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NUSHASJ 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Bqmuharr.iri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumt Nepiyat ve Y uı MtıdUrO 
ETEM fzZET 

Beynelmilel 
Borçlar Yeni vekiller bugün vazifeye başlıyaca 
Ve Biz 
Baıle'de Almanyanın tami

rat borçlarını tetkik eden müte 
hassıslar komisyonu mesaisini 
bitirdi ve raporunu da hazırla
dı. Malumdur ki komisyon, 
Y oung planının ahkamı iktiza
ıı ve Almanyanın talebi üzerine 
içtima etmiıti. Ve aynı Young 
planının ahkamı mucibince meı 
gul olacağı mesele de plinın, te 
diyesi ıarta tabi olan, daha doğ 
rusu tecili mümkün olan kısım 
hakkında tetkikatta bulunmak 

lnhlsarlarln idare mer zi Ankara'ya dilecek 
• 
inhisar vekaletine Ali Rana,ziraat

1 

Tahran 
vek~letine de Kü~ahy~ m~b'us~ Seyahati 

Muhlıs Beyler tayın edılmışlerdır Hariciyevekilikanu-

tı. Çünkü Yo~nı plim i~e. Al- Yeni vekiller bu sabah makamlar1nı işaal edeceklerdir. Güm-
manyanın tamırat borcu ikı kıs - <!> 

ma aynım1~~1 : .. kil. 
1 

.rük U. Müdürlüğü gümrük ve inhisar vekaletine tahsis edildi 
1-Tecıh mum n o mayan . 

kısım. .~N~ARA, 2~ (Telef~) .- sa komıaerli~ine t~yini milli i-
2 _ Tecili kabil olan kısım. Gumruk ve l,nhısar . vekaletıne radeye arzedılmi§tır. 
Mecmuu 80 milyon İngiliz l~taııbul. mebusu. Al~ Rana B.~- Behçet Beg 

1. k d 1 • bo ym ve Zıraat vekaletıne de Ku-
ıraaı a ar o an tamırat rcu tah ımıb' M hl' Be . Behçet Beyin münhal bulu-

nun 30 milyonu tecil edilemez, t r~ R •. u~u h UH ıs ly~ nan Muı meb'uıluğuna namzet 
50 milyonunun tecili mümkün, ~ym~.k eıkaıc'!mdurl . a.z~k -.en- gösterilmesi ihtimalinden kuv· 

· ed" · Al it nın yu se ıra e enne ı tıran 
yanı t . ıyeaı manyanın ma I . . B h k" R" vetle bahsedilmektedir. 

nusaninin dördüncü 
günü hareket edecek 
ANKARA, 29 (Telefonla) 

Hariciye Vekilimiz refaka
tinde Tahran Büyük elçi
miz Hüsrev Bey, kalemi 
mahsus müdürü Kemal Aziz 
Bey olduğu halde Karade
niz tarikile Tahrana gitmek 
üzere lstanbuldan 4 kanu
nusanide hareket edecektir. vaziyetihin müsait olması tarh ey emı§tır. u ususta ı ıya-

n tabi idi. ıeticümhur tezkeresi bu aktam 
aYoung planının ahkamı, mü geç v~it ~üy~k.Millet Meclisi 

tehaı11alar komisyonunun sala- ne tevd.ı ~~ılmıştır. TezkerE. per 
hiyetini yalnız şarta tabi olan ıembe ın ıkadında okunacaktır. 

Yeni ziraat JJekili Birkaç gün Tahranda ka/a-

bu ikinci smıf borcun tediyesi /ş başında 
mümkün olup olmadığını tet
kik noktaıma inhisar ettirmit 
olmakla beraber, komisyonun 
raporu yalnız Almanyanın mali 
istitııatı hakkında· değil, dün· 
ya buhranı hakkında ehemmi
yetli bir etüt mahiyetindedir. 

Yeni vekiller yann sabah ma 
kamlarmı iıgal edeceklerdir. 
Gümrükler umum müdürlüğü 
Gümrük ve İnhisar vekaleti ma 
kamına tahsis edilmittir. lktı
aat vekaletinin Ziraat kısmının 
İfgal ettiği daire de Ziraat ve
kaletine tahsis olunmuştur. 

Yeni Ziraat vekili Muhlis B. cak olan Tevfik Rüştü Bey 
327 senesinde Halkalı yüksek avdette Bağdada uğrayacak 
Ziraat mektebinden mezun of- ve oradan cenup vilayetleri
mu§, Ankara Ziraat mektebine mizden geçerek Ankaraya 
mualliın tayin edilmiı, birkaç / gelecektir. Bilahara buradan 
sene kaldıktan sonra umumi \ Cene\'reye gidecektir. 
harp içinde A1nıanyaya giderek =------------' 1 

Saracoğlu Şükrü Bey 
Amerikadan döndü 

Raporun hülasası !udur: 
1 - Devletler arasında borç 

tediyesi şeklinde büyük mikyas 
ta transfer muamelesi, buhranı 
tezyit eden amillerin en ehem
miyetlisidir. 

2 - Bir borçlunun vereceği
ni tecil etmek, yükü alacaklıya 
tahmil etmek demektir. Halbu
ki alacaklı da bqkalarma borç 
lu olduğundan bu yüke taham
mül edemez. 

inhisarlar 

Yeni vekalete raptedilen in
hi•arların, tevhidi suretile, ida
releri mevzuu etrafında tetki
kat devam etmektedir. Bu hu
ıu•ta bir karar ittihuı ve tev
hit teklinin tesbiti kısa bir za
man meselesi addeclibnektedir. 
lnhiıarların idare merkezleri 
yakında Ankaraya nakledilecek 

Yeni Gümrük ve 1 nhisar veldlf 
Rana Bey 

!erdir. Gümrükler umum mü
dürlüğü bina11 bütün bu tetki· 
latı istiaba kafi gelmeyeceğin
den yeni daire temini zaruri 
görülmektedir. İnhilal edenı 
gümrükler umum müdürlüiü i
le Tütün inhiHr 1DDUm müdür 
lüğüne bu günlerde yeni mü
dürler tayin olunacaktır. 

//ısan Rifat B•6 
Gümrükler umum müdürü 

lhsan Rifat Beyin lataııbul bor 

Neoteknik tahsil etmiıtir. Av- Başvekilin 
detinde Halkalıya müderris ta-
yin edilmft, Milli mücadelede JI I k 
lkbıat veklleti fen mÜ§avİrli- ır.1. os ova 
jiinde bulunmut ve bir müddet Seya/ıafı" 
sonra Halkalr mektebine rektör 
olmuştur. Muhliı Bey 1927 se
nesinde bir defa Ziraat vekile. 
tinin müstetan olmuf, biliha
ra meb'us intihap edilmit ve 
son büyük kongrede fırka umu 
mi heyeti idare azalığına seçil 
mlştir. 

Rana B•g 
Rana Bey Galatasaray liıe

(DevfPJı 5 ind Rbifede) 

-·-Sud Eıt Ajansının 
Matin'de 

çıkan bir telgrafı 
Sud E11t ajansının Ankara muha

biri 26 tarihı" ile Matin gazl!tl!sine 
şu telgrafı çekmiştir: 

3 - Binaenaleyh beynelmi
lel alacak verece!:< meselelerini 
ve tamirat borçlarını değişen 
şeraite göre uydurmak lazım
dır. Muvakkat tedbirler fayda

... , ' ...... ,,,,,,, .... ,,, .. , ...... , .. ,, •........ , .. , .. ,,,,.,, ..•. ~,,,,,,,,,,,,,, Baıvelôl ismet Paf8111D Mosko
va seyahatinin mayıı ayında Vllku 
bulacağı ahiren bildirilmiıti. Şimdi 
Başvekilin Hariciye vekili Tevfik 
Rüttü ve milli müdafaa vekili Muata 
fa Şeref Beylerle beraber l Mayıata 
Moıkovada bulunacağı teeyyüt edi
yor. sızdır. 

4 - Şimdiki buhran fevkala 
de vaziyetlerden doğmuı bir 
hal değildir. Binaenaleyh baı
ka buhranlar gibi çabucak geçe 
ceğe benzemiyor. Buhranı nor
mal ikbsadi sebepler vücude 
getirmiıtir. Ve bunun izale edi
lebilmesi için bu sebeplerin de 

Dkü,.11
1 

M
1 

ecklisbte;
1 
yde~di . ·~=~~:\!ela etti? 

ve a et er a u e ıl 1 inhisar mahafilinde 

lzmit meb'usu Sırrı Bey son vazi
yet hakkında itirazda bulundu 

izalesi lazımdır. 
Bu hüllsadan da anlaşılıyor 

ki, Baıle komisyonunun raporu 
cidden çok şümullüdür. Buna i
lave edilecek bir mütalea şu

Dahiliye Vekili Bey cevaben: - u Biz bu 
teşkilatı bir ihtiyaç için yaptık!,, dedi 

dur: 
Alacaklılar borçlulann halle

rini anlayabilmek için kendileri 
nin de borçlu vaziyetine düşme 
)eri lazımdı. Çünkü geçen ayın 

ANKARA, 29 (Telefonla) - Bu 
gün Mecliste yeni vekaletlerin ibda 
ama dair layihalar müzakere ve ka
bul edildi. Bu münasebetle söz alan 
lzmit meb'usu Sım Bey bazı müta· 
leat oerdetti. Ve ezcümle dedi ki: 

on betinde bütün Avrupa dev
letleri, hükinen Amerikayı o
lan borçlarım tediye etmemit 
vaziyete düştüler. Amerika 
Meclisi tarafından Hoover mo
ratoryomunun tecdit edilmeye
ceii hakkında verilen karar da f 
bütün Avrupa devletlerini müı 

- Hükfunet bu yeni vekaletleri, 
kabineyi takviye makaadile yapıyor 
aa, hiç bir maırafı istilzam etmeyen 
makam&ız vek31etler ihdas edebilir
di. Bu suretle bütçeye yük te teşkil 
etmezdi. 

Sırn Beyin bu itirazına Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya Bey cevap verdi 

kUI bir vaziyete koymuıtur. 

- Heyeti V ek.ile; mecliıi alinizin 
itimadına mazhardır. Ve bu mazha. 
riyet çok yakın zamanda idıar buy 
rulmuttur. Biz bu teıkilatı bir ilati
yaç için yaptık, bu gayeyi aandalya 
11z nazırlarla ifa etmek için ne ıe
bep vardır, ne de imkan ... ,, 
Şükrü Kaya Beyin izahatından 

sonra maddelere geçileli. Ve bu ııırada 
Aydın meb'uıu Tahsin Bey, Zirut 
vekaletine verilen işlerin kanunda 
taırihine lüzum gösterdi. Bütçe en
cümen.i namına Kemal Zaim Bey bu 
teklifin lüzumıuzluğunu iddia etti. 
Sivas meb'uau Remzi Bey, lktııat 
vekile ti isminin Ticaret ve San' at
lar veületi olma11nı teklif etti. Bu 
teklif kabul edilmedi. 

deveran 
eden rivayetler 

lhsa• Rifat Beyin 
yeni vazifesi 

Ihsan Bey Behçet Bey 

Türk vekilleri Ege vapuru ile te
yahat edecekler ve vapur Sivasto
pol açıklarında Sovyet filosu tarafın
dan seliunlanacaktır. M. Litvinoff 
Ruayada ikametleri bet gün silrecek 
olan misafirlerini kar§ılamağa gele
cektir. 

Söylendiğine göre l smet Pı. av• 
dette Almanyaya uğrayacak ve Ro
mada M. Musolini ile görüttükten 
sonra, Brinclizi tariki ile lstanbula 
avdet edecektir. 

Tevfik Rüştü Bey de 
Selanikle konuştu 

'ATlNA 28-Ankara ile Sel( 
nik arasında telefon mük&leme 
leri devam ediyor. Bugün bele-

1 diye reisi M. Vamvakiı, Harici 
. ye Vekili Tevfik Rüıtü Bey ile 
konuımuı ve Seliniğin selamla 
rını Ankaraya iblağ etmesini 
rica etmittir. T evilik Rüttii B. 
yapılan bu itten dolayı, M. Va
makası tebrik ve Ankaranm 
mukabil selamlarını bildirmit
tir. M. Venizelosa da hürmetle 
rinin iblağını temenni eylemi,. 
tir. 

Şükrü B. bir muharririmize gayet 
müsait intıbalarla avdet 

etmekte olduğunu söylemiştir 
Oç ay kadar evvel Amerika'ya 

gitmit olan sabık Maliye Vekili ve 
İzmir meb'usu Saraçoğlu Şükrü B. 
dünkü ekspresle şehrimize gelmiştir. 

Saraçoğlu Şükrü Bey Sirkeci i&
tasyonunda Müskirat Umumi müdü
rü Aıon Bey ile gazeteciler ve zeva
b saire tarafından kartılanmııtır. 

Ayni trenle Saraçoilu Şükrü Be
ye refalrat ed• Mukdim Osman B. 
de gelmiıtir. 

Saraçoflu Şükrü Be,. befuı ıima 
si ile istikbale gelenlerin ellerini Sik
mıt ve görüşmüıtür. Şükrü Bey doğ 

ruca Perapalasa ııitmit ve aktıunıı 
kadar iıtirahat ettikten sonra, dün
kü trenle ve refakatinde Mukdim 
o......, Bey oldulu halde, Anlı:ara'
Y• hareket etmittir. 

ŞikriJ Begin beyanatı 
Saracoilu Şükrü B. dün öfleden 

soma Perapalas otelinde gazetecile
re Amerika' dalıi intı1ıalan haldm11la 
§U beyanatta bulunmuıtur: 

"'- Amerika'da kaldıjım lıeı haf. 
ta zarfında her tarafta Türkler halı. 

(Devamı S inci sahifede) 

Hukuk talebesi dün 
de bir içtima yaptı 

Kazım Nami Bey noktai nazarında 
ısrar ederse nümayiş yapacaklar 

Türkçe muallimlerinden Kazım ı de veaair yüksek makaınatta bulu
Nami Beyin bir makaleainden dola- nan Hukuk mezunlarına bu yazıdan 
yı Darülfünun Hukuk Fakülteai ta- dolayı Hukuk gençliiinin duyduğıı 
lebainin duyduiu teessür ve gale- teesıürü lıildirmeie karar vermiıler 
yan henüz ~I olmaJD1flır. Dün ta- dir. 
!ebe müme .. illeri İçtima ederek bu Kazım Nami B. ayni fikir ve id. 
meseleyi görüımütler ve makaleyi dialar üzerinde ısrar edecelr olursa, 
çok aiır bularalı: bu yazınm ve ideli- ' hariçteki bütün Hukuk müntesipJe. 
alarm Kimıı Nami B. tarafından ııe- rİnin iştirakile bir mitinıı yapılacak 
ri alınmatının talep edilmesine ka- ve hukukçulara iınat edilen ağ:ır id· 
rar vermiılerdir. Bundan batka bu- dialar alenen ret ve tel'in edilecek
giin heyeti vekilede, Millet meclisi,._ tir. 

Kaçak etlerde şarbon 
hastalığı var! 

Vaktile aiyaai borçlarla bey. 
nelmilel borçlar arasında fark 
olduğu söyleniyordu. Sonra bey 
nelmilel borçlarla hususi ~rç
lar biribirine kantbnlmak is
tenmedi. Şimdi devletle, ala.. 
cak verecek itlerini daha ıalim 
bir tekilde muhakeme edebili
yorlar: Mentei ne oluna olsun, 
borçlar biribirinden tefrik edi
leD1iyeceğini anlamıılardır, 
çünkü her nevi borç aynı hazi
neden çıkıyor. Bunun bir adım 
daha ileriıi, borçlann menşele
ri gibi mebdelerini de araftrr· 
mamaktır. Harpten evvel veya 
sonra borçlanılmıf, aynı devle
tin hazinesinden çıkacağına ve 
komisyonun tehlikeli addettiği 
transfer muamelesinin yapılma 
sını istilzam edeceğine göre a
rada bir fark olmamak gerek· 

ANKARA, 29. A. A. - Büyük 
Millet Mecliti bugün Reis Vekili 
R.efet Beyin riyasetinde toplanmıt
tır. Celsenin açılmaıını müteakip 
Maliye Vekili Mustafa Abdullıalik 
Beyin teklifi üzerine yeniden iki ve
kalet teıkiline dair kanunlarm mü
zakereaine geçilmittir. Kabul edilen 
bu kanun layibalanna göre ziraat 
itleri, iktisat vekaletinden aynlarak 
bu itlerle meıgul olmak Üzere bir 
ziraat vekaleti ihdas edilmiş ve pot· 

V azifeıinden istifa etmiş olan 
Tütün inhisarı umum müdürü Beh
çet Bey dün Ankaradan fehrimize 
gelmit ve Kadıköyündeki evine gi
derek inhisar idare~ine uğrarnamı§
tır. V~rilen habere göre, Behçet Be
yin istifa&ı lnhisarlaı- vek31eti teıki
line dair verilen kanır üzerine Tütün 
inhiaarı umum müdürlüğünün lağvi 
tekarrür etmesinden ve Behçet Be
ye yeni teıkil edilecek muhafaza teı
kilit kumandanlığı teklif edilme&in
den ileri gelmittir. 

I ' B ·· h" h t l kt . t• • • Yeni romanlarımız U mut iŞ as a 1 an IC ınap IÇln: 

tir. 
Basle komisyonunun raporu 

kendi borçlarımız hakkında ta
kip ettiğimiz siyaseti bir kaç 
noktadan haklı göstermesi iti
barile bizim için a'yrıca memnu 
niyeti muciptir. Çünkü biz de 
alacaklılarıınıza anlatmak iste. 

Şükrü Kaya B. 
ve bu yeni vekiletlerin kabineyi tak 
viye için ihdas edilmediğini ehemmi 
yetle itaret ederek: 

si için lazım gelenı paranın 
transferi mümkün değildir. Sa
niyen - ve son Ankara müzake. 
ratmda· · tebarüz eden ihtilaf ta 
budur-borçların tediyesi için mu 
vakkat bir itilaf yapmak kili 
değildir. Meseleyi daimi şekil
de halletmek lazımdır. 

' ta, telgraf ve telefon hariç olmak 
üzere gümrük ve devlet inhisarları 
itlerile meuul olacak bir gümrük 
ve lnhioarlar vekileti l8fkil olunmuı 
tur. Kanunların müzakeresi esnasın-

(Devamı S inci sahifede) 

Behçet Bey bu vazifeyi kabul et
mek istemediğinden istifa etmiştir. ı 
Behçet B. erünı harp miralaylığın

halkın kaçak etten 
kat'iyen sakınması icap eder Güzellik kraliçesi 

Gözyaşları.. Dün tebrimize kaçak turetile et 
İıbrahim Neoıni Beyin sokanlar belediye memurlan tarafın 

' BAŞI DÔNÜKLER " i- dan yakalanmıtlardır Bu etler mu-
ınh . ı kal f · t kil" siınlı· r~·ma~ı y-·'-ında '-'tı" _ ayene edilmit ve tarbon haıtıılığı ile 

ısar ar ve e ının eş ı üze- v ... '"" ıuı bulatık olduğu meydana çıkmlftır. 

dan mütekaittir. 

rine Tütün inhisan da vekalet kad- y-0r .Bll!lldan sonra NEZİHE Et kaçakçıları hakkında takibata 
rotu dahiline arınarak bir müdürlük- MUHİDDİN H Ü 
le idare edilecektir. 1 ıtanbuldaki u- anımın G • baflanmı§tır. Kaçak etlerin Uzu:nça-

ZELLl K KRALiÇESi isim yır'da keailerek ıehre getirildiği an· 
ınum müdürlük teıkilatının Ankara, ı ılmı 
ya nakledilmesi de muhtemeldir. li bir roman taıkip edeoeık- il§ Dü!tıb~ huıuıta Vali ve Beledi-
lh&B ft R.kat Beyin tir. Nezihe ıharumm bu eseri ye reiıi Muhiddin Bey bir muharri· 

raporunda yer bulmuştur. Şim- içtimai bir tetkik olduğu rimize 111 beyanatta bulunmuıtur: 
di iki hafta sonra Lahi'de borç Yeni vazifesi kadaır güzellik müsabakala- - Uzunçayır'da keıilerek ıehre 
lar meselesini yeni baştan tet- nnı da içine alan ve rahlil idhal edilmekte olan bir kmm ka-
kik edecek bir konferans topla- Rusumat umu.m müdürlüğünden eden ede'bi !bir eserdir. Gü- çak et yakaladık. Muayene netice-

istifa eden lhaan Rifat Beyin Kam- sinde bu etlerin farbon hattalığı ile 
nacaktır. Lahi' de bulunııcak ça biyo borsası ve Osmanlı bankası ko- ze11ik Kraliçesinden sonra bulaşık olduğu görülmüştür. Bu 
relerin müessir olması İçinı kon miserliğine tayin edileceği haberi ta- ETEM İZZET Beyin gaze- hastalığın ne büyük bir afet olduğu 
feransm mümkün olduğu kadar hakkuk etmiştir. temiz için hazırladığı malUındur. Binaenaleyh halkın mü-
va"sı· ve -ümullu" olması, yanı' teyakkız bulunmaaı, ette damga a· 

Y Halen bu vazifeyi ifa etmekte bu- ka k kat'" 

ı her devletin İştirak ettiği ve lunan Adil Bey e&as vazifesi bulunan G.. ) ranması ve .ça edtten B hıyyen 
Basle'de bilhassa ngilizler OzyaŞ &rl uzak kalması ıcap e er. u uıusta her nevi borcun da tetkik, mü· Maliye heyeti teftişiye riyasetile halkı "k · · · d · 

muvakkat tedbirlerin asla mües ı az etmenızı nca e enm. nakaşa ve tasfiye edildiği bir meşğul bulunacaktır. isimli edebi romanını neşıre Biz memurlarımız vasıtasıyla bun' 
ıir olamayacağında ısrar etmit içtima halini alması lazımdır. Yalnız bu taktirde kambiyo müra· başlıy·acağız... lann ııkı bir takibe tutulma11nı em-
lerdir. Ve bu noktainazar d1JıaLL_._ __________ ~..l.. .... ı..wı.....'f!li...L,.,...m..· .vaow·E-i·~....ı....L:.aı-----------•ı.... .. ti·ı...ı11.Jıı... ...... ı.ı...tl.Uoc..l.i.'ka.ıa....-._..::....:.:....:...::......::....:..:.:.:=======--
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Sigosf Tefrika: 41 - - ll==llARü-Cô ll==llAIBlERILER 1 ~ --~-- ; -- ~ 
Birinci Millet Meclisi Eskiden ı lngilterenin Almanya ~ •4'.IL& 

Yazan: Edirne Meb'u1111 8 • h • 
M. Ser•/ Sopa vardı! Borçları Boş durmayor arut ın ısarı 

Anadoludaki Hıristigan 
unsurların vaziyeti 

içimizde yaıayaa bu unsurlar, 

sınıftan daha müreffehtiler 

her 

Harbi umumide dahil oldup I cavüz: Ve muum kadın ve ço 
muz zümrenin mailup olmuı cukl::.rı katletmektir. ltilif 
yüzünden duçar olmamız ıa. devletlerinin gözleri önünde 
zım gelen cezayı Suriye ve Irak cereyan eden bu fenaatler fil. 
gibi memaliki vlıiamwn icla- hakika Yunanlılann Anadolu 
resi ve tayini mukadderatı hak ya getirmek istedikleri mede
kını o memleketler halkına niyetin asarı menfuresidir. E
terketmek suretile hukuku hl- vet, Ebliıalip kahramanları a· 
kimiyetimizden' feragat eden!lt: raımda girmek iıtiyen kıral 
çekmif hulunuJoruz. Hiç bir Koatantinin Anadoluya iıali
mağlGp devletten bu kadar va ta memur olduğu medeniyetiuı 
si ve bu kadar zengin memle eaerleı{: Y ang111 yerleri, ve ih 
ketler almmamı9t1T. Bu arazi- tiyar kadın ve çocuk ceaetleri
yi bizden almak için idaremiz ılir. (Kahrolsun sesleri) • Maz 
aleyhinde iınat olunan buıu- lum kanı dökmekten zevk alan 
satın kaffeai esusızdır. Ve za Yunanblann icra etmekte ol
hiri ıebeplerd- ibarettir. Çün dukları mıesalime neden bü· 
kü, bugün tahtı itıalde bulu- yük devletler görmüyorlar? Ve 
nan bu memleketlerdeki bal- neden bizim mevcudiyeti milli 
kın medeni olduğu iddia olu- yerimizi ızrar edenlere kartı it 
nan idarelere kartı mükerrereı:ı tibaz ettiğimiz tedabire kıya. 
isyan etmekte obnaları ve bü- metler koparıyorlar?. Bu sua
tün kalp ve vicdanları ile tek- lin cevabını ilim medeniyet 
rar bizim idaı-emizde bulun- versin: Kıra! Kostantin bazı hü 
mak arzuıunu izhar eylemele- kUemtlerin botuna gitmek 
ri, bizim sui idaremiz hakkın- için Venizeloa tarafından açı
da serdedilen, İfae edilen hu· lan sefere daha büyük bir ger· 
susatın ne dereceye kadar ha mi vermek istediği zo.man bu 
kikatten bait olduğunu tama· gaap ve istila seferine gayet 
men ispat eder. HükUmetimi- derin bir taassup ile girişmit· 
zin ve milletimizin anasrrı bı. ti! 
ristiyaniyeye kartı adiline bir 
surette hareket etmekliğimiz 
an'analımız icabatından ve di
nımız mukteziyatındandır. 

Eblisalibin asırlarca evvel 
takip ettiği dini gayeleri ihya 
e~k için min tarafil me
sih kendisini memur zannet
ti. lzmirde ilk karaya çıktığı 
zaman lzmir şehrine değil 
vaktile Ehlisalibin çıktığı ye
ri intihap ederek oraya çık

mı,tır. O mahallin, Eskişehir 
ve diğer Müslüman Türk şehri 
nin isimlerini tebdil etti. Kı
ral Kostantin, Mare,al F Of 
ve Ceneral Goro gibi kıymet 

ve şohreti askeriyeleri bütün 
dünyaca tanınmış büyük Jru. 
mandanların nasihatlerini gu
rurla reddetti. Kıral Kostanti· 
nin arzusu Ehlisalip kahra· 
manları sırasına geçmek ve ea
ki müstevli zalimleri taklit 
etmek idi. 

Ve hakikaten hıristiyanlara a
dilane muamele edildiğine en 
büyük delil memleketimizin 
her noktaamda en ufak köyün 
de bile anasırı hıristiyaniye-
nin müslümanlardan ziyade 
huzuı· ve refahına ve servete 
malik olmalarıdır. Eğer bun
lar hakkında zulüm ile ıaııp 
ile adaletsizce muamele edil
mi~ bulunsaydı bittabi bugün 
kü hal ve vaziytte bulunma· 
maları lazımdı. Bunun için 
başka delil ve ispat iradına lü
zum görmüyorum. 

F aka.t bu anasırı hıristiyani 
yeden haricin teşvikatile ve 
yahut ekmeğini yediği topra
ğa nankörlük ederek mevcu
diyeti milliyemizi izrar etmek 
ihlal etmek teıebbüsatında 
bulunacakların fenalıklarına 
set çekmek pek zaruri ve tabi 
idi~. Binaenaleyh bundan do
layı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hükumetini tahtie et
mek hiç kimsenin hakkı değil 
diı·... Bugün en büyük, en ko
yu ve en medeni milletlerin 
bu gibi mesailde bize nispetle 
pek ,edit ve zehiri muamela
ta teşebbüs etmekte olduğu 
cümlece malfundur. 

Fakat bütün cihan bilmeli
dir kı sakin ve muti tab' a dai
ma himaye edilmiştir. Ve dai 
ma himaye edilecektir. Anası 
rı hıristiyaniyeden olanların 
vatanda~lardan bir farkı yok. 
tur. Ayni 'hukuka maliktir. 
Düşmanlarımızın met'iyatı sai
resi de bu arzettiklerim gibi 
Dta$ıl ve esastır. YunanWar 
gubetmek suretile tahtı ifga 
line geçirdikleri menatıkta 
ekseriyetin Rumlarda olduğu
nu iddia ederler. Halbuki ha 
kikat tamamen akıidir. Bütün 
bitaraf istatistikler bı'.ınu böyle 
göstermektedir. Ve beynelmi
lel komisyon raporlarının neti 
ce.,i bunu teyit etmektedir. 
Ve nihayet Londra'da harp 

' menatıkında tahkikat icrasını 
teklif ettikleri zaman bunu he
yeti murahhasamız kabul etti 
ği halde Yunan bük\,meti red 
detmi!tir. Çünkü, neticei tah
kikatın onların değil bizim le
himize olan hakikati teyit e
deceğine tüphe yoktu. O hal
de Yunanlılar bizim memleke
timizin servetini çalmaktan 
başka bir gaye beslemiyorlar. 
Yunanlıların bizim idaremiz 
aleyhinde netretmeğe devam 
ettikleri isnadat maatteeasüf 
bazı yerlerde reyi kabul görü
yor. Fakat, sormak lazım ge
lir ki; onların gösterdikleri asa 
rı medeniyet nedir? Yunanlı· 
larm medeniyeti efendiler! 
Yangın, mazlum insanların ka-

Avrupa bu serserilikleri U· 

zaktan seyretti. Fakat, efen
diler Cenabıhak bize yardım 
etti. (Elhamdülillah sesleri.) 
Ve Yunan ordusu Türkiye Bü 
yük Millet Meclisi ordusu 
kartııında yüzgeri etti. 

Sırrı Bey (İzmit) - Senin 
dehan karşısında ... 

Mustafa Kemal Paşa (de
vamla) - Şüphesiz, hukuku
muzu temin edinceye kadar 
silahımızı elden bırakmayız. 

Fakat, bundan bizim müfrit 
harp taraftarı olduğumuz zan
nolunmasın. Böyle bir telakki 
kadar büyük hakınzlık olamaz. 
Biz bilakis herkesle sulh yap· 
mak istiyoruz. Efendiler, sul
'han hukukumuzu temin etmek 
için her vasıtaya tevessül et
tik. Bu hususta biç bir kusur 
ebnedik. Fakat, bizim bütün 
hüsnü niyetlerimizi, ciddiyeti. 
mizi ilemi medeniyet nazarın
da gizlediler. Ve ancak akva
mı iptidaiyeye tatbik eyledi. 
ler. Mı• 1mele ile ve çocukça 
bir takim manasız tehditlerle 
bizi kar,ıladılar. Efendiler. 
Bütün cihanın bilmesi lazım
dır ki, Tü~kiye halkı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve onun 
hükUmeti, utak muamelesine 
tahammül edemez. Her mede
ni millet ve hükfunet gibi var
lığının, hürriyet ve istiklali
nin, tanınması talebinde kat'. 
İyen musırdır. (Hay, hay ses 
leri) . Ve bütün davası da bun 
dan ibarettir. Biz cenkçi deği
liz. Sulhperveriz. Ve biran ev 
vel sulhun teessüsünü görmek 
ve ona yardım ve hizmet etmek 
isteriz. Biz Rusya ile dostuz. 

(Devamı var) 

Comptoir Lyon- Ale

mandın iflasından sonra 
PARIS 29 A. A. - Compoir 

Lyon·Alemand'm idare meclisi aza
sından mezkii.r müessese müdürü M. 
Andre Vinceııt, cemiyetler kanunu
na muhalif h 

Şimdi Hindistanda 

kurıuna 
göğüs germek lazım 

LONDRA, 29 A.A. - Sorulan 
bir suale cevap veı-en M, Mac Do
nald, Hindiatanclaki vaziyetin acına 
cak bir halde olduğunu söylemiftir. 

Başvekil bu bapta fU suretle ida
rei kelim etmittir: 

"Hükümetin tam Hindistan efka
rı umumiyesi lidederile müştereken 
Hint hurriyetine büyük bir vüsat 
vermeğe hazırlandığı sırada şiddet 
ve kargaıalık taraftarlarının Hindis 
tanın cluclaldanna kadar uzatılan ve 
ikram edilen kadehi reddetmelerini 
müşahade etmek çok ai!ır geliyor. 

Son hidiseler sadece Hindistanm 
terakkiyatına isteye isteye zarar ve
ren fesatcuyane hareketlerinden mö 
tevellittir." 
Falcat Gand/ıi haılca t•rlii 

sögligor 
LONDRA, 29 A.A. - Mahat

ma Gandhi, Hindistana muvasaliti 
inındaki beyanatı arasında ıunlan 
aöylemiıtir: 

"Hi.cliıeler, kat'i bir karar ittı1ıa
zını icap ettirecek noktaya gelecek 
olursa, eskisi gibi kendi üzerimde 
ayni ııakin nüfuzu istimal edeceğimi 
zannetmiyorum. Bundan evvelki ih
tiJi.fta sopaya karıı durmak icap et
ti. Fakat zuhuru muhtemel olan ihti
lafta mermilere karıı durmak lizım 
gelecektir."• 

Kızıl gömleklilerle 
müsademe/er 

PEŞA VER, 29 A.A. - Reımi bir 
tebliğe nazaran, 26 ki.nunuevvel gÜ· 
nü Kohat' da.ki fngiliz a•keri karar
gi.hına girmek teıebbüsünde bulu
nan "Kırmızı Gömleklikler,, den 10 
kiti ölmüş ve 20 kadarı da yaralan
tnıfbr. 

Bu sene Amerfkaya 

borçlarını 
veremiyecek mi? 

LONDRA, 29 A.A. - Cite ma· 
hafili; Alınan buhranınm vahameti 
baklandaki İngiliz noktııi nazanm 
teyit etmekte olan Ba!e komitesi ra
porunu umumiyetle müsait bir suret 
te karşılamaktadır. 

Londrada son umanlarda tami
rat meselesi hakkında FriilH:&ız gaze .. 
telerinde intisar eden bazı mütalea
ların ifade ve" edasından dolayı mem 
nuniyet izhar olnnmaktadır. 

Burada Fransız efkiı-ı umumiye
sinin tamimt bedellerinin ilgası key
fiyetini kabul için henüz ihzar edil
memiş olduğu mütalea11 serdolun· 
maktadır. 

Fransız efkan umuıniyesi buna 
ancak ayni niıbet dahilinde Ameri
kanm harp borçlarını ilka etmesine 
mukabil muvafakat edebilecektir. 

Daily Huald ııazetcsinin mali 
muharriri diyor ki: 

"Cite'nin harp borçları mesele.
si hakkındaki hattı hareketinde ıa· 
yanı dikat bir tahavvül huıule gel
miştir. Bu talıavvüle Bale komitcsi· 1 
run raporu ve daha ziyade Amerika 
hükümetinin önümüzdeki ay zarfın
da aktedilecek olan beynelmilel kon
feransa iıtirak etmiyeceği haberi se
bebiyet vennİ§tir. 

Uzun müddet mutaassıp mali fi
kirlerin v1'tani addedilmit olaıı Citi, 
şimdi lngilterenin 1932 oenesinde 
Amerikaya karşı harp borçları na
ınile mevcut olan taahhüdatına ria
yet edemiyeceğinden açıkça bahset
mektedir. 

Esasen böyle bir riayetsizlik ni
hayet ııerek milli ve gerek beynelmi
lel noktai nazardan faydalı olacak
tır. Bundan başka böyle bir hareke
tin Amerikan efkarı umumiyesini 
iktısadi vaziyetin §eaanetlerini let· 
kike ıevketmesi muhtemeldir. 

••••• 
Bazı ifşaata nazaran 

başka yerlerde top 

ve saire yaptırıyormuş 
PARIS, 29 A.A. - Ulum Akade

misinde azadan M. Jean Rey, ahiren 
bir takım i§ler hakkında görüşmek 
üzere Felemenk'e gitmi:ı olan Paris' 
in mühjm bir borsa müessesesinin 
ma11 mütehassıalarından birisinin 
göndemut olduğu bir notayı azaya 
tevzi ve matbuata tevdi etmiştir. 

Mumaileyh, harp malzemesi in
patçdarının lsveç, Danimarka ve 
Felemenk'teki sınai faaliyeti hakkın
da dikkate şayan malümat toplamı§
tır. Bu kabil inşaat şubesinin faaliye 
tini arttıran amil, Almanya'nın yap· 
makta olduğu siparişlerdir. Almanya 
hesabına, obüsler, her türlü mühim
mat, toplar, top kundakları, nif&ll 
aletleri ... llb ... imal olunmaktadır. 
Felemenk'te bilhassa büyük toplara 
mahsus kundaklar, lsveç'te toplar, 
Danimarka' da da tali levazim imal 
ve ihzar edilmektedir. 

Bu sipariılere ait tediyatta kat'. 
in,en teahhur vukua getirilmemek
te, muntazaman yapdmakta ve mez .. 
l<ôr memleketler fabrikatörleri bu 
sipaı·iılerin kendilerine mühim isti
fadeler temin eylemekte olduğunu 
beyan ediyodar. 

Diğer taraftan, ltalyan sanayi er
babı Almanya'ya gönderilmek üzere 
mitralyözler ve tüfekler için küçük 
çapta mühimmat imal eylemektedir-

Şirket komiseri Liitfi Bey inhisar 
idareye memur edilmiştir 

ANKARA, 29 (Telefonla) - Barut ve mevaddı infilakiye i 
hisarının muvakkat bir idare tarafından işletilmesine devam ol 
ması hükumetçe takarrür etmiştir. Hükiimet bunun için Mili 
Meclisine bir layiha tevdi ederek 400 bin lirahk tahsisat istemi 
tir. Diğer taraftan mezkur şirketin komiseri Lutfi Bey hükiim 
namına inhisari idareye memur edilmiş veMaliye vekaletinden 1 
zım gelen talimatı alarak bu akşamki trenle Hstanbula harek 
etmiştir, 

Kaçakçılık layihası üzerindek 
tetkikat ilerliyor 

ANKARA, 29 (Telefonla) - Muhtelit encümen kaçakçı! 
layihası üzerindeki tetkikatını ilerletmittir. Encümen yann, te 
kikatmı ikmal edecek ve layiha bütçe encümenine tevdi edil 
cektir. Liyiba gelecek haftr. içinde heyeti umumiyede müzake 
olunacaktır. 

lrak'la aramızdaki müzakerata 
bugün devam edilecek 

ANKARA, 29 (Telefon) - Mustafa Şeref Beyin riyaset 
tiği heyeti murahhasamızla Irak heyeti ara11nda ticaret, ikam 
ve iadei mücrimin mukaveleleri müzakeratma bugün öğled 
sonra devam edilecektir • 

ler. Kaçakçılık cürümlerini muhakeme ede 
Almanyada bırakılmış k hk l · • t h • t • t d" . ce ma eme er ıçın a sısa ıs en ı 

olan kredıler ANKARA, 29. {Telefon) - Hükumet kaçakçılık c:iiriimleri 

da Bb:~~ 2!i.,!· k~~ :.~:: muhakeme edecek mahkemeler tetkilitı için Millet Mecliıiııd 
bi kredilerine dair olup Noel yortu- Adliye bütçesine ili.ve olunmak üzere tahıisat istemittir. 
ları nı.ünaıebetile inkitaa uğramrı 
olan müzakerelere tekrar batlanıl
mıştır. 

Almanlar, Bale komiteoinin sarfet
miş olduğu mesai ile elde edilmit o-

Sinop Vilayeti Hususi muha
sebesi takdir edildi 

lan neticelerin müzakerecilerin nok- / 

Bundan başka, Bannu mahallesi 
civarında süvari kıtaalannın mızrak 
saplarile dağıtıldıkları sırada Kmnı 
:zı Gömlekliler'in dördü ölmüş ve se
kizi yaralannuıtır. 

Peşaverde sükii.n av~et etti 

tai nazarlannı yekdiğerine takrip e- 1 
• •

111 
• 

1 

Sovyet merkez deceği~ ümit e~ektedi.~ler;. • Bir şaki Sinop valisinin evine dehaletet 
• • Y enı Nankın hukumetı 

PEŞA VER, 29 A.A. - Burada 
vaziyet salah kesbetmiıtir. lngiliz 
askerleri şehfrden ~ekilmiıtir. Kırmı 
zı Gömlekliler, Gondada iki içtima 
yapmak istemi!ler, fakat her ikisin
de de dağılmağa mecbur olmutlar
dır. 

Komıtesı NANKIN, 29• A. A. _Yeni mil- Sl~OP, .~9: (Hususi) - Katil ~eseleı~d~ dolayi iki .•en .. 
li hükümet Bzalığına tayinleri res- denberı vadu fırarda bulunan ve adlıye vekalettııce derdesti m 

Bunlar, birinci teşebbüslerinde 
20kadar yaralı ve ikinci teıebbüsle
rinde de 4 ölü 8 yaralı :zayiat vehDİf 
terdir. 

Öğleye kadar bütün vilayet dahi
linde yapılan tevkifatın miktarı yal
nız 636 11 Peıaverde olmak üzere 
763 kitiye baliğ olmaktadır. 

932 senesi için yeni 

bir plan hazırlandı 
MOSKOV A, 29 A.A. - Tau A

jansı tebliğ ediyor: 
Sovyet Rusya merkezi icra komi 

tesi, dün kapanış ce,lsesini aktebnİf
tir: Bu içtima devresine ait mesainin 
bilançosunu yapan M. P etrovski, 
1932 senesine ait va!zih birer iktısadi 
ve bahri plan vücude getirilmit ol
duğunu söylemiştir. Bu plin, amele 

Amerika Transatlan:. nin hayat şartlarının yeniden islahı-
na eııas olacakbr. 

tikleri işlemeyor M. Petrovski, ilavetetn demiştir 
ki: Bütün muhtelif milli ekalliyetler 

NEVYORK, 29 A.A. - "Leviat· cumhuriyetlerinin hatipleri, sosya· 
han" tranııatlantik vapuru, gelecek liıme binasının viicude getirilmesi 
Ni&an ayına kadar Hoboken limanın davası ile sulh davası lehinde mem
da seyrisefer yapmaksızın bağlı ka- kketimizde vukua gelen inki~afa ait 
lacaktır. ve büyük bir beliığati haiz tablolar 

Times'te batan vücude getirmitlerdi ... 
Cihan buhı:anı artmış olduğundan 

remorkör bu ictima devresine ait mesai, pek 
LONDRA, 29 A.A. _ "Ameri- ~uı.;si bir ehemmiyet ihraz etmiı

can Trader,, vapuru tarafından Ti- tır. 
mes'te batırılan remorkörün tayfası Moskova' daki Japon sefirine kar-
10 kişiden ibaretti. Bunlardan yalnız 

1 

tı bir suikast icrası teft'bbüsü bizim 
bir kiti bulunıı.bilmiştir. Diğerlerinin aleyhimize müteveccih beynelmilel 
ne oldukları hakkında hiçbir malü- f bir takım antrikalar mevcut olduğu. 
mat yoktur. Boğuldukları tahmin e- nu göstermektedir. 
diliyor. Bet ıenelik planı 4 sene .zarfında 

Ç kl k 
.
1
. ikmal etmek suret.ile ı.u tehdidin Ö· 

ocu ar atı ı nüne geçeceğiz. 
beraat etti Bize taarruz etmek isteyenler bil 

sinler ki niyet ve tasavvurdan fiil 
ve harekete geçtikleri takdirde Sov
yet Rusya'mn çalışkan kütleleri a~ıl
maz bir hisar te;kil etmek suretile 
memleketlerini müdt>faa etmesini bi
leceklerdir. 

NEVYORK, 29 A.A. - Mahk.e
me. geçen temmuz aymda rakibi o
lan bir çete ile müaac! :?me ederken 
HRrkem İsmindeki halyan mahalle
.inde oynamakta buh!nan çocukları 
öldürmü} olma_lda ittihaın edilmiş o
lan çete reisi Wincent Coll'un bera
etine karar V"enniş tir. 

Bertin civarında kanlı 
bir müsademe 

Katalonya hükumet 

meclisi istifa etti 
BARCELONE, 29 A.A. - Hüku 

met meclisi azalan, miralay Macia'. 
ya hali hazır vaziyetinin siyasi ihti
yacatile daha muvafık telikki edece
ği şekilde bir meclis teıkil etmesine 
müsaade etmek. maksadile umumiyet 
le iıtifa etmişlerdir. 

mi surette bildirilen zevat ıunlar- kerreren emir olunan methur ıakilerden Şamli oğlu kariyesind 
dır: Zekeı·iya oğlu Aziz dün gece Vali Azmi Beyin konağına gel 

Har!ciye nazırı : ~:Eugene Chen rek dehalet etmiş ve tevkif edilmiştir. 
Malı?'e nazırı vekih: M. Huang 63 vilayet içinde yüzde onlar hesabinin birinci olarak k 

Han Lıanıı. 1 1 il" 1 • 1 d · Harbiye nazın: M. Hoying Chin. patı mış oması ve ~ua ım. erın m~at ~rın a ~!'ntazaman •! 
Bahriye nazırı: M. Chens Haok olunmasından dolayı Maarıf Vekaletınden vılayete tetek 

Van. edilmiş ve hususi muhasebe müdüriyeti de makamı vilayette 
Dahiliye nazırı: M. Liveıı Fan. takdirname ile taltif olunmuıtur. 
Erkanı harbiye reisi: Ceneral • 

c~:~!~hb.ıim ve terbiye umum SeJanik telefonu kanunusanide 
müfettiti: M. Lichishon. 

Askeri Şura reiıi: M. Tang Shen 
Gchi. 

"Bütün borçlar tadil 

ediimelidir,, 
LA HA YE, 29. A. A . ..:.. Balede.;' 

avdet olan Felemenk murahhası M. 
Coljn, bir mülakat esnasında şöyle 
demiştir: 

Raporun esasi prensipi, hali ha
zırda cihanda hüküm ıürmekte o
lan buhranın Young planında der· 
piş edilmemi§ olduğunu ve Alman 
meselesinin cihantumul bir ehem
miyeti ve dünyada mütemadiyen art 
makta olan mali felcin kısmen se
beb olduğunun müşahede edilmit 
buluduğunu natıktır. Yalnız Alma
n yada değil belki daha geniş bir sa
ba dahilinde bu hale bir çare hul
mok mutlak surette zaruridir. 

Raporun vasıl olduğu netice, hali 
hazırdaki vaziyeti hesaba katmak 
suretile bütün borcların tadil ve 
tanziminden ibarettir. Bu, itim .. dı 
yeniden vücude getirmek acilen mü
racaat edilmesi lazım gelen bir ted
birdir . 

Feci bir yangın 
PARIS, 29 A.A. - içinde 8 ço

cuğun uyumakta oladuğu büyük bir 
araba yanmış, çocuklardan dördü 
kömür haline gelmittir. 

Belçika Kral ve Kra

liçesi Isviçrede 
BROKSEL, 29. A. A.- Kral ve 

Kraliçe bir müddet dinlenmek üz ... e 
lsviçreye eitıni§lerdir. 

umuma açılıyor 
ANAKRA, 29.A.A.- Selanik telefonu 1 kanunuHnide umum 

açılacak ve servis ııimdilik Selinik - İstanbul, Selanik • Anka 
arasında temin edilecekti;;. Atinamn, Edirnenin, Yalova ve Es 
şchirin servise iştiraki bilahara kararlaıtmlacaktır. Selinik • 1 
tanbul arasında 3 . dakikalık bir muhavere 185 kurut, 
kara • Selanik arasında 290 kuruş olacaktır. Akşam saat 21 de 
sabahleyin sekize kadar olan müddet zarfındaki konuşmalar içi 
ücretin beşte ikisi tenzil edilerek lstanbul-Selintk için 11 l v 
Ankara-Selii.nik 174 kuı·uş alınacaktır. latanbul-Bükret arasınd 
telefon servisi on günden beri açılmıt bulunmaktadır. 

Bulgar başvekilinin seyahati 
etrafında rivayetler 

SOFYA, 29. A. A.- 27 kanunuevvel tarihli Vakit gazetesin 
bir Sofya telgrafı halinde neşredilen ve M. Muşanorun yakı 
da tekrar Ankarayı ziyaret edeceğini bildiren habere dair bur 
resmi mahafilinde hiçbir malumat yoktur.Havadisin Bulgar Ba 
vekili tarafından Bükreşe yapılması mutasavver ve zamanı gay: 
ri muayyen seyabattan galat olmuı kuvvetle muhtemeldir. 

Anadolu Ajansının notu: Bu havadisin mutasavver Bükr 
seyahatinden galat olması mümkün olduğu 'kadar babsedil 
ziyarelÖn tubat ayında ifade edilmesine, şubat ayında iıe tahdi 
teslihat konferansı olmaıına göre mezkur konferansta hariciy 
nazırlarınnı Cenevrede görütmesine matuf olması da muhteme 
dir. 

Tamir at konferansı 
Lozanda toplanacak 

BERLIN, 29 A.A. - Berlin ga· 
zetel.!ri Noel yortuları münasebet.ile 
Berlin civanndaki köylerden birinde 
tertip edilen bir tenlik eınasında ko
mtinistlerle Celik mığferliler arasın· 
da bir müsademe vukua ııelmi§ oldu 
ğunu yazıyorlar. Bir polis müaade- ı • ı • ı d • it 
::e~:ı::::!'ke1~0:.'::'n1.~:r:1:."~k:ki. ngı ız er enıza ı ge- LONDRA, 29. A. A. - Londra· ı kuunu tekzip eden tebliğin saraha 

nın iyi ve doğru malumat alan ma- ni kaydeylemekte ve bu tebliğin M 
lıafiti tamirat Konferansı için en Mac Donald'ın M. Laval'e gönder
münuip içtima yerinin La Haye diği muhtemel bulunan mektup 
yerine Lauzan ıehri olacağı muta- zımnen i§a<et edilen atiyen bir da. 
laasında bulunmaktadır. Bu mahafil vetin vakuu imkanını izale etmetn 
cemiyeti akvam medlıinin Kanunu- te olduğu kanaatini izhar eylemek. 
sani sonlarına doğru Cenevrede ve tedirler. 

:i.:;:::~~u öldürmek milerini istemiyorlar 
meselesi •• 

. LoN~R_A. 2~A.A.- 0._;ırMa·,Onümüzdeki tahdidi teslihat kon-
i! gazetesımn Vıyana mubahın, Çe- 1 

koslovakya sefareti erkilnından M. f d b l ~ t•f d ki 
Vanck'ı M. Hiroto'yu öldürmek i- eraDSID 8 UnU le ( 1 e ece er 
çin tqebhüsatta bulunmut olmakla 
ittiham etmiş olan ıahsın dün tevkif 
edilmit olduğunu telgrafla bildirınq 
tir. Hali hazırda Prague'da bufon
makta olan M. Banck masumane bir 
teemmülün bethahthkla tefsir edil
mit olduğunu ııöylemittir. Mumaile
yh, Ru•ya' daki Japon sefirinin katle
dilmesi bir harbe sebebiyet verece
ğini söylemiş olduğunu hatırlamakta 
olduğunu beyan etmekte ve fakat .. . . 

LONDRA, 29 A.A.. - Eveninıı 
News'in mevsuk ve .atahiyettar bir 
membadan istihbarma göre önümüz· 
deki tahdidi teslihat konfeı·ansında 
lngiltere hükümeti, deniz altı gemi
lerinin ortadan kaldırdma11na müte
allik yeni bir noktai nazar ileri dü
recektir. Şayet diğer milletler, bu ka 
bil gemilerin ill§asına devam edecek 
o~~r~arsa, !~ilt~e bu yolda di.i!" 

tacil etmek mecburiyetinde kalacak
tır. 

LONDRA, 29 A.A. - Mornins 
Post yazıyor: Reımi mahafi1, deniz 
altı ıemilerinin ilgası hususu tahdi· 
di teslihat konferanoında mevzuu 
balısolduğu takdirde bu teklifin tek
rar redde maruz kalacağını tahmin 
etmektedir. 

Çünkü deniz altı ııemileri ikincıi . ~ ... 

t~hdidi teslihat Konferansının da Le Matin gazetesi, diğer taraftarı 
yıne Cenevrede toplanacak olma11• mektubun ne zımnen ne •llnlhaten 
nı bu terc~lerine sebep olarak ıO.- hiçbir muhtemel daveti ihtiva etm ... 
tormek~edır. mekte olduğunu teyit etmektedir. 
Tamırat Konfennsınm 18 yahut Fransız bükümetinin tamirat hak· 

20 Kinunusanide toplanmaııı muh· !ondaki noktai nazarı Bille muta-
temelclir. haHıalar kollliteaİnin kararlannm 

Londra miilllcoh •• bazı ıııolrtalarınm tetkik ve tevıilı 
Fransızl•r edilmeğe ihtiyaç göstenneai hasebi. 

PARIS, 29. A. A. - M. Mac Do- le; h~!iz kat'i surette teslıit edil· 
nald'm M. Laval'i duet etmit ol- ıneınııtir. 
dui!u haklandalıi haber, guetelerin Fransız hükümeti diğer taraftan, 
uzun uzun nazan dikkatini celbet- Berlin bankerleri içtlmaının netice-
meldedir. sini beklemek arzusandadır. 

Matbuatın büyük lıir kwnı, ı.. Loıadra ve Pariı ara11ndaki müki 



Barut inhisar şirketi niçin hükiimete geçiyor? 
Ekonomi 

ispanya· da yumurta 
· ithalahnı kesti 

1 •••••• 1 

ispanyaya en çok yumurta ihraç 
eden memleket Türkiye idi 

İspaya hükumeti de İspanyaya id
al edilecek muhtelif maddeleri kon· 
enjana tabi tutmuıtur. 

Kontenjana tabi tutulan madde
er arasında bilhaasa kahve, ıarap, 
aze ve kon•erve balıklarla yumurta 
ıulurunaktadır. Bu hususta hazırla· 
ıan kontenjan !istcıi ispanya iktısa
li vaziyetinin alacağı şekle göre u
<atılacaktıı·. 

Kararnamenin mukaddimesi pek 
;ayanı dikkattir. Burada bu tedbirin 
lspanya emtİaJtnın idbalini tahdit 
eden memleketlerden mübayaatı a~ 
ı:altmak maks~dilc ittihaz edildiği 
beyan edilmektedir. Kontenjan liate-
1inde ihracat ticaretimizi esaslı suret 
te alakadar eden yumurta bulunmak 
tadır. Fransa yumurta idhalatını 
kontenjana tabi tuttuktan sonra, 
Türk yumurtaları için en mühim 
mahreç İspanya bulunuyordu. İıpan 
ya yumurta idhalitını Türkiyeden 
ve fastan yapmaktadır. 

Ofisten aldığımız bir istatistiğe 
nazaran, ispanya Türkiyeden 1929 
senesinde 9.5 milyon,1930 da dal6,5 
rniloyn altın peçeta kıymetinde yu
murta idhal etmittir. 

Bu sene Türk yumurta ihracata· 
!arı doğrudan doğruya lapanyaya 
yumurta sevkiyatına hafladıkların· 
dan 1931 "'nesi elde mevcut 7 ay
lık istatistiğine göre, ispanyaya yu
murta ihracatımız 34 milyon altın 
peçetya çıkmıttır. 

İspanyanın 1930 da umumi yu . 
murta idhalatı 85 milyon altın pe· 
çeta olduğuna nazaran memleketi• 
mİ:t: bu işte birinci dereceyi almakta
dır. 

Ofo bu hususta lktısat Vekaleti
nin nazarı dikkatini celbetmittir. 

Mala karşı mal 
Mala malla mukabele sistemi ar

tık devletlerin yekdiğerile aktetikle
ri ticaret mukavelelerinde de yer 
bulmaktadır. Almanya ile Romanya 
arasında yeni bir mukavele aktedil
miıtiı. Bu mukavele mealince Ro
manya Almanyadan yedi bin bat 
büyük hayvan ve 8 bin domuz ala
cak buna mukabil Almanya mısır 
idhalat resminde Romanya hülnime
ti lehine tadil ederek mısır ihtiyacını 
Romanyadan temin edecektir. 

Diğer taraftan Almanya ile Rus· 
ya araıında bir ticaret mukavelesi 
aktedilmiıtir. Buna nazaran Rusya 
Almanyadan yapacağı mubayaatın 
bedelini mal olarak tesviye edecek
tir. 

932 toptan eşya 
endeksi 

Ticaret odası 11130 senesinin top
tan eıya fiatlerini ihtiva eden endek
si nqretmifti. Oda istatistik ıubesi 
931 aenesi toptan "fya endeksinin 
hazırlıklarına batlamııtır. 

Kahve 140 a çıktı 
Kahve tacirleri kontenjan !is 

lesinde kahve mikdannı arttır
mak için Ankaraya bir heyet 
ııöndermitlen:li. Heyet Ankara
da İktısat ve Maliye vekaletle
rile temas etmiş tir. Neticede 
kahve tacirlerinin tekliflerinin 
tetkik edileceği bildirilmiştir. 
Kahve fati 140 kuruşa çıkmış
tır. Geçen hafta fiat 130, kon
tenjandan eVvel 90 kuruştu. 

Tiftikler ıslah edilerek 

ihraç olunacak • 

Tiftiklerimizin hariç memle
ket piyasalarında daha yüksek 
bir fiatla satılabilmetıi için İktı
sat Vekaleti yeniden bazı teda 
bir almıştır. Tiftiklerimiz bun
dan sonra ıslah edilmeden ev
vel ihraç edilmeyecektir. Bay
tar umum müdürlüğü ittihaz et 
tiği yeni bir karara göre tacirle 
rimizin ihraç edecekleri tiftik
ler baytarlar tarafından muaye 
ne edilecek ve men9e şahadetna 
melerine bu şekilden m"!ruhat 
verilecektir. 

Borsa fiatları 
Kambiyo 

F rao11z frangı 
logiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
laviçre frangı 
Leva 
Florin 
Kuron ç. 
Şiling A. 
Peıata 
Mark 
Zloti 
Peogo 
Ley 
Dinar 
Çervonets 

Tahvilat 
1. Dahili 
D. Muvahhade 
A. Demirvolu 

1 Kapanıı 

12 06100 
7 27 00 

47 23 17 
9 31 00 
3 39 47 

36 45 11 
2 42 29 

60 52 26 
1 17 75 

15 75 00 
4 12 65 
5 59 55 
1 98 90 
2'26 40 
3 57 63 

74 86 25 

1
26 54 75 
10 89 ()() 

jKapanıı 

00 00 
37 00 
16 80 

Harici 
Altın 
Mecidiye 
Bank"ot 

9ı5sı 

1
51100 

2 36 

Gençlik yerli mallar 
için miting yapacak 

•••••••• 
Tezahürat programı tesbit edildi. 

Maarifte 

Muallimler 
Kongresi 
Heyeti idareye bazı 

hücumlar 

hazırlanıyor •• 
Muallimler Birliği senelik koııare 

sini önümüzdeki hafta sömestr tati
linde _ı.trpacaktır. Kongrenin çok ha
raretli olacağı tahmin edilmektedir. 
Bir kısım muallimler bilhassa maat 
ve ücret meseleleri hakkında fiddet
li sual takrirleri hazırlamıtlardır. 
ilk mektep hocalarının maat itinin 
henüz halledilmemiş olması kongre· 
de birlik idare heyetine bazı hücum
lar yapılmasını intaç edecektir. 

Kongrede ilk mektep hocalarmıu 
Darülfünuna kabul edilmeleri de gö
rüşülecektir. Bu mesele hakkında 
ilk mektep hocalan Ankaraya bir 
heyet göndererek tetebbüsatta bu
lunmuştu. Fakat birliğin bu it için 
resmen hiç bir teşebbüste bulunma
ması \"e lakayıt kalması ilk mektep 
hocalarını müteessir etmittir. 

Maarif müsteşarı 
Edirneye gitti 

Şehrimizde bulurunakta olan Ma
arif müsteşarı Salib Zeki B. berayı 
teftiş Edirneye gitmiftir. 

Ticaret mektebinde ko· 

operatifçilik dersleri 
Ticaret mektebi, tahsili az olan 

esnaf ve sanayi erbabı için serbest 
kooperatifçilik dersleri açmıftır. 
Dersler &'eceleri verilecek ve iıtiyen 
devam edebilecelctir. Bu hususta ha
zırlıklar ikm>tl edilmiştiı·. Cumartesi 
günü dersler başlayacaktır. 

Şark vilayetlerinde 

teftiş seyahati 
Şehrimizde bulunmakta olan Ma

arif vekaleti umumi müfettiılerinden 
Refik B. bir iki güne kadar fark vi
layalerinde bir teftiı seyahatine çı· 
kacaktır. 

Yılbaşı tatili 
Resmi, hususi bütün mektepler 

yarın aktamdan itibaren bir hafta 
yılbaşı tatili yapacaklardır. 

Muallim mektebinde 

konferans 
lzmir lisesi içtimaiyat muallimi 

dün aktam erkek muallim mektebin
de içtimai mektePÇilik mevzulu bir 
konferans vermittir. 

Tıp talebe cemiyeti 

merkezi 
Tqı talebe cemiyeti fimdi Kadın

lar Birliiinin itııal ettiği binanın bir 
kısmına taıınmıftır. 

Amerikanın 
Avrupalılaşması 

Mülkiye mektebinden: 30-12-931 
tarihine müsadif çarıamba günü sa
at dörtte Yıldızda mülkiye lıinasm
cla Mülkiye mektebi ıiyasi tarih mu 
allimi Ahmet Şükrü Bey tarafından 
yukanki mevzu Üzerinde bir konfe
rans verilecektir. Herkeo .-elebilir. 

Defterdar 
Fabrikasında 

Müdür Şevket Bey 

istifa etti 

Defterdu mensucat fabrikası 
müdürü Şevket Bey vazifesin
den istifa etmi,tir. Bu sebeple 
fabrikanın idari vaziyetinde ba
zı tebeddülat olacaktır. Bir kaç 

Darülfünu~ ve y~ksek mek- ı !erdir. Hava müsait olduğu tak seneden beri mensucat fabrika
tepler talebesı 31 kanunuevvel dirde nutuklardan sonra Tabi sıru itleten şirket fabrika ile ay 
931 de tasarruf ve yerli mallar me kadar bir nümayiş yapıla- rı binada bulunuyordu. Bu se
hakkında yapacakları tezahüra caktır. Beyazıt Türbe Cağa!- heple fabrika ve şirket idaresi 
t t b . t · • ' ' ayrı iki müdür tarafından tedın programını es ıt e mı!tir. oğlu, Ankara caddesi tarikile 
Maarif vekaletinin müsaadesile y enipostahane önünden yerli vir edilmekte idi. Söylendiğine 
bütün lise, orta mektep ve mu- mallar pazarına gidilecek ora- nazaran, son vaziyet üzerine şir 
alı . kt 1 · · · t" kil d b l ' ket merkezi de fabrikanın yeni ım me ep ennın ış ıra e a ir nutuk söy endikten son-
yapılacak olan bu merasim ra Eminönünde Şithanede Ga binalarından birine nakledile
Türk talebesi yerli malları ko- latasarayda T~ksimde m~hte- cektir. Şirket müdürü Mithat 
ru k "t · t f l"f k ' lebe Recai Bey her iki vazifeye de ma omı esı namına ıp a- ı me tepler ta si nutuklar 
kültesinden Hulusi Beyin sözle söyleyecekler, abideye bir çe- bakacaktı~r·------
rıle açılacak ve ilk söz Darülfü lenk vaz'mdan sonra merasime 
nun namına bir müderris Beye nihayet verilecektir. 
te~ke~ilecek~ir. ~undan sonr~ Merasimin parlak olması için 
mulkiye, muhendıs mekteplen azami gayret sarfedilmektedir. 
hukuk ve tıp fakültelerinden Lazım gelen bütün tertibat a
birer efendi nutuk söyleyecek- lınmışlır. 

içtimai tekamülde 

mektebin rolü 

30/12/ 931 çartamba günü ak. 
tamı saat sekizde lstanbul Erkek 
Muallim Mektebi konferans salonun 
da lzmir lise•i ile Kız Muallim Mek
tebi Ruhiyat ve içtimaiyat ve usulü 
tedris muallimi Mustafa Rahmi Be
ye tarafından (içtimai tekamülde 
ınektebin rolü) mevzuu altında bir 
konfel"anı verilecektir. Alakadar ze
vatın teırifleri. 

M. Rivaa 
istifa etti 
Şilinin Peru sefirliğine tayin 

edilmiı olan Muhtelit mübade
le komisyonu bitaraf azasın
dan M. Rivas Vikuna, komi
syondaki vazifesinden istifa et
mi,tir. M. Rivas yalunda An
kara ve Atinaya giderek Türk 
ve Yunan hükumetlerine veda 
edecektir, 

Seyrisefainde 
Tasarruf 

Bir çok seferlerde 

tadilat yapılıyor 
Seyrisefain idaresi tasarruf 

maksadile mevcut hatlar ve se
ferler üzerinde bazı tadilat yap 
maktadır. Bundan bir müddet 
evvel kaldınlan İzmir ekspres 
postasının yazın yeniden ihdası 
muhtemel 'örülmektedir. İda
re şimdiye kadar ayn ayrı ya
pılmakta olan Mersin ve Antal 
ya postalarını birlettirmekte
dir. Ayvalık postası da kalk
m·aktadır. Bunlardan maada 
Karadeniz birinci poatası olan 
pazartesi seferi de kaldmlmak
tadır. 

lnhisarlarda 

Barut ve Fişek 
inhisarları 

Şirket taahhüdahnı 
ifa edemiyecek 

bir hale gelmiıtir. 

Mahkemelerde 

Gebzeden 
Getirilen katil 
Laz Ahmet 6 sene, 

3 ay hapse 

mahkum oldu •• 

Dünkü nushamızda Barut Gebzenin Kürtdoğınuş köyünde 
ve fİ!ek inhisar şirketlerinin tas sabıkalılardan Alaettini öldürmekle 

k maznun Uz Ahmedin muhakemesi-
fiyesine arar verildiğini yaz- ne dün ağrr ceza mahkemesinde de
mı,tık. Tasfiyesi mevzuu bah- vaın edilınit ve hakkındaki karar tef
solan §irketler ikidir. Biri ba- him olunmuıtur. 
rut vemevaddı infilakiye şirketi Karara nazaran liz Ahmet 15 se
di~eri de fişek şirketidir. Bu şir >ıey-; mahkü_m olmu,, fakat hadisede 

k ti h ""k" · I b tahrık oldugu nazarı dıkkata :Hına· 
e ?r ~ u?1ete aıt o ~n arut rak ceza81 yedi buçuk seneye tenzil 

ve fışek ınhısarlarını ışletmek 1 edilmiştir. fakat katil 18 yaşını bi
üzere, Fransız sermayedarların tirmediği için cezası 6 sene 3 ay 
dan mürekkep "Oriental" gru- hapse mahkUm olmuştur. 

b~ ile _hü~u~et tarafından teş- Beraetten sonra 
kıl edılmıştır. Her iki şirketin A • 

birer buçuk milyon liradan 3 mahkum1yet 
milyon lira serrr.ayeıi vardır. ikinci ceza mahkemesinde bir 
Bu sermayenin nısfı hükiimete maznundan rüş,·et almakla maznu-

. s· k h nen muhakenıe nltrna alınan ve be-
aittır. • ır et ükiımete hissei raet ettikleri halde beraet kararları 
temettüden maada senede 700 temyizden nakzolunan l<itip Turhan 
bin lira aidat, ve satış hasılatın ve S:ılih efendiierin muhakemelerine 
dan da ayrıca yüzde beş vermek dün ağır ceza mahkemesinde devam 
te idi. edilmiştir. Maznunların vekili Beıim 

Evvelce hükumet aidatı 900 Bey uzun bir müdafa3dan sonra be
ract İıtcmiıtir. Heyeti hi.kime mü

bin lira iken, bilihara 700 bin dafaadan sonra müzakereye çekil
liraya indirilmiştir. miş, bir müddet •onra karar tefhim 

Şirketin ta~ fiyesine 7 Kiııu edilmiştir. Karara nazaran katip Sa-
"d · "b k lih ve Turhan Beyler 240 ıncı mad-

nusanı en ılı aren başlanaca - de mucibince üçer ay hapıe ve üçer 
tır. T ı:.sfiyeden sonra barut ve ay memuriyetten mahrumiyete mah
fişek inhisarları hükumete ru- kum olmuşlardır. Cezalan 89 uncu 
cu edecek, hükumet te bunu ya madde mucibince tecil edilınittir. 
kendi işletmek veya diğer bir ·ihtilas olmadığı 
şirkete devretmek suretile ida· 
re edecektir. anlaşıldı 

T esfiyenin sebeplerine ge· 
lince: dün bu hususta her iki 
tirketten bize şu malumat veril 
nıittir: 

Mukavelenameler mucibin· 
ce. her iki şirketin yapmağa 
mecbur olduğu fabrikalar yapıl 
mış ve bunlar için 3,5 . 4 mil
yon lira sarfetmiştir. Halbuki 
ıirketlerio sermayesi 3 milyon 
lira idi. Bu sebeple şirket borç
lanmış ve bilyük bir aç.ık hasıl 
olmut tur. rı 

Köprü tamiratı mütemadiyesi es
nasında mevcut olmadığı halde, faz
la amele cöıtererek yevmiyelerini 
ihtilutao maznun Sabri Beyle vazi
fesini ihmalden maznun Kenan Bey 
hakkındaki aiu- ceza mahkemesi ka
rarı dün tefhim edilmiı ve Sabri B. 
le Kenan Bey beraet etmiılerclir. 

Mevkufen muhakeme edilmekte 
olan Sabri Bey karamı tefhimini mü 
teakip tahliye edilmiştir. 

-

Adliye istatistik 

müdürlüğü 

Belediyede 

Ameli Hayat 
Mektepleri 
Komisyon raporunu 

ikmal etti 

Ameli hayat mekteplerinin 
islahı için tehir meclisi azasın
dan mürekkep komisyon dün 
içtima ederek tedkikatını ik
mal etmiştir. Komisyon bu hu
susta bir rapor hazırlamıştır. 
Rapor şubat devresi içtimaında 
şehir meclisine arzedilecektir. 

Terkin edilen rüsum 

Tahsilatmdaki müşkülat do
layisile tahakkuktan terkin e
dilen rüsumun listeleri beledi
ye merkez muhasebesi tarafın
dan şubelerden istenmi.tir. 

Vefat edenlerin fişleri 
Vefat vukuunda dolduru

lan fişlerde ölen kimsenin mes
leğinin ve hali medeniainin
de tasrihi kaymakamlıklara ta
mim edilmiştir. 

Hamit B. yarın geliyor 

Belediye reis muavini Ha
mit B. yarın Ankaradan avdet 
edecektir. Hamit B. Ankarada 
bulunduğu müddet". zarfında 
belediye memurlarının tekaüt
lüğü meselesi ile meşglil ol
muştur. Buna dair olan kanun 
layihası bir iki güne kadar B. 
M. Meclisinde müzakere edile
cektir. 

Kaçak etler 

Belediye kaçak etlerin lstan
bul hudutlarından sokulmama
sını kaymakamlıklara ta
mim etmitti. Yapılan bir teftit 
neticesinde Beyazılta Cümhuri 
yet caddesinde bir kasap dük
kanında kaçak manda eti, Kos
kada bir lokantada kesilmiş 
bir bütün koyun görülmüt ve 
müsadere edilmi,tir. Ayrıca za 
bıt varakası tutulmuştur. 

Mezarlıklar müdürlüğ_!i 
Bu açıktan •-1'\ıaada iktısadi 

buhran da şirk"e:lin vaziyetini 
müşkülleıtirmiştir. Bu cümle
den olarak salış azaltnı§, varİ· 
dat tenakus etmittir. Bu vazi
yet karşısında tirkete karşı o
lan taahhüdatını ifa edemiye
cek bir hale ırelmittir. Bunun 
üzerine şirket umum müdürü 
M. Mete Ankaraya giderek Ta· 
ziyeti Maliye vekaletine izah 
etmit ve yapılan tetkikat netice 
sinde tirketlerin tasfiyesine ka 

Bir hafta evvel belediye iktı
sat müdürlüğüne nakledilen Sü 
leyman Bey gene eski vazifesi 

rar verilmiftir. Şirket şimdiye olan mezarlıklar müdürlüğüne 
kadar üç fabrika tesis etmiştir. tayin edilmitlir. Münhal kalan 
Bunlar da Silihtarağada bulu- iktısat müdürlüğüne kimin ta. 
nan rovelver fiteği ve av mü- ' Y?1 ~dileceği henüt: malum de
himmatı fabrikalarile Küçük tıldır • 

~~~~~~~~ 

Müddeiumumi muavinlerinden 
Muhlis Bey Adliye istatistik müdür
lüğiine tayin edilmiı ve keyfiyet 
dün kendisine tebliğ olunmuıtur. 

Y ozgattaki barut ve mevaddı Taksim 
infilikiye fabrikasıdır. Bu fab
rikaların her biri son sistem me. 
kinelerle mücehhezdir. 

Poliste 

Dün gene iki-feci oto
mobil kazası oldu· ....... ' 

İki kişi ağır yaralıdır. Bir eczane
nin de camları parçalandı 

Faciası 

Tahkikat dördüncü 

müstantiklikte •• 

Taksimdeki otomobil kazasmı ya
pan ıoför Cemal tevkifaneye sevb
dilmit. tahkikot ta dördüncü müstan 
tildiie tevcli olurunuıtur. 

Kaymakamlar dün 

toplandılar 
Bütün kaza kaymakamları dün 

saat 16 te Eminönü kaymakaml.ıl< 
dairesinde toplanarak, mütterelr: va
zifeler etrafmda görüımüılerclir. Bu 
içtimada kaçak etlerin lstanbul hu
dutlanndan içeri sokulmaması için 
alma~k tedbirler de görütülmüıtür. 

RUsumatta 

Parası verilen 
Eşya 

Kontenjana tabi 

olmadan 

çıkarılacak mı? 
İktısat vekaleti tahdit karar

namesinin tatbikmdan evvel be 
delleri tediye edilmiş olan ve 
limanlarımıza gelen "!Yanın 
kontenjana tabi tutulmadan 
gümrüklerden geçmesi esasını 
tetkik etmektedir. 

Bir haftalık . 
Çay kalmış! 

- -·-- -
Çaycılar Ticaret oda

sına 

müracaat 

da 

ettiler •• 

1932 tik üç aylık kontenia· 
nında çay idhalitı karşılığı bu• 
lunmadığı için, çay tacirleri An 
karaya bir heyet göndermişler 
ve üç aylık kontenjana çayın da 
idhali için teşebbüsatta bulun· 
muşlardır. 

Bu teşebbüslerin müsbet ne· 
ticesi henüz alınamadığından, 
çaycılar kontenjana çayın ko
nulması için yeniden teşebbü
sata girişmişlerdir. Dün çay 
tüccarlarından bir kısmı Tica
ret odasına müracaatla ellerin. 
deki stokun bitmek üzere oldu. 
ğunu ,ancak bir haftaya kadar 
daha piyasada çay bulunabile. 
ceğini söylemişlerdir. Çaycılar 
resmen de Odaya müracaat ede 
rek bu hususta tavassutunu is 
temi9lerdir. 

1 
Küçük Haberler 

" Sarıyer kaymakamı Hüdai 
Beyin bir erkek çocuğu dünya· 
ya gelmiştir .. Nevzadm uzun ö 
mürlü olmasını temenni ederiz. 

"' Hililiahmer cemiyeti Ka<lı 
köy şubesi 20 kanunusani çaı-
şamba günü akşamı cemiyet 
menfaatine Süreyya tiyatrosun 
da bir müsamere verecektir. 
•Kadıköy Fıkaraperver ce. 

miyeti heyeti idaresi evvelki al: 
şam içtima ederek, Kadıköyüıı 
de sakin 100 fakir aileye ki.nu· 
nusani İptidasında kömür tev
ziatına karar vermistir. Eshabı 
hayır tarafından teberrü edil
miş olan iki koyun da kesilerek 
fakirlere tevzi edilecektir." 

"" Srhbiye müdiriyeti müb:ı. 
yaa komisyonu dün müdür Ali 
Rıza Beyin riyasetinde toplan
ıwş ve hastahanelere ait ilaç 
Ye e4yanm mübayaasile m04gul 
olmuıtur. 

"' Güzel San' atlar birliği re
sim tubesinin senelik kongresi 
ekseriyet olmadığından dün ak 
dedilememiıtir. Kongre gele
cek salı günü saat 16 da topla-· 
nacaktır. 

"" lktısat vekaleti müessesa·· 
tı ziraiye müdürü Hamdi Bey, 
tetkikat için şehrimize gelmi•· 
tlr. 

Dün gene iki miihim otomobil 
kazası oldu ve bir genç ağır surette 
yaralandıiı gibi, bir ihtiyarın da diş
leri kınldı, bir eczanenin de camları 
ümilen parçalandı. Bu kazalar fÖyle 
olmuıtur: 

Bu iddiaya nazaran, Melibat H. 
ın evine, gece geç vakit, biri kadm 
ve ikisi erkek olmak üzere 3 kiti 
gelmiı ve evin kapısmı lnırcalamıı
lar, fakat bir şeye muvaffak olama
yarak kaçmıılardrr. 

izzet Kamil B. dün defnedildi 

Hususi plikalı 344 numaralı oto
mobil, Harbiyeden seçerken, Niıan
taımda Berber sokağında oturan 25 
yaılarında Mehmet ef. isminde biri
ne çarpmış ve ada"'!cağızı vücudü
nun muhtelif yerlerınden tehlikeli 
surette yaralamııtır. 

Ağır yat"alı olan Mehmet el. bera
yı tedavi hastaneye kaldırılmış, oto
mobil ıoförü de yakalanarak hakkın· 
da tahkikata başlanmıftır. 

Diğer vak'a da Aksarayda olmuf
tur. 

Şoför Nazım, 2272 numaralı oto
mobili ile Aksarydan geçerken Seyit 
aia isminde bir ihtiyann arabasına 
çarpmış ve parçalamıtbr. Bu sade
me neticesinde Seyit aia yere yuvar 
!anarak yaralanmıı Ve ÜÇ difi de la
rılmııtır. 

Parçalanan arabanın fırlayan te
kerlekleri Etem Pertev eczanesinin 
mostra camlarına is.bet ebni, ve 
camları kımuıtır. 

Vak'a mahalline gelen polis me
murları Seyit ağayı tedavi altına al
mıılar, toför Nuımı da yakalayarak 
karakola ıötürmüılerdir. 

Nazım hakkında tanzim olunan 
tahkikat evrakı adliyeye verilecek
tir. 

Esrarlı bir vak'a 
Ü•küdarda Sultan tepesinde otu

ran Melahat H. zabıtaya müracaatla 
bir iddiada bulunmuıtur: 

Melahat H. bu hadiseden korka
rak, hamile bulunduğu çocuğunu 
düıürmüttür. 

Polis, vak'a hakkında tahkikat 
yapmz.ktadır. 

Camları indirmişler 
Kasımpaşada oturan Sünbül ve 

Ester isimlerinde iki musevi kadını, 
komşuları madam Handi'nin camları 
ru taılayarak lormışlardır. 

Bu sırada tatlardan biri odada 
bulunan bir çocuğa isabet ederek 
yaralamıştır. Polisçe tabkikat yapıl
maktadır. 

Feci bir kaza!. 

Betiktafta bir kereste fabrikasın
da iılemekte olan motörden fırlayaa 
kayış, ameleden Melkon'a isabet e
derek ağır bir surette yaralarunaaı
na sebep olmuıtur. 

Melkon, Amerikan hastanesine 
kaldırılmıştir. Hayatı tehlikededir. 
Kazanın şekli vukuu etraflıca telıkik 
edilmektedir. 

Sokakta ölüm 

Tramvay ıirketi amelesioden 50 
yaşlarında Rıza el. dün Eıninönün
ılen geçerken ansızın dütmüı ve öl
miiıtür. 

Ceset zabıta ve Belediye doktor
ları tarafından muayene altı"" alın
mıttır. 

Evvelki gün vefat ettiğini tees· 
sürle haber verdiiimiz tehir meclisi 
azasmdan Dr. izzet Kimli Beyin 
cenazesi dü• merasimle kaldınlmıı
tır. 

Merasimde vali ve Belediye reisi 
Muhiddin B., Belediye erkanı, ~ehir 
mecliıi azası ve sair bir çok zevat 
hazır bulunmuftur. Cenaze merhu
mun Divanyolundaki hanesinden kal 
dınlmış, hususi vapurla Kadıköyüne 
ııeçirilmif ve Sahrayı Cedit kabrista
nına dı:fnedilmiıtir. 

Kemal Ôm•,. Beyin c•naze!: 
Ayvalıkta vefat eden BeloıliY'" 

mezarlıklar müdürü Kemal Ömer 
Beyin cenazesi bu sabah saat 9 da 
Selamet vapuru ile limanlmiza geti 
rilecektir. 

Cenaze Dr. Besim Ömer Pı. ru:.ı 
Cıialoğlundaki evinden kaldınldrk
ta.n sonra nAmazı öğle vakti Bcy<i· 
zıt cami•inde kılınacak ve Merku. 
efendiye defnedilecektir. Cenaze S,.. 
lediye tarafındım merasimle k~ldınl ı 
caktır. Merkez efendide mezar iaşı 
ettirilmiıtir. 
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Spor 

Bu cuma 
Günkü maçlar 

iST AN BUL, 29 (A.A.) -
İstanbul Futbol heyetinden: 

1-12-932 tarihinde Taksim 
stadyomunda icra edilecek lik 
ve şilt maçları: 

Hilil - Kasımpaşa Oik) saat 

• 
INEMAL 

Bu akşam 

ABONE ÜCRETLER} 
G Türlıiye için Hariç için 

3 aylıit 400 kunaı 800 iN""! 

Tarafeyn gelmiş, çalgı başla 
mış. Çeri başı filvaki yerin
den fırlamak istemişse de bağ
lı olduğu kazık bırakmamıt••• 
Bir müddet böyle devam ettik
ten sonra galiba çalman hava 
pek ahenkli bir ,ey imiş ki; tek 
rar zorladığı zaman kazık yerin 
den çıkmış ve çeri başı da ken
disine iple bağ 1ı olan kazığı et
rafa savura savura oynamağa 
baılamış, bu sırada da etraftaki 
!eri korumak için : 

Hududumuzdan uzak yaşamaya 
mahkum edilen insanlar 

nasıl serbest kalabiliyorlar? 

10 hakem Adnan B. \ 
Eyüp - Altınordu (Lik) 11, 

RA 
~eviınli ANNY o D Anıfl 

en orijinal, en ıen ve en tuhaf temsili 
• .. 750 ,, 1400 .. 

12 " 1400 " 2700 " 

Gelen evralc geri verilmez 
Müddeti geçen H•halar 10 kunıt 

1 ur. Gazete ve matbaaya ait ifkr 
için müdiritete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanlarm mes'uliyetini 
kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Yeşilköy ask<!ri rasat merke

zinden verilen malümata naza .. 
ran bugün hava bulutlu ve yağ
murlu olacak, rü~gar batıdan 

esecekt1t. Dün tazyiki nesimi 
759 milim~tre hararet azami 12 
asgari 10 santiğrat olarak kayd
edilmiytir. 

"Amanın olan oldu bize! 
Dokuıımum kazık size!,, 
Diye ba~ırmıf .. 
Ben hayatta ahenge uymak 

için böyle kazığı koparanlara 
raatgeldim ..• 

Şoför olmak için .. 
Dünkü Akşam'da çok haklı 

bir şey okudum. Bizde şoför ol 
mak İsteyenlerde yalnız direksi 

j yon kullanabilmek hasletinden 
I başka hiç bir şey arandığı yok!. 
, Böyle olunca da her gün bir ka 
1 za ile lstanbullulann kanı dö
l külüyor ve canları yanıyor .. 

Poliste çalışan bir arkada-
şım bana bu hususta nazan dik 

1 
kati celbetmesi lazım gelen 
bir hadiseden bahsetti. 

Mardin_, cenup hududunun 
ortnaında ve hattın üzerinde 
gibi bir şehrimizdir. Burau 
cenup tireninin sonun'da iskele 
dir. Diyanbekir'in, Liı::e'nin, 
Çapakçur'un, Bitlis'in ticareti 
buradan geçer, 

Kaçakçılar, onun için Mar
din'in kar,ısmı sımsıkı tutmuş 
)ardır. Bugün normal ticaret 
için Mardin kapanmıştır. Yal
nız buradan kaçak girer, den
se mübalağa edilmiş olunmaz. 

Kaçak girmez; kaçak alma 
yı vatan hiyaneti saymıyanlar 
tarafından, yukan çekilir. 

!'-~~~~~~I 

(fm:~E~ 

Onun için bu çölde ermeni 
kolonileri çabuk büyümüştür. 

Bir gün Londra polisi bizim Derbeaiye'nin karşısında Ka
polis müdiriyetine bir mektup raman 50 köylü bir kaçak şu
yazarak tarihten altı sene mi, besi ve Amuda 70 evli bir ka
sekiz sene mi evvel Pangaltı- çakçı yuvası olmuştur. Bunla
da bilmem hangi sokağın, han- rı Derbesiye istasyonundan ba 
gi numarasında otunnu• olan ğırsan i,itilecek kadar yakın-Beni bağlayın 

Arasıra önünden geçtiğimiz filan zat Londrada şoförlük dır. 
ıramofoncu dükkanlannda ber yapmak için vesika istediğin- Asıl ermeni tekasiifü bura
zaman hoıa giden şarkılar din· den Türkiyedeki ikameti esna- !arın altındadır. Asfiya 15 ev 
temeyiz... . İnim inim inleyen smda zabıtaca ahvali nasıl ta- li, Hamitli 40 evli, Burak 80 
hasta nağmeler, alafranga kılı- nrnmıştır ve ne çeşit adamdır evli bir ermeni yurdudur. 
ğa bürünmüş türkçe şarkılar, bildirilmesini rica etmiş ... Bura Bu kalabalığın altında Sa
zırıl zırıl zırlayan ince seıli par dan da bildiklerini yazmışlar... ğır pazar İane ile kurulmuş, 
çalar musikiden beklenen bedii Bakınız herifler bir soförün müzaheret gönnüş bir ermeni 
zevki her zaman verebilen fey- nerelerini araştınyolar; buna merkezidir. Bugün 35 evi bul-
ler değildir.. Fakat bazan da mukabil biz ne yapıyoruz!.. mu§tur, yanında bir de 40 evli 
hota giden havalara tesadüf e- yurt gene İane ile meydana çık 

Tetkik edersek otomobil ka-
diliyor. Bu havaların içinde bel zasından ölenler, sari hastalık- mıştır · 
ki çocuklug' umuzdan beri dinle· T ellifaria'te de ermeni evi 

lar kurbanlanna yaklaşmakta- · b l 

cinsinden Mahail ve Şeyh Be 
kir buranın maruf kaçakçıları 
dır. Bunlar, Midyat üzerinden 
Savur'u, Silvan'ı, Sasun'u, Di
yarıbekir'i, Bitlis,i, Muş,u so
yarlar. 

Anditıer 

35 hakem Hamdi B. ~ 
Beşiktaş - Beylerbeyi gençler \ 

(Şilt) 13,10 hakem Emin B. 
Süleymaniye - Beykoz (.Silt) , 

saat 14,45 hakem Refik B. 

Doğum 

ANNY ........ ŞOF .. 
En 

filmini gidip görünüz. 

milşkülpesentleri bile eglendirecek 
bir filimdir. 

Kamışlı ile Cizre arası da 

l•tanbul Milli sanayi birliği mu· ı 
hasebecisi Mücteha Salahaddin Be
yi bir oğlu dünyaya ~elmiştir. Ah- 1 
met Yüksel i~mini olan yavruya u- f 

zun ömü .. ler temenni ederiz. !"••••---------------------ııl kaçak sokulan geniş bi;· mınta S 
kadır. Bu iki merkez arasında M il" BU TER K E AT ON (MAL EK ) 
Kururülbeyt'tc altmış evlik A- ua ımlcrİn teşekkürü tarafından temsil edilen 
suri ve 8 evlik bir ermeni yur- Kuleli ve Çengelköy askeri Z O R N İ K A H 
dudur. liseleri ile Kandilli kız mektebi filminde 2 saatlik kahkaha, 2 saatlik meftuniyet 2 saatlik şenlik 

il. 1 · · F b h Kooerlerinizi unutturacak yeğine filmdir. Bundan sonra en mühim mua ım erının ener a çe, Kı 
1 k .. Yarın akşamdan itibaren fevkalade bir suvare olar•k 

merkezler, Cizre'mizin karşısı ::ı topra ve Hasköy ile Uskü-
na dikilmiştir. Bu merkezler darda ikamet edenleri sabahla- A S R 1 S İ N E M A D A 

k 1 · k 1 Perde aralarında zengin varyete numaraları. 
Andiver, Dirikhamo, Mustafa- rı me tep erme ve a şamları . --••••••••••••••••••••••••• 
viye ve Demirkapıdır. mekteplerinden semtlerine geti · 

Andiver'i iki sene evvel ce· ~P. göt~rır.ek için otobüs ser- ' 
• ·· d 1 b' k ·· ı · k vısı tesıs eden Kadıköy halk nup a uç am ı ır oy o ara b·· . . .. .. . 

bırakmıştık. Bugün Süryani ı o~o us şırketı mudur_lenn~ mez 
kaçakçılarının 80 evli bir köyü kur mektepler muallımlerı tara 
olmuştur. Kaçakçı pı:zan yüz fından teşekkür edilmektedir. 
dükkanı bulmu~tur. Cizre'den -
kaçan bir takım maceraperest- Ltanbul 8 ind icra M<murluğun-
ler, ailesinin yarısı yukarıda dan· Bir borçtan dolayi mahcuz ve ı 
Hazak'ta, şurada burada hıra- ııaraya çevrilmesi mukarrer yazıha 
kıp, kaçak ticaı-etine gayretle ne halı ve yazr makinesi ve kanepe 
sarılanlar, Andivar'ın içinde- takımr ve saire 4-1-932 tarihine mü 1 
d. sadif pazartesi günü saat 9 dan 10 
ır. 

Dirikhamo da Süryani ka- na kadar Taksimde Senihi Beyin 
çakçılarma 30 evli bir tahassün Milli Garajında açık artırma sure- \ 
gab olmuştur. Mustafaviye tile satılacağı ilin olunur. 1 
Asuri cinsinden sekiz kaçakçı
nın, Demirkapı ise yinni ka
çakçı ermeninin yuvası olmuş
tur. 

Sultanahmet Beşinci sulh hukuk 
halcimliğinden: Büyükçar~ı cıvarm j 

---MAJİK 
D 1 S 1 

SİNEMASI ___ ll.i 
KÖPEK 

Janie Marese - Michel Simon 
PAR!S"TE COLOSSE sinemasında 9 haftadanberi gösterile.,_ 

bu büyük Fransızça saheseri muhakkak görmelisiniz 

Artistik 
Sineması müdiriyeti 

Halkın en ziyade &evdigi 
2 artist olan 

Marie Glory ve 
Albert Preiean 

tarafından temsil edilen 

SEVDA 
MACERA LA Al 

BUGÜN AKŞAM 
Saat 21.30 da hl•nbul Belrdigui 

/ M A Y A ~dıirTıyııtrosu 

I ~ az~~tillon 1 111111111111111 

1 11111111 

111111111 

Tercü~ E.: 
Bedrettin 

Yakında: 

İŞ ADAMI 

~·-dig'imiz için hislerimize uygun yirmiyı u muştur. 
dırlar. 

gelen oynak havalar da var.. Hasice buranın merkezidir. Andiver; Dirik üzerinden 
Geçen gün gene böyle bir dük- FELEK Çeteler, ·burada techiz ve iktı- Şirnak'ı, Bervari'yi, Siirt\ Va 

da İmameti handa mükim ve çarşı- güzel filmİlli scyr<:tmek ve i'it
da ayakta kuyumculukla meşgul i- mek istey~ temaşakaranın arttı
ken 4-8-931 tarihinde vefat eden ve ~ım Jörmekte olduğun.dan her 
tereusine mahl«rnemizçe vazıyet 31nıf balkı memnun eden bu fil
eclilmiş bulunan Mığmlıç efeadi- nin geç kalanlar tarafından gö
nin mirascısı bulunup bulunmadı- ! rülebilme<ıi için bir kaç gün daha 
ğt tahakkuk edemediğinden işbu • ;österilmesini karar vermiştir. 

tereke üzerinde hak iddia eden mi- I İlaveten: RAPSODİE HON
rascılarm sıfatlarım beyan etmek GROİSE ve MİCKEY MOUSE 
üzere ilan tarihi olan 30-12-931 dan I;..••••--------= 

Üsküdar Hale Sinemasında 
KARA SOYT ARİ 

Mümessili: Hıırri Pil.İlaveten: kanın önünden geçerken pek sadi darbeler burada tertip edi nı, soyar. Bu ~uretle cenup'ta 
hürmet ettiğim bir zata rastgel Doktor Kadri Raşit lir. Haıice bugün 150 ermeni Trabulus'tan Clhe'ye kadar o-
dim. Aksi istikametlere gitmek Pa•a evini besler. lan mınlakada ;da 2327 evde 

y 4 ,,. ~ 

te olduğumuz için görüşürken &eyahattcn avdet etmi~ ve muaye• 9308 kaçakçı e~eni yaşar. Bu 
d k 1• ld' B t b Karamani'de kaçak pazarı 1 • • • urma azım ge ı. u za a- nehanesini Cagaloğlunda Halk Fır- nun a cenup ta ermenı yıgı-

"'h' b' led b h 150 dükkanı bulmuıtur. Amu- 82 400 bul K k na mu ımce ır mese en a kasr karıısmda Şamli apartımamrna nı, , ü ur. aça çı 
sediyor, ben de alaka ile dinli- nakletmiştir. da' da da 150 dtikkan var; Di- Asuri nüfusu 68 evde 272, ka 
yordum. Tam bu sırada önünde yarıbekir piyasasını tamamen çakçı, Süryani nüfusu 270 evde 
bulunduğumuz dükkanda pek değilse de, Mardin pazannı bu 1080 kadardır. ' 
ho~uma giden bir oyun havası Katibe aranıyor ra kaçakçıları tam tutmuştur. H K 1 1 ~ asice ve amıt ı ya nız 
çalınmaya başladı ... Biraz ken-ı F d T Kamışlı kaçak ticaretı' ile cebı' dolan iki 
di b d h 

ransızça an ückçeye ve 1 mi tuttum, ir az a a tut- 1 • Nusaybin hudut üzerinde merkez değildir. Cenup asayi-
t b ktı ... , d Türkçeden Fransızçaya ter· İ um. a m Kı, ayanamayıp - - Türk kasabasıdır. ki üç sene şini eşkiyalıkla, çetecilikle, 
oynamağa başlayacağım, he· ı cıimeye muktedir bir Türk evvel onun kar§ısında çölün bozmak istiyen hainlerin te
men veda edip ayrıldım ve ken Hanımına ihtiyacıtnıl". var- ortasında birkaç evli bir çiftlik cemmü yerleridir. Kaçakçılığı 
dimi bir kepazelikten zor kur- dır. Bir ticaretanenin muha- 1 halinde bir Kamı~lı vardı. Bu siyasi suikastlara alet etmek is 
tardınl. bere servisintle bulunmuş ol- gün Kamışlı; ' kaçakçılık ile tiyen ermeni Ufakları, taşnak 

Ben buna benzer bir fıkra bi dört yüz mağazalı, 350 evli bir hizmetkarları, Halep'le, Şam'. 
lirim: ması şayanı tercihtir. Talip- kasaba halini almıştır. Yuka- la, Berut'la bu iki merkez ara. 

Vaktile Çingeneler arasında le'.!n idare müdüriyetimi?.e rıdan kaçan katiller, takiler, sında mekik dokurlar. Bunlar 
bir oyun, çengi ve kavga yüzün :nuracaatı. hırsızlar, sefiller, mücrimler; hain Haço, hain Dirikli 1lyas, 
den ihtilaf çıkmış, it çeri başıya llı•••••••••••ıml Halep'ten, Mz.rdin'den, Diyarı- hain Akit ve Resul, Seyit, 
aksetmiş ... Ve çeri bası da me. TEŞEKKÜR 1 be:kir'den kopan her nevi insan l han, Değeri reisleri .Kador ve 
seleyi hakkaniyetle h-;.lledebil- . lar, bugün adı Süryani, Asuri Sait, Diyarıbekirli Cemilpaşa 
mek için vak'a çıkan eğlentinill, Valıdemın. dokuz yaşım.danbt!ri ve envai türlü ırka mensubun , oğulları Ekrem, Kadri, ve 
lıendi huzurunda tekrarını iate- bana ~em analık, hem baha.hk ecl n diye damgalanaıılar, eı·mcni j Mdımet, Kanutlı'c!a Nakıi şey 
mi~ ... Lakin zurna, çiftenare ve bu _mubarck kad~ın. c~ı gay~u- komitecilerinin büyük bir guru 1 hi Ahmet ve Şeyh Beıirdir. 
davul çalınırken kendisinin da- betınden mutcvcllıt teessurlere ış- punu burada toplandı. Bunlar Fransa ile aramızda 
yanamayıp oynamağa batlaya- tira.k ve.~rhumeyi medfenine ka- Bugün Kamışlı'da eczacı, ki ı>rotokollara tevfikan bizim 
cağını pek iyi bildiği için, dava d~r teşyı hrtfı:nda bulunan 7.evata Samoel, Hasip Şehirderyan, hududumuzdan 50 kilometre 
yı rüyet edeceği çadırda kendi- şukran ve m!nnettarlıgımm arz ve mahut Matosyan şirket;nin a- uzakta yaşamağa tabi insan
ni yere mıhlattığı bir kazığa tak~im!n'.' .muhterem gazetcni.zin j janı, Agop Sahayan, Zohrap !erken, bilinmez, nede!' hudu
baglatmı, .. Ti ki çalgı başlayın delaletinı rıca ederun efe!ldım. ı Darayan, Vahan, Antuvan, ve dun hemen üzerindekı köyle
ca ortaya atlayıp göbek çalkala Avukat Necati 1-ardeşi Halil Süryanii kadim re kadar sokulmaktan menedi-

itibaren üç ay zarfında mahkeme
mize müracaatları kanunu medeni-
nin 534 üncü maddesi 
illin olunur. 

müt:ibince 

Gebze Aaliye Mahkemesi Sulh 
Hukuk dai~sinden: Yarımcada ve
ut eden ve terekesi tasfiye edil
mekte bulunan Şahin oğlu Mehmet 
Ali efendiye ait kalb= kariyc
sİ'llde kain gazle müteharrik maa 
ebniye hirbap değirmenin ilk artır
mada hlnbir lirada talibi zuhur et
miş olduğundan fazlasile talip o
lanların yüzde on pey akçeleri.le 
birlikte ikinci artırma günü olarak 
tespit edilen 19-1-932 tarihine mü
sadif <alı günü saat ondan on iki
ye kadar.;nahkemeye müracılatlprı 

ilan olunur; 

-·····---.. -·-······-···---··-·-··· 
lemezler. Protokollara, imza
lara, vaitlere rağmen, elini ko
lunu sallıyarak bu laubaliya
nc gezişlere herkes şaşar, sır
rına ak.I erdiremez. 

Naşit HAKKI 

Milliyet'in Edebi Romanı: 123 

AŞIDÖNÜ 
lbralıim NECMi 

Bu gölge siliııir, silinmez, 
Muhteşem Nihat Hanımın sü
varesi, orada Nebahatm kur
banlık bir k-oyun mazlumluğile 
kendisine gösterdiği samimi iti 
mat, birlikte otomobille dö
nu•, otomobilde geçen o unu
tulmaz sözler, genç kızuı vü
cudüne yayılan ince se.da ra
'esi, ertesi gün için verilen rao 
devu teressüm ediyordu. O 
mes'ut dakikalar nasıl uçup git 
mişti. 

Ahmet Nebilin kafasının 
içinde mütemı.diyen bu sahne
ler, inatçı bir devamla, kovul. 
mak istenildikçe musirrane bir 
savletle tekrar gelerek, yaşıyor 
clu. Delikanlı, bütün sayretle
rine rağmen, bu korkunç ha
yalleri beyninin içinden uzak
latbramıyordu. 

turması imkanı kalmamış oldu 
ğunu neden bildim? Hem bil
sem bile, öyle olsa bile, vur
mağa, öldüı·meğe ne hakkım 
vardı ? 

Fakat bu muhakem·~ silsile 
si bile zihninde uzun müddet 
yer tutamazdı: Hemen gene 
o manzaralar, korkunç bir inat 
la gözünün önünden akmağa 
batlaı-dı. Bu ısrar, bu ayni 
livhanın mütemadi tekerrürü, 
onda artık bir itiyat haline gir 
mişti. 

Mevkufiyetinin ertesi günü tanliki, doktoru, zabıtkitibini 
kendisini gönneğe gelenler, gardiyanı, son birkaç günde 
doktordan başka kimseyi göre de levkifhanedeki diğer maz
memişlerdi. Doktor, bostanın 1 nunlan görerek dünyada hala 
hali görüşmeğe müsait olma- İnsan yaşadığını anlıyordu. 
dığını söyliyerek bütün ziya- Gardiyanın daveti üzerine 
retleri yasak etmişti. Hastane Ahmet Nebil gene istintak dai 
de kaldığı müddetçe bu, böyle resine götürüleceğini zannet
devam etti. Tekrar tevkifhane mişti. Fakat Rumeli muhaciri 
ye nakledildiği zaman müstan olan gardiyan - kıaa boylu 
tik adli sebeplerle, doktor da çopur yüzlü, çiçek bozuğu bir 
11hhi sebeplerle ihtilattan adam - onu bu defa başka ta· 
memnuiyetin bir müddet daha rafa doğru götürdü: 

Bu film, sinemadan çıkar
ken Muhteşem Nihat takımı
nın rast geli~ile birden bire ka 
rarıyordu. 

Tokatlıyandaki çay, o esna 
da söylenen sözler, Ahmet Ne 
bilin heyecanları, dönerken yap 
lığı itiraflar, acı ve ümitsiz dö
nüş, sonra Şckufe bacının mat 
baaya gelişi, nihayet o gece, 
o saatlerce ara,tırmalar, kova· 
lamalarla geçen, nihayet Mak 
sim barda silah seslerile biten 
o korkunç gece .. 

Bir lihza zihninde dütünme 
kuvveti hissettiği vakit kendi 
kendine soruyordu: 

- Niçin vurdum? 
Kendi kendini muhakeme 

e<liyor, mahkiim ediyordu: 
- Kız benim daha nişan-

lını bile değildi. Serbest bir 
insandı. O beni terketmedi. 
Ben ona ·ebediyyen veda ettim. 
O da ümidini kesip kısmetini 
başka tarafta aramakta haklıy 
dı. Hem Maksim barda dans 
etmek te bir cinayet değil a ! !. 
Zaten ben bilmiyormıydım ki 
onu bir tuzağa düşürmü~ler
dir? Onu kurlarmağa koş mu 
yormıydım? Mahvolmuş, kur-

Nadiren içinden bir hmç 
doğardı: 

- Onu değil, asıl ötekileri, 
öteki mel'unlan gebertmeliy
dim. Yalnız bir tanesi, bir teki 
geberebildi. Fakat Muhteıem 
Nihatı, Mebruk~iıl'umanı da 
boğmalıydım. 

Diye diılerini sıkardı. 
Lakin bu da çok sürmezdi. 

Gene o hayaller zihnini kap
lar, her şeyi unuttururdu. O, 
sanki bir haz duyuyormuş gi
bi, kendini bu acı hayallere 
bırakıyor, için için bu sabit gö 
rütlerin önünde eridiğini, bit
tiğini hissettikçe, kendi ken· 
dinden öldürdüğü sevgilisinin 
intikamını al•vormuş gibi olu 
yordu. 

devamını münasip görmüşler- - Nereye gidiyoruz? 
di. - Müdür Beyin odasına .. 

ilk isticvaplardan sonra Sana misafirler gelmiş, be! 
müstantik bu memnuiyet için Misafirler .. Kim olabilirdi 
adli biç bir sebep kalmadığını acaba? Daimi bir dalgınlık i
gördü: Maznun hiç bir kaça· çinde geçen haftalar, kafasını 
mak yolu aramadan, her öyle durdurmuştu ki paslan
şeyi tamamile söylüyordu. Fa- ınış bir kilit gibi hic bir anah 
kat doktor, tıbben bu ilk ifade tar içinde dönmüyordu. Şimdi 
nin bile hükümsüz sayılması de misafir olarak kim gelebile 
lizrm geleceğini, hastalığın 1 ceğini düşünüyordu. 
büsbütün zail olmadığını ihti · Kim olabilirdi, yarabbi, Ah 
liittan memruiyetin devamı el met Nebili bu halinde, bu ar
zem olduğunu iddiada devam tık her şeyden ümidini kesmiş, 
ediyordu. bitkin ve bezgin höc•·e haya-

.Ziyaretçiler, bir türlü genci tında kimı hatırlar, kim görme 
görememişlerdi. O, yalnız ken ğe gelirdi? Bu mücrimi, bu 
disine gelen yiyecek, içecek, caniyi, bu dünyanın en güzel, 
elbi~e ve saire gibi hediyelerle 

1 

en temiz, en yüksek kızına 
diinya yüzünde henüz unutul- kıymış katili kim arar, kim so
madığını hissediycrdu. Müs- rardı? 

Üsküdar Asliye hukuk hiikimli
ğindan: Üsküdar Abacı dede ma
haJJesinde 18 No. Ju hanede Feyzul
lah ef. tarafından karısı ayni ma
hal,lede S No. ıu hanede Fatma Şa
hinde H. aleyhine ikame olunan 
bo~anma davasına müteaU.ik mü
maileyhaya gönderilen istida sure
ti ikametgihı meçhul olduğu şer

hile bila tebliğ iade <>dildiği görül
mekle mümaileyhanın olbaptaki is
tida suretine yirmi gün zarfında 

cevap vermek ve tayin olunan 16-

12-932 tarihine müsadif salr günü 
,;aat 10.30 da mahkemede ispatı vü
cut etmek Üzre il3.nnamelcr tanzi
mine karar verilmiş ve olbaptaki 
.dava arzuhali "" davetiye varakası 

mahkeme divanhanesine talik edil
miş oldugu11dan keyfiyet ilal1 olu-
nur. 

ZAYİ - 1128 sicil numerolu ara
bacı ehliyetnamemi zayettim. Y~
n"sini ~lacağımdan eskisinin hU'{
mii yoktur. Bomonti deposunda a~ 
tabacı Süleyman. 

YAGMACI JAK 

Yunan Milli Üpera Heyeti 
Fransız Tiyatrosunda 

Bu ak~ saat 21,30 te Verdiıun 
en büyük operası 

TROVATORE 
Yarınki perşembe günü matine 

saat 17 de 
Madam Butterfly 

Önümüıxleki cumartesi giıniı saat 
17 de matine olarak 

Fransız Tiyatrosunda 
meşhur muganniye 

LlLlA DERNA 
tarafından bir kOll!iL verilc.:cektir. 

Pianoda: Madam Erika Vosko 
tarafından refakat edile<"ektir. 

DEVREDİLECEK iHTiRA 
BERATI 

" Hamız Kiyonos maınin tah~un 
usulü" hakkındaki icat icin Sinai 
Müdiriyeti Umumiyesindcn ıstih

~l .edilmiş olan 29 Kirnunsanı 1925 
tarih ve JI0-3Hi nurn~r~lı ıbt a 
beratı bu kere ferağ veyahut ic ra 
veri ceğindcn mezkUr ihtirayı J)· 

ticar etmek veyahut t>atın alDld.' r 
2usunda b Junan zevatın İstanbul 

BahÇekapı Taş Han No 43-48 de 
mukim vekili H. W. STOK etc.>
diyc müracaatlarr. 

Ayakları makine gibi gardi 1 ziyaretçilerine doğru bir şilnbı 
yanın arkasından giderken, nı bekliyerek durdu. Fakat 
hala bulutlu kafasının içinde beklediklerinin hiç biri tahak
bir lahze bu sualler ayaklandı, kuk etmedi. Ahmet Nebil, 
fakat son düşünce zihnine ge kaytsızca, sanki bu sözler baş
lir gelmez o sualler de silin- ka birine söyleniyormuş, ya
di. Şimdi gene o bitmez tü- hut hiç söylenmemiş gibi, oldu 
kenınez sinemanın mecburi le ğu yerde, dalgın, sessiz. du-
mafası başlamııtı. ruyordu. 

Gardiyan, bir kapı açtı; Oradakilerin sırtlarından 
delikanlıya İçeriye girmesini i- bir raşe geçti. Birbirlerine 
şaret etti. korkuyle baktılar: Eyvah! Aca 

Ahmet Nebil, adeta kayt- ba delikanlı büsbütün şuurdan 
sız bir tavırla kapıdan girdi. mahrum mu olmuştu? 
İptida gözüne yalnız bir kala Müdür, bir tebessümle yerin 
balık göründü. Kimseyi ayırt den kalktı, mevkufa doğru yü' 
edemiyordu. Hafifçe başile bir rüdü: 
selam verdi. Sonra, gözleri de - Ziyaretc;ileriniz var, Ah
rinlerde, dalgın, dudağının u- met Nebil Bey. Bakın, avuk;t. 
cunda rast gele bir tebessüm, tmız Fuat Sami Beyefendi •• 
ilerledi. Liltfen müdafaanızı deruhte bu 

Tevkifhane müdürü - yunnuşlar. Sizi tebrik ede. 
Harpte uğradığı bir maluliyet rim: Böyle bi.- nıüdafaa olduk
yüzünden bu vazifeye geçmiş lan sonra İşiniz yüzde doksan 
ince, uzun boylu, nazik bir a- kazanılın1ş demektir. 
dam - yer gösterdi: Uzun bir durgunluk dcvı·c-

- Buyurun, Ahmet Nebil sinden yeni çıkan genç dimağ 
Bey. Maceranızı burada Bey- da bu isim, pek az bir hatıra 
!erden dinledim. Hiç üzülme- uyandırdı: Fuat Sami Bey ... 
yin. insan hali bu.. İnsanın 1 Ha! Şu... Hani Süheylanın 
başından neler geçu·? bo~~nma işile me~gul olan: .•• 

Bu teselliyet sözlerinin ce- Neydi o mesele? 
vabını, yahut mevkufunun ken 
disine o kadaı· alaka gösteıen (Drvamı var) 
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Tarihi Tefrika: 16 

Sabatay Zevi 1 
Sabatay mütemadiyen nüfuz ve 
taraftar kazanmağa çalışıyordu 

iz mirden Mora ya gitti. Orada Yahudiler böyle 
bir Mesihin çıkbğını iıitmiılerdi 

Onun için kat'i zaferden emin- miş bir adam olduğu öğrenilir 
di. Binaenaleyh Hayım ile Şa öğrenilmez Atinadaki yahudi 
lom'un mümkün olan her vaaı cemaati yeni "Mesih,. ile te
laya müracaatla çalıpnalannı mas etmemeli muvafık ırör
tekrar tekrar tenbih etti. müştür. Bu vaziyet ka11ısm· 

Sabatay lzmirden ayrılır· da Sabatay Zeri Atmada daha 
ken fakir ve her türlü vasıta. ziyade kalmıyarak çekilip ırit 
dan mahrum bir adamcaiız ııi meğe mecbur olmuttur. 
bi gitmiyordu. Bilakis zengin Bununla beraber Sabatay 
babası ve kardeıleri onun hal Zevi cesaretini elden bırakını
ve istikbali için her türlü ibti yordu. Böyle oradan oraya ıit 
yaçlarını d~ünerek ona söre mek mec:lıuriyeti karııamda 
bu yolculuğu hazırlamıtlarclı. kalan Sabatay nasıl daimi bir 
Yolculuk esnasında Sabataı hareket halinde ise fikir ve zib 
kendisini ıritgicle daha kuvvet· ninin de daima itlediğini hiase 
li hiHediyor, müstakbel vazi diyordu. 
fesini liyıkile ifa edebilmek Sabatay Zevi zengin bir a-
kuvvetini duyuyordu. damdı. 

Kendi kendine dütünürksı Sahatay Zeyi maksadına vi· 
artık dünyaya hakiki "Me.ih,, aıl olmak için icabında serve-
in gelmiş olduğuna kanaat tin kendine verdiği kuvvetten 
getiriyordu!.. İstifadeyi dütündü. Ne Atinada 

Fakat Sabatay'ın seyahati ne de Yunaniatanın diğer ,ehir 
ve tasavvurları öyle çok iyi dü !erinde daha fazla kalmağa ma 
fünülmüt bir hı.kım planlara hal ve imkan görmediii için 
ve vazıh fikirlere istinat etmek faaliyet sahuı olarak Makidon 
ten uzaktı. Bu seyıı.hat esna- yamn en belli bqlı bir yeri olan 
aında oradan oraya gitmesi de Seliniğe gitmıeği muvafık bul
göıteriyor ki Sabatay kih ile- du. 
ri doiru bir adım atmıt , kah Selinik çok zenırin ve münev 
ric'at etm~tir. Uğradığı bir ver bir Yahudi kütlesine malik 
yerde eğer tasvip ve müsaade 
görmüt ise muvaffakıyetine i- bir şehirdi. Oradaki 22,000 Ya 
nanmıı, aksi takdirde geri çe- hudi -kadın ve çocuklar dahil
kilmi,tir. vardı. Otuz Sinagog ve iki mü 

Bununla beraber Sabatay him mektebi olan bu şehirde 
nıifuz kazanmak ve taraftarla- Y abudilik büyük bir inkitafa 
rını arttırmak için çalıımaktan mazhar olmuıtu. Şark Y alıudili 
hiç yorulmamıştır. Evveli ken ğinin bir çok ııençleri gelerek 
dine yakın olanlardan evvel& bu mektepleTde okurlardı.. Se
bebaaı. sonra kardeıleri ona i- liırikte Yahudilerin pek ileri 
m~n etmiılerdi. Bunu gören gelmit alimleri, Musevi ıeriat 
diger akrabası da yeni "Me- ve hukukunun erbabı toplan
silı., e inanmıtlardı. mı.ıı. lıte Sabatay böyle kala-

lzmirden ayrıldıktan sonra balık, münevver ve ilimleri çok 
Sabatay Moreye geldi. Orada· olan bir muhitte kendine faali
ki yahudiler beklenen "Mesih,, yet sahası bulmaga gidiyordu. 
in kendi olduiunu anlatmak ia Ümidi orada kendisine muha· 
tiyen biradamın zuhurundan ha tap olacak adamlar bulmaktı. 
berdar olmamış değillerdir. Bit Bununla beraber Sabatay timdi 
tabi yeni Mesih orada az alaka ye kadar bir çok tecrübeler ge
uyandırmış oluyordu. Sabatay çirdiği için hayatta birden bire 
da bunu görünce, az memnun her ıeyi ümit etmektense ihti
olmadı. Sabatay'ı ıröımeden yatkir olmaiı muvafık bulu. 
evvel bnun hakkında birçok yordu. Selaniğe giderken fazla 
rivayetler çıkaranlar vardı. Bu ümide kapılmak istemedi. Son 
rivayetlerin efsane halini al- derece ketum davranarak ınak
mıt 'f'e yeni "Mesih,, in tahaı- sadı hakkında kimseye bir ıey 
nı pek ehemmiyetli göateren söylemiyordu. Maamafih Seli· 
birçok ~yler aöylenmeğe bq nikte pek müsait bir muhit bu 
lamıftı. Sabatay bunu öğrenin lacağını ve oradaki ileri gelen 
ce daha çok memnun oldu. cemaat reislerinin kendisini 
Fakat Sabatay burada daha beklenen Mesih olarak kabule
fazla durmağı muvafık sar. deceğine emin bulunuyordu. Se 
medi. Çünkü evveli Moredeki llniie geldiği zaman hahamlar 
yahucli cemaatinin kesafet iti la görüştüğü vakit kendisinin 
barile bir ehemmiyeti yoktu. Mesih olduiu- dair kimseye 
Böyle ehemmiyetsiz bir kütle bir şey .aylemedi. Onlarla ta. 
arasında vakit geçrimekte ı.ir nıtırken kendisini ilim bir a
fayda tasavvur etmiyen Saba- dam, her tarafı gezerek tetki
tay Zevi kendi hakkında böy. kat meraklısı bir zengin diye 
le küçük bir cemaat efradı bu takdim ediyordu. Alim ve zen. 
kadar büyük bir ehemmiyet gin bir adanı .. Bu iki sıfat ona 
besliyorsa kimbilir batka Jflf'· Selinikte büyük bir hüsnü ka
lerdelı:i daha büyük Jahudi ce- bul temin etti. Selinikteki Y &• 
maatleri arasında kendisinin hudi cemaatinin reisleri Sabata 
ne büyük bir alika ile kartıla· yın İzmirde cemaat tarafından 
nacağını hesap ediyordu. linet edilmit bir adam olduğu· 

Sabatay Kudüae ciderek nu pek iyi bilmemekle beraber 
yahudiliğin merkeııinde kendi- S.batay Zeyi isminde genç ve l 
sinin nasıl kartılanacağım dü- lim bir adamınlzmir sinagogun 
tündü. Kudüae gitmek arsu- el. birırün cemaat dua ve niyaz 
•unu tiddetle hiHetmeğe bat· ederken birdenbire kürsüye çıka 
ladı. Lakin bqka bir dlltünce rak cenabı hakkın en büyük na
onu Kudüa seyahatin~ tim· mını hiç salahiyeti olmadığı 
dilik olsun menediyordu. Çin- halde teliffaz ettiiini haber al 
kü yahudiliğin mukaddes -... mamıt değillerdi. Bu adamın 
kezine gidecek olan yeni "Me- böyle bir harekete ne suretle 
aih., keneli dindqlannm hal ve niçin cür'et ettiğini öğren
ve istikbali için pek mühim ka mek merakı vardı. Şimdi Saba
rarlar verm~ 't'e bunları tatbi- taySeliniğe gelince bunu bizzat 
ke geçmit bir adam olmak Ji. bir de kendi ağzından dinlemek 
ıım değil miydi? .• Halbuki Sa merala artıyordu. Bunu öğren
batay'm henüz &yle pek mü- mek merakında olanlara kartı 
him ve kat'i kararlan yoktu. kendisinin beklenen Mesih oldu 
Sabatay Kudüse sitmek husu· ğunu söylemek fınatı bu auret 
4undaki tidcletli arzusuna rağ le kendiliğindesı celmit oluyor 
aıen bu seyahati tehir etti. du. 
Moreye reldikten sonra Yuna. Llkin S.batay böyle bir ihti 
niatan'm birçok ıehirlerini ıe- yatsızlıkta bulunmadı. Bu ibti
zip cörmeği muvafık buldu. yatına sebep her halde yeni gel 
Lakin Sabatay Ze.i'nin Yuna- diği bu tehirde hiç bir taraftan 
'1istandaki faaliyeti hakkında olmaması ve kendisini yapayal
aıalum olan ,eyler pek azdır. nız bulmasıdır. Fakat sorulan 
Bilindiğine göre meseli Atina· suallere karşı bir fey söylemek 
t'a gitti zaman orada kendiaini te icap ediyordu, Onun için Sa 
ilim bir adam sıfatile hüsnü batay manalı ve esrarengiz bir 
kabul etmiılel"dir. Lakin on'!ln tavur takınarak: 
cemaati tarafından tel'in edil- ı 
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Birinci sahifeden geçen yazılar! 
Saraçoğlu !Yeni vekaletlere Meclis yeni veka-

Şü~~~ i~i~a~ı!~ldi taYs~~ı ~~!!h~~.~er let~~a~ı ~~~~.~.~tti j 

kında büyüye.ı ve ar tan takdir ve ainden mezundur, İıtanbulda u da ilrtısat vekaleti isminin ticaret 1 
muı..w..t hiıleri ile kartılaştım. zun müddet posta ve telgraf velriletine veya tiearet, san'atLır ve 

Vaıington'da Reiıicümhur M. b d l b'l h Hoover tarafından kabul edildim .,.. aşmü Ür üğü etmi,, ı l ara madenler vekaletine tahvili haklan-
büyük bir hüsnü kabul ııördüm. hususi t~üalerle i9tigal et- dalci takrirler reclclolumnu,tur. Y• 

M. Hooveı· memleketimizin inki· miştir. Bir seneden beri Türki- ni vekaletlerin ihdaaı münasebetile 
~ ve t~~lü ~ınıla, büyük bir ye idman cemiyetleri ittifakı re yapılacak tqkilata ve bunl
alaka ııoıterdı .. Y.at~~on d.~ ~ı isli ğini ifa etmekte ve fırka gru RWlf ve tahsisatına ait kanun li:ri· 
nazırlarla da goruıtum va cumleaı ta d h . "d I haları kabul edilmi,tir. Bunlara -
nfmdan nezaketle karıılandnn. ' pun a . e!etı 1 &re a:ı.ası bu un- zaran ziraat vekaletinde bir husuıi 

Amerika'nın tarkJndaki Nevyori<, muta ıdı. kalem, hukuk mütavirliği ve at i~· 
Vaşington, Baltimore, Hartfort, ANKARA, 29 (Tdefon) - leri müdürlükleri, iktisat vekiletin
Boston gibi ıehirlerini ve bu tehir- Yeni veklletlerkadrolannın tan de de bir neıriyat dairesi, ııümriik 
ler ~v9;~nda bulunan. mali, ticari ve zimi için Maliye ve lktısat ve- ve inhisarlar v~kilctinde bir müate-1 
11naı muessesatı ııezdım. kil ti • d b .. d . 'b farlık n ha&uıi kalem tetkiJ edil-

Baralarıla Hlikimet tarafından e erm e ugun en ıtı aren mckteclir. 811 yeni t91kilitm maaı ı 
hana tevdi edilmit olan tetkikat va- faaliyete geçilmiştir. Yeni kad ve üc:retleri 1931 bütçesinin 622, 
zileoiai ifa ettim. Tetkikatımın neti- roda gümrük ve inhisarlar& 23, 21 İnci fuıllanna mevzu tahsi
ceıini ve mü~ahedelerimi bir raporla mensup müfettiılerin ünvanı Kt taaarrufatmdan tesviye edile- ı 

hiilniE·lı~llteetati.~~;_u ~-L • mürakıp olacak, .n;mrük ve in- cektir. Bundan maada ıümrülder u· j 
ue gım _....e ......- uze b' · d l .. •- • mum miicliirliiğii 1931 bütçesinde 

huliaaten diyebilirim ki, Türkiye ve ıaa! 1 ~re ~~n u~ınnı mua: yeniclen ııçılaaık faıdlara 93&0 n 
Miitteı.ldei Amerika'nın iktJaacli mi- mel.a~ı şı~dıkı Malıye heyeti iktuat vekileti bütçesine ayni ııaret
nasebatmda ati için büyük bir inki- teftiııyesınden ve gümrükler le 9350 lira munzam tahsiaat veril
taf bekleneceği ve timcliden tahak- bq müfetti,lerinden terekküp ı mekteclir. Yine bu kanunlarla iktı
kuk edebilecek ifler balandufu kana edecek bir tehit heyeti tarafın- ~.t ~ ~drolannın ve ~93.1 
atini elde ettim. dan tefti• olunac:aktır. 1 bül'çesi ~es ~u~tmıa. ·~~-

Amerikalılar bize 1..--ı samimi ~ aat ve ---t _..,,,_.,__, t~ki 
hialerle matehauiotirı;:'Bunıla ıe- Gümrük ve inhisarlar vekile çin H.;;;-V~AAiy:;' ~j. 
çenlerde Babrimuhiti qarak lotan- tinin bir memurin müdürlüğü mİftİr. Mecliı pertetnbe pnü saat 
bal'a plen iki Amerikan tayyareci- olacak ve gümrükleı-le inhisar· 14 te toplanacalrtır. 
ye söeterdiğiıniz hiiınii kabul, liü- ların teşkilatı bu müdürlüğe 
yük lıir amil olmuıtur. Tayyarecile- bag"lanacaktır. 
re yapılan tesahurat Amerika ricali 
ve halk üzerinde pek iyi teıirler ııı.. Halen mevcut gümrük ve in
ralmnfbr, Amerika gazetelerinin hisarlar memur ve sicil teşkila
giinlerce bundan bahsettiğini her tının tevhidinde, geı·eksc mua-
ıiıtiiim yerde oöylüyorlardı. mele itlerinin birlestirilmain-

Amerika'ya ıiderken ve Amerika · 
dan avdetle Pariı'e uğriyarak düyu- de oldukça mühim bir tasarruf 
nu umumiye itlerini tedvir eden ze- ta yapılabiltteği tahmin edil-

1 

vat ile ııayri reımi ıurette ııörüş- mektedir. İnhisarlar teşkilatı 
tiim ve fikirler teati ettim. Amerika bir nevi ticaret mahiyetini de 
dan gayet iyi intibalarla avdet edi- haiz olduiiu için levazım, müba . 
yorum.'' D 

Saracoğlu Şükrü Bey, raporunu yaa,i,letme,imal ve satış işlerin 
vermeden Amerika'daki tqebbüsleri de bugün me ·cut teşkilatların 
bakkında tafsilit vermek istememiş, muhim bir kısnıınm ipka edile. 
ve Amerika ıermayedarlarının Ada- ceği anlaşılıyor. Diğer taraftan 
na havaliıinde pamuk aanayiine dair yeni vekalete ı·aptolunan inhi. 

JHAGEE 
En iyl 

fotograf 
makiuası 

En mükemmel hediyt' 
Sat ş mahalli: Foto İskender 

te&isat y-cakları hakkındaki habeı· 
den malumatı olmadığım ve bu yol- ser idareleri memurlarının dev fstıklil caddesi No. 152 
da bir t91ebbüste bulunmadığmı let baremine tabi olmaları mu- 1 ;..-----------= 
aöylemi,tir. karrerdir. 1 

Aıt iktıs~; • 
0 

ı , .. N O Y O T N i Memlekette 

Bir idam 
Mahkômu kaçtı 

Suvari müfrezeler 
takip ediyorlar 

Bartınclan yazılıyor: Ulaı cina
yeti faillerinden idama mahkWn f.,... 
litli Hasan, cuma ııünü, sabah saat 
8 raddelerinde bapi1Bneden kaçmıı
hr. Güpe ııiindilz vuku bulan ba fi. 
rar lıiıdiaeal çok pyanı dikkattir. 

Meclisi 
..... 1 

Sekizinci içtima 
devresini bitirdi 

ANKARA, 29 .A. A. - Ali lktı
sat Mecll&i bU gün öile
den evvel ve sonra akt
ettiii iki içtimtn müteakip sekizinci 
içtima devresine nihayet vermİftİr. 
Ali ikt ... t -1ioi bu devrei içtimai- ! 
yeainde riiznameıine dahil bulunan 
meaelelerden fındık, afyon ve pey
nircilik nizamnameleri le l 930 te
diye muvazene.İni ve Türkiye li
ıman iflerine dair raporu ve 1929 ae 

ne&i tediye muY&zeneaine merbut ve 
lıeynelmilel umumi buhrana ait ra
poru tetkik eylemiıtir. 

----~--

Necip Ali Beyin 
bir konferansı 

DENİZLİ, 29 (A.A.) - De 
nizli meb'usu Necip Ali B. halk 
evinde dünya buhranı hakkın
da bir konferans vermiştir. 

31 Kanunuevvel perşembe akşam: 

YILBASI REVEYONU 
müna~betile fevkalade 

müsamere 

Muhtelif varyete numaraları 
. Eğlenceler· 

Sürprizler • Kotiyonlar 
MÜKEMMEL SALON 

ORKESTRASI 
Masaların evvelden temini 

rica olunur. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, 1stikliil caddesi 

Büyük Parm::ı.k kapu, Afrika 
.1aruna iti~i !< . Apartıman 
?llo 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
Saat: 14-18. 

Yılbaşı hediyesi .. 
• 

Etem izzet Beyin 
• 

yenı romanı 

Bes Hasta var! 
1 kanunusani 1932 de bütün 

kitapçılarda arayınız .. 
Tevzi merkezi: SUHULET kitophanesi 

Harik Hayat Kaza ve 

Sirgortalaınnızı Galatada Unyon hanında ki.in 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafaaıla icrayı muamele etmekte olan 
aa 

UNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğhı 4886. 

.. ----~ZİVER BEYIN idaresinde -------. 

Londra Birahanesi 
YILBASI REVEYONU 

manasebetile fcvkallde müsamere 

SAFİ E HANIM 
DERELİ KIZ ~arafmdan Mi!dan Niyazi Beyin eserleri okunacaktır. 

Ta'!lburacı OSl\IAN Pehlivan tarafından Anadolu Halk havaları 
VARYETE-DANS ___ ._ __ SABAHA KADAR AÇIKTIR. ______ .. 

Türk mıısikisi :ıde büyük bir inkılap vücude getiren 
25 kişiden mürekkep yeni nesil 

TÜRK KADINLARI MUSİKİ HEYETİ 
Her aksam: Taksim'de kain: 

KÖŞK GAZİNOSUNDA CAMLI . 
Yılbaşı gecesi için mahdut kalan masaların evvelden 

tedariki nıercudur 

~25 Liraya Radyo Makinesi-- -
Baltık markalı ve dört !;i.mba kuvvetindedir. Müoed.dcttir. Bütün Av· 
rupa telsiz merkezlerini hoparlörle dinletir. Akümülatör ik İ!ler. 

Akümülatör, lam':ıa vesair t c ferrüatinı satın alan zat tedarik 
edecektir. İstanbulda Yeni Postahanenin üst katında Telsi• 

Telefon Şirketine mllracaat 

BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU 
11. ci tertip 6. cı kefide 

11Kanunusani1932 dedir 
Büyük ikramiye 

200.000 tiritr. 

Firar badiıeaini ilk ıören Bele
dil'.e itfaiye batÇ&VUfU ~i çavaıtur. 
Alı çavuı, o IBbah, ıtfaiye prajmm 
önünde dururkea, hapisanenin ya
nındaki mektep bahçesinin alçak tat 
duYmnndan bir pham atladığım ve 
bir lilıza tereddütten oonra, mektep 
arkası sokaimclan ııarajın önüne 
doğru ıelmekte oldujiunu ıönnİİf
tür. Ceketsiz olan ve çoraplariyle yü 
riiyen bu adam, Y&kma ııelinc:e, lıen
dİIİnİn idam mabkıimu F ealitli Ha
san olduğunu ıören Ali çavut. önü
ne çıkımı ve yakalamak İ•temittir. 
Fakat, firari "çekil, canını yalana. 
yaymı" diye kolunu kaldmnca, elin
de parlak lılr 19" tattutunu süren 
Ali ÇBY11f, ııeri çekilmeie ~ ol-
11Nf ve ba parlak te:rin tabanca ve
ya ıustalı çakı ol-•ı ihtimalini clü
tiinerek, kendisinde hiç bir ailih ol
madığı gibi, vakit te erken oldatu 
için etrafta kimae balunmadıimı 
ııördiijünden mahkiimıuı luıçmamıa 
mUü olamamıttır. Firari, Hamam 
aokağmdan Aıma cih~ doğru 
kaçmaia hatlamııtır. Ali ÇBVUf ta 
derhal pnıj telefonuna koım•ı, ko
nutmak imkinını balamaymaı lıiz. 
zat hükUnıete ıiderek haber varmit

Eytam ve eramilin yeni 
maaş cüzdanları 

Eytam eramil, ve mütekaidi Tasarruf haftası 
ne, mevc~t fitler nihayet bul- , . . 
dutu cihetle,. ş~tt~ yapıla: , .~s, 

bir başlangıç olsun: • • • • 
sızın tçın 

tir. 
Firar hidioesi haber alınınca Ah· 

met çavuıun iclareaiııdeki bir sii•ari 
jandarma mü"'-i talıihe çılanıf 
ve firariyi Aiclııc:ı lııöyii -"ima 
brmanırkesı Pmıüflerdir. Aalatıh
J'Gr ki, firari, Asma cihetinden Ala
dai altına seçmiı, oradan hutane 
arkaomclaki tarlalara aaparak, Ke
merköprü ilerisinde Kalap oila kö
yü altında dereyi · belki de yiiMrefr 
• geçmit, Aj.ı.a köyü mezarlıtuıa 
tırmanırken janclannalar yetitmiJler 
dir. 

An..U müfreze elet nin ıePdini 
buluncaya kadar, firari sözden kay. 
lıohnaı•· 

Jand-alar ÜÇ ııiinden beri fira. 
rinin izi iaeriacle takibe devam et
mektedirler. 

Ama1ra limanında 
tetkikat yapan heyet 

Amasra limanının nokaanlarau 

cak yoklama ıle bırlı~te Y';'ll . .~: 
maaı cüzdanları venlecektır. · 
Ve bu suretle esas maq defter 
lerinin de tebdili takarrür etmit 
tir. 

Bulgarlarla müzakere 
ATlNA 29 (Husuai) -• Bulırar sefiri, Yunan Hariciye · 

Nuınnı siyuet ederek Bulcar
y unan muilik meselelerinin 
müzakeresi Atinada cereyan et 
meaine Bulıar hükumetinin 
muvafakatini tebliğ eylemittir. 1 

Selim Smi Beyin 
konferansı 

Y arm alqa• aaat sekiz lıu
çulrta Selim Sırrı Bey radyoda 
"Ruayada gördüklerim,, _... 
sulu bir konferans verecektir. 

tetkik ye ihtiyaçlarını teabit için ora- ------------• ya giden fen he,.' eti, havaların fena. 
lığından tetkikatma devam imkinı
nı bulamamııtır. Tetkikabn sakin 
denizlerde yapılmaıı zaruri ııörüJ • 
mÜJ ve it nisan ayına tehir edilerek, 
heyet bir kaç ııiin evvel Anlaınıya 
avdet etmi9tir. 

iki şaki öldürüldü 

rat daiı etelderincle tire)'• ve • 
...,. zamandan beri ııel.U. ıeçeai iz' 
aç eden dört aililılı hayduttan mii
...ı.kep se19, takibe çıkan Alılit jM.. 
darına müfrezesi t.afmclan bir pu
suya düfüriilmiiıtür. Arada seçen 
şiddetli bir miisademe neticesinde 
.. y...,. ikiıi ölmiit. clijwhri 
laıçmql~rdır. Takiplerine denm eclil 

Siz de Bir Kumbara Alınız! •. 

Resmi hanlar Türk LL Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
i)inlannı kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade ham 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilin- Telefom 20960 Posta kutusu lst. 753 

• 
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•• 
Her Keseye Elverişli KOCATAŞ LUKS ŞAMPANYA GAZOZU 

Hillliahmeı Alıonl<aıahisaı Maden Suyunu TAVlL ZADE V~urları 
A YVALİK POST ASI 

·mı... s~!!!1!=t Her yerde arayınız, Depoau Yeni Poatane karşıaında E.kl Zaptiye caddeai No. 20 

, Nafia Vekaletinden: ~ 
On makas Uıkımı 'çiıı ndttazi 390 adet mejıı makac tnV«

•i paarlik &Ul"etile mübayaa edilecektir. 
Pazarlık 7 /1/932 tarihine müsadif perşembe günü saat ıs te 

Ankarada Nafia VeıkAleti mÜ9tefllt'lık makamında yapilaoaktr. 
Pazarlığa iştirak edeceıklttiın yüz elli liralrk teminatı muvaiıka
te ve TiClll'Ct odası vesikasile birlikte ayni gün ve saatte komi
eyonda bu1unmalan lizımdır. Tallıpltt tartnameyi gömlek üze
re Ankarada Nafia Vekaleti malzeme dai:reııine, IstanbuJda 
Haydaııpaşa İnşaat tesellüm ve muayene memurluğuna mü 
racaat edebilirler. ( 4533) . 

Akşehir Belediyesinden 
Akşehir Belediye Elektrik Dizel motörleri için mahfuz nü

munesine g<ite altı aylık ihtiyacı olan " 24 " bin kilo Motörin 
ve " 2700 " ıkilo vakum yağı kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuş ve talip zuhur etmemiş olduğundan on beş güne ka
dar pazarllld'a mubayaa .edileceğin.den talip ve fazla malfunat 
almak iateyenl.erin Akfehir Belediyesine müracaatları ilan 
olıunur. ( 4652) 

Istanbul Deniz levazımı 
Satınalma komisyonundan: 

Kilo 
8000 Yerli mali elvan. tletübti; açrlc münakasası: ı 4 KAnunU6ani 

932 perşembe günü eııat 11 de 

Yukanda cine ve miKtarı yazılı üstübüntin hlzasmdaki gOn 
ve saatte açıık münakasa.ııı icra olunacağından şartnamesini 

gönnek için her gün ve vennek isti yenlerin münakasa gün w 
saatinde muvakkat teminatları ile birlikte Kasımpaşada Deoh 
Levarzımı Satmalma komisyonuna müracaatları. ( 4SS2) 

Hudut ve sahiller sıhhat 
Umum müdürlüğünden: ~ 

Trabzon Sahili Sıhhiye Merkezi için teknesi yerli olmak 
üzere dört tonluk ve gazolin ile işler Kelvin madlalı on beş 
beyfir kuvvetinde makineli bir motör yeniden yaptmla.caıktn'. 
Münakasa 7 K. Sani 932 tarihine müsadif perşembe günü saat 
ı4 te letanbul Limanı Sahili Sıhh~ Med<eziınde müteşekkil 
KnniAy.on tarafııidan icra edileuktir. Şartnameyi gönnek is
tiyeoler meııık6i MeiiMi Levaınm memurlufuna hec gün müra
caat edebilirler. (4466). 

Gedikpaşa' da Jandarma Satın 
Alma Komisyonundan: 

Jandarma ihtiyacı için btn dokwı yüz takım maınin tavla 
elbisesi kapah .zarfla münakasaya çrkarılmıttır. İhalesi 4-1-932 
tarihine mliladif pazarteei günü saat on betten on altıya ıı.dar 
yapı~aktır. Taliplain şartname ve nümııneyi görmek iiı:ere her 
gün ve ın, ·kaaaya iştira i9n -yyen gün ve wtt4 temi
natlarile beraber komisyonumuza müracaatları. (4410). 

bıit orta mekte~i modnrınıoien: 
1 - Evvelce ilin edildiği veçhile mektebimiz tamirat ve 

llışaat mÜDB!kasasnıın şartnamesinde ögrülen lüzuma mebni 
yapılan tadilat dolayisile münakasa lhüıkümsüz addedil~ek ye
niden 20 gün müddetle kapalı zarl1a münakasaya luınmuttur. 

l - lhaıe 14-1-932 tviıinde fimdiki ortamektep binaamıda 
eaat 14 te yaptlacaılrtır. 

3 - Talipler bmat mühendis "Ya mimar ve yahut bir mi
mar veya m41ıhendlıi inşaatta inlhdam edeceğine dair notel"den 
JD111addak bil- tfthhütname vermiş müteahhitler olabilecekler
dir. 

4 - Tllllpler ueolii veçhi1e tanzim edecelkleri teklif mektup
larına talip~ ehliyet, selahiyet ve istihdam edecekelri mi
mar veya mühendisin evrakı müSbitesini 810 liralıık teminat 
mektup veya inııiktıwUrıu usulU veçhile raptedeceiderdiır. 

S - Tafsilat, plan, keşif, ve sair evrak her gün öf leden 8oı!l
n ortwndctıep müdürl(iftinden aılmabilir. (4S77). 

1 

Elektrik Buyotu 
itte faldeli ve ucuz bir hediye 

parasını 6 ayda ödersiniz 

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

Büyükada mağazalannda satılır. 

lstanbul E:Seledıyesi ilanları 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayi haciz al
ıma alınan Hristo ef. ye ait 2154 No. lı ve Şevrole marıkalı oto
mobil borcun ödemnemesinden 932 i.kıinci Kanun dördüncü Pa
zarteei günü eaat on birde Taksim meydanında bilmüzayede 
satılacağı ilMı olunur. ( 4648) 

' İşletihneğe arzedilen mecariden evvelce ilan edilen Babı 
iH mıntakasma ilaveten bu defa da Eminönünden itibaren Ba
hkpazarı, Taşçılar. Zmdankapı caddelerinin keresteciler yan
gm yerine kadar olan kısmile Cağaloğlu sokağırun tara.feynin
deki ebniye kulaklanrun yeni mecralara raptına 1 Kanunmani 
1932 tarihinden itibaren müsaade edilmiştir. 

Rabıtlarma müsaade edilen mahallerde mecari talimatna
Ine1Si miicibince badema eski mecraların tatıhir ve tamiratı 
memnu olduğundan ebniye sahiplerinin Sirkeci palasta Mecari 
Şubesine müracaatları ilan olunur. (4649) 

Keşif bedeli 3508 lira olan Haseki hastanesi Poliklinik 
dairesinde yapılacak kalorifer tertibatı 2ı-ı-932 perşembe gü 
nü ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Teminat akçesi 263 liradır. 
* Tepbirhanelıer kamyonları için mubayaa olunacak ı2 iç 

ve ı2 dış listiık 2ı-ı-932 perşembe günü ihale edilme:lı: ·üzere ka
palı zarıfla münaıkasaya koıımll§tur. Teminat akçe&i 73 liradıc. 

* Keşif bedeli 331 lira 78 lkuroş olan Kum kapıda Mehmet
ııata mıthal~esindeki çıeşıne ve yangın havuzunun tamiri 2ı-ı-
932 pel'Şcmbe günü ihale edilmdk üzere açık müneb.saya kuı
muştur. Tecnmat akçesi 2S liradır. 

* Kejiıf bedeli 394 liradan ibaret olan Üsküdar - Beykoz 
tevsi tariki münasebetile Paşaıbahçe -- İncinköyiindcn geçen 
kısımda Hak'lu Kaptana ait bahçe dıvarmm kesilip yeniden 
in?Sı 21-ı-932 peorşembe günü ihale edilmek üzere açık müna
kasaya konmuştur. Teminat aılı:çesi 29 lira S5 ıkuruştur. 

* Keşif 'bedeli. 205 liıra 90 kuruş olan Üsıküdar tephirhanesi 
ve dispanserine yapılacak benzin depolan pazarlrkla yaptırıla
caktır. Pazarlık +ı-932 pazartesi günüdür. Teminat akçesi 30 
lira 90 kuruştuır. 

*Keşif bedeli ıo3 lira ı5 kuruş olan Uzunçarşıda Belediye 
malı 208, 222, 259 numaralı dükk3nlar pazarlıkla tamir ettirile
cektir. Pazarlık +ı-932 Pazartesi günüdür. Tecninat akçesi 
ıs lira 50 kuruştur. 1 

Teminat akçeleri nakten kabUl edilmez. Ya Belediyeden inıa 
liye alınarak bankaya yatmlıp alınacak makbuz ve yehut bü• kilmetçe müteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat 
mektubu ile olur. Yukarıda yazılı işler hak!kında işin nev'ine 
göre şartname almak veya görmek ve izahat almak için her 
gün levazım müdürlüğüne müııacaat lazımdır. Kapalı zarflarda 
teminat makbuz veya mektubu ile şartnamenin pullu bir nüsha
suu ve işine göre Fen ve Ticaret odası vesikasını teklif melk
tubu içerisine koymak icap eder. Açlk münaıkasalaı1a pazulıik
larda ise yalnız teminat makbuz V<eya mektubunu getimıe!kle 
olur. Talip olanlar ihale günü saat on ıbeşe kadar pazarlıklar 
için levazım müdi\rlüğüne ve diğer itler içüı de Daimi Encü--------------------------1 mene müracaat etmelidiırler. (4650) 

Zile Belediyesinden 
Elektrik i5tihsali için lüzumu olan 220-230 voltluk 24 hey

ğir kuvvetinde bir dinamo ve 50 amperlik 3 adet ampermetre 
bir buçuk metre murabbaında tablo ve malzemesi 5000 - ıoooo 
metre tulünde 16 milimetre 5000-10000 metre kutrunda 10 mi
limetre kutrunda bakır a<;tlı: tel 75 vathk 100 mumluk 50 adet 50 
mumluk 100 adet 25 mumluk 200 adet sokak için ampul 600 
adet kompile fincan münaıkasaya vazedilmiştir. Talip olan ve 
şeraiti münakasayi anlamak istiyeınlerin 10 K. sani 932 tarihi
ne kadar Zile belediyesine müracaatları ilan olunur. (4653) 

KARO ALMAN KlTAPHANESl 
Beyo(lu Tii.Ml meydanında 523 

Manisa Vilayetinden: 
20 forma tahmin edilen Manisa Vilayeti salnamesinin 12 

punt hurufatla 300 adet kitap halinde olmak üzere tab'ı ve nü
munesi mevcut kartonla teclidi ve ayni zamanda ıss fotoğraf 

ve bir vilayet haritası ve iki grup halindeki fotoğraf kliı:pclıeri

nin ihzar ve salnameye basılması kağrdı da matbaaya ait ol
mak üzere forması 35 lira bedeli muhammen ÜzCd'inden kanu
nusaninifı ı3 üncü çarşamba günü saat on bire kadar müddetle 
münakasaya konulmuştur. 

Fazla tafsilat almak i tiyenlerin Manisa Vilayetine müra
caatları. (4593) 

Jandarma Satın alma komisyonu 
.-

Riyasetinden: 
Kazık YC tefernıatile beraber bin adet portatif çadır kapalı 

zarfla alınacaktır, Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya iftirak için de teminatlarile be
raber ı3 Şubat 932 cumartesi günü saat on altıya kadar Gedik
paşaıdaki komisyonumuza müracaatları. (4424) 

Jandarma satın alma komisyonu 
Riyasetinden 

Jandarma için (3800) il§ (3900) takım !kışlık elbise ile o 
mikdar şapka ve tozluk imaliyesi evvelce kapalı zarfla müna
kasaya çrkanlmıştır. Talip çıkmaması hasebile .münakasanın 

bir hafta temdidi icap eylediğinden münakasası 3ı-ı2-931 per
şembe günü saat 15 den ı6 ya kadar yapılacaktır. Taliplerin 
Gedikpaşadaki Komisyona müracaatları. ( 4643) 

Tnr,iye Hilalia~ıner ~eıniJetin~eo: 
Cemiyetimiziın İstanbulda Yeni Postahane civannda Aksa

raylılar hanının 3 No. lı satış Bürosunda mevcut nüm\lille ve 
şartnamesine tevfikan (300) adet "Emaıyye Ördek" 6 Ka. sani 
1932 tarihine müsadif çarşamba günü ıııııat 14 te pazarlık sure
tile mübayaa edileceğinden talip olanların nümune ve şartna
meyi görmek üzere Büro Müdiriyetine müracaatları. (4547) 

~ Perıembe 
akşamı on yedide Sirkeciden 
hareıketle Gelibolu, Çanakkale, 
~ Körfez tarikile Ayvalığa a
zimet ve avdet edecektİ.11'. 

Yolcu bileti vapurda da ve 
rilir. Adres: Yemişte Tavilza
de Mustafa biraderler. Tele
fon: 2,2210. 

SADi K ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz Postası 

DUMLIPINlH 

... ~1HflMil" 
gunu akşam saat 17 de 
Sidı:ecı Rrhtımından ha
reketle (Zonguldak. I
nebolu, Ayancık, Sam
sun, Ordu, Gireson, Trabzon 
ve Rize) ye azimet ve aynı 
iskelelerle Görele ve Ünye
ye uğrayarak avdet edecek
tir. Fazla tafsilat için Sirke
ci Meymenet hanı altında 
aoenteliğine müracaat. Tel 
22134. 

Barzilay ve Benjamen 
Vapur Kumpanyası 1 3 üncü Kolordu ilanları 1 

, ____ __. 
Galata Rıhtımı, Merkez Rıhtım 

Hanı No. 5-9 ve 26.Telefon B.0.989. 
<re alayları ve- perakende kıtaa 26 Kanunuevvel 1931 ta rihin de K. O. nuın döa-t aylıık un ih

tiyacı kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. İhalesi 18-1-
932 tarihinde pazartesi gunu 
saat ı5 te komisyonumuzda 
yapclacaktır. Taliplıerin şartruı 

me6ini almak üzere her gün ve 
münaka6asına iştirak edece!k
lerin de vakti muayyeninde 
teminat ve teklifnamelerile 

tı hayvanatınm saman lhtiya- Paye.lan portakal hamulcsiyle h · 

cı kapalı zarfla münakasaya re ket eden NECAT vapuru lzmire 

korunu tur İh 1 · 19-l-932 ta 1 uğradıktan sonra tahminen I93Z 
. . ş • .. a .':61 Kanunusaninin biri ile üçü aras ı:ı -

rihınde salı gunu saat ıs te da 1-nbul limanına müvasalat <

komiaymı.umuzda yapılacak- dcceli ve yakıız iki gün tavakkü f 

tır. Taliplerin şartnamesini 

almak üzere her gün ve müna
kasaya i,ıirak edeceklerin de 

k()IJ)İsyonumuza miirecaatlaın • teminat ve teklifnamelerile ko 

(667) (4549) mitıyonumuza mÜl'acaatları. 
"" .. 

(683) (4633) 
••• 

Birinci filika kıtaatı haıyva-

natı:ııın saman üıtiyaıcı alent 

ettikten sonra Karadenize hareke t 
edecelinden mezk(i.r vaı>urda ma!
ları olan zevat vakti zamaruyk or
dinolori almak üzere adresi yuka
uda münderiç yazihanemize müra
caat eylemeleri ve maUerini vakıt 
•y-...clen teeeJ.Jlim etmeleri ilan 
olunur. 

Mühim ilan 

Blıııinnl Ftrir.a heyvanatı ili

tiyacı için kaıpalı zaııfla ot mu
bayaa edileceiktir. İhaleei 13-
t-932 çarşamba günü saat ı6 
da Komisyonumuı:ııda yaptla
caıktır. Taliplerin şartnamesini 
aJmaık üure her gün ve müna
kasasma iştira.ık edeceklerin de 
vakti ınuayyeninde teminat 
ve teklifnam.elerilıe Komi
syonumuza müracaatları. (668) 
(4S50) 

miinaıkasa ile ahnaca.ktır. Iha- Tüarrtir eden fevkalidelik. iK-
TiSADi BUHRAN DOLA YISILE 

H.-p .Ak.ademiııüe mubııbe-

leei ı9-ı-932 tarih sair günü 

aaat lS,30 da lromisy<ıa.umuz.. 

da yapılacaktr.Taliplerin prt 
nameı11ini almak üzere her gün 

ve pazarlıfe iştirak edece'kle
rin de vakti muayyende lkomi

ı>y(]llumuza mtirac:aatlan.(684) 

(4634) 

Bey~ğlu ildınd Sulh lıükuk mah- ı İ.ıanbul 8 inci icra memurıkığurı· 
k-"ıden: Ten Ll 110.000 ~ira dan: Bir .61,...mt temiiııi zımnında 

kıymet uıktir edileıı. G&l.ata:da Su.1- a.Jaouz n Nruhtu mukaner Ha
tan Bay.a.zit mahaUffiode ve Mum- vuç Maltepede DJnCOZ abilinıle 
hane ve Rıhtmı ve Karamwıtafepa- Terlik efe<ıdinin :so.tanında 11·1 
şa sokak.lar.mda atik 16, 16, 16, 16, 932 tarihine müııadlf çarııamla &11-
99, 16, 99 ve cedit 20, 22, 24, 26, 28, nü aaet 9 dm 12 ye kadar fuJ:111ht 
132 No. lu ve altı kattan iham 60 eclile«ii ilin olunur. 
odayı ve al.tında aılıtı bç matazay.i 
ve Jıaıı. dahilinde bir kapucu odAAı 
ve bir kahve ouğını ve ~ 
tertibatı ve -kos auyu ve elektrik 
tuisatını havi ve hali baznıl;ı bir 
kıamı boş oJ.cluğu halde eenev.i 
(9510) ,Jiıa k.ica getiımekte olan A

rç1aJı hanı inlei tiyu zımnmıda 
açık aııtu:ma lııe satılığa çılııanl8J'ak 
birinci .ıenı artınnMmda 80,000 li
raya talip çılanıt Mede, k•y-d 
mnMlll•neoui -v\b eıtmemeai ha 
eeblyle ikinc:i artımmıın kraaım 
Jıarer vullmittk. lfbu llrhıcl artK
ma 21-1-932 tarihine allMdlf pe,,. 
fCIDbe günü .... 15-16 ya kadar -
tıı .ınemurluiu odMmda icra edile
cektir. Mlizayıodey• iftiralı: için kıy 
meti muhammlW' o.1- 110.000 W. 
lbcrin.deın yüzde 7 ,5 tıeminat akçeei 
'l'eri)eeektk. t,tıu J Uııc1 artKIDllcla 
ifbu gay.r.imenlı:Ulüıı temmnı en çolı: 
artı:nıaun il9tilnde lıırakılacalrtır. 

Şartn.ameai hezlııcee açık olup fazla 
ma!Omırt almak iııtıeyen &atlf a»
muruna müracaat cdeoelı:tU. 

&ultMı Ahmet ftsOıııcü eulh bıı
kuk hlklmlllioden: PMıayot :S:f. ta 
raf.uıdm Mebımt Bek aleyhine ı.. 

kame eıli1en aiıM:alı: dııVMınm IDU

haloemeainde 1ayin •dilen gUnde 
uıüclıdeQaleyh Maıme.t Rel• mahke
meye ıeJmemit ve mahalli ikamet. 
plıı meçhul olduğu bila teblli ia
de edilen davetiye varalraeına J'UI 
lMı -..,ıhatıtan anlafıl-kla na
- tıebliğat ifMlllıl Jm.r wrilmit 
w nıhıkane 20-1-932 ıııırtamlıa 
cUnü aa&t II ıııe teıllr, cıc!Jlmiı oJıdu.. 
tııncı.ı mllmaileyh ynmU -•iı:Oır-
de bizzat ııeJmeıoi '" ,.ııut bir ..... 
~ göndennediği talııdirde mum.: 
kemeftin gıyalıeın icra olunacaiı 1- j 
Kil olıunur, 

Uaküdar Z inci .w.ıı hukuk lıl
klmlitlnden ı Ualrl\da.roa Batıar 
batında Selimi All efendi mahalıle 
-re caddesinde 449 No. lu hııoeıde 

aalrinıe iken 12-3-929 tarihinde ve
fat ~ ve lıl.ttUıp teıreke&ine mah
lr.ememis~ ft.Zlyet eıd!Jmit bulunen 

lıilümum Natle çikolataları fiatlerin 
elen % 20 TENZiLAT yapılmıttır. 
B.ıll lıatb diikkaruarda tetbir edilen 
YENl FIA TLERI her yerden mu
lıalııkak istemek HAKKINIZDIR. 
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Balıkyağı Hulasası 
VİTAMiN A. B. D. li 

hazmı kolay ve kokusuzdur. 

Dr. HORHORUNl 
Zöhreviye ve bevliye tedaviha

neel ı S..bahdan akşama kadar. Bey• 
oflu Tarlabaşı, Tak&inı Zambak Solc. 
No. 41. 

MAMA r Dr. Hakkı Şiaaai ~ 
lvavnınuzun en sıhhi g><IMldır. I 

ARKA' 

HUTCHIMSOH 

--------------1 milteveffiye Fatma Nadire hanım

l LA. N 
Eminönü Kazuı Malmildtiıı!Utlln 

den 10861 mımecolu cllzdanla maa
§DDI almakta olan Vez:ııecileroc 62 
No earraf ..., tereci Hüııeyin Hilsııı.U 
Efendiyi vekaletten azlettim. Ev
.rakı milspite mezkftr Kara Malmii
dürlüğünde mahfuzdur. 

Bursa.da: Süleyman Şevket 

dan alacak w borç i.ddiaaında bu
lunanların bir mah ve veraaet J.d. 
diasmda buJ.unanlarm da üç mah 
zarfında veaalk ve ııenedatı kanu
niyeLerile birlik1e Üsküdar ikinci 
ııulh hukuk mahkemesine müracaat 1 

- epo ve ace.ntası 
Moreno AlgranU_ 
lıtonbul Sirk•cl Ytni Han 6" 

.___.._giı_' m_rllk ukounF'd•;;.I __ 

eylemeleri ve aksi takdirde kamı- .,_ ____ _ 
nu medeninin mevaddı mahsuaa&Ji 
ahkamı tatbik olunacağı ilan olu- 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-; 

MiLLIYET MATBAASI nur. 
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