınca verilecek kararlann Maliye Vekilinin 
taadikile tekemmül etmesi eıasmı layihaya ilave ehniıtir. 

Evkafta tekaüt ikramiyeleri 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Evkaf bütçesinde muhtelif faad ve madde 

leri arasında 19265 liralık müııalıale yapılınuı hakkında Meclise bir layiha 
tevdi olunnıuıtur. Bu münakale tekaüt ikramiyelerinin verilmesini temis 
maksadiledir. 

C.H. Fırkası grupunda 
görüşülen meseleler 

ANKARA, 22 A.A. - C. H. Fırkası grupu bugün saat 15 
te Afyon meb'usu Ali Beyin riyasetinde mutat içtimaını aktede
rek ruznameaine dahil bulunan yerli kiremitlerinin ecnebi kire
mitlerine tercihine dair tedabir ittihazı hakkında Kütahya meb'. 
uıu Hacı Mehmet Beyin Maliye vekaletinden ıual mahiyetinde 
olan takririni müzakere et.mit ve meselenin nazarı dikkate alma· 
cağı neticeıile celseye nihayet vermiıtir. 

Yunan-Bulgar münasebatı hak· 
kında M. Muşanof ne diyor? 
SOFYA, 22 A.A. - Yunanistan ile Bulgaristan arasındaki 

muallak meaeleleı·in tasfi1esi için cereyan eden müzakerat hak 
kında Batvekil M. Mu§anof bir mülakat eanaımda demiştir ki: 

"Bizim arzumuz öteden beri ihtilafların doğrudan doğruya 
ve muslihaııe halli idi. Bu yolda te,ebbüılerde bulunduk ve bil· 
hassa Kafandariı • Molof mukavelesinin tatbikina mütedair iti· 
li.fnamenin arifesinde doğrudan doğruya uzlaşma yolunu buldu· 
ğumuzu zannetti.ğimiz bir anda tarifeleri iki miali tezyit eden Y il 
nan hükUmetinin kararile karıılaştık. Ve tee&aürle hayrete düt· 
tük. 

Mücadeleyi istihdaf eden bu kararı, Bulgar efki.n umumiye
ıi bir uzlaşmaya matuf olmak yolunda aarfedilen mesaiyi kolay
lattıracak mahiyette ddedemez. Maamafih ben doğrudan doğru
ya bir itj,li.fa vi.ııl olmak huınıundaki arzumun delillerini göster 
meğe azmettim.Müzakerata devam edilecektir." 

Kayseride kaçakçılığa karşı tedbirler alındı 
KA YSERt, 22 A.A. - Kaçakçılığın ve ihtikarın önünü al

mak için vilayetçe tiddetli tedbirler ahnmııtır. 

lzmirde 140 köy mektebi yapılacak 
IZMlR, 22 A.A. - Vilayet dahilinde köy mektepleri inşaatı 

timdiye kadar görülmemi§ bir şekilde devam etmektedir. Köy 
~ekteplcri inıaatı çok ilerlemiştir. Yeni yapılmakta olan bu ka
bı! mekteplerin adedi 140 dır. 

Bir Yunan vapuru karaya oturdu 
lZMİR, 22 A.A. - Limanımızdan hareket eden Yunan hafı 

drralı Aria vapuru Y enikale civarında Çakalburun dalyanı yakı• 
nmda karaya otunnuıtur. Tahlisi İçin çalııılmaktadır. 
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apur sirkelleri .. 
Ekonomi 

On ayda yaptığımız 
ithalat ve ihracat 

• • •••• • • 
Ofisin hazırladığı bir istatistik 

/ 

ihracat Ofiıi tarafından bu yerli kenevirclsı balatlar yap· 
le-nenin ilk 10 ayında Türkiye- maktadır. Bu imalathane yap
Qİn idbalit ve ihracatta bulun- tığı gemi halatları ve palamar
ıluğu batlıca memleketlere ait tarın birer nümuneaini Ticaret 

1 
~r istatistik bazırla~ftı!'· Ş~ odasına göndermiştir. Oda a
t•nı dikkat olan bu ıatabstiğı matörlere bu yeri~ halatları tav 

l lıe!rediyoruz: aiye edecektir. l Türkiye,.e Tiirki1eden 
ıı .... ı.ı.et1.. ;ıı..ı•• T.L. ;ı... .... t T.L. • Paris borsası 
ı.ı.., • .,7• 24.358.118 9.684.3Z3 

a.ı,ıı.. 1221..zo:ı 2.s13M1 PARIS, 22 (A.A.) - Cu-
t.ı ... ;,, • ., 567.643 

793·403 martesi günü. haber verilmiş o-
tt&toalo•akya 5.318..161 2.283..SZZ 1 
t,.,,,. ıo.219.239 1.572.206 lan salib, muvakkat o muştur. 
~•ı....ı.. 2.572.991 2.181.078 Dün yeniden ağırlık galebe çal 
1•r;ıı.rr 12·5611

•
488 8

•
683

•
430 mı•tır. Celıeınin hiç bir aninde ı..... 248.715 1.974.078 ~ 

'"•• r• 1.ll42.462 225.155 borsada inhitata kartı bir ak-
'"'••• 781.422 83.834 sülimel hasıl olmamq ve bor-
lı.ı,. l6.o3ı.826 25

·
744·832 sa en aşağı fiatlarda kapanmış -Oırtanya 1.070.777 628.929 

:••,. s.ı96.937 3.471.553 tır. Rantlarda bir nebze tered-
0'0•• 1.108.089 3.033.594 · düt görülmüştür. Gümüş para 

ı.ı.... 2.250.841 3.462.059 d . . . 
c 9 eğı•mem••hr. y" 111, Amer;ka 3.590.554 8.086.4ı ~ ..,, 
llıoalayya 311.747 195.544 

"r~llaniıtan 202.724 7.436.751 
S. "1emleketler 14.967 .892 6.486.098 Borsa fiatları 
liamburg kuru meyva 

piyasası 
8erlin Ticaret odumdan 0-

li~ gelen bir raporda Ham
~rg kuru meyve piyaaaaı va
~_ıYeti hakkında fU malumat ve 
tı!ınektedir: Piyasada mevcut 
llıeI istekli satılmaktadır. is
tihsal piyasaları yükaelmeğe 
llıeyalidir. latibsal memleketle 
~ •her vaporla yeni mal gönder 
~ektedirler. Bu vaziyet fiatleri 
ıraz kırmıttır. lran üzümleri 
fıaınburga viaıl olmak üzere
~r. Cina itibarile bu üzümler 
~ sene iyi olduğundan lzmir 
~1Yasaları yükselmeğe meyal
dir. istihsal memleketleri her 
~Porla yeni mal göndermoıkte
~ırter. Bu vaz ·yet fiatleri biraz 
"lrınıştır. Iran üzümleri Ham 
~tga viaıl olmak üzeredir. 
Cins itibarile bu üzümler bu se 
je İyi olduğundan İzmir üzüm 
erlndeıı ucuz tiplerin bundan 
llıüteeuir olmaaından endi§e e 
di!ınektedir, 

Yerli halatlar 
Amaarada bir imalathane 

Kambiyo /Kapamı 

Fransız frangı 112 06 00 
lngiliz lirası 7 20 00 
Dolar 47 42 50 
Liret 9 30 77 
Belga 3 40 55 
Drahmi 36 32 55 
lıviçrı frangı 2 43 10 
Leva 61 47 00 
Florin 1 17 84 
Kuron ç. 15 92 73 
Şillng A. 4 05 16 
Pezata 5 61 36 
Mark 1 99 65 
Zloti 4 33 11 
Pengo 3 63 25 
Ley 79 22 00 
Dinar 26 54 00 
Çervonets 10 89 50 

· Tahviliit J Kapamş 

t. Dahili 93 50 
D. Muvabhade 37 00 
A. Demirvolu 00 00 

Borsa Harici 
Altın 9 501 
Mecidiye 51 00 
Pıınk-ot ·2 401 

Sanayi birliğinde dün 
fabrikacılar toplandı 

Belediyede , ______ _ 
Kasap 
Dükkanları 

Talimatnameye riayet 
etmediklerinden 

teftiı edilecekler .. 
Belediye, kaymakamlıklara 

kasaplar hakkında mühim bir 
tamim göodermiıtir. Bir çok 
kasapların belediye nizamatma 
riayet etmedikleri görülmüt· 
tür. Etler kalın kağıtlara sanl· 
makta, ve dükkanlarda küçük 
parçalar halinde etler bulun
ımaktadır. Halbuki parça halin 
de et satmak memnudur. Keza 
et dolaplarının telleri ve came
ki.nlar muntazam değildir. Kay 
makamlar kasap dükkinlarmı 
ini surette teftiş edecekler ve 
nizama uymayan dükkan sahip 
!erine şiddetle ceza kesecekler· 
dir. 

Avni Beyin Evkaf 
müdürüne cevabı 

İstanbul Evkaf müdürü Ni
yazi Bey belediye azasından 
Avni Beyin beyanatma ceıvap 
vererek Evkaftan devredilen 
sııların ıslah ve tamiri için sar 
fedilen bir milyon lirayı bele
diyenin nereden bulduğunu sor 
muştu. Dün Avni Bey Niyazi 
Beye tekrar cevap vererek de
miştir ki: 

- Muhtelif senelerdeki teki 
ki hesap raporları tetkik edilir 
se bu paranın nasıl aarfedildiği 
anlatılır. Bu para milyonlarca 
liıra kıymetinde olan bentlere 
tamirat yolunda sarfedilmiştir. 
Size bu hususta bilihara daha 
mufassal cevap verebilirim.,, 

Belediye ilancılık 
yapacak 

Şehir dahilinde elektrik vesa 
ire ile ilanlar yapmak üzere be
lediye bir şirketle yeniden te
masa girişmiştir. Bu hususta 
bazı anlaşmalar olmuştur. 

Darülbedayi ~alimat-
namesı 

Darülbedayii ıalah komisyo
nu dün belediye reisi ve vali 
Muhiddin Beyin riyasetinde iç
tima etmİf ve vücuda getirile
cek talimatııameyi müzakere 
etmiştir. 

Sular renkli şişelerde 
sahlmıyacak 

Mahkemelerde 

Kara Ali çetesi dün 
müdafaasını yaptı 

Vekiline nazaran bu adamlar 
kuzu gibi masumdurlar 

Karar 7 kanunusanide verilecek .. 
Dün ağır ceza mahkemesin· - Müdafaam bitmittir eren 

de kara Ali çetesinin mubake- dim, dedi, fakat Bürbaneddin 
meııine devam edildi. Mahke- Bey son sözün müdafaa vekili
me senelerden beri görülme- ne ait olacağını tekrar etti ve 
mi§ bir halde daha sabahın sa- reisin müsaadesi üzerine çok be 
at onunda hınca hınç doldu, sa liğ bir ifadeyle Müdafaa vekili. 
atler geçtikçe bu kesafet daha nin iddianamede edebiyat yapıl 
ziyade arttı. Saat bire doğru iae dığı cümltsine: 

Vilayette 

Kaçakçılık 
Hakkında 

Dahiliye Vekaleti 
mühim bir 

tamim gönderdi .. 
Dahiliye Ve!<ili Şükrü Kaya 

Beyin imzası ile bütün vilayet· 
!ere ve bu meyanda viliyetimi 
ze de kaçakçılarla mücadele 
hakkında mühim bir tamim 
gel10iştir. 

Şükrü Kaya Bey bu tamim
de son yaptığı seyahatte gördü 
ğü vaka'lardan bahisle kaçakçı 
lıkla vilayetlerle ehemmiyetli 
mücadele edilmesi bildirmitir. 
Vilayet bu tamimi alakadarla
ra tebliğ etmiştir. 

mahkemenin bütün kapılarını 

1 

- Vekil Beyin müdafaası, 
bacalarını, balkonlarını açmak hakimlerin karar sureti, iddia- Yalova Kaymakamı dün vali 
zarureti hasıl oldu. Fakat kala name, hasılı bu bahis etrafında muavini Fazlı Beyi ziyaret et
balık gittikçe arttığından mah söylenen sözler unutulmamalı mittir. Aldığımız malumata gö 
keme salonuna jandanna cel- ki birer edebiyatı adliye nümu· re, Akköy, Safranköy, Kuru
bedildi ve kürsünün basamak- teridir. Dedi ve sözlerine . de. köy, Gacık, Aşağı Kocadere 
!arına kada~ ~alkm girmesine vamla. 1;<ara Ali A~anın .. cına- 'ı köylerind~ köy kanununun tat 
müsaade edıldı. • yetlen ıkarnda yegane mutev· . bikı suretıle halkın da yardımı 

S t 1 45 te 6 jandarmanın vik vaziyetinde olduğunu, b~ ı ile ikişer katlı ve üçer dersha-

Yalovada mektepler 

h afa ' altında 7 maznun cinayetleri tegallüp ve tehakkü neli ilk mektepler yapılmı§tır. 
mu a azası .. .. · · · 'k tt' d" • · · .. 1 . ik" munu tarsın ıçıo ı a e ır ıgını K" 1 
salona getırı m~~· .tam ~aat .1: 1 tah kk'"mün mahkeme buzu- ıtap seven er 
d de Hasan Lutfı, reıs vekilı a u e d • t• 
Ne t As Beylerden j runda bile Ağalarmın yanın a cemıye ı 

usra , ve aza ım tu k t' · ·· t • e 
1 müteşekkil heyeti hakime sa- 0 rma . c~are ~nı ~os ermeg Dün vilayete Kitap Seven er 

1 . k makamlarını i•gal bendelennın vazıyetınden daha cemiyeti namı ile bir cemiyet ona gırere • bel' . b" b" • 
etti iddia makamını da Bürha- ıg ır şa. ıt _:ı.ranamayac.a~ı- teşkili için müracaat vaki ol-

. · 1 · nı Kara Alı Aganın tevkifın- t nettin Bey ışga ettı. • D h 
1
. . . muş ur. 

den sımra arıca ava ısının - - -------
içi tıklım tıklım dolu salon- sükiin ve asayişe kavuştuğunu, 

Çayclların 

Teşebbüsü 
da çıt yoktu.Kara Ali önüne ba. bu noktayı mahkemede şahitle 
kıyor, arkasında .. o~uran Pala rin söylediği gibi ceraim ista
Hüseyin etrafı suzuyor, K~ tistiklerinin de ceraimin yüzde 
Hüseyin mütemadiy~n. ~nı- bire indiğini gösterdiğini söy- İktısat "ekti/eti "az.iyeti 
yor, Katil Ahmet ellennı dızle- ledi ve: yeniden tetkik edectJk 
ri arasına sıkıştırmış, mütevek _ iddiayı sabıkımızda ısrar 1932 senesi ilk üç aylık kon-
kil duruyor, Kara Alinin kar- ederiz efendim diye idam tale tenjan listesinde çay idbalitmal 
deşinin oğlu Halilde pek lau· binde ısrar etti'. yer verilmediğinden dolayı An 
bati vaziyette oturduğu yere Bürhaneddin Beyin sözleri karaya giden çay tacirleri beye 
rahatça yerleşmey~ çalıpror· müdafaa vekilini çok sinirlen- ti avdet etmek üzeredir. Heyet 
du. Kara Ali en onde, diger dimıişti. Ayağa kalktı. Maz- lktısat veki.letile temas ederek 
mahkômlar onun arkasında otu nunların mahkeme huzurunda- üç ay çay idhal edilmed~ği !a~ 
ruyorlard. Kara Alinin miida- ki vaziyetlerinin makamı riya- dirde hadis olacak vazıyetı ı
faa vekili Vedat Bey masanın setin emrü işaretile tayin edil- zah etmislerdir. Aldığımız ma
üzerine dosyalarını açmış, tet- diğini Kara Alinin tevkifinden lumata o'azaran lktısat vekile 
kik ediyordu. Reisin Vedat Be sonra'ceraimin hiçte azalmadı ti vaziyetin tetkik edileceğini 
ye bitap eden sesi if~d~ldi_:- ğıru, Kara Alinin isk~nından heyete temin etmiştir. Şehri

- Buyurun Söz sızındır... . tevkifine kadar yedi buçuk se- mizdeki çay tüccarları çay me
Vedat Bey; mubtere~ hey~tı ne geçtiği halde ancak 3 cina- selesinin bir hüsnü neticeye va 

hakime! diye söyle~~ge ~e ıd· yet kaydedildiğmi, halbuki Ka racağından emin bulunmakta
dia makamının delaılı tadıl ede ra Alinin tevkifinden sonra bir dırlar. Bunun için kendi ifade
rek, edebiyat yaparak iddiana· buçuk sene geçtiği halde iki ci terine nazaran, ellerinde stok 
mesini serdettiğinden bahsede nayet olduğunu söyledi ve ada mal bulunmamasına rağmen, 
rek iki buçuk saat devam eden letin tecellia• talebile sözlerini fiatleri fazla yükaeltmemekte
müdafaasıru yaptı. 30, 31 ağus bitirdi. Heyeti hakime bundan dirler. Çay tüccarının yaptıkta. 
tos 340 senesinde öldürülen sonra muhakemenin hitamını rı hesaba nazaran toptan satış-

Gazoz ve memba sularının Mümin Ağanın, 929 senesi ra- tefhim etti. Karar kanunusani- lar yapılmadığı takdirde elde 
renkli şişeler içinde satılmama mazan bayramının ikinci gecesi nin yedinci günü tefhim edile- mevcut çay stoku ancak on, ni· 
sı için belediye bir sene müh- öldürülen lbrahim Ağanın, cektir. bayet on beş gün kifayet ede. 
let vermişti. Bu mühlet bittiği en son katledilmiş olan Çoban M h . • ··ıd.. cek bir mikdardadır. Bu mev-
halde gazoz ve memba suları· Kör Hasanın katilleri hadise- ey anecıyı O uren sim çay mevsimi olduğu için 
nın elyevm renkli ve siyah şişe sinde Kara Ali Ağanın hiç bir mahkum oldu esasen fazla stok bulundurul-

Maarifte 

Tamim 
Feshedildi mi? 
Maarif başmüfettişi

nin bu 
hususta malumab yok 

Ecnebi ve ekalliyet mektep
ie.-it:~ ~!l.?:!!r tatili hakkında gön 
derilen tamimiö-Maai-it · velcilie~ 
ti tarafından bu mekteplere 
gönderilen ikinci bir tamimle 
hükmünün feshedildiğini dün
kü gazeteler bir Ankara haberi 
olarak yazıyorlardı. Dün bu 
hususta kendisine müracaat et 
tiğimiz başmüfettiş Hilmi B. 
demiştir ki: 

- Bu ikinci tamimden malü 
matta değilim. Vekaletten ce
vap bekliyorum. Hali intizarda 
ynn.,t 

Esnaf 
Aidatı 

Aylık değil, badema 
$enelik al ınacak 

Esnaf cemiyetlerinin aidat 
tekli sene batından itibaren ye 
ni bir ,ekle girecektir. 1932 se 
nesinde bütün küçük esnaf Ti
caret odasına kaydolurunağa 
mecbur tutulmaktadırlar. Bina 
enaleyh küçük esnaf cemiyetle 
rinden maada ayrıca bir de Q. 
daya kayıt ücreti vermek mec
buriyetinde kalacaklardır. Ce
miyetler mürakabe bürosu kü
çük esnafın fazla maddi külfete 
girmemesi için yeni bir fonnül 
bulmuştur. Yeni şekle nazaran 
esnaf cemiyetlerine aidatlarım 
aylık olarak değil senelik ola
rak verecektir. Aidat mikdarı 
azaltılacak, bu suretle Oda ai
datı buradan çıkacaktır. 

Adil Bey 
Ankaraya gitti 

Maliye Heyeti teftişiye reisi 
ve borsa komiseri Adil Bey dün 
ini olarak Ankaraya hareket 
etımiştir. Adil Beyin bu seyaha 
tinin kaçakçılıkla mücadele ka
nunu ile ali.kadar olduğu tah
min edilmektediı·. Bu yeni ka
nun projesinde para kaçakçılığı 
hakkında da mühim hükümler 
bulunduğu söylenmektedir. 

Albania vapuru 
kurtarıldı 

Çanakkale civarında karaya 
oturan Albania vapuru yüzdü
rülmüştür. 

1 İçtimada tahdit kararının sanayi 
üzerindeki tesirleri görüşüldü 

ler içinde satıldığı görülmüş- alakası olmadığı~ı~.tı;şvik etme Galatada meyhaneci Yorgiyi ması mutat olmayan çay sto-

1 
tür. Belediye. ~eniden altı ay diğini, emretmedıgını,. esa~e~ öldürmekle maznun Nazım a- ku bu kadar azdır. Çay tüccarı 
mühlet vermıştır. hasta olan ve şırınga ıle tagdı ğır ceza mahkemesinde cere· halen gümrükte bulunan çayla-

Fatihte musakkafat 
tahriri bitiriliyor 

F atib kazasında faaliyette bu 
lunan musakkafat komisyonla
rından bir kısmı tahrir ettikleri 
mahallelerin cetvellerini tan
zim ederek Fatih malmüdürlü
ğüne vermişlerdir. Malmüdür
lüğü de bu cetvelleri ait olduk
ları Maliye tahsil şubelerine 
göndermiş ve Maliye tahsil şu 
beteri de emlak sahiplerine teb 
lig ata başlamışlradır. Komis
yonlar ay nihayetinde bütün 
kaza dahilindeki emlaki tahrir 
etmit olacaklardır. Bu komis
yonlar kinunusaniden itibaren 
Eminönü kazasının tahririne 
başlayacaklardır. Ve komisyon 
lara, 2 tahrir komisyonu daha 
ilave edilerek 19 komisyona ib 
liğ edilecektir. Her nahiyede 
bir komisyon çalışacaktır. 

!çtima münakaşalı oldu. Sanayi birliği 
umumisi Ankaraya gidecek 

Sanayi bİ;TJiğinde dünkü içtima 

katibi 

İstanbul fabrikatörleri dün ni kararnameye merbut listeler 
'.'ııayi birliğinde büyük bir İÇ· le tamamen temin edilemedi-
1'lla yaptılar. lktısat Vekaleti ğioden bu fabrikaların kısmı 
'ıııı.yi müşaviri Ekrem Beyin mühimmi faaliyetlerini tatil et· 

~t iıtirak ettiği bu içtimada mek zaruretile karşılaşmıtlar-
1~ha.İatın tahdidi münasebetile dır. Dünkü içtima bu vaziyet se 
(dis olan ve Türk sanayiini bebile yapılmakta idi. içtimada 
~it yakından alakadar eden bulunan fabrikatörler birinci 

1,"1zulaı· üzerinde görüşülmüş kararnamede, memlekette mev 
iijr. T~şviki sanayi kanunun- cut ve müesses sınai müessese 
!.~ıı istifade eden ve etmeyen ler için idhalat katarnamcsile 

••o!'Q1ııır.;.i.:!'kal~rm muaf ve a r' m • rlôil nl 

• • • ye ~il~n._maz":unun bu _adamla yan eden muhakemesi neticesin rın bile iki ~ylık iht.iyacı _karşı-Kıtap sevenler cemıyetı rm otdurulmesınde de ~ır me":: de dün mahkum edilmiştir. ı tayamayacagı kanatındedırter. 
hakkında konferans faati ve garazı olmadıgını, mu , Nazım 17 sene 6 ay ıı gün a- Gümrükte bulunan bu çayla-

.. S , I k d . · ı vekkilinin bir melek ~~adar ına ğır hapse mahkiim olmuştur. rın rutubetten müteessir olma 
Guzel an ata~ .• a ~ısı sum ve bigünah oldugunu, İb- • • • sından endişe edilmektedir. El 

san'at tarihi muallımı __ B_ı:ır _an • rahimle Hasanı Katil Ahmcdin Fılm kazası ıçın terinde stok bulunmayan çay 
Om.it Bey tarafı_?d.~n onu~uz- kendi kin ve garazı ü.zer~e öl keşif yapıldı tacirleri vaki olan siparişleri ka 
dekı perşembe gunu saat uçte dürdüoünü Kara Alı Aganın D·· z· . lik d K kç bul edememektedirler. 
Fındıklıda Güzel San'atlar a· b . 0 ett' d n deoil vukuun un ıncır uyu a aça ı 

1 d u emay er e o 1 fi · T k z h 
kadem isi konferans sa onun a 1 d~n evvel vukuundan sonra bi- ar ı. mı _çt;v.rı ı.~ .~n .. u ur~ g': 
tesis edilmek üzere buluncn I h be . I d • nı Müm'ınin len bır kişının olumu ve bır k.ı . . h k e a rı o ma ıgı , . . • 

1 "Kitap Sevenler Cemıye~ı,, a esna i katlinde lıtanbulda te- ışnın ~gır surette yara a~ası-
kında bir konferans verılecek- d .dY b 1 d • so··yted' v le netıcelenen kaza mahallınde 

avı e u un ugunu ı e k . 1 
tir., Muhterem .hal~mıı.zm bu mahkemeye Kara Ali Ağanın eşıf yapı mıştır. • 
konferansa teşrıflerı rıca olu- Darıca havalisinde Müminin Bir gazete aleyhıne 
nur. katlinden iki buçuk ay evvel İi dava 
çin her türlü teshilatm yapıla
cağı yakında olduğu~u söyle
diler. Fabrikatörler bılhassa el 
de mevcut ve 932 haziranına 
kadar mutebeı· mevaddı iptida
iye cetveline istinaden Avrupa 
ya sipariş verdiklerini söyle
mekte bu mallardan bir kısmı· 
nın gUmrüklerde kaldıihndan 
ve bir kumının da gelmek üze
re olmasından tiki.yet etmekte 
idiler, Fabrikatörler demire 
bağladıkları milyonlarca serve
tin mevaddı İptidaiye ihtiyacı 
temin edilmediili takdirde mah 
volmak üzere olduğunu söylü
yorlardı. 

Dünkü içtima çok münakaşa 
lı olmuş ve saatlerce devam et
miştir. Neticede mevcut milli 
müesseselerin kapanmaması i
çin teşebbüsatta bulunmak üze 
re Sanayi Birliği katibi umumi 
si Nazmi Nuri Beyin acilen~ 

kin edildiğine dair resmi bir 
vesika takdim etti. 

Vedat Beyin müdafaasını 
müteakıp reis maznunlara sor
du: 

- Bir diyeceğiniz var mı? 
Kara Ali Ağa kalktı. Ağlaya 

rak: 
- Eiendim, dedi, bir buçuk 

sene<!ir yatıyorum. 55 yatında
yım. Şimdiye kadar bir güna
hım bir kabahatim yoktu da, , 
şimdi mi hepsi meydana çıkı
yor? 

Diner maznunlardan Halil: 
-"'Adaletin tecellisini bekli

yorum. dedi. 
Diğer maznunlar bir şey söy 

lemediler. 
ldclia makamını İfgal eden 

Bü,baneddin Bey ayağa kalktı: 
- Son söz müdafaa vekiline 

ait olm.ak üzere not edebildi
ğim bazı noktalara cevap ver-

"Eğlencelik" isimli gazete a 
teybine müddei umumilikçe 
müstehcen neşriyat davası ika
me edilmiştir. 

Aero klüp 
Cumaya açıhyor 

Yeni teısis edilen Aero Klubün 
küşat rc,mi cuına günü i~ra edi!e
cek ve bu münaıebetle bır çay zıya 
feti verilecektir. Klüp binası olarak 
isticar edilmiı olan Beyoğlunda is
tiklal caddesinde 'Ambauadeur " 
kabvehaneıi üzorindeki üç katlı dai
re mükemmel surette tefrit edilmiı
tir. Burada bir kutüpanc teıiı edil
diği gibi bir lokanta ve bar Ameri
ken de acılacaktır. 

Klüb; duhuliye Ücreti on, aylıl< 
aidat ta bir liradır. Fakat gençlerin 
klübe girmelerini ve tayyarecililde 
alakadar olmalarını temin için, ken· 
dilerinden dühuliye alınmıyacak, yal 
nız cüzi bir aidat alınması ile iktifa 
edilecetkir. Aero Klüp bu sene ilk· 
baharda pi.lot dersleri verecektir. 

A V 

Eroin satarken .. 
Üsküdarda oturan Ahmet is 

minde birisi ötekine berikine 
eroin sattığı haber alınmış ve 
polisçe cürmü meşhut yapıla
rak, Ahmet'in üzerinde bir kaç 
paket eroin bulunmuştur. Ah
met baklanda tahkikat yapıl
maktadır. 

Vapur şirketlerinin 
birleşeceği söyleniyor 
Bu şirkete Seyrisefainin de iştirak 

etmesi muhtemeldir 
Türk vapur prketleri aralarında ı fiile çıkmasına muh~kkak. nazarile 

bir ,irket yapmak için teşebbüsata bakılmaktadır. Hatta bu ıirkete Sey 
girİ!miJlerdir. ı risefain!n de iıtirak ed~ği IÖylen-

d bir ""ddet el Anka melrtedır. Bun an mu evv -
raya eiden Vapurcular birliği reisi Şimdi yalnız Karadeniz hattina 
Lutfi Bey bu huıuıta lktısat vekn- ayda 24 sefer yapılmaktadır. Bu se
letile temas etmittir. Söylendiğine ferlerin sekizini Seyrisefain vapurla. 
göre lktısat vekaletince '"apurcula· rı yapmaktadır. Bu seferler Karacfe. 

• 1 r • k 1 n· ba ' · i-İİI•• 
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•illiyet 
Asrrn umdesi «Milliyet• tir. 

23 K.EVVEL 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde. 

ti No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
lıtanbul. 

Telefon numaraları: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERl 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kııruı 800 kunıı 
6 ,. 7!:'0 n 1400 ,. 

12 .. 1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilıneı. 
!\Oüôok"ü· ıeçeıı nuıbalar 10 kunıı 

tur. Gazete ve matbaaya .Ut iıler 
için müdiri)'ete müracaat edilir. 

Gazetemü ilinlarm mes'uliyet.ini 
kab!ll ofme7 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşılköy askeri rasar merke

ıır.<len verilen maliımata nazaran 

bugün hava ~~ri~tle lt:apalz 
geçee<?lt: rüzğar şimali ı'stilt:amet. 
/erden esecektir. Yağış muhte· 
meldir. Diin tazyiki nesimi 770 
milimetre. azami suhunet 2 asga
rı nakis J derece idi. 

ELE 
Yaya gelen telgraf 

D unkü g~zetelerde Irak Baş 
vı:kili Nuri Paşanın Irak Kürt· 
lerinin isyanı hakkında bir mü
lakatı vardı. Nuri, Paşa Bağdat 
tı:ı iken bu İsyan olmuı ve as
ker ve eşkıyadan bir kaç adam 
ölmüş. Paşa bunların adedini 
de söylüyor. Unutmayalım ki; 
Paşa Bağdattan Mısıra gitmiı, 
lstanbula Mısırdan geliyor ... 

Gene dün, bizim Anadolu A
jansı 22 ağustos tarihile Bağ
dattıı.ıı bir te' graf clmıt, bunu 
bize tebliğ ediyor. Bu telgrafta 
Nuri Paşanın bahsettiği Kürt 
ısyanından ve müsademelerde 
tarıı.feynden ölenlerin adetlerin 
den bahsediliyor. Haber, Nuri 
Paşanır., verdiği haberden baş
ka bir şey değil.. İsyan olmuş, 
müsademe olmut, sonra Nuri 
Paşa Bağdattan kalkmış Mısı
ra, Mısırdan da buraya gelmiı, 
go.zetecilere isyanı anlatmıf .• 
Ondan sonra Bağdattan bir tel 
graf geliyor ve bize Paşanın 
verdiği malumatı veriyor. Bu 
ağırlığa şaşan bir arkadaş Ana 
dolu Ajansından Necip Bey 
biraderimize müracaat ederek 
telgrafın bu kedar gecikmesin
deki hikmeti sormuş ve şu ce
vabı almış: 

- Efendim, o telgraf muhak 
kak Bağdattan yayan gelmiş
tir de onun için bir az gecik
miş tir. 

G< rip bir itiyat 
T elcfonu olanlar bilirler: Bi

zir.1 İnhafına sığındığımız tele
fon şirketi ne zaman bir miişte 
riden l.er ne için olursa olsun 
bir para istemek lazım gelse 
mutlcka faturaya 75 kurut 
rehber parası diye bir para i
lli •e ediyor. Ama bu fatura se 
n€de yimıi defa yapılsa yirmi
sinde de ı·el-b~r parasını bulur
sunu:t. Bu i le meşgul memur 

da rehber bedeli olan ve her ye 
re ilavesi ıirketin ali menfaat
leri muktezasından bulunan 75 
kuruşu her faturaya yazmak i
tiyadı · o kadar ilerilemiş ki; bu 
zat nereye bir rakam yazsa, al
tına rehber bedelini ilave ecli
yormuş. Bu suretle geçende bir 
dostuna yazdığı mektuba 18 
kanunuevvel tari~ini attıktan 
sonra altına da (75 - rehber be 
deli) diye yazmıf... Dostu 
!>undan bir şey anlamayıp isti
zah ettikten sonra itin bir iti
yat meselesi olduğu anlaşılmış 
tır. ister al ister alma, bo reh
ber artık Mr vergi haline gir
_!Dİ!lİr, Bi?meTn. tirket komiseri 
Beyin bu mesele ile uğraşmaya 
vakitleri olur mu? 

Kadın şapkaları 
Dikkat ettiniz mi? .. Bu sene 

kadın şapkaları hiisuflu.. Yani 
bir tarafı kapalı bir tarafı açık! 

\ Görmek ve görünmek iste. 
nen birisine tesadüf "1ildi mi 
şapkanın açık tarafı arzedili-
yor, aksi halde kapalı taraf çev 
riliyor. Erkeklere de böyle bir 
teY icat etseler, bu buhran sıra 
sında borçlulara kartı haylı ko 
laylık olur. 

FELEK 
•••••·--••••••n••••-•••-•••-•••--• 

SOİR DE PARIS 
Pudra ve parfümü Pa-

Mll:.LlYET ÇARŞAMBA 23 KANUNUEVVEL 1931 

BAKTERİYOLOG 
Dr. İHSAN SAMI 

Baktt!riyoloji Laboratuvarı 
Umum kan tahlilatı. Frengi nok

tai nazarından (Wasserman teamü
lü kan küreyvatı sayılması, tifo ve 
sıtma teşhisi, idrar, balgam, ca aha. 
ti, kazurat ve su talilatı. Ültra mik 
roskopu, hususi aşılar ittihazı. Ka
nın üre mikdarının tahlili ve ka 
nm sedimaitation sür'ati, Divanyo 
lu, Sultan Mahmut türbesi 189. Te
lefon 20931. 

;:J üncü kolordu ı 
ilanları 

K. O. ve 1. ind Fırkanın bul· 
gur ihtiyacı üçe ayrılmak ve 
ayn ayrı şartnamelerde olmak 
üzere aleni münakasa ile satın 
alınacaktır. İhalesi 6-Il Ka-
nun 932 tarih çarşamba günü 
saat 15 te komisyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin şart
namelerini almak üzue her 

lstanbu.l 4 üncü icra. memurlu
ğundan: Madam Eleni Kalfapulo
nun Aristi.di ve zevcesi Uraniyada
ki alacağının temini istifası için 
Bak>rköyünde ttvizlikte muhasebe· 
ci hamam sokağmda kain maa dük 
kan iki baıp hanedeki beşte iki his
sesi 45 gün müddetle mevloii mü
nyediye kon.arak 1000 Lir2da talibi 
öbdooio.de olup bedeli mıızayede 

hadi lfıyıkmda görü~, mediğinden 

bir ay müddet.le tıerncliden müzaye
deye konmuttur. Bunlardan 43 <:e
dit numaralı hane bir basamak mer
div...Ue çift kanatlı kapıdan girdik
te mermer döşemeli bir sahanlık ü
zerinde bir oda ve malta ,döşeli mut
faktan bahçeye çıkılır bahçede di
ğer bane il<: müşterek bir kuyu var 
dır, ikinci kata ah~p merdivenle 
çıkılır bir sofa üzerinde bir kile.
bir belli cacille~ nazır bir odada şah 
nişin bulunup zemini ı;inkodu.- hu
dudu bcr mucibi kayıttır, burada 
temamma ocn sekiz lira aylıkla İb
rahim Sabri Bey sakindir bu haruo

gün Ve münakasasına iştirak de elektrik vardır. 45 numaralı dük 
edeceklerin de vaıkti muayye- kan elyevm haneye münkaliptir ze
ninde komisyonumuza mü- mini taıı döşeli ortadan c<:mekan i-
racaatlan. (645) (4437) le böli1nmüş arkası mutfak yanında 

'f. .. .,. bir hela ve bir oda olup keza ikiye 
K. O. nun dört aylı:lı: un ih- ayrılmış içhı.dc ayda dokuz lira ile 

duvarcı Pa11ayot sakindfr 43 ve 45 
tiyacı ıkapalı zarfla mıünakasa- numaralı hane maa dükkanın mesa-
ya korunuştur. İhalesi 18-1-932 hası 122 arşın olup her ikisin.in te

tarihinde pazart~i günü saat ınammın kıymeti muhammenesi 
15 te komisyonı.ımuzd!I yapıla- 2200 liradır 39 numaralı hene üç 
oa:ktıır. Taliplerin şartnamesi- ı ayak mermer merdiven "" çift ka
ni almak üzere her gün ve mü· natlı kapıdan giriltİikte kısmen mcc 
na kasasına iştiraık edeoeıklerin mer kısmen ah~p bir aralık ve iki 
de vakti muayyeninde teminat oda bımlaroan bi.rinde bir yük var, 
ve teklifnamelerile komisyo- bjr mutfak bir kapı ve bir heL1 üç 

İstanbul mahkemei Asliye İkinci 
hukuk dairesinden: Pertevniyal vak 
fı mütevelli kaymakamı Osman bey 
tarafından Köprübaşmda Valde ha
nı tahtında 2 ttumaralı mağaza mU. 
teciri Koço Papadopulo efendi alcy 
hine ikame eylediği ala.cak davasın
<!an .dolayi ikametgahının meçhu.li· 
yeti hascbile ilanen vukubu.lan teb
liğata ra ğmen müd<leti kanuniyesi 
zarfında cevaıp ita etmediğinden 

tahkikat hakimliğine.: muarnelesiz 
gıyap kararı tebligine karar veril- ı 
mi~ ve bu baptaki gıya,p karan mah 
keme divanhanesine talik kılınmış 
olduğu.ndan y<:vmi tahkik olarak ta- 1 
yin kr.1ınan 19 K. sani 932 salı günü 
saat 13,30 da tahkikat hakimi huzu
runda isbatı vücut etmesi ve ak"Si 
taktirde gıyabında tahkikatın icra 
ktlınacağr malQm o.Jmak üzore ila-

nen tebliğ olunur. ı 

• 
INEMALA~ 

BU AKŞAM 
ilk defa olardk 

MEL 
SiNEMASI 

Na~oleon'un Oğlu 
(L'AIGLON) 

muazzam Fransız filmi!li takclim 
ediyor. 

İlaveten: (Scola de Milan) tiyatroşunun sopranosu Madam A. Donni
nc!Ji, Verdi'nin Traviata operasının üç büyük şarkısını tag~nni 

cdecckt>r. 

Mukkadema Beyoğlunda Karan- ' 
fil sokağrnda Hrisos Tomos apa.-- ı !!ll••••••••• Bu akşam 41••••••••:! 

~:Si~?:.~:::ı lhamra sinemasında 
• 

M. Frnnko ve Şürekasi-Je aranızda Noel ve Yılbaşı miinasebetile tertip edilen KAHKAHA haftası 

mevcut olan hesabi cariyeden baki- H 1 d L 1 d' 
ye bin altıyüz ~tmiş bir lira eLli a ro oy 1 n 
kuruş ile 7150 frank ve 60 santim 

bu sene görükcek yegane ve son ses'i ve sörlü 
alacağı olduğundan balısilc meblaği 

mezburun haci~ yoJi,Je maa masarif E v E L A"'" L L A H tahsilini M. Franko ve Şürekasi ve-
kilı avukat Nurettin bey talep ey-

filmile başlıyor. 2 saatlık sevinç ve neşe. 
İlaveten: Bütün dünyanın en meşhur baıı;istlerden müteşekkil 

" Co.Jlegian - Jazz •• görüJmemiş fevkalade numaralarında. 

ris'in meşhur FARDS 
PASTELS, CENDRE 
DE ROSES ROUGE 
MANDARİNE in muci
di BOURJOİS ıtriyat 
han~inin en son ibıiala
rıdt:t 'f. "' "' bodrum var ah~p merdiven.le yuka-1 

numuza müracaatları. (667) aY"k merdivenle cnilir ıki gözlü bir 

Birinci Fırka hayvanatı iıh- rı çıkıJ<lıkta sofa üzerinde iki oda :.•••••••••••-= tiyacı için kapalı zarfla ot mu- caddeyt' nazır bir şahn~şin bir be-

lemi~ ve talebi vaki üzerine namı
nıza tanzim kılınan ödeme emri ika 
metgahmızm mcçhuliyeti hasebile 
tebliğ edilmediğinden bir ay hakkı 1 
.itiraz tayıri ~ureuJe tebligatın ila· ı 
r.en icrasına karar verilmiştir. Şu ....... .,. Yarın akşam ilk defa olarak 
halde tarihi ilandan itibaren ruha- A S R i S t N E M A D A 
yet bir ay zarfında alacakhnm ta- Z E V K L E R B E L D E 5 İ 
,ltp ettiği miktar ve borç hakkında 
bir itirazınız mevcut o.J.duğu taktir
de 931-4529 numcrosule daireye bil
müracaa şifahen ve yazi ile bildir
meniz lazımdır. Borç hakkında bir 
itirazınız olmadığı taktiroe müdde 
ti mezkürenin hitammrlan sekiz gün 
zarfında borcu tesviye veya borcun 
edasına kafi mal göstermerıiz ve 
aksi taktirde giyabınızda cebri iera 
yolule tahsilata ipti<lar edileceği 
malumunuz olmak ve adiyen haciz 
yolile tebliği muktezi ödeme 
emrinin tebliği makamına kaim ol
mak üzere ilanen tebliği keyfiyet 

Hayatın zengfo ve mütebeddil bir par~ası olan bu filmde latif bir 
nuhit olan VİYANA'da müe5sir bir dram cereyan ediyor. Pek sevfoıli 
olan bu şehir güzel kadınları, mükemmel sarayları, bütün eğlencelni 

ve tatlı musikisi ile görülüp işidilmektedir. l bayaa edilecektir. İhalesi 
Askeri fabrika· 13-1-932 Çarşamba güınü saat 

lar ilanları 16 da Komisyonumuzda yapı-
lacaktır. Taliplerin şartname

sini almak üzere her gün ve 
münakasasrna iştirak ed~eık

lerin de vakti muayyeninde te
minat ve teklifnamelerile Ko
misyonumuza muracaatlan. 

Şırrtnamesi.nde yazılı oldu
ğu veçhile yirnı.i bir kalem 
muhtelif eb'at ve miktarda a
teş tuğlaları ve harç. 

(668) (4550) 

!LAN 
Bcyoğlunda lstikı!al caddesinde 

290 No. da Lokanta ve Pastabaneci-

Ui ve merdiven başında bir dolap 
işbu hane 86 arşın üzerinde mebni 

olup üç arşını aralıktır burada da 
elektrik vardır temamının kıymeti 
mııhamme11<:Si 1500 liradır için.de te 

mamma 18 lira aylıkla Ayşe Hanım 
sak:indic her üç perçayi müştemil 

olan bina cim kiiğiıdir mezkil.r mıa
haJ,Jeri.n toptan beştıe ikisine talip 
olanların kıymeti muhammeneleri· 
nin yüzclt onu ıü&betüı.de ;pey akçe· 
aile \'C 928-11830 numara ile 24-1-932 
tariru.ı&' saat on dörtten on altıya 
kadar İıitanbul dördüncü kra daire- olunur. 

Mümessilleri RENEE HERİBEL - CLAİRE ROMMER 
PAUL RİCHTER ve GASTON MODOT. 

Perde aralarında: Zengin varyete numaraları. 

Bugün aıı:şam 
Saat 21,30 da 

Onlar Ermiş 
Muradma 

Vodvil 

Yazan: 

ht~nbul 8elıdiyni 

Sehir11"yatrosu 

mıııııııııııı 

11111 1 

Yeni ne,riyat 

Albn yay 
Hayreddin İlhan B. bu isin 

de manzum küçük bir piyes ı:t-ş 
retmiıtir. 

. Gülhane hastanesi üroloji mıı.ı.lli;ni 

Yukarıdaki malzeme kapalı 

zarf ile 29-2-932 de saat on 
dörtte ihalesi yapılacaıktır. Ta 
liplerin şartname için her gün 
ve mü.ııa'kasaya ginnelk için de 
o gün teminat (teklifat) ile 
müracaatı. (4506). 

ai mıizayede memurluğuna müra- ı--------------· lilııle rnüştcgil Turkuvaz Müeesise- caat etmtleri ilan aı.mur. 
sinin sahibi Aleksandıc Boriç Ef. in İsta.n.bu.1 ikinci ticaret mahkeme
konkordato talebiJ.e vuku lıulaın mü- 1----,-, -,---------ı sinden: Kazancı Zade Mehmet B . 

G. Feydau 
Tercüme E: 
Vasfi Rıza ve 
Bedia Hanım. Ur. F~lT KlMit .. '" "' " 500 metre miık'abı 

çam tahtası 
Yukarıdaki maüıcme kapalı 

zarf ile 18-1-932 de saat on 
dörtte ihalesi yapılacaktır. Ta 
lipleırin şartname için >her gün 
ve münaıkasaya girmek için de 
o gün teminat (teklifat) ile 
muracaau. (4379). 

latanbul ikinci iflas memurluğun
dan: Müflis Hatapkapıh evlatları 

komandit ·rk.ctine ait tetkikatı hi-

raca;ı,tt İstanbul icra itirnz me«i.i. 

alisin<:e nazari >İtibare almıarak iki 
ay muhlet verildiğinden mezkilr 
mueıısieede.n aJacağı olan alacaklıla
rın kra ve ;aıas K. mın 283 inci 
maddesi mucibince tarihi ilôndao 

itibaren 20 gi:n içinde alac.aklarını 

bilcümle v=ıiki ile Galata.da Mu
kez Rıhtım hanı.n.d,a 5 - 6 No lu ya
zilıa-nede mü kim Komiser ve A vu
Jı.at Hüseyin Hüsnü Beye bildire
rek kait ettirmeleri ve hilafına a
reket edenlerin konkordato muza· 
keresinden hariç bırakılacalrJarı ve 
keza İcra ve iflas K. nun 232 inci 

tam bnlmuş ve tanzim kılınan sıra maddesi fikrai ahiresine tevfikan 
defter daired alacaklıların tetkiki- konkordato teklifini müzakere et
ne hazır bulundunılmuştur. Alacak- mck üzre a.Jacaklıların 2 Şubat 932 
lılarm ikinci toplanması için 12-1- T. ne müsadif salı günU saat 14 
932 tarihine müsadif salı günü saat te mahalli medmla komiser ve a-
15 te akdi kararlaşmış olduğundan vııkat Hüsnü Bey nezdinde tqplaın
mukayyet alacaklıların yevmi mez- malan ve toplanmağa teka<lıdiim e
kimle ikinci iOas dairesinde haz.,. de'1 10 gün zarfında vesailııleri tet-
bulunrnalan ilan olll'!lur. lııik Nlebile<:ekleri ilan oluıuır. 

Zabitan gecesi. 
Yakında: MAYA -· Çar§ilDlba aqam• 
Süreyya o,pereti tarafından 

KADINLARDAN BIKTllıl 
Operet 3 perde. MüeJJifi Yuauf -. Sunın Bey 

Awupa tetkik seyahatin.den ndet 
etmiştir. Telefon: 20902. A.drça: 
Babıili - Türk Ocağı sınl!lı Sü
reyya Bey ~nı, 

İstanbul 5 inci. icra me:mnrluı;un
dan: Mahcuz ve furuhtu mukarcrr 

İstanbuJ asliye mahkemesi 6ıncı vekili Avukat Cemil B. tarafından 
hukuk dairesinden: Mehmet Halit İatanbu1da Fincan<:ıla.rda Leblebici 
efendinin karısı Toplıan.ede Topçu- hanmda 8-1+15 No. da mü.kim Va· 
lar caddeairı.de Çavuş başı mahalle- sil Sarafim ve §Ül'elrkı efendiler a
ııllıde 407 No lı hanede müloime Se- kyhine ikame eylediği 1276 lira 18 
h<7 hanım al.eybine ikame cyledifi kuruşun 30 Haziran 931 tarihinden 
boşanma davasmdıın dolayi vermiş itibaren ma faiz t.a!wiline dair .dava
olduğu arzuhal suretinin ibmetgi- nm 15 Kanunuevvel 931 tarihli cel
hının meçhul kalmış olması hasebi· ae..ınde giyap kararınm il~ teb
le mümaileyhaya tebliği münlcün ol liğine rağmen malıkemede i&lıatı vi
Jamamış ve bu euretle ilanen tebli- .cut etmediklerinden hakkında giya
ğat icrası kararği.r olmuştur. Bina- hen muhalııeme cereyan ve lıf. dava

llill gaz sobası duvar saati, ay.na, masa, 
Bu akşam mat 21 de ,j wııair e§ya 30-12-931 tarihine mü· 

Franaız Tiyatroaunda eadif çarşamba günü saat 12 de 
Yunan Milli Oı>era Pangaltıda hamam köşesinde &ıtı

enaleyh mahkeme divanbaneaiııe ta- nrn ve eııbebı sübut:iyeaini izah iJe. heyetinin ilk remsili olarak Verdi-
lik t>lunan bu b~ki dava arzuhal M. A. §İlrlret hakkmda muameleli nin en meghur <)flelUl 

suretine tarihi iUindan itibaren oo gıyap kararı ittihazınm taılcp eyle- LA TRA VlA TA 
gün zarfında cevap verilınediği ve miş olduğundan M. U. M. K. No Yarın akşam 

yevmü tahkikat olarak ·tayin olu- 404, 405, 406 cı maddelerioe tevfi- Ca valleria RustİcalUl ve 
nan 11-1·932 pazartesi günü saat kan merasimi kanuniye ifası zım.. Pagliaci t 
13,5 da İstanbul Asliye Mahk~ runda M. A. hakkında muameıleli Noel münasebetile Cuma, Cwnarte-

• 6 meı Hukuk da>iresinde nbatı vü- gıya,p kararı ita edile.rek muhakeme ili vePazar günleri matine - 16.30 
cüt edilmediği taktirde tahk:ikatm 19 .Kanunusani 932 tarihine miiea· tc. Diğer temsillerin programı ti
giyaben icra edilec.eği malU:ın ol- elif Sa.Jı günü saat 14 ıe talik edHe- yatro kişesine talik edilmiş ve 
mak üzere keyfiyet illi.nen tebliğ rek keyfiyet 25 gün müddetle ilan j kişeler her gün bilet satışma -devam 
olunur. olutl!llr. etmektedir. 

J.acağıından ta·lip olanların malı.ı}· 

linde hazir bulunmaları ilan olu· 
nur, 

İo;tanbul 8 inci icra memınluğıın• 
dan: Bir borçtan dolayi mahcuz ve 
paray çevrilmesi mukarrer 4 adet 
İran Halıları 29-12-931 taribinc ınii· 
eadif 12 den saat 13,30 ya l<Q(lar 
Sandal Bcdestarunda fileni miiz<ıye· 
de ile satılacağından taleplerin ma
hallinde hazır bulunacak memuama 
müracaat.lan ilan olunur. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 116 - Yahu, artık gidip yata- çıkarmıyorsun.. efendiye bakıyorıun, galiba? 
lım. Sad ikiye varıyor.. - Dur, Allah~kına, dur! Bak, o da sana göz süzet'ek gü 

ta da ıararlı bir rica, ısrarlı bir 
ret geçi7or gibiydi. Gölgelerin 
hareketleri böyle bir zan veri
yordu. 

ki buray.a eğlenmeğe değil, 
İnsan öldürmeğe ğelmiı ! Bu 
halile niye bara ııelmit? Bilin· 
mez! AŞI DÖNÜKLER1 

lbralıim NECMi 

- Neı·edesin, tırfmtı? 
- . . . . . . . 
- Makaim parda mısınız? 

Amma, burada partiyi kaçır· 
dın. 

Ahmet Nebil, "Maksimbar., 
süzünü duyunca; 

- Hah! 
Diye haykırdL Artık alt ta

raf ıııı din !emeğe tahammül e
demiyerek fırladı, çıktı. 

Dışarıda kar yağıyor, yağı
yordu. Delikanlı, otomobile at· 
ladı . 

- Makaimbara ! 
Emrini verdi .• 

-21-
BAŞI DÖNÜKLER! 
Dışarıda lapa lapa kar yağı 

yor .. Sokakl:ır bembeyaz. İhti
yar kıt, sanki ilkbahara yerini 
verdiğine pişman olmuş ta, ge 
ri dönmüş, pişmanlıktan yol
duğu ak saçlarını bütün lstan
bulun üstüne dökmüt·· 

lçerde hararet arttıkça arb 
v - •--!C-~ - .......... .::: ~ ..... ~1.r 

diği iç sıcaklığı da kablmıı .. 
Cazbant durmıyıp çalıyor .. 
Halk durmayıp oynıyor. 

Kapının önünde, simsiyah 
bir zenci .. Kısa boyu, basık bur 
nu, yayvan ağzı ile bir davetçi 
gibi .. F ormelı esvabının üstü
ne parlak düğmeli bir kürk pal 
to geçirmiş, ellerini kayıt gibi 
sert meşin eldivenlerle ört
müş .. Sanki soğuk meydanla sı 
cak barın arasında bir nöbetçi, 
bir hudut bekçisi .. 

Daha merdivenleri inerken 
içerinin sıcak havası yüzünü
zü okşıyor .. Vestiyerde palto
nuzu çıkarırken, ellerinizde bu 
hulann uçuftuğunu duyuyorsu 
nuz .. 

"Maksim bar., hınca hmç .. 
Localar, kenarlar, parteT, yığm 
halinde eğlenceye susamışlarla 
dopdolu •• 

Bulanık, yıldızsız gök yüzü 
nün karanlıklarını aklaıtıran 
kar yağışlarının, altında, iki ar 
ı,. • ..1.. M-ır.;~ J,,,_,.,_ dnOn. vii 

- Maksime de bir uğnya- - Ne o? Nereye bakıyor- lümsüyor. 
lrm, Cevat!.. •un öyle?.. - Evet! 

- Sen bilinin, ama, eve - . . ... . . . - "Evet,, diyorsun, am-
gitsek daha iyi.. Reıicfm gözlerinden fırlıyanı ma söz ağzından dökülüyor. 

Öteki hiç dinlemeden yürü bakıtlann çizgiai, ileride loca- Besbelli ki zihnin bll§ka bir §CY, 
yor .. Beriki de, dudağı bükük, le.rm birindeki kalabalık bir le meşgul.. 
terc.-<ldütlü adımlarla onun ya. ı takıma doğru uzanıyor: - Evet! 
nından ayrılmıyor. Yan yana getirilmiş üç ma - Gene mi "evet.,? 

Buık burunlu, zenciniu sanın etrafını dolduruıı bu ta- Reıit Bey, bu defa Cevat 
kalın, yayık dudakları açılı· kımm ortasında, Muhteşem Ni 1 Beye cevap bile vermedi: Cözi 
yor .. Hını hım sesi: hat Hanımefendi, mübalağalı ' le hep o gÖlgecle duran sima. 

- Bonzur, Müsü.. dekoltesinin parıltılarile geze )arı tanımağa çalışıyordu. 
Diyor .. giriyOTJar. çarpıyor. Sağında kadın cizgi- Cevat Bey, canının srkmtı-
Nereye oturmalı? Her taraf li yüzünün üstünden bön bön smı saklamadı : 

dolu .. dopdolu.. Garsonlar, ar- bakan fırlak gözlerile bestekar - Of, Retit, her •akit böy 
tık yorulmuş gibi, pek te gele Şeyda Kamil Bey.. Solunda 

1 
le esrarlısm! 

ne, gidene bakamıyorlar.. düzgün yüzü, kalınca dudakla 1 Dedi. Vıaki kadehini dudak 
- Hadi dönelim, bak, otu n, tatlı bakı,1, dünyayı umursa larma götürdü. 

racak yer de yok.. ınaz ta-nırlarile Ferit Necdet 1 Muzika bir fokstrota batla-
- Yer buluruz. Hişt, Andri Bey.. a:ııştı. 

ya! 1 Sonra masanın etrafında da Ka11ı locada ka•alyelerin 
- Buyurun, pasant! ha birçok kadm, erkek: Semi- oyuna davet teılltlan ıörülü-
- Bize bir masa! ha Nazmi, Mebruke Numan, yordu. 
- Simdi, efendim! 1 Doktor Lutfi, Kemal Reha.. Mebruke Numan Hanım, 
lki masanın. arasındaki kü- Masalar gurupunun pek yanındaki Kemal Reha,nm 

çük bir boşluğa bir mua ile iki kuytu bir tarafında daha iki, ı&rarlı ricalarına dayanamamıı 
sandalye yerleıinc:e, bir yer da 1 üç gölge var: Fakat seçilmi- gibi kalktı, Semiha Nazmi Ha 
ha açılmış oldu •• Cazbant bü- yor.. nım da Ferit Necdet Beyle 
tün gürültüyü örtüyor. Kadmlarm hepsi de en açık dansa kalktı. Mahte,em Nihat 

- lki viski soda.. dekolteleriyle parlıyorlar.. Er- Hanım, Şeyda Kimil Beyin 
- Çok olmıyor mu, Reşit? j kekler aksine sımsıkı simokin- ricasını kabul etmemitti. 

ler içinde.. Reıit Beyhı maaaama ııöre 

Retit Bey, büyük bir me-
rakla derin derin bakıyordu. 

Cevat Bey ısrar etti: 
- Kuzum, ne oluyorsun? 
Retit Bey, bakmaktan yo-

rulan gözlerini arkadaıma çe
virdi. Bi,.den bire söylemeje 
başladı: -

- Ne mi oluyorum? İnsan 
lığm zannımdan daha çok adi 
bir tey olduğunu görüyorum! 

- O da ne demek? ı 
- Ne demek olacak? tura 

ya baksan a, fU oturanlara, fU 
dans edenlere: Bun1arm içinde 
birçoğunu tanıyonu. Fakat 
tanıdıklarımıza bakalım: lıte 
Muhtetem Nihat Huımıefen
di ! Bu kadının kocası dün ifliıı 
eden bir tirl<etin müdürü idi. 
Hatti İf te itleteceğim diye pa 
raaını, mücevheratını dolandır· 
dığı bir kadından dayak yedi. 
Halbuki kansma bak! Sanki 
yeniden mühim bir para kazan 
mıılar gibi barlarda etrafına 
adam toplamı.f, zevk ediyor. 

- Sahi tabaf! 
- Sade o lradar deiil: Dik 

kat et, halinde ne garip bir cu. 

- Ama, sen, de eğer bara 
böyle tetkikler yapmağa geli
yorsan... 

-"Senin de onlardan pek 
farkın kalmaz,, mı diyecek
sin? Hayır, kalır! Onlann yap 
bğı cinayet! tecellisi kimseye 
zaran olmıyan bir tetkik! 

- Hayır, öyle demek iste· 
medim. Yalnız eğlenemez mi· 
sin diyecektim. 

Reşit Bey zehirli bir gülüş
le güldü: 

- Eğlenmek. .• Sahi, sen 
bu alemlerin yalnız kenarını 
görmüısün, hiç içine girme-
mipin. Hiç buralarda öyle sa
dece eğlenmek olur mu? 

- Olmazsa niye gelirler? 
- Bat döndünneğe gclır-

ler, azizim. Ya başkalarının 
bafmı döndürürler, ya kendi 
hatlarını... Fakat her halde bu 
raya gelenlerin çoğu, hakilra· 
tin kafalarındaki niıterine da 
yanaınıyarak başlarını döndü
rüp acılarmı indirmek iıtiycn 
lerdir! 

- Pek ıarip söylüyorsun! 

(D~~amı var} 
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'Birinci sahifede·n geçen yazılar sr!~a~~~.!ıe~E~ti~!!1!1.!!!.!!!~~~!=~?~-
Sabatay Zevi ı 

Doktorlanı:ı 
Hizmetleri 

Kaçakçılık 
Lavıhasında 
Tadilat yapıldı 

•- !erin.o tevfikan yangın sigorta muamelatile iştigal ey.lemek üzre tescil 
edilmiş oı.ı ecnebi sigorta pk.etleri.nden ( Ahen ve Münib - Aachener 

Karadenizde und Münohencr Feuer Vemdıerungs - Geaellschaft) fligona şirketi bu 

Naklede'll : R.N. 

Nilıaget dönen rivayetlerin 
bütün lıakikatı anlaşıldı 

Lehistan muharebelerinde Yahudiler eşya gibi 
bir bu tarafa, bir o tarafa veriliyordu 

Bu yahudiler harp halinde 
muharebe esiri gibi almıyor· 
!ar, Ukrayna ve Lehistan ya· 
hudileri bu suretle eair muame 
lesi görüyorlardı. Fakat yahu 
diler her hangi bir muharebe
ye giriyorlar mıydı? .. Muha· 
rebe denilen vasıtaya ancak tU 
halde tevessül edilmez miydi? •• 
Ya arazisi olan milletler daha 
ziyade arazi elde etmek 
için, yahut arazisi olmadığı 
takdirde toprağa malik olmak 
içi111 harp etmezler miydi? •• Ya 
hudilerin ise ne kendilerinin 
malik oldukları arazisiı vardı, 
ne de araziyi tevsi etmek heve 
sine düşmüşlerdi. Dünyanın 
her tarafına yayılan ve kendile 
rine bir yer arıyan yahudiler 
müstakil bir toprak değil, olsa 
olsa nefes alabilecek bir yer 
arıyorlar demekti. Tam mana 
sile yaşamak için değil de yal 
nız dünya yüzünde teneffüs 
edebilmek hakkına malik ol
mak için uğraşıyorlardı. O 
nun için yahudilerin işine ge
len şey harp ve mücadele de
ğil, belki sulh ve sükundan j.. 

baretti. 

Nihayet şimdiye kadar dö
nen rivayetlerin hakikati de 
anlaşıldı. Lehistan' da cereyan 
eden muharebelerde yahudile 
rin tıpkı birer eşya gibi galip 
ve mağlup taraflar arasında 
alınıp verildiği anlaşıldı. 

Yahudilerin bu vaziyetine 
dai r gelen haberler yabudilik 
alemini heyecana dütürüyor· 
du. 

Soora yabudHeri yalnız mu 
harebelerde esir alınmasile ik
tifa olunmadığı ve yahudileri 
toptan katlettikleri söyleniyor· 
du. 

ri ele geçimıif, bayatın maddi 
ıeraitine malik olmut ve niha
yet kendi ruhani hayatını yeni 
den tesis etmiı olan bu cemaat 
kendi dini ve adli itlerina baş
ka bir müdahaleye lüzum kal
madan kendiıi görüyordu. Bun 
dan baıka Lehiıtan'daki ya· 
hudi cemaatinin diğer taraflar 
da yabudilere çok faikiyeti 
vardı. Leh yabudilerinin dini 
reisleri muhtelif vesilelerle bir 
çok tefsiratta bulunuyorlar, 
din abkimma manalar veriyor 
lardr. Halbuki dtğer taraflar· 
daki yabudiler de cemaatin 
bu hayalı yok denebilirdi. Le
histan'daki yabudi cemaatinin 
dini tefıirleri, di.ğer yerlerdeki 
yabudiler için ehemmiyetli bir 
rehber halini alıyordu. 

Görülüyor ki, Lehistan ya· 
hudilerinde fikri bir hayal ta 
batlamış devam ediyordu. 

_ ma bakılırsa Lebiıtan ya 
budisinin vaziyeti az çok em.. 
niyet altında olduğuna hükme 
dilebilirdi. Nitekim oranın ya 
budileri de böyle zannettiler. 
Çünkü bu unıur Lebiıtan'm 
iktısadi hayatında pek mühim 
bir rolü oynamağa baf lamı9, 
bu bayatın inkişafını temine 
çalışır görünüyorlardı . Sözün 
kısası Leh yabudileri., yabudili 
ğin en müreffeh ve mes'ut de
nebilecek cemaati idi. Fakat 
bu vaziyetin devamı yalnız bir 
9artla kabildi: Lehistan' daki 
yabudiler yalnız iktısadi saba
da ileri geçmiş olmakla iktifa 
etmeliydiler .. Halbuki iktısadi 
sabada yabudilerin önde bulun 
maları gibi bir vaziyet bir gün 
geldi ki ortadan kalkb. Bu va 
ziyet kalkınca yahudiliğin bir 
takrm t evsafı da o memleket 
halkına bot görünmez oldu. 
Bundan sonra da yahudiler 
aleyhinde tazyik başladı. Bu 
her tarafta bw misaline tesa
düf etmek kabil olan bu keyfi. 
yet Lehistan'da da böyle oldu. 

(Bqı 1 inci sabifedt)-
dığı hakkında hükumet bugün 
Meclise mühim bir kanun liyi
haaı tevdi ebniştir. Bu layiba
mn ihtiva ettiği esasları bildiri 
yorum: 

1 - 1932 senesinden ve mıii 
teakıp senelerde Tıp fakülte
sinden ve ecnebi memleketler 
Darülfünunlarmdan neş'et ede
oek kadın ve erkek etıbbanın 8 
tetriniaani 339 tarih ve 369 nu 
maralı kanuna nazaran 2 se
neden ibaret olan mecburi hiz
metleri kaldırmıştır. 1932 den 
evvel neş'et etmit olanlar bu 
hükümden müstesnadır .. 

2 - Hizmeti mecburiyeyi 
taahhütle masarifi devletçe der 
ubte edilerek leyli tıp talebe 
yurduna kabul edilen talebe tıp 
tahsil müddetinin tamamını ve 
ya bir laımım bu yurtta geçir
dikten ıonra herhangi bir tıp 
fakültesinden tabip olarak neş· 
etlerinde Sıhhat vekaletinin lü 
zum göstereceği mahallerde 3 
ıerıe müddetle hizmet ifasına 
mecburdur. 

3 - ikinci maddedeki hiz
metten imtina edenler beş sene 
icrayi san'atten men ve bunlar 
için yurtta devlet bütçesinden 
sarfolunan mebaliğ kendilerin
den tahsil olunur. 

4 - İkinci madde mucibince 
leyli tıp talebe yurduna kabul e 
dilen talebeler tıp tahsilini ter· 
keden veyahut sıhhi sebepler 
haricinde yurttan veya fakülte 
den daimi olarak çıkarılanlar· 

dan yurtta bulundukları müd
detçe kendileri için devletçe ya 
pılan her türlü masarif tahsil 
olunur. 

5 - Etıbbanın hizmeti mec
buresi hakkındaki 369, 1298, 
numaralı kanunlarla 161 numa 
ralı kararname ahkimile 1219 
numaralı kanunun 4 üncü mad
desinin etıbbanın mecburi hiz
metine ait maddesi mülgadır. 

Kanun netri tarihinden mute 
be~dir. 

Poliste 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 

Hıyaneti v :tanige 
Kaçakçılık yapanlar üç seneye ka 

dar ağır ceza görecekleri gibi eğer 
bu kaçakçdık ile memleket iktrsadi
yat ve dahili idare.ini sarsacak mahi 
yette bazı ıuçlar tahakkuk ederse 
mücrim bu cürümlerinden dolayı ay 
nea ceza görecek ve bu ceza hiyane
ti vataniye dereceo.inde en ağır hap 
se bile çıkarılabilecektir. 

Bu ıuretle müteaddit cürümlerden 
dolayı verilen cezalar ayrı ayn be
li8P edilerek bunların mecmuu tat
bik edilecektir. 

Layıbanm bu bükınü doğrudan 
doğruya Türk ceza kanununun tev 
hidi ceraim faslının en ağrr cezanın 
tatbikı hakkındaki ahkamını yeni bir 
esasa göre tadil etmektedir. 

Hakimler ve memurlcr 
Gümrük binaları haricinde ve ka

çak kapm sayılan yerlerde vukua ge 
len cürümlerin takip ve karara rap
bnda vazifeıini ıui iıtimal edecek o 
lan memurlar, hakim dahi olaalar, 
hakimler kanunundaki baklıırdan 
müstefit olamayacaklar ve hakların
da Adliyece doğrudan doğruya taki
bat yapdabilecektir. 

Kaçakçdık ıuçlannd& alikadar 
mahkeme azaları ayn ayn hakkı ka 
zayı baiz olacaklan gibi bu kabil bü 
kümlerle işgal edecek hakimler mün 
ferit hükümler •erecekler ve bu hü
kümler temyiz mahkemesinde üçün 
CÜ ceza dairesi tarafından tetkik o
lunacaktır. 

Bu makıalla mezkur temyiz daire 
sinde bazı tenoikat yapdması muhte 
meldir. Temyiz mahkeıneıi bu kabil 
davalara ait hükümleri b.uit bir ıc· 
hepten dolayı nakzedemeyecek Ye 

nala için kanuni yiiksek ıebepler a 
raştıracak ve eğer davalarda tatbik 
edilen maddeden bir yanlıılık olmuş 
sa cürmü diğer bir maddeye tatbik 
ederek karada tadilat yapabilecek 
ve en kısa bir zamanda kararını ve
recektir. 

Yeni bir l6gıha 
Gümrükler idaresinin esaı1annı 

hazırlayarak Adliye komiıyonuna 
verdiği iki maddelik bir layıhaya na
zaran kaçakçılardan müsadere edi 
len ınallann yalnız yüzde otuzu hü 
kll.ınetin ihtiyar edeceii masraflara 
k&l'fdık olarak tutulacak ve diğer 
yüzde yebnişi mÜ•adirlere ve muh
birlere ikramiye surelile tevdi edile 
cektir, 

Yeni kaçakçdık kanununun tatbi
kına devamı lüzum göriilmediği za
man lcanunun mevkii mer'iyetten 
kaldmlabilmeıi salahiyeti hükfunete 
verilmektedir. 

kere müracaatla şirekt hisaedarlar luoyeti umumiycsi-.ıin 6-5-930 ve 7-S-931 

F ırhna tarihli içtimalarında şirket sermayesinin yirmi milymı marka ibliğına • ..., 
(Başı 1 inci sahifede) 

ı;a kar yağıyordu. Bu kar dün 
geç vakte kadar kah yavaşlaya 
rak, hazan tipi halinde böylece 
devam etti. Maamafih mevsimi 
nazarı dikkate alarak bu karı 
çok görmemek lazımdır. Geleo 
malumata nazaran Balkanlarda 
ve memleketin ekser mmtakala 
rında kar vardır. Memleketi
mizde en az auhunet nakıs 16 
ile Erzurumdadır. Balkanlarda 
Romanyada ve Sofyada derecei 
hararet nakıs 6, Belgralla na
kıs yedidir. Bulgariatanm ekse 
ri yerlerine kar yağmaktadır. 

Karadenizde fırtına 
bekleniyor 

Karın bu gün de devamı mub 
temeldir. Yeşil köy rasat medı:e 
zinin dün ak,am verdiği rapora 
nazaran dün gece veya bugün 
Karadenizde mütbit bir fırtına 
vukubulacaktır. Yqilköy ra· 
sat mericezi dün aktam bu babe 
ri Limana ve alakadar mahalle 
re bildirmit ve liman dahilinde 
tertibat almmumı, Karadeniz.. 
de hali ıeferde Yapurlara li
mıanlara iltica etmeleri için tel 
sizle malumat verilmesini tav
siye etmiştir. 

lnhisarlarda 

Paketlerdeki 
Sigara kağıdı 

esas mukavelena"""'in aennayenin, yeniden ihraç ohmacak hisselerin 
temettüe sureti ilftlrakindcn, her hineni.n kıymeti itibariyesi.nden tediye 
olunacak mıkdard.an, hissedarların aahip olacakları azami hisse mıkda
rından, meclisi İdarenin malik alacı\ğı hisse mıkdarından hisııcdarların 

malik olacakları rey mılodarından, beşyüz bin mark kıymethde hisseye 
malik hisııodarlıaTlll reye i§tirak edip edemiyeceğinden, heyeti Teftişiye 
azasının sahip olacağı hisee mıkdanndan bunlara verilecek maktu ücret
ten, nakdi mevcudun sureti istimal ve nümalandm.Jmasmdan bahis 1 .inci 
madden.in birinci fıkrası, altıncı maddenin 4 üncü fıkrası, 9 mıcu madde, 
11 in<:i maddenin 1 inci fıkrası, 28 inci madde, 32 inci madclenin 1 inci 't'C 

2 inci fıkrası, 3S inci maddenin 1 inci fıkrası, 38 inei ve 43 üncü madde

leninirı tadiline karar verildiğini bildil1D§ ve Jizımgelen vcsilı:ayi ftl1"1DİŞ
tir. Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık görülmüş olmakla il.in olunur. 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

Norjske Orient 
Linie 

Yakında Avrupa limanJarı için ha
reket edecek vapwlar: 

Norveç bandıralı HALLİNGDAL 
Yll\PUrU limanımızda. 

Yalı:ı.nda İstanbul ve Marmara 
.limanları ~ Jsn Anverse doğN ha

reket edecek wıpu.rlar: 
BİRGİT vapuru limanımıııla 

Tafeilit için Gala.ta, Frenkyan 
Hanında Theo. Rep,pen Vapur A
centalığınıa müracaat olunmaııı. Tel 
B. O. 2274. 

BONO 

TA. VlL ZADE Vapurluı 
A. YV A.LİK POST ASI 

-~ s~!~!1!!t F -·- - Perşembe 
akşamı on yedide Sirkeciden 
hanıketle Gelibolu, Çanakkale, 
ve Körfez tarikile Ayvalığa a
zimet ve avdet edecektnr. 

Y<0lou !bileti vapurda da ve 
rilir. Adres: Yemişte Tavilza
de Mustafa biradeder. Tele
fon: 2,2210. 

SEYRlSEF A.1N 
Merkez acenta: Galata Köprü 

başı B. 2362. Şube A. Sirkcc 
M ühürdarzade han 2. 3 7 40. 

Behçet B. şikayetlere !-=--------'=-
karşı ne diyor? l KALKOLEOL 

22 Kanunevvelden itiba
ren Haydarpaşa Kadrkö} 
hattının 2 nwnarah sefer 
Perşembe, Cuma, Pazar gün 
!erini takip eden gece yapı
lacaık ve 59 numaralı seferı 
Je Perşembe, Cuma, Pazar, 
günleri icra olunacaktır. 

Burulan hariç günlerde bı 
3cttxler yapılmaz. 

Bakırköyünde Ali Pehlivan C> 
dün gazetemizde çıkan mektıı- "' :::ı:t 
bunda içinde 20 gram tütün. :( ~ 
bulunan yenice paketlerinde ı:ıı: C:: 

"' : ancak 25 yapraklı bir defter ,.. ~., 
sigara kağıdı bulunduğu ve bu 
miktar kağıdın tütünün nısfına Balıkyağı Hulasası 
bile kifa~t etmediğini söyleye viT AMİN A. B. D. li 
rek ,ikiyelte bulunuyordu. hazmı kolay ve kokusuzdur. 
Dün tütün inhisarı umum mü-
dürü Behçet Beye müracaatla, 

Reveyonlarmız İçin 

G.H. MUMM CORDON 
VERT 

25 Kanunevvelden iti.ha 
ren Haydarpaşa Kadıkö} 
hattının 38 ve 37 num:ıralı 

;eferleri yalnız cuma giiınle
;i 24 ve 23 ınumaralı seferleri 
1e lkış mevsimi müddetinct: 
lell' gün yapılıruy.aaktır. Bu rivayetler arasında bin· 

lerce yto hudiden bahsediliyor
du. Fakat bu işitilen vakayiin 
derin sebepleri layıkile anlaşı· 
lamıyordu. Daha doğrusu kim 
se de bu ciheti düşünemiyor· 
du. Yahudiler kendilerini dün 
ya yüzünde en mümtaz bir ka· 
vim olarak telakki ettikleri i· 
çin her halde yapılan bu kat
liim!arın bir gün gelip faille
ri hakkında cezasız kalmıyaca 
ğına kani bulunuyorlardı. Bu 
ceza er geç zuhur edecekti. 
Fakat ne vakit olduğunu kim
se kestiremezdi. Yahudiler a· 
leyhine yapılan şeylerin ceza· 
sı ne vakit zuhur edeceği belli 
olmadıkça yahudilerin iztırap 
ve elemi de o nispette artıyor 
du. Derin bir ümitsizlik içinde 
bulunuyorlardı. Yarının ne ola 
cağı bilinemiyor, her tarafı 
saran bir şüphe ve tereddüt 
içinde yahudilik gün geçiriyor 
du. Lehistanda on bin yahudi 
nin kat.iaam edildiği söyleni
yordu. Geriye kalanların da 
mukadderatı meçhul kalıyor
du. 

Lehistan' a gidip yerleşen 

yahudiler memleketiın iktısadi 
şeraitini inkişaf ettirmekte ö
ne geçmiş oldular. Fakat git
gide asıl memleketin halkı da 
onlardan birçok ,eyler öğrene
rek öğrendiklerini tatbik ebne 
ğe ba,Iaymca vaziyet değitti. 

Asıl yerliler ticarette, alış ve
riıte yabudilerle rakip vaziye
te düştüler. O zaman yahudi

Haliçte dün şüpheli 
bir ceset bulundu!. 

bir çok kimseleri alakadar e
den bu mesele hakkında, fikri
ni sorduk. Behçet B. kariimi,. 
zin şikayetine cevaben şu iza
hatı verdi: ŞAMPANYASI 

müstesna fiat ; Şişesi 9,25 T. Ji
rasr htok bitmeden tedarikte is

tical ediniz. Toptan satış için 
hususi şerait . Eski Llıoyd Han 
No. 7 Tel B. O. 1837. 

Yalnız Cuma günleri A 
dalaır hattının 3,13 ve 10,14 
numaralı seferleri 25 Kanuı 
evvelden iti'baııen yapılrnı
vacaktır. 

Fakat bütün bu vakayiin 
tı:ırihi ıebeplerini aramak la
zım gelirse bu sebepleri nere
de bulmalı? .. Yahudilik kaça
sırdanberi daimi bir muhaceret 
halinde değil miydi? .• Merke
zinden uzaklatarak dünyanın 
her tarafına dağılmıyor mıy
dı? •• Bu daimi muhaceret hep 
ayni neticeleri tevlit etmiştir. 

Oradan oraya göç etmeğe 
mecbur olan bir kavim yalnız 
kendi mukadderatının acılıkla
rını çekmekle kalmaz. Ayni za 
manda gittiği yerlerde bulu· 
nan milletlerin her mukaddera 
tındaki türlü türlü lcabatın 
tesirine tabi oluyorlar. 

Bu maceranın cereyan etti· 
ği seneler zarfında en kesif ya
hudi kitlesi her halde Lebis· 
tan'da bulunuyordu. Bu kesif 
yabudi kütlesi orada yerleşmit 
sayılabilirdi. kendi kendini ida 
re eden ve bulunduğu topra· 
ğın hükumetinin tehdit ve mü
daha!esinden az çok uzak kala 
bilen cemaat halinde yaşıyan 
yahudilik orada az çok bir istik 
!:\le malik gibiydi. Birçok işle. 

• 
Uzun müddet suda kalan bu 
ceset Y emiş'te teşhir ediliyor 

lerle yerliler arasındaki yaban Poliı, dün Haliçte bir ceset 
cılık kendisini bir knt daha göı bulmut ve çıkarmıştır. Öğleye 
terdi. Bunun neticesi olarak doğru, Rüsumat memurların· 
yahudiler tazyik edilmeğe bat· dan Cevat Efern!i Yemi, açık
ladL Bu 11ralarda iıe Katolik· larmda, parçalanmağa yüz tut 
!erin ve bilhassa cizvitlerin mut bir ceset görmüş ve zabı
kuvvet ve iktidarı arttıkça artı tayı haberdar etmi,tir. Polis· 
yordu. Hüküm ve kuvvet bun ler, bir sandalla denizin ortası
larm eline geçince yabudi a- na gitmişler ve yüzmekte olan 
leybtarları bir kal daha kuvvet cesedi çekerek karaya getirmiş 
kazanmış oldular. !erdir. Cesedin bulunduğu, müd 

Diğer bir nokta daha: Ya· deiumumiliğe de haber veril
budiler böyle kendi aleyhtarla miş, tıbbı adli doktoru cesedi 
rı ile kartı karııya gelmiı bir muayen.~ etmi,Ier.dir. Ceset, 
vaziyette kalmakla hemen VU• uzun muddet deııude kalmıı 
ku bulacak. Muhakkak bir olduğu için yüzü ve vücudü kıs 
tehlikeye mi maruz bulunuyor men parçalanmış olduğundan 
)ardı? .. Bu sualin cevabı hemen 1 eı~a!i tamamilı: tesbit edileme 
bir tasdıkı cevap olmıyacaktır. mııtır. Maamafıh 30 yaşların· 
Çünkü yabudiler kendi muha- da kadar olaca~ı .. ta~n ~ilen 
11mlarile uzun zamanlar böyle bu erkek cesedı uzerınde sıyab 
kartı karııya kalıp yaşıyacak· bir fanile ile boğazına sanlı si
lardı. O halde hemen vuku bu yab bir bez bulunmaktadır. Ce
lacak muhakkak bir tehlikenin ıet leşbiı edilmesi için bir arsa 
tehdidi altında kalmış olmıyor 
lar demekti. 

Çünkü yahudiler bulunduk 
!arı memleketin mevcut olan 
bir ihtiyacına tekabül eden bir 
kitle demekti! .. 

Lehistan devletinde o vakit 
ler iki .mühim kuvvet teşkil e
den· amiller ıunlardı: Hüküm
dar ve asilzadegan. Hükümdar 
yahudilerden vazgeçemezdi. A 
sılzadegan keza. Yahudilik bu 
suretle hükümdar ve aaılzade
gan kuvvetlerile yeni doğma· 
ğa başhyan orta sınıf balkın 
kuvveti arasında kalmıt oluyor 
du. 

(Devamı var) 

ırakta yeni 
Müsademeler 

IRAK, 22 A. A. - Bar
zan şeyhi taraftarlarına karşı 
yapılan bir mücadele esnasında 
muntazam askerlerden 12 ne
fer ile bir zabit ölmüttür yirmi 
isi de keza telef olmuştur. 

Bir şikayet 
' Bazı mükelleflere yanlıt ve 

fazla vergi tahakkuk ettirildi
ğine dair belediye hesap işleri 
müdürlüğüne bazı tikayetler 
vaki olmuştur. Daimi encümen 
bu tikayetleri tetkik edecektir. 

Beyoğlunda oturan Seni,ye 
H. İsminde bir kadın Taksim 
polis merkezine müracaatla, 
kendisinin Hasan isminde bir 
şahısla kard~i tarafından ö
lümle tehdit edildiğini iddia ey 
lemiıtir. Polis tahkikat yap· 
maktadır. 

Neden vurdu? 
Gedikpaıada oturan Muam· 

mer Ef. evvelki gece saat 12 ye 
doğru evine giderken Sabah 
isminde bir Enneni önüne çıka 
rak ansızın, Muammer Efendi
yi yaralamı,tır. Muammer Ef. 
tedavi allına almmıı, Sabak ta 
yakalanmıştır. 

Yalovaya 
Tayyare postası 

Vecihi Begin güz.t 
bir teşebbü.çü 

Tayyareci Vecihi Bey hu se
ne yaz mevsiminde lstanbul i
le Yalova arasında tayyare se
ferleri tesisine karar vermiştir. 
V ecibi B. bu seferler için deniz 
tayyaresi iıtimalini düıünmek
tedir. Bu takdirde İstanbul ile 
Yalova arasındaki mesafe 15 
dakikada katedilecektir. Vecihi 
B. bu seferler için bükilmetten 
müsaade istiyecekti~. 

Vecihi Beyin yeni 
konferansı 

Tayyareci V ecibi B., bugün 
saat on altıda Feyziye lisesin-

i Yeni Yunan de tayyarecilik hakkında bir 
Krcvazörü konferans verecektir. 

CENEVE, 22. A.A.- Yu- H I A il . . 
nan hükumeti nam ve hesabı- arp ma u erının 
na Sestri Pouente tezgahların· terfihi için 
da inşa edilmekte olan Sretsai • . . . 
krovazörü hükUmet memurla- Harp malullerı ceımayeti na· 
rile Yunan orta elçisi hazır bu· . mına ~~lullerin hukukl;ınu. mü· 
lundukları halde denize indiril- ı dafaa ıçın Ankaraya gılmıı o-
mitlir. lan ikinci reiı Zeki Bey avdet 

.. •• .. • • etmiştir. Zeki Beyin verdiği 
4 uncu buronun ıçtımaı malilmata göre, murahhaslar u 

Muhtelit mübadele komisyo· mum erkanı harbiye reiıi Fev
ıtunun iade edilecek emlak me zi Paşa Hazretlerini ziyaret e
selesa ile meşgul olan 4 üncü derek, bir saat kadar görüşmüş 
bürosu dün aktam M. Ander- ler, cemiyetçe kabul edilen ar. 
sonun riyasetinde toplanmıştır. zu ve temennileri arzetmitler· 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklfil caddesi 

3üyük Parmak kapu, Afrika 
'ıanma bitişik Apartıman 
"l'o 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
Saat: 14-18. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları. 

mütehas11sr 

Cumadan maada hergün öğ· 

leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar 1stanbulda Divanyolun

da 118 numaralı hususi daire· 

sinde dahili hastalıkları mua· 

yene ve tedavi eder. Telefon: 

fstanhul 22398. Sıra numara· 

sını beklememek isteyenler, 

kabineye müracaatla veya te

lefonla randevu almalıdırlar. 
-····--····-··-· ........... _. ____ _ 

KARADENiZ 
POSTASI 

Erzurum 
vapuru 23 K. evvel 

Çarşamba 
~ü akşamı Sirkeciden ha
:eketle (Zonguldak, İncbo 
'u, Samsun, Ordu, Kireson , 
Trabzon, Sürmene ve Rize
ye gide<:ektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Velkenci hanındaki acente
iğine müracaat. Tel. 21515 

KARADENİZ POSTASI 
Kalkavan zadeler idaresinde 

iKTİSAT VllPUfU 24 kinu 
nuevvcl 

PERSEMBE günü 18 de Sir· 
keci rıhtımından hareketi<: (Zon
guldak, İnebolu. Gerze, Evrenye, 
Abana, Samsun, Fataa, Gireson, 
Trabzon, Rize, Mapavri, Pazar, Ev 
havi) iakeleJerine hareket edecek
tir. Yük ""' yolcu için Sirkecide 
Pakıet pastahanesi lı:aqrıımda Yeni 
Handa 35 No. müracaat. Tel 2,1062. 

===== ~ - =~~~- · 
dir. Bu teşebbüsler meyanında 
bir maluller sarayı vücude geti Or. A. KUTiEL 
rilmesi için milli saraylardan Cilt ve zührevf hastalıklar teda· 
birinin malullere tahıis imkanı vihane9i. Karaköy, büyük mahalkln 
olup olmadığını da somıutlar- ci yanında 34. 

dır. Fevzi Paşa bu busuıta yar 
dımda bulunacaklarını vadet
miılerdir. Malullerin terfibi i
çin, Avrupadaki kanunlar tet
kik edilerek, vücude getirilen 
bir proje Pa,a Hazretlerine 
takdim edilmitlir. 



MiLLiYET ÇAR~AMBA 23 KANUNUEVVE[; 1931 

Muhtıralı, haritalı 
272 Sahife malumatla dolu ' 
Hayat Takvimi 

Çıkb. Bu emsalsiz muhtıra: Zabit, Memur, Muallim 
Avukat, Doktor herkese lizımdır. 25 kuruıtur 

Nafıa vekaletinden: 

IJI 

1000 ton katranyağı pazarlık suretik mübayaa edilecektir. 
Pazarhk 31-12-931 tarihinde perşembe günü saat on beşte 

Ankarada Nafıia Vekaleti müsteşarlık malkammda yapılacaktır. 
Pazarlığa iştiraık edece!klerin dört bin beş yüz liralık teminatı 

muvakkate ve Ticaret odası v-esikasile birlikte ayni gün ve 
saatte komisyonda bulunmalaın: laznndır. Talipler, şartnamele-
ri rki lira mukabilinde Ankarada Nafia Vekfileti İnşaat daire

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

Harik ve 

Sirgortalarmızı Galatada Ünyon hanında kfiln 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyıoğlu 2002. 

' 

Haydarpaşa Emrazı istilaiye 
Hastanesi baştabipliğinden: 

Aleni münakasa suretile aşağıda cinsi ve mi'ktan yazılı le
vazım ayın, ayrı satın alınacaktır. Münakasa günü 2 Kanunu
sani 932 cumartesidir. Talipler şartnameyi alınak üzel"C her 
gün Hastane İ<lare memurluğuna ve münakasaya girmek için 
mezkfrr günde saat on dörtte Galatada İstanbul Limanı Sahil 
Sıhhiye Merkezinde müteşekkil komisyona müracaatları ilan 
olunur. (4311). 

1000 Metre Amer~kan bezi 
500 ,, Patiska 
500 " 

Pijamalık ı 

100 Adet Havlu 
50 .. Battaniye 

Marangozluk işleri 
Edirne Erkek Muallim Mektebi Müdürlüğünden 

Mektebimiz için yaptırılacak ve tilimin edilen yekfuı fiatı 
"3760" liradan ibaret marangozluk işi: 

Atelye masaları v.e muhtelif eşya 20 Kanunuevvel 931 taıri
h::ıden itibaren yirmi gün müddetle aleni usul ile münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 9 Kanunusani 932 tarihine müsadif cu
martesi günü saat 15 te Edirne Hükfunet dairesinde müteşek
kil komisyon huzurunda yapılacaktır. Taliplerin ıresimleri ve 
şartnamesini görmek üzere her gün Mektep Müdiiırlüğüne ve 
müzayedeye iştirak için yüzde yedi buçlik nisıbetinde t~at 
mektupları ve Ticaret odasına kabul olunduklanna dair vesı

kaları ile mezkur günde komisyona müracaatları. (4492). 
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Tekirdağ Vilayeti 

- -

Daimi Encümeninden: 
Telkiırdağ Malkara yolunun 54+400 ve 56+820 ki.lometrola 

rı arasında 2175 metro tulinde'ki kısmın (16,534) lira 34 kuruş 
bedeli keşifli tamiratı esasiyesi 21 gün müddetle vıe kapalı zarf 
usul.ile münaıkasaya ıkonulmuştur. 

1 - Keşifıııame, şartname ıve ~ir evrakı mütef.eırriasım gör
mek isteyenler Vilayet Encümen ıkalemine müracaat edecekler 
diır. 

2 - İıhalei katiye 29-12-931 Salı •günü saat on beşte Daim! 
Encümence icra kılınacaktır. 

3 - Münakasaya iştirak edecekler 661 numaralı münakasa 
ve ihale !kanununun onuncu maddesindei izahat dairesind·e tan
zim edecekleri teklif meıktuplarına teikliıfatıın % yedi ıbuçuğu 
nisıbetinde teminatı muvakkate akçesine ait V1esaikle Vilayet 

------------------------· Nafia Baş Mühendisliğinden musaddak ehliyet V1eSikası ve is-
Pertevnİyaf Vakfından: ti:hdam olunacak Fen memuınmun leyakati fenniye vesikalarını 

lef etmeleri ve saatı ihaleden evvel Makamı Vilayete veıııneleri 
Sene müddetle laızımdır. 

Şişlide İztttpaşa sokağında Valde apartmanıruıı 8 No. daireei l 4 _ Ehliyet vesikası kaydettirmek için münakasa şerait 
Aksarayda Nalıncı sokağtnda 14 No. hane l 

umumiyesinin birinci ve ikinci maddesinde yazılı vesaikin yev-Köprübaşında Valde hanı tahtında 3 No. mağaza 3 
Köprübaşmda Valde hanı tahtında 8 No. mağaza 3 mü ihaleden seıkiz gün evvel Vilayet Baş Mühendisliğine tev-
Köprübaşında Valde hanı tahtında 9 No. eczane S dii icaıp edeır. 
Kö,priibaşmda Valde bam tahtında 6/1 No. oda.laı 3 5 _ Müteahıhidin Fen memuru iş hususunda Müteahhit de-
Köprübaşın.da Valıde ham tahtında Helvacı So. 26 Nu udiye ı recesinde mes'ul olacağından teklifnameyi ve mııkaveienameyi 
Köprübaşında Valde hanı tahtında Helvacı Sokak 28 No. ardiye l Müteahhitle birlikte imza edecektir. (4411). 
Kö,prübaşmda Valde hanı tahtın.da derununda 2 No. oda 3 
Köprübaşında Valde hanı tahtında derununda 7 No. oda 1 
Köprübaşmda ValıclAı hanı tahtında derıınunda 11 No .yazıhane 1 
Köprübaşında Valde hanı tahtında derununda 13-14 N.o. yazhıane 1 
Köprübaşmda Valde hanı tahtında derununda 17-16 No. yazıhane 3 

Balada muharrer emlak yhmi gün müddetle aleni müzayedeye konul
muştur. Hizalarında gösterilen müd.detkrle isti.ur etmek istiyenter mü
zayede günü olarak tayin kılman K. Saninin 2 ci cumartesi günü eaat on 
altıya kadar İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Pertevniyal vakfına veya t.da
re Encümenine müracaat etmeleri. (4382). 

llevıet Oemıryolları ictaresi ilanıarı 

Devlet, İzmiır ve Şark hatlaırrnda bulunan 79 hurda makina 
ve 78 hurda vagondan kırdırılmak suretile çıkanlacak demirler 
le Derince ve Eskişehirde bulunan takriben 1300-1600 ton hur
da demirin kapalı zarfla müzayedesi 16 Lkinci Kanuıı 1932 Cu
martesi günü saat 15 te Ankarada İdaıre Meı<kezinde yapılacak
tır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer liraya 
satılan şartnamelerde yazılıdır. (4418) 

Haydarpaşa gar büfesi ile bahçe ve m~temilatı ve Liman 
rıhtımdaki 26 numaralı baraka dahil olduğu halde bir sene müd 
detle yeniden ve aleni müzayede ile 'kiralanacaktır. Talip olan
ların 30-12-931 tarihine müsadif Çaırşamba günü saat 15 te 

Ticaret müdiriyeti umumiyesinden: 
Yangın, hayat, nakliyat ve 'kaza sigorta muamelatile işti

gal eylemek üzere ahkamı kanuniye dairesin.de tescil edilerek 
elyevm hali faaliyette bulunan yeırli sigorta şirıketlel'inden İs
tanbul Umum Sigorta Şirketi bu kel"l"C müracaatla Türkiye Zi
raat Banka.ısı Anonim Şirketinin gerek Müdiriyeti Umumiyesi

ni Vle gerekse halen mevcut ve bilahara açılacalk olan şube ıv.e 

sanclıklarını Şiriı:et namına yaıngı:n, hayat ve n:aıkliyat sigorta 
muameLatile iştigal etmek ve bu muamelattan mütevellit bil
cümle deavide deırecatı mulıakimin kaffesinde müddei, müddei 
aleyh ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazDI' bulunmak üzere tali 

acenta nasıp ve tayin eylediğini ihıbar ve sigorta şirketlerinin 

teftiş ve müralkabesi hak!kmdaki 25 Haziran 927 tarihli kanu
mın sekizinci maddesi müciibince muktazi evrak ve vesaiki füraz 
eylemiş ve keyfiyet bittet'kİ'k muvafık görülınüş olmakla ilan 
olunur. (4554) 

lstanbul Ziraat mektebi 
Müdiriyetinden: 

Haydarpaşa İşletme Müfettişliğinde hazır bulunmaları lazım- İstanbul Ziraat mektebi için mübayaa edilecek bir !kıt'a 
dır. Taliplerin Haydarpaşa gar Müdüriyetinden alacaklan şart otobüs 12 Ka. Sani 932 tarihinde iıhale edilmek üzere kapalı 
namelere 15 kuruşluk pul yap!§tırarak imzalariyle müzayedeye zarf usulile mevlkii münakasaya konulduğundan taliplerin şart· 
iştirak etmek üzere 500 lira teminat alkçesile yevmi mezkurda 1 namesini görmek ve izahat almak üzere Galatasaray Lisesinde 
hazır bulunmaları ilan olunur. (4564) kain Liseler Muhasibi mes'ul1üğüne müracaatları. (4555) 
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~OEL ve YILBAŞI GECELERİ 
~ REVEYON TAAMLARI 

Sofraların temini mercudur. Tel. B. O. 1188 

Marangozluk işleri 
Edirne Erkek Muallim mektebi müdirliğinden: 

Meıktebimiz için yaptırılacak ve tahmin edilen yekun fiat 
"3760" liradan ibaret marangozluk işi: 

Atelye masaları ve muhtelif eşya 20 Kanunuevvel 931 tari 
hinden itibaren yinni gün müddetle aleni usul ile miinalkasay 
koo.ulınuştur. İhalesi 9 Kanunusani 932 tarihine müsadü cu 
martesi günü saat 15 te Edirne Hükumet dairesinde müteşek 
kil k.omisyon huzurunda yapılacaktır. Taliplerin resimleri v 
şartnamesini görmek üzere her gün Mektep Müdürlüğüne v 
müzayedeye işti-raık için yüzde yedi buçuk nisbetinde teırnina 
mektupları ve Ticaret odasına kabul olunduklarma dair vesi 
kalan ile mezkur günde k-0misyona müracaatları. (4492) 

Istanbul Deniz levazımı 
Satınalma komisyonundan: 

Kilo 
8000 Yeırli mali elvan üstübü; açıık münakasası: 14 Kanunusan 

932 perşembe günü saat 11 de 

Yukarıda cinıs ve miıktan yazılı üstübiinün hizasındaki gü 
ve saatte açık münakasası icra olunacağından şartnamesin 

görmek için her gün ve vermelk istiyenlerin münakasa gün v 
saatinde muva•kikat teminatları ile birliıkte Kasımpaşada Deni 

Levazımı Satmalma kr · :isyonuna müracaatları. ( 4552) 

Nafia Vekaletinden: 

VERESiYE 

300 adet meşe köprü traversi pazaırlıık suretile mübayaa edi 
lecelktir. Pazarlrk 3-1-932 tarihine müsadif pazar günü saat 1 
te Ankarada Nafia V eıkaleti müsteşarlık makamında yapıla 

caktıır. Pazarlığa iştirak edeceklerin yüz liralıık teminatı muv 
kate ve ticaret odası vesikasile birli'.kre aynı gün ve saatte ık 
misyonda bulunmalaırı Iazımdı;r. Talipler şartnam-eyi görme 
üzel"C Ankarada Nafia Veıkaleti malııerne dairesine, İstanıbuld 
Haydarpaşa İnşaat tesellüm ve muayene memurluğuna müra· 
caat edebilirler. ( 4508 

1 lstanbut ~elediyesi alanları 1 
Kaçak etleri ihbar edenlere ikramiye 

1 - Muhterem İstanbul halkına: 
Son günlerde şehirde kaçak suretile bazı etlerin ithal edi~ 

rek şurada !burada satılmakta olduğu görülmeıktedir. 
Muayenesiz kesilen bu etlerde '§aı<bon ve verem hastalığı 

mevcut olması muhtemeldir. Halıkımızm muhafazai srhhati i
çin 'bu gibi etleri almaması ve yememesi lüzumu ila.n olunur. 

2 - Kaçak et kesildiğini ve satıldığını ihbar edenlel"C iıkra
miye verilecektir. İhbarın Belediye Reis muavinlerine, Beledi
ye İktisat Müdürlüğüne, Kaymakamlıklaıra, Nahiye müdürleri
ne, teftiş he'.Yeti müdürlüğüne yapılması ilan olunur. ( 4560) 

İstanbul San'at metıkebinde mevcut ·kalas •kiriş, bıçıkı malki
nesi ve kurşun parçalan ve saire 27-12-931 ıpaızar giil1Jii saat on
dan on dörde kadaı:- mahallen bilmüzayede satılacıaıktır. Talip 
olanların meıktebe müracaatları. (4561) 

Istanbul Jandarma satınalma 
Konıisyonu riyasetinden: 

Jandarma ihtiyacı için pazarlı:kla mübaıyaası ilan edilen iıki 
ila üç bin kilo V1a.Zelinin pazarlığı 27-12-931 pazar günü saat 11 

de intaç edilecektir. Taliplerin mw.yyen günde ıon bire ıkaıdar 

Gedikpaşadaki 'komisyonumuza müracaatla<n:. (4563). 

Tayyare Yl~BASI Myangosu 
Büyük ikramiye 

1.000.000 
Llra.clir. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

En iyi Yılbaşı hediyesi 

Bir Tayyare Yılbaşı Piyango 
biletidir. 

Biletler azalmaktadır. 
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