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Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM İZZET 

932 Bütçesinin Müzakeresine Başlandı • 

--------------------------------~ı~----------------------------~ 

a ·ye Vekil. B .. tçe akkın a Müh ·m Beyanatt u odu 
Bütçe müzaker~si çok hararetli old~ ve .üstakil mebuslardan bazıları, hükôme
tin icraatını tenkit ettiler. Recep Bey bugünkü celsede tenkitlere cevap verecek •. 

Galatasaray lisesi eski 
randımanı veriyor mu 
Anzi olduğu muhakkak olan 
bazı sebepler kaldırılmalıdır •• 

Hal çaresi ve itin bap meselenin tetkik 
ve halli.icap eden bir 

nıevzu olarak telakki edilinesindedir •• 
Galatasaray liıeainin iyi bir 

tarihi, iyi bir buıuıiyeti var: 
Bu mektepte en mühim dera
ler F ran11z lisanile tedriı edi· 
liyor. Müesıeaenin, kuruldu. 
lu günden beri yetiıtirdiği un 
ıurların sayı11 çoktur. Bu ana· 
ıınn çoğu: Memleketin idari 
ve ilmi hayatında pek büyük 
lllevkiler almıı, umumi baya. 
lımızm inkitafmda çok mühim 
inıil olmuılardır. Galatasaray 
mezunlarının bankacılıkta yük 
ıek bir kabiliyet göıterdikleri
ni de, İt Bankasının umum mü 
dürü Mahmut Celal Bey arka
daıımız daima söyler. O bal. 
de bu, öyle bir müeaıeaedir ki, 
onu mütemadiyen kuvvetlendir 
mek, randımanını arttırmak, 
Ye her noktai nazardan üzerin. 
de titremek vatandaı olarak, 
hepimizin borcudur. 

Bugün ıu noktaları iyi tet
kik etmeli, iyi anlamalıdır ı 
Calataıaray lisesi eski randı. 
manmı verebiliyor mu? Eğer 
bu randıman azalmıt iıe haki. 
ki sebepleri nedir 7 Sarf edilen 
para ve emekler niıbetinde da
ha iyi bir netice almak için ne 
yapmalı? •• 

Bir defa Galatuaray liıesi
nin huıuıiyetini ileri ıürerek: 
"Maarifte, mektepçilikte ikilik 
ihdu ediliyor!., diye zaman 
zaman ortaya atılan mütaleala 
n mutlaka mahkum etmek la. 

• zımdır. Bu mütaleanm müna
bıaya bile değeri yoktur. 

İnkılap müeaseselerim~i 
kültüre, tekniğe istinat ettır
mek mecburiyetindeyiz. Böyle 
bir vaziyette bir ecnebi lisam. 
nm lüzum ve faydası üzerinde 
münakaıa bile edilmez. Gala
taıaray lisesi gençlerimizi hem 
milli hem de umumi hara cep 
beıU:.den yetiştirmeğe çalışı
yor. Ecnebi mektepleri lisan 
meıeleaini temin bile etseler, 
milli kültür cephesinde muvaf 
fak olaınazlar. Nihayet balkı. 
mızı ecnebi mekteplerinden 
müstağni bırakmak ta esaslı 
bir vazifemiz değil midir? 

Hakikatleri oldukları gibi 
görmekten korkmamalıdır: 

Maatteeuüf bugünkü Gala 
tasaray; eski randmıanım vere 
miyor. Her ıene bayat sabas~· 
na çıkardığı iyi tahsil g.ö~iı~ 
Jetİ§mİ§ yüksek kabılıyetlı 
genç!~ sayısı; eaki ıen.e~eı"e 
niıbetle azalmııtır. Kabılıyet 
aöaterenleri daha azdır, liıanı 
İyi öğrenenleri daha azdır. Bu 
büküm, yalnız ıabıi feflll ~l~t
leriınizin mahıulü değıldır · 
Müeaseaede çalıtan en kıymet 
li hocaların müesaeaenin faali. 
Jet hayatın'ı takip eden eski 
Ve yeni birçok mezunlarının, 
bugünkü tahsil neticelerini es
ki neticelerle ölçmek imkinmı 
bulan çocuk babalarının kanaat 
len de bu merkezdedir. Hemen 
ifade edelim ki neticenin mes' 
uliyetini tedris' eden hocalara 
Veya mektep idaresine atmak 
en büyük baksızl•k olur. Bu 

mektebin Türle ve ecnebi boca 
ları umumiyetle kıymetli zevat 
araıından ıeçilmiıtir. Müeaae
aenin batında o mektepten ye. 
titmiı, o mektepte ıenelerden 
beri hocalık etmit, müdür mu
avinliğinde bulunmuı, müeaıe
ıenin maddi ve ruhi bütün ıırla 
mu en iyi bilen bir zat müdür 
olarak bulunuyor. O halde baı 
talık nerede? .• Umumi kanaat 
ıudur: Bu müeaıeaeden azami 
randımanı almak için her fey
den evvel tubelerde mevcut o
lan talebe adedini mutlaka 
azaltmak liznnıdır. Bir mual
lim; nihayet yirmi, yirmi bet 
kitilik bir ıubede her talebe ile 
ayn ayn meıgul olmağa imki.n 
bulur. Bu mevcut, krrkı veya 
elliyi bulunca bu imkan kal. 
maz. Maatteeaaüf öğrenme ve 
anlama kabiliyeti bütün çocuk 
larda ayni derecede değildir. 
Hocasının kendisile ınetgul 
olmadığını gören çocuklarda 
ekseriya kayıtsızlık hatlar. Bu 
kaydıızlık hem çalıtma mecbu 
riyetini unutturur, hem de öğ. 
renme kabiliyetini azaltır. En 
IOD tahıil ve terbiye u.Wlerine 
gik'e hocalar; haftada birkaç 
dakika olıun, her talebeaile ay 
n ayn uğraımağa mecburdur
lar. 

Galatasaray liıeaiııe halk ta 
rafından gösterilen rağbet çok 
büyüktür. Ancak menfi netice
ler karıısmda halk ıukutu ha
yale uğrayabilir. Buna meydan 
vermemek ıarttır. Çare olarak 
en evvel akla gelen ıey; lstan
bulda veya Ankarada buna ben 
zer ikinci bir müeaseae yap~k 
tır. Bu suretle hem ihtiyaç tat
min edilmit olur, hem de mev. 
cudu galiba 1400 ü aıan bugün 
kü Galatasaray talebesinin mik 
dan makul bir hadde iner. Şu. 
nu da ilave edelim: Biz bu mü
taleada bulunurken bütçe müli. 
bazalarını, bütçe darlığını u
nutmut değiliz. Galatasaray, 
ücretli bir mekteptir. Ona dev
let bütçesinden yapılan yardmıı 
mikdan, pek azdır. Olsa olsa 
bina meselesi en evvel dütiinü. 
lecek bir it olur. Mevcut bina. 
!ardan iıtifade imkanı olmadı
ğı halde yapılacak yeni bir bi
na için bükiimetin iki sene için 
de birkaç yüz bin lira bulması. 
nı da imkinıız görmüyoruz. 1. 
tin baıı; meselenin tetkik ve 
halli icap eden bir mevzu ola
rak telakki edilmesidir. Mese
le· Maarif vekaletince veya da
b~ ,amil olarak büldmıetçe tet. 
kikine karar verilirse, bu itleri 
iyi bilenlerden alınacak malll. 
mat ve izahat ile, çok ameli te 
killer bulunacağı mubakkakbr. 

Tekrar hülisa edelim: Gala 
tasaray liıeıi memleketin en iyi 
bir ınüesaesesidir. Yeni bayat 
için en lüzumlu ve en faal un· 
surlan burada kolaylıkla yetiş
tirebiliriz. Şimdi arızi olduğu 
muhakkak olan bazı sebepler; 
mektebin randımanını,, verim 

Halil Bey "/:zmlr,, Dr. Suat Bey Refik Şevket Bey 

Yeni bütçe Mecliste •• 
Maliye 
bütçe 

vekili 'bir nutukla 
esasatını izah etti 

ANKARA, 20 A.A. - Büyük 
Millet Mecliıi buırün Kazım Paıa 
Ha:netlerinin riyasetinde toplana 
rak 1932 aeneıi bütçe kanun la
yihaunı müzakereye baılamııtır. 

Bu münasebetle Maliye Vekili 
Abdulhalik Bey, uzun bir nutuk 
irat ederek bütçenin tanzimine 
hAkim olan eaaı fikirleri izah et
mit, bütçenin İyrat ve maaraf fa-

aıllarmı, 1931 ..,neai tahsilatını 
geçen senelerle mukayese etmiı
tir. 

Vekil Bey, bu bütçenin de 1931 
bütçesi gibi normal bir aene için
de yapılm~ olduğunu beyan i-
le huliuatan , .ir ki: 

"1931 bütç ~ 1'6 buçuk mil· 

<Devamı 6 ıncı sahifede) 

Beş aylık ticaret mü
vazenemizde 

güzel bir netice •• 
Geçen sene 6 küsur milyon lira 
açıkla kapatmışbk. Bu sene 

4 küsur milyon lira fazlalık var 
ihracat ofiaince hazırlanan iıtatia 

tike nazaran 932 mayıa ayında mem 
leketimize 11.649.550 lira kıymetin
de 43.672.549 kilo muhtelif eıya it
hal edi!miıtir. 931 ıeneaj nisan ayı 
zarfındaki ithalatımız 932 ıeneai ni
aanındaki ithalata niıbetle 247.458 
lira nokaandır. 

932 may11 zarfında memleketimiz 
den 6.817.209 lira kıymetinde 
53.875.589 kilo muhtelif eıya ihraç 
edilmiıtir. May11 932 zarfındaki ih-

<.Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ankarada toplanan Hlmayeietfal kongresinde Meclis 
Reisi KIJ:zım ve Başvekil ismet Paşalar 

kudretini azaltmıt bulunuyor. 
Önüne geçilmiyecek bir vaziyet 
yoktur. Bu randımanı eskisin
den de fazlaya çıkarmak, tetkik 
ve tedbir meselesidir. Bu iıte 
çocuk babalarının hakkı var. 
dır. O çocuk babaları ki, evla. 
dma İyi bir tahsil vermek için 
bugünkü müşkül şerait içinde 
kudretinin yetmediiH kadar fe. 

dakarlık ediyor, çocuklarının 
mektep taksitlerini ödemek için 
en ağır mahrumiyetlere katla. 
nıyorlar. Nihayet bu bak, daha 
ziyade memleketindir. lyi yeti§ 
mit gençlerin mesaisinden en 
ziyade memleket istifade etmi-. 
yor mu? 

Siirt Meb'uau 
MAHMUT 

Heyeti 
Vekile 
Meclisin içtimaını 
müteakıp vekiller 
heyeti toplandı 
ANKARA, 20 (Telefon) -

Meclia içtlmamı müteakip He
yeti Vekile, Mecliste Baıveldle 
mahıua odada bir içtima akdet 
mit ve bu içtima, ıret vakte ka 
dar devam etmittlr. 

Gazi Hz.nin 
Teberruu 

Fenerbahçeye 500 
lira verdiler 

ANKARA, 20 A.A. - ReW
cümhur H<Uretleri Türk Sporcu 
genç/ilin• karı• daima ibraz bu· 
:yurdukları alakaya ıwrmime ola
rak ahiren binaıı muhtmk olan 
F cnubahç• Kulübüruı 500 lira 
teberru bu:yurmuılardır. 

Mısırdan gelen 
Tayyareci 
Zevcesi ile bal ayı 
seyahatine çıkmıt 
Muır tayyarecilerinden AlmMt 

Salim B. in refika11 Hayriye Sa
lim H. ile birlikte buauıi tayyare 
aile Kahire'den tehrimlze ıreldiği
ni yaznuıtık. Ahmet Salim B. bwt 

Muırlı layyareclnln refi
kası Mısır sefiri ile 

yemekte .. 
dan bir müddet evvel evlemniı ve 
genç evliler balayını ıreçirmtık ü
zere Londra'ya kadar uzanacak 
olan bir hava aeyahatine çıkmq
lardır. Kahire'den hareketle Şam, 
Halep, Konya'ya uğradıktan aon
ra latanbul'a gelmİ§lerdir. Bura'· 
dan Bükreı, Büdape9te, Viyana, 
Frankfurt, Brüluel, Pariı'e uğra
yarak Londra'ya gideceklerdir. 

Salim B. Kambriç Darülfünun
da mühendislik tabail etmiı bir 
gençtir. Mıaır'ın Şarkiye eyaletin
de tanmm•t zengin bir aileye men 
suptur. Tahsilini bitirdikten aon
ra tayyareciliğe haveı etmiı ve 
pilot tehadetnameıi alarak aatın 
aldığı bir ıpor tayyareıile hava 
seyahatlerine batlamııtır. Hayri
ye Salim H.. zevcinin bava aeya
hatlerinde kendisine daiına mü-

(Devamr 6 ıncı sahifede) 

Tarife kanunu 
Tadil ediliyor 

Muafiyetli mevat lis
tesinden hangileri 

resme tabi olacak? 
Son haberlerimizde .• 

Ankaraya giden sporcularımız Kadıkll9 iskelesinde .. 

Pera takımı Selanik 
muhtelitini yendi 

Doksan dakika tam bir haki. 
miyetten sonra: 4.0 ! 

Dün T akaim ıtadyomunda 
Pera ile Seli.Dik muhteliti üçün 
eti maçını oynadı ve Sellnik 
muhteliti 4 - O mağlGp oldu. 
Bu netice bizim b6yük kulüp. 
!erdeki elemanların tamamen 

zayıfladıimı g&termeei itiba. 
rile çok mühimdir. Genç ve ~ 
hakkin oyuncq olan Pera for~ 
vetleri dün tam dokaan dakike 
futbolün ne deınelı:: olduğuna 

<Devamı f ıncı ..ıtlled•) 

Fazlı Necip Beyin ce
nazesi dün 

merasimle kaldınldı 
Merhumun ansızın vukuu lrti .. 

hali bütün 
münevverleri müteessir etti 

Cenaze camle glltaratilrhen .. 
Vukuu vefabru dünkü nüıha 

mızda teeaıürle kaydettiğimiz 
sabık Matbuatı dahiliye müdü
rü Fazlı Necip Bey merhumun 
cenazesi, dün mutantan mera. 
simle kald'ınlmııtır. Merhu. 

mun tabutuŞitlidekiNlmet apu 
tnnanından öğleden evvel b). 
dmlmıt ve T etvikiye camiin• 
getirilmittlr. Eller üzerinde ta. 
tınan tabutun önünde ailesi, 

<Devamı 6 ıncı sahıtede) 



HARİÇTEN ALDIÔIMIZ TELGRAFL-AR 
Nutuklardan ziyade 

iş zamanı geldi 
Dantzig'de 
Neler oluyor? 

300 Hitlercinin ln-

Hitlerciler Hesse'deki 
intihabı da kazandılar 

8 1 ık k L d 
. ı giliz torpitoları et-

e ç a ralının ausanne akı rafında nümayişleri 

Tarife kanunu yeni
den tadil ediliyor 

Geçen seneye nazaran bir mil. Bazı iptidai mevattan mute 
başvekiline 

şayanı dikkat l,ir mektubu .. 
LAUSANNE, 20. A. A.- M.Her 1 

rlot •aat 7 de Lauıaııne'a ııebnit ve 
aaat 9, 10 da ltal1an Mnrahbaı he
yeti ile ııöriitmilttilr. Oncl.n sonra 
aaat 10 dan itibaren M. Mac Donald 
ile bir millibt yapmııtır. 

M . Herriot konfıran11 içtimaa da 
•et eden büyük devletler murabbaı 
lannın konlereruın makaadı lçtimaı
nı tayin etmek üzre aaat 16 da ya
pacaktan buıuıi içtlmaa lıtlrak ede 
cektir. 

Belçika Kralı Albert'ln 17 Hazi
randa göndermlt olduğu mektup ü
zerine Rel9ib &fnkili M. Renkin 
Lauıanne'cla buı iktisadi müzakere 
lere ııiri!mlttir. Bu müzakereler Bel 
çika ile Felemenk .,. Liilnenbw-g 
hükUmetler! araamcla bit- itiW ima
lanmaaı ile neticıelenmiıtlr. Bu iç hü 
kümet bazı ıtlmriik reolmlerini ip
tal veya tenzil etmd.tedlrler. Hiç 
bir sİ1'._alİ mahiyeti haiz olmıyan 
bu itilaf ona İftiralı: etmek iıtiyen 
her hangi lılr de.-letla imaıma a
çık bulunmaktadır. 

Belçika kralııun mektubu 
BRÜKSEL, 20. A. A.- Belçika 

kralı, hali hazırda Lauaanne'cla bu
lunmakta olan bafyeki) M. Renkin'e 
atideki mektubu ııöndermiftir: 

' Azizim Ren.kin! 
Harbin nihayet buldufu pnden

beri bükilmetlerin reylerine müra
caat ettikleri bütün mubıhaHıalar, 
milletlerin inlôtaf ve saadetinin ve 
muılihane münaaelıetlerin emtea Ye 
etYaların, --yelerin ve iıçiliğin 
daha büyük bir aerloeıti ile mübade
lesine tabi bulundufunu teyit eyle
mi,erdir. 
Buhranın tealrlerinl hi11ettİrm•k

te oldufu zamandanberi bu tavıiye
ler günden ıtıne dllha milıtacel bir 
ıekil aJmata lıetfunıttır. 

Maalesef IMa Y&hlm ihtarata hiç
bir zaman kulak verilmemlı bulun
maktacbr. Münferiden hareket eden 
her devlet, elinde bulunan h.,.. vuı
taya milraceat ed..-ek milli iktiaadi
yatını, buhranın teoirlerinden kurtar 
mafı tecrflbe etmlttir. 

Gilmrülr. re.imlerinin munzam re
ıiml.,.., memnuniyetler, kontmıjanlar 
döviz ticaretinin murakabesi ıure
tile tezyldlne ve ithalitm h.,.. çare
ye teveuiil olunarak tahdidine çalr
ı ıldı . 

Bu ıuretle de ihracatta pyri ka· 
bili içtinap bir kanıdıhk haaıl oldu. 
Ve nihayet bu tahdidat ıiyaaeti de 
beynelmilel ticaretin Dotulanmalİ
le neticelendi. 

3 ıenedaıberi beynelmilel müba
de!atın kıymeti yarıdan fazla < kıil
miş ve bu tenezzül de yalnız fiyat
lann düşmeıinden ileri gelmiıtir. 

Haricf ticaret manaaplan ııittikçe 
daralan devletler istihlakit kabiliyet 
ve siaaı azalmıı bulunan milli piya
saları üzerinde bu hale bir çare ve 
taviz bulamamıılarchr • 

Bu 3 ••nelik ayni müddet zarfın
da iıılzlik adecli de tezauf etmiııir. 
Bir memleketin kendi zatii kuYVetle 
rile iktiaadlyat .,...,.anımn iııkilAba· 
tını kendi lehine tebdil etmeğe mük 
tedir olmadıiı kat'i tecrübelerle an
laıılmlf oldufudur. Y alıuz devletle
rin kendi aralannda iti!Af ederek bey 
nclmilel tesanüde doiru yapacaklan 
bir hareket cihanın çekmekte oldu
ğu derin i.ztirabı tahfif edebilecek
tir. 

Bu tesanüdün artık nutuklardan 
ba,ka ıeylerle meydana konına11 za 
~ çoktan gelml~tir. 

Belçikanın, bu vaziyet clabilinde 
iktiaadi ıi1aaetin tebeddülü lüzumu 
nu derin ınrette anlaımı bulunan 
devletlerin yardımı ile ahval n ıe
raitin İcap ettirdili çarelere teveı
ıiıl etmekten çekinmemesi IAznn ııel 
di~ini görüyorum. 

Gittikçe daha fazla muztarip lıir 
hal vaziyetile careaaz olabilecek ted 
birlerin ittihazını f&hıen ıizden ve 
arhdat!annızdan bekllyorum.'' 

CENEVRE, 20. A. A.- Dün her 
iki konferans halrcinde fevkalade a
lakayı calip ıiyaıi miikalemat 1apd
mııtır. Fransa tarafından M. Bon
cour, Ma11iırli ve de Jouvenel, lngl. 
!izler taralmdan M. Mac Donald, 

Kral Albert 

Sir Jobn Simon, Herbert Samuel 
lord Londonderry ile Amerika mu
rahbaılan M. Snovden, M. Huııheı 
ve Daviı hazır bulunmutlardır. Mü
likatın icra11 saat 7 de tesbit edil
miı bulunmakta idi. Fakat bir ti· 
mendifer kazaamdan dolayı M. Bon 
cour'm teehhur etmesi, ancak saat 
18 de batlanınasını intaç etmiştir. 

Tenıps '111 mütalenları 

PARIS, 30. A. A.- " Havas A
janlı yazıyor" M. Herriot'nun dün 
Pariste vuku bulan bey•natının Lau 
sanne'da iktisap edilen birinci neti
ce hakkında Fransız milletinin bü
yük bir ekseriyetin;n tamamen hi! 
siyatına tercüman olduğu muhak
kaktır- ' 

' ' Fran~ mütevazin ve dürüst bir 
tarzı tesviye bulunma11 hakkında 
hararetli bir ar~u ile müterafik ge
ni, bir uzlaşma zihniyetilc mütehas 
si s bulunmakta ve muahedelere hür
met edilmesi İ !:i_ İn umumi ve devamlı 
bir emniyet ve itimadın avdeti için 
lüzumlu ilk sartlar olan manevi 
ve siyasi emnÜsel~etin tezyidi kay 
guıile müteharriktir.· 

Fakat bu hisler Fransanın her tür 
lü fedakarlık ve metrukiyeti kabul 
edeceğine delalet etmez. -

" Fransa, sulh ve st.:kô.n isteyor, 
fakat bunları her millet i~in tam bir 
Fef Ye hayıiyet dairesinde arzu e· 
diyor." __ __,_. ___ _ 

Bir tren kazası 
PARlS, 20 A.A. - Tonnere 

civarında bir marşandiz treni!e 
vagonlar arasında vuku bulan 
müsademeden dolayı M. Her
riot'yu hamil olan katar tevak. 
kufa mecbur olmuıtur. Başve • 
kil, otomobille Cenevreye git. 
ı:nek zaruretinde kalmıştır. 

Malta'da yapılan 
intihabat 

MALTA, 20 A.A. - Meb'u· 
san ve ayan meclisleri için ya. 
pılan intihabatın kat'ı neticele
rinden anlatıldığına göre milli 
yetçiler 32 ve muhalifler 17 a. 
zalık ka.zanm19lardır. 

Milliyetçiler gerek meb'usan 
Ye gerek lyan meclialerinde 
mutlak ekıeriyeti elde etmiıler 
dir. 

Vali milliyetçilerin reislerin
den Sör Ugo Milfan ve Nico 
Mizzi'yi yeni kabineyi teşkile 
memur etmittir. 

( • 
Iktısadi ve Mali Hafta ) 

Haksız yere bafkasına zarar ika e
den, o zararı tazmin ile mükellef tu .. 
tulur. Bu, ezeli bir kaidei hukukiye 
dı.r. Fakat, parasız ve iJıi.z bir a
dam, velev kasten olıun, bafkaıına 
.ıit meseli ktymettar bir vazoyu 
kına, bunu tazmin ettirmenin im
kanı var mıdır? Hükıaedllecek bir 
bapiı cezuı vazo sahibini tatmin e
debilir mi7 
Alınanyanın buııünkü hali bu va

:ııyeli andırıyor. Alacaklı devletler 
Almanyanın ne tamirat ne de batka 
bir nam ile para veremiyeceğini çok .. 
lan biliyorlardı; fakat emri valru 
kabule mubeyya olduklarını ilk de
'• oJ.,.,.ı. r~unl bi llaan ile ıı:ecen 

ııün Lauaanne'da ifade ettiler. 
M. Macdooald'ın kullandığı lisan 

çok tayanı dikkattir. "Felılketimizin 
en mühim sebeplerinden birini tet
kik için burada toplanıyoruz. Her 
ıeyi malıiv ve ifna makıadile çalııan 
ku•vetlere kartı koymak için- elimi
ze geçen ıu yeııane fırsatı kaçırmı-
1alım. Cihantümul bir kataatrof bi. 
zi bekliyor. Bütün bir a.iıtemdir ki 
yanıbatımızda yıkılmak üzere bulu
nuyor, Binaenaleyh, zaaftan ba!ka 
hiçbir ıeyden korkmamak, ve inaa· 
niyete yardım için muvafık göriile-
cek tedbirim, - ne kadar cüretkir 
olursa olsun - leldiften çekinme
mek ıazım aeli.r.'' 

PARIS, 20. A. A.- 1932 sene
sinde Dantzig şehri, harpten evvel
ki Aıadir ve Tanca'ya benzemekte
di r. Bu 3 tsim ara~ında bir münase
bet ııönnemelc mümkıln olamıyor. 

Muhtelif devle lere mensup bir 
çok ffiolar, abaliai eaaıen Hitlerci
lerin - M~ Brüning'in resmi ünifor 
malarmı taf1malarını bütün Alman
ya dahilinde men'eıtiği sıralarda bu 
rada her gün ııiyinerek halkı teb1i
ce ~evketmelerinden - müteessir 
bulunan Dantzig limanında yekdiğe 
rini takiben demir atmış bulunmak
tadırlal'. Ayın 15 inde 5 İngiliz tor
pido muhribi bir nezaket ziyareti ic 
ra etmişlerdir. Bunlar, şehir açığın· 
da V ersaiJlcs muahedesi mücibince 
,ehrin harici umuruna memur olan 
Lehiıtan hükumetinin bir torpidoıu 
tarafından karşılanmışlardır. 

Halbuki, serbest ~ehrin Diyet mec 
liai, Lehistan'ı haberdar etmeğe lü
zum görmeksizin Lehiıtan harp ge
milerinin limana girip çıkmalı hak
kındaki nizamatı tebdil etmiş bulun
makta idi. Bu itibarla bir taraflı o
lan bu karar miicibince Lehistan 
harp gemileri :ziyaretlerinden lngi
li.z harp ııemilerine karşı vazifeleri
ni ifa etmeden evvel Dantzie liman 
ınakamatını haberdar etm•k mecbu
riyetinde bulunuyorlardı. 

300 kadar Hitlerci bu vaziyeti 
proteıto etmek makaadile bir vapu
ra binmişler ve maruf Alman milli 
martını terennüm ederek 1 ngili.z 
harp ııernilerinin etrafında dolatmlf 
!ardır. Şimdi ihtimal baıit bir tesa
düf eoeri olarak iki Alman harp ge
misi Schlesien ztThlısı ve iki torpi
do, Dantzig limanını- Lehistan•m 
böyle bir ziyaret ve nürrayişi lüzum 
ıuzlufu hakkında nazikane bir te
şebbüste bulunmu ş olmamıa rağ
men - Pek yakında ziyaret edecek 
!erdir 

Lehistan hükumeti, Almanya ta
rafından bu ziyaretin icra edilece
ğinden haberdar edildiği l!'İbi Dant· 
ziıı ayan meclisi de, Lehiıtan ile bu 
hükUmetin Dantzig' de komiseri o-
lan M. Pappee'nin mevcudiyetinden 
bihaber ~ibi lfÖrünmektedir. 

Mümaileyb, serbeıt ıehrin i.yan 
meclisi nezdinde bu tarzı hareket 
h•kkında proteıtoda bulunmuı ve 
bunun V crsailles muhadesine kartı 
suikaıt mahiyetinde bulunduiunu 
beyan etmiştir. 

~:~~o.:~kı~itl~~zla re?eı~!dılar bir resim alınması düşünülüy 
er, Hesse Diyet meclisinin intihaba- ANKARA, 20 (Telefonla) - itibarla müddeti bitınek üzere 
tında yeni bir muvaffakiyet daha el- BERLIN, 20. A. A. - Hease Di- Gümrük tarifeıi kanununun birin- Iunan gümrük resminden ııı 
de etmişlerdir. yet mecliıinin teşekkülü için yapı- ci maddeıi mucibince mezkılr ka mevaddı iptidaiye listesinin y 

Mu'
·-'-'-·t resm'ı lan intihabatm neticesine nazaran nuna 111.erbut tarifede gösterilen den tetkik ve tanzimi eana 
all&i\ neticeler tunlar- ~-'''-dır: yeni Heue bükUnıetinin t,..el.külil ....,. reaimlerinin tadili lıAkkın ynkanda tadat edilen ıana)".İ 

Nazi meaeleai evvelki intihabatta oldufn hazrrlanan kanun liyibau, Bü bcılerine ait iptidai maddeler 
Sosyalist 32• derecede alır müşkili.ta maruz lr.a- ~k Millet. Mediaine tevdi edil. rindeki muafiyetin kaldırıl 
Merkez tırkalan azaaı !~• lacaktır . mııtlr. Uyıbaya merbut esbabı takdirinde bu aanayi, mevaddı 
Muhalif komüniıtler ' Bugim 38 azalık elde etmİf olan muc~kmazbatallJUl ııöre tcııviki tldaiyeai için alakadarlardan 1• sosyaliat milliyetçilerin intihap edi- sana7• anunu mucibince ııümriik tedil bir ııümrük resmi al 
Komünist 7 ' len bir tek milliyetçi mebuıun mii- resminden muafiyet liateıine tabi müli.hazaaile tarife kanun 
Milliyetçi l, zaheretini temin etmeleri ihtiınall mı:Yat d'?layı!~e dibaııat, triko- bazı teruıili.t yapılması r· 
Boureoia koaliıy~nu 2 , kabul edilıe bile aağ cenah fırkaı.... taJ, mobılyecılık, kereıte, nebati hissolunmuştur. Ayni mazbata 
Çiftçiler 2, rına menıup bir hükumetin eıasen yaf, ve çikolata gibi sanayiin ki aarahate göre gümrük ta 
Hukuku umumiye fırkası 3, 70 azadan mürekkep olan yeni mec- memleketimizde tamamen inkitaf niıbetleri tenzil edilecek olan 

Nazirlerin aldıktan reylerin adedi liste mutlak ekıeriyeti tanin edemi- e~ekle .beraber bunlar gÜmrük ayyen maddeler, yeniden tan 
1931 tetriniaaniıinin 11 inde yapı- yeceği söylenmektedir. hımayeaı altında bulunduklann· edilecelc olan teşviki 1&nayi 
lan intihabat esnasında k.azandıkla- dan hariç emteaıma kartı reka- vaddı iptidaiye Iiateıinden t 

9 kab·ı 28 Zaten parli.manter bir hükumetin be rı 2 1.189 reye mu ı 3 .313 t edebilecek vaziyettedirler. Bu men çıkanlacaktır. 
den ibarettir. tepkkülü merkez fırkalarile soıya-

list milliyetçiler ara11nda bir koaliı 
Sosyalistler, 168.299 reye kartı yon vü~ude gelmeıine bağlı bulun-

172.545 rey almışlardır. Merkez fır- maktadır. Halbuki merkez fırkaları-
kası 112,440 reye mukabil 108.603 nın buııün böyle bir koaliıyona gir
rey almı,tır. İtçileı· fırk.a11 , 8.177 re meie pelc az mütemayil bulunduk· 
ye mukabil 11.697; komünlıtler, farı zannedilmektedir. 
156.775 reye mukabil 82. 111; mil- Heuede yapılan intihabatın neti
liyetçiler, 16.857 reye karşı 11.267; celeri Hesıe hükumetinin siyasi bün 
Demokratlar, 4.617 reye mukabll yesinin hemen hemen Alman bükıl-
4.925 ve BourgeoİJ koalisyonu • meti bünyesine müıabih olmaaından 
25.175 rey almışlardrr. 1 dolayi Al~ ~ya!i mebafilinde da-

Bourgeois fırkalannın müttehit ha '.~ddetlı bır ·~ uyandınııııtır. 
listesi J 931 teırinisanisinin 15 in- ' Dun yapılan ıntihabat~. ııelec~ 
den evvel mevcut değildi . Fakat bu ı 3.1 temmw:~a yapılacak ıntı~t. •
listenin ihtiva ettiği gruplar, 0 z.a- çın bazı karıne ve emmat'eler tıtih-
man 68.208 rey toplamıılardır. racına çalııılmaktadır. 

Roman yada 
Tevkif at 
Polis geniş bir ko

münist şebekesi 
meydana çıkardı 

1 Tevhit 
: Başladı 

inhisar idarelerinde 
yeni müdür-

ler tayin edildiler 
BOKREŞ, 20 A.A. - Emni Tiltün inhinrı umum müdü 

yeti umumiye müdürünü bir ı' rü Hüsnü Bey dün Ankaradan 
çok günler devır • ~'<len tahki- tehrimize gelmittir, Evvelce de 
k~ttan sonra geııit bir ~o~ü- 1 yazdığnnız veçhile Hüsnü Bey 
nılt propaganda !ebekesı uze- tevhit edilmekte olan inhisar 
rine vazıyedetmi~tir. Bu şebeke 
bir Alman'ın idaresi altında ça 
lışmakta ve merkezi Bükreşt'e 
bulunmaktadır. 

Askerlik mükellefi
yeti kanunu 

Kanunun tadili teklif edile 
maddesinde neler var? 

ANKARA, 20 (Telefonla) -
ihtiyat zabitleri hakkındaki kanu 
nun üçüncü maddesinin tadili mü 
naaebetile askerlik mükellefiyeti 
kanununun 34 ündl nıaddeıinin a 
tafıdaki tekilde tadili .,., madde
ye bir fıkra ilheııine dair hükU
met, mecllae bir li.yiha ..,,.kebnİf 
tir. Bu teklife göre kanunu mab 
sus mucibince ihtiyat zabiti ola
caklar için tahsil ve ..ı.eri ehliyet 
name derecelerine göre hizmet 
müddeti 6 . 8 - 10 • 12 aydt1'. lhti 
yat zabitlifine liyakat göstereme
yenlerin k11a hizmet haklan red
dedll ... ek muvazzaf hizmetleri J.:a. 
nuna ııöre tamamlattmlacak ..., 
orta mektep .,., muadilleri ile ta-

• 

li derecedeki me•lek mektepl 
ve muadilleri mezunlanndan 
ta askeri ehliyetnameyi hais 
larm uruflanna mah.auı biz 
müddetleri nihayetinden iki 
tenzil edilecektir. Bundan ba 
a•kerf memur olmak için m 
rin kanununun 4üncü madde 
deki evaafla beraber ihtiyat za 
olmak fart kotulmuş ve bu bu 
ta lıfr ltyiha hallnde Mecliıe 
dl edilmittir. Piyade küçük z• 
yetlftirilmeıi hakkındaki k 
nun birinci maddesinin aonuna 
tafıdaki fıkranın ilavea.i de h 
metçe teklif olunmaktadır. 

"Orta mektep mezunlan he 
ne tercihan ve arzulanna bakıl 
yarak küçük :ubit yetittirillrfel'." 

idman kongresi .• 
Fakat şimdiye kadar tetebbüıü

nün cevabu'!a intizar etmektedir. Le 
hiıtan'm Bedin elçiıi M. V ysock, 
Alman nazırlanna, Alman harp ge
mileri.,in Dantzig limanına yapa· Şubeleri bütün memleket da. 
cakları ziyaretin e•aıen asabiyette ı bilinde bulunan bu tebekenin 
bulunan balkın efkarını daha fazla 4 bürosu hükumet merkezinde 
tehe.yyüc~ sevkedeccğin~ ve bunu~ faaliyet ~östermekte idi. 
Leb11tan ıle Serbest tebır ara11ndaki 
müna•ebatı teshil etmiyecejiııi if- Tevkif edilen 25 şahsın beya-

idareleri umum müdürlüğüne 

tayin edilmittir. Muavinlikl•e 
Münir Hüerev, Müskirat inhi. 

aarı umum müdürü Asım ve 

Mübadele komisyonu müşavir

lerinden Mitat, Baımürakipliğe 

Tuz inhisarı müdürü Feyzi, 

Teftit heyeti reisliğine, Tütün 

inhisarı teftit heyeti reisi Raşit, 

Memurin müdürlüğüne, Tütün 

inhisarı memurin müdürü Ab.. 

dülkadir Beyler tayin edilmit • 

tir. inhisar umum müdürltijtü 

kadroeunda bulunan ıube mu • 
dürleri dün HUsnil Beyin riya. 

setinde toplanarak tevhit hazır 

lıkları hakkında müzakeratta 

bulunmuttur. Hüınü Bey dün 
gazetelere tevhit itlerinbı bil. 

fiil batladığmı söylemittir. 

Müskirat inhisar idaresi tevhit 

dolayuile, yakında Tütün inhi 

ear idaresine tatınacalrtır. 

Dün Ankarada Maarif vekil 
nin nutkile küşat edildi 

ANKARA, 20 (Telefon) - altı :aat ta katipliklere seçilııı' 
idman cemiyetleri altıncı umu. lerdir. Bundan •onra C. H. 
mi kongresi bugün öğleden aon katibi umumisi ve Küta 
ra Halkevinde toplanmıttır. meb'uau Rece,> Bey mühim 
Koagreyİ Maarif vekili Eıat B. nutuk irat ederek spor teykil 
bir nutuk irat ederek açmıttır. m~ın yeni •ene zarfında h 
Maarif vekilinin nutkunu müte istikametlerde yürümesi l 
akıp riyaset divanı İntihabı Y•· geldiğini izah etmittir. R 
pılmlf, riyasete Gümrük ve in- Beyin nutkundan sonra me 
hitarlar vekili ve Türkiye id. zi umumi ve federaayoo 
man cemiyetleri ittifakı eabık mmtaka hesap raporları t 
reiıi Ali Rana Bey Ye reiı vekil ve nizamname t'ncümeol1;ri 
tiklerine Erzurum meb'uau ve lan intihap edilmitlerdir E 
Türkiye idman cemiyetleri itti men azaları derhal ite l>ql 
fakı ikinci reisi Aziz ve Mira. lardır. Konıre çartamba 1 
lay Bekir Beyler ve muhtelif <>&leden eyyel tekrar top! 
mıntakalar murahhaslanndan cakbr. 

ham eylemiştir. nına göre bu teşkilat tarafın. 
dan sarfedilmit olan mebaliğ 

Fransızların 
Takviyesi 

Maverayı Şeria-Hi
caz hudu

dunda tahşidat .• 
PARIS, 20. A. A. - Havas Ajan 

sının Kahireden iıtibbaruu ııöre i
çinde aıker bulunan bir takım tay
yareler lsmailiyeden Irak ve Amana 
müteveccihen yola çıkmıtlardır. 
Mavel'ayiıeria - Hicaz hududu üze
rindeki askeri mıntakalar takviye o· 
lunınaktadır. 

KAHiRE, 20. A. A. - Havaı A
janaı bildiriyor: Hava tarikiyle lra
ka gönderilecek olan bir alaya men• 
ıup 500 askerin ıevki •on dakikada 
yanna tehir edilmiıtir. Irak dahili 
vaziyeti teyazzuh edinciye kadar bu 
askerler Bağdatta kalacaktır. 

KAHiRE, 20. A. A. - R.,,ter A
jansının iatihbanna nazaren lraka 
gönderilm•k üzere l ımailiyeden ha
rekete müheyya bulunan kıtat 400 
kadar taraftariyle Akabe arazume 
tecavüz eden Maverai,eria rücaaıın ... 
dan lbnürrefadeyi tenkil için Hicaz 
lwvvetleriyle teıriki mesai edecek
tir. 

~n zamanlarda 3 milyon ley'e 
baliğ olmuştur. 

Zabita büyük mikyasta Ye.
saik elde etmiş ve Bükreş'in bü 
rolarından birinde feeatcuyane 
beyannamelerin tab'ına mah. 
sus malzeme müsadere etmit· 
tir. 

Dün bütün gün tevkifata de. 
vam edilmittir. Bu sabah da 
mütebaki eşhasın tevkifine inti 
zar olunmaktadır. 

Gümrükte 
Yeni kadro 

Başmüdürlük kadro
larında 

değitiklik yok .. 
Gümrükler umum müdürlüğil· 

ne Cemil B. tayin edibniş ve yeni 
ııi!mrükler kadra.u resmi gazete· 
de inti~ar etmiıtir. lıtanbul Güm· 
rükleri Başmüdürlüğü kadroların 
da değitiklik yoktur. Yalmz U
mum Müdürlük makam tahıisatı 

125 liradan 100 liraya indirilmiş, 
Umum Müdürlüi Jn teftif, ımıha
sebe, muamellt, levazım ve zat 
itleri tubeleri doğrudan dofru1a 
Ciimrük ve İnhisarlar Veki.letU. 
raptedilmiıtir. Gümrükler Umum 
Müdürlütünün latanbul'da çalı
tan İıtatiıtik daireıinde yeni tet
kili.t yapılarak kadrosuna bir mü
dür muavini, bir kaç tetkik ~fi 
ili.ve olunmuıtur. 

İıtanbul Gümrükleri Batmüdü
rü Seyfi B. yeni kadrolann bugün 
yann tebliğine intizar edildiğini 

ııöylemiıtir. 

Belçika, Felemenk, ve Lüksetl 
·burg arasında bir itilaf 

BRÜKSEL, 20 (A.A.) - Felemenk, Belçika ve Lüksenb 
hükumetleri Lausanne'da yaptıkları itilaf icabınca yeni güıD 
resimleri koymamağı, mevcut rHimleri her ıenee muayyert 
hadde kadar yüzde 10 oisbetinde indirmeği ve muayyen buı .• ~ 
ıusi vuiytler müstesna olmak üzere ithallt hakkında tabdi~. 
yoluna girmemeği kartılıklı taahhüt etmitlerdir. 

Çinde bir deniz faciası 
ŞANGHAY, 20 (A.A.) - lndo Pocifique Ajaneımn vetdil' 

bir habere göre Sehonkerk ismindeki 12 bin tonilltoluk bir fi' 
lemenk vapurunda limanda demirli bulunduğu sırada yangın ~ 
mıttır. Bu geminin hamulesi kabili ittial kimyevi maddelerdf"" 
ibaret bulunuyordu. 

itiraf etmelidir ki böyle bir ilham lerine mahreç bulamamalarından ;.. 1 .130 milyon dolar kıymetinde al· ı ela yine ataletla.i mulaafaza etti. Bil- Milme .. .ıı ımıet 23,- ' 
karşı>.r.da bulunan konferanıtan leri ııeliyor. Bunlar vaktile her fır. tın naldedilmiıtir. Bunun 748 milyo- tün nazarı... Laul&Dlle konferamı- Haydar Pap limeııı 31,- ;,,-
çok teY beklenilebilir. Bu, adeta, aattan iıtifade ederek kurbanlık ad- nu Franaa1a, 114 milyonu loviçn- P& müteveccih oldnfu l~ fU ımıcla Iıtikruı Dahili 98,-
borçları ilga için size "carte dettikleri milletlerden türlü türlü ik 1e, kuıuru da Felemenk ve Belçit.a.. kuponlar mliıakeratı Parla Borsaa,. dır. ""il 
blancbe• veriyoruz; isteclitinizi ya· tiaadi ve mali irtifak baklan temin j 1• gönderilmittir. nı alüado.r etmiyor; ve aten bu lı Banhl•n izenae g-• 9>" 
pıruz demektir. M. Herriot da az etmiıtiler. Fakat o milletler timdi ia· • • • mlbakerat beUd bu aebeptan dolayı raya muamele oldu. f1' 
çok bu fikirdedir. Fakat aaıl mesele patı rütt etmiı bulunuyorlar, ve ken 1 Macariıtanda ahiren ıaetrolunan bir teyaldnif devreal 8eç1nee1ı glW Anlan Çlmentolan 20 kunat 
böyle bir ilga k.arannı Amerika Ce- dilerini artık aoydunnak istemiyor· lıir kanun mucibince, bütün yerli ııönlniiyor. Onlflye dün a1qam, g• laıU. 8,SO lirada kaldı:lu. ı~ 
mahiri müttehide hüklımetİnİn ne Iar. Avrupadaki, para 11kınb11, nü- bankalar her ay bili.nçolarııu Millt . haftaki ·bi IÖ iilıı bir halele Tramvay 44,SO, Bomonti 1 

ıuretle telakki edeceğidir; çünkü a- . fuı meselesi, iıaizlik ve sair mesel&- bankaya tevdi etmek ve bundan ı... çen L---~dı. n T..ı.o. 28 lira etmetkedlr • -~ 
Iacaklıların alacaldm Amerika dev~ terin ,,.,..1 hep budur. ka kmıdi ahvali maliyeleri Ye elif• 42 J/4 da .....,.... ittihat Deiirmencilik 1!1, 'l' 
!etidir, ve bu işler, onun da iktiaadi Bunun çarei halli yok mudur? C... huıuaat hakkında malllmat Yermeiı Plyaaayı clb'I lıir miktarda "ali- Deylrmeacilik 2 lira ediyor. ..a 
ve mali vaziyeti en fena bulunduğu ' liba nüfuıu tahditten bafka bir çare mecburiyetinde olacaklardır. MWl meater" eden lri.iıtlar Anadolu - Murr Kredi F-ıi1eleri de lılO"' 
bir zamana teaadül ediyor. yok gibi... banL- bu bankal elltı ı... bam tab 'li.tı im tu Geç erilecl'l fia ı · dedir Mamaf"ıb, borçlar ilga edibe de • • • ...... . • . arın muam . ve vı o uı r. • g ı er; IOD t arı ar . fi' 
dünya tezepzübünü izaleye medar Nev-Yorktan Avrupaya, ve bu me aabiyelennı leitit hakkım ola ıhru haftadan beri bunlarda ylmıİf8I' lira ı 18118 tertibi ıff 
olacağını pek unnetıniyoruz . Olsa yanda bilhassa Franaaya, altın sav- e1lemiıtir. kadar tenffil nrdır. 1903 ~ 91 -

oısa şimdiki haıi fili, hali hükukiye kiyatı geçen haftadan beri pek ço- Esham ve tahvilAt s- teabit edilen fiatıe.. tunlar- 1911 .. t111 -
inkili.p etmit olacaktır. Avrupa aa- ğalmııtır. Financial Newı gazetesi· dır: 1 Altın da ıerilemqdır. Oüa 
nayi mernlek•tlerin, iıter ııalip iıter nin yazdığına göre bu sevkiyat da- 1 

d d .L J t bul k"l kı ti Ak · -'- 16 '"' tır• a ...... '----.... u.tı~· --~-mağlup olaun, müşterek dertleri baı ha uzun bir müddet evam e ecca- ı an men u yme er ve s17oouor .-. ,.,., • .,.._ - n•ı:_. 
kadıo·. Bu sıkıntı, mamulatı sınaİFe- lir. ~en eylwden beri Avrupaya kambiyo bor1a11 geçen hafta urfın· Obligaıyonlaı 27.40 • 



Fransız 
Ekonomi 

Odalar kongresi cu
martesiye toplanıyor 

Bazı ecnebi 
Bankaları 

Memleketimizle mu
amelatını kesiyorlar 

• • 
nıcın , çekiliyorlar • 

MalıkemelerdtJ 

Kadının yüzünü sev
dalısı mı kestirmiş? 

Beledi gede 

Şehir 
Yolları 

!tlaarlffr 

Şahadetname 
Tevziatı 

Kongrelerden neden fayda ha. 
sıl olmadığı da görüşülecek 

Son zamanlarda müteaddit ec
nebi bankaları Türkiye'dPı,.; -.u. 
ame1ibnı tatile karar venniı bu-
lunmaktadır. Mıntaka & .... ". . ~J 
durlüğii bu husuıta Vekalete bir 
rapor ıröndenniftir. Bu banka.la-
rrn tatili faaliyet etmelerinde, son 

• 
llnnci cezada şayanı dikkat 

bir dava görülüyor 

Bütçede yarım mil
yon tahsisat var 

1932 belediye bütçeainde yollar 
ve fÖsel• tahsisatı yarlm milyon 
liradır. Bütçe tasdikten sellr selrnez 
inıaata batlanacaktrr. Daimi encü
ınen yeni yol ~e toaelerin yerlerini 
teapit elm"1<1e menuldür. 

İlk mekteplerden 
2500 talebe çıktı 
Dün bütün lıtanbul ilk mektep( 

rinde, bu sene mezun olan talebey 
tahadetnameleri tev7İ edilmittir •. Ş 
hadet:name tevzi mcraıiminde m 
rif müfettitlm ve talebe velileri h 
zır bulunmutlardrr. Mezun tale 
ye hitabeler irat edile.-ek ha) ;ıt 
muvaffak olmak için daima ve ç 
çalıımalarr li.zım geldiği tavıiye 
dilmittir. Bu aene lıtanbul ilk m 
tepleri 2500 mezun verınittir. 

lstanbul Ticaret mıntaka mü.. , aasında Düyunu Münahhidet ~~a 
dürlüğü ıahaamdaki Tic~re! ()· dol~ ve Osmanl~ Bank:osı tahv~la· 
dalan kona-reai, cumarteaı ~unu, tı hı~. senetlen bır mıkdar yuk
Ticaret Oduı salonunda, Tıcaret selmıştır. 

senelerde halkın milli bankalarla o·un· 
ikinci ceza mahk,,..mesin-i, yapm'lğr tercih etmeleri müea- d d'k'·- bl.r muhakeme 

air görülmektedir. Bu auretle ta· e şayanı 1 ~t 

tili faa]iyet eden merkezi Calata' ı cerıan etr~ışL~rh. hanım İıminde 
da ve küçük bir şubeıi de Mah- b' kavdacdı ~nı a 

mrı, fakat biraz ileride yakalan
mıştır. Sandalda 90000 yaprak ıi
gara kağıdı zuhur elmİftİr. 

Yollar tahıiıatrnrn 170 bin lira., 
doğrudan doğruya kayrnakamlann 
emrine verilmiıtir. Kaymakamlıklar 
bu para ile tali derecedeki ıolı:akları 
yapacaklardır. 225 bin lira da daimi 
encüm~n emrine verilmiştir ki bu'" 
p••a ile de büyük caddeler inta edi
lecektir. Ayrıca 78 bin lira da aıfalt 
to•eler için tahsis edilmiıtir. Şoıe
lerin tamiratı bu yeküna dahildir. 

rnudüril Mubain B. tarafından a- B • 
çrlacaktır. Oda raportörlerinden eyaz peynır 
Hnkkı Nezihi B. ıimdiye kadarki 
kongrelerin mil.abet netice verme
ıneıi eababma ve bundan aonraki
lenn faydalı olma11 çarelerine 
dair bir rapor hazırlamlflır. Mın· 
taka odaları murahhaalarından 
bazdan da, evvelki konwrelerin 
netayicini riya1etten aoracaklar
dır. Kon.sreye arzedilmek üzere 
müteaddit raporlar hazrrlanmıf
tır. 

Oda idare heyeti 
Ticaret Odaaı idare heyeti, dün 

topJ...,ıı ve muhtelif itlerle met 
Pi olmuıtur. 

içtimada lı ve Kazanç layiha· 
lan da tetkik edilmittir. 

Kaydedilmeyen hu
susi hastaneler 

Ticaret Odaaı, huJ.usi tedavıha 
ileler ve .,hbat yurtlan oahiplerİ· 
~e OdaJa ilcreti kaydiye vererek 
Ja:zılmaları için ikinci ve $On de
fa olarak teblisat yapmıftır. Ay 
ıonuna kadar yaıulmıyacak müeı 
•~ler para cezasına tabi tutula
caktır. 

Karpuz kavun am
balajları 

T ekirdajı Ticaret Odaoı reisi 
Bekir 8. tehrimize gel mit .ve ~ v· 
rupa'dan aetirilen ambalaj mute· 
haısıauım kavun ve karpuz am ba 
lajları hakkında mahalli ihracat 
tacirlerini tenYİı' ehnek Üzere Te
kirdaiına' da slbneai için teteb
büate bulumnUftur. Bekir B. ıre· 
çen sene Almanya'ya ve diğer 
memleketlere sönderilen mikdar
dan fazla kavun ve karpuz ihracı 
için ali.kadar tacirlerin teıvik e
dileceğini, Tekirdafında arpa ba
aadı baıladıfını ve ilk arpa ma h
aulünfin Borsaya arzedildiğini, 
buğday •aziyetinin ağuatoata an
latılabllecefini söylemittir. 

Esham ve tahvilAt
ta teref f ii 

Umumiyetle Avrupa boroala
rmda ve tohrimiz boraa.amda, •on 
zamanlarda eaham ve tahvilit 
fiatleri yiilraelmektedir. Bunun 
oebebiı harp borçlan meaeleıini 
hal için Lauoan- da toplanan 
konferana müzakeratmm müoait 
bir :zeminde cereyan etmesi oldu
iu o3ylenmektedir. lstanbul Bor-

BORSA 

20 Haziran 1932 
Akfam Fiatlan 

letikraırlar 
Ju dıbm tt.
fuk d. ,.-, t,9ıı 

O. Mu,ı~"ide- 41,7.5 

Gtinırtıllor o,-
Sıvdi ıııabt •.ıs 
hid1t 135 
1 &!lttlyt 6,!~ 
lınıır Btle-dl\·t 
ııı ıl.rııı ~ 04 

TahriJat 

F.ltl:rtl: 5,-
Trı•u·•1 •.~s 
Tlntl i,· · 
.Rıbtl• t~.IO 

Aaıdo1a l t: ,tı5 
• m t6.ı5 
.Milır•ull n~o 

Esı-

lı l\anlı!l •.!Cl 'feri.Ol 15,S() 

Arıadohı Jtı.IO ~·ımtnıo Ar- •.40 
kr~ 4, - ı nıond•f· ı•. -
Jlı hıJti}• 14,50 
t'r11n1vıy 44.~a 

Şark dıy. t,-

Bllı·ı 1,90 

Beyaz peynir piya11asında bir 
az tenezzül görülmekte ve tene
kesi 500 kurup kadar •atılmak
tadır. 

Bulgari~tanla 
Ticaretimiz 

Bulgaristan'la iş yapan tacirle 
rimiz, Bulgaristantn döviz tahdi
datr ve sair mütkülatından bahis· 
lf" Ticaret Odasına müracaat et
mitlerdir. Ağuıtos sonunda gel~
cek Bulgar raurahhularma vazı· 
yet izah ve bu mü~kül&trn izaJe
sinin teminine teşebbüs ... dilecek
tir. 

Yunanistandan 
mal isteniyor 

Bazı Yunan tacirleri, memleke 
timizden fındık, suu.m, zeytinya
ğı ve kuzu derisi almak istedikle
rini harici ticaret ofisine bildir
mi!lllerdir. 

Takas usulü ile 
kurşun kalemi 

Takas usulile memleketıtııİze 
kurıun kalemi ithal etmek utiyen 
bazı Bulgar tacirleri tarafrndan 
bu huıuata letebbüste bulunul
muştur. 

Arjantinle ticaret 
Arjantin konsoloau, Türkiye • 

Arjantin ticaret münaşebatının 
inkitafı için Ticaret Odasına mü
racaat etmi, ve ihracat tacirleri
mizin ]İsteaini almı,trr. • 

Fransaya Buğday 
ihraç edilebilecek 

Fransa ile Kanada arasında 
mevcut Ticaret muJ,avel':ıi ~6 
temmuzdan itibaren feıhedalmış
tir. Fransa, 0 tarihten sonra Ka-

da'dan ırirecek buğdaydan aza na . I k mi tarifeye göre reıını a aca tır. 

Fran.., ıimdiden başka memle
ketlerden kendisine buğday satr
cuu aramaktadır. Bu vaziyetten 
bizim de İstifade etmf"miz müm· 
kün ııörülmektedir. 

Sanayi ofisi 
Merkezi lotanbul'da olmak Ü· 

%ere teaia edilecek Sanayi ofiU 
Müdürlüğüne Tjcaret mü.atetarı 
Hüsnü B. in tayini ihtimalinden 
bahaedilmektedir. Hazrrlaıian ni· 
zamnameye göre, ofis, aaoayi ha
reketlerini tanzim edec:ek ve aa
nayi erbabına lazım selen direk
tifleri verecektir · 

Takas heyeti 
Viyana da 

r akaa mukavelesi a.kdi için 
Avrupa'da bulunan heyet, Viy~ 
ya gelmiıtir; buııünlerde tehrımı· 
ıı:e avdet edecektir. 

Giresonda fındık 
stoku 

Gireaon'dan bildirildijine SÔ
re 931 mahaulönden 4872 çuval 
k~buklu ve .1160 çuval iç fındık 
atok halinde durmaktadır .. 

\ rrn:ın11ıltı.rtı JO.JO 
Bı·ml'nU H,-

~·rt 11\. ccu 
Telefon 

!,40 ,.,r. Türk-Yanan ticareti 

1 art. ıt.ı 6 : rr11 
1.ündrı ffl!i \r;~-ına 
liu,or~ 47.?5 Madılı 
'-hluo o,tl Bertil!: 
kıL\ıcl 1.40.141/2 Vtrşo•·· 
1'1111.ı :o,a1 Pq1t 

r~ııt\·ır t.41,:':'i Htlkre, 
kha f>:',iO Belgtıt 
l!n "'ı;:ıCatr. J,li~! MOl).ovı 

# 

Nukut (ıatrt) 

16.(13.15 
4:",i'S 
11.~5 

ı.-
.. Ht.5 

... 
8.~ 

t',h9 ~,,. 
ıoıı1.~o 

Türk • Yunan ticari ve iktua
df münuebetlerinin inkitafı için 
tetkilr.atta bulunan ihzari komi .. 
yon, yann toplanacaktır. 

Yumurta ticareh 
ihracat ofi.a.ince yaprlan hıtki

ka tııı -rdiji neticere söre, 931 
e ... nde dünyadakı yumurta oar oen . . 

1 fiyatı, 930 aarfıyatrnın aynı o • 
malr üzen 8 ınilyardrr. 

'd b 1 K d' L" ır a ın ır. mutpafa a u unan re ı ıyone S 'b h T k · d Abd ı 
bankası ile 15 milyon frank aer- ena ~ anım .. •. ıım ':: u 
maye ile memleketimizde İş gÖ· lah aokagında Munıp beym apar 
ren Bank Jencral pur Komera Et- tı~~nmda otururmuı. Apart11118n ıa 
ranje Bankası memurlarını taıfi- hı~ı s.enı~ıa ~.anı~ı o kadar sev
ye etmitlerdir. Franaız Memaliki mıı .ki. .hır g.un elı?den kaçırmak 
Şarkiye Bankası Anadolu'daki endııeı~yle tıtrennış. Ve o zaman 
~ubelerinden çoğunu kapatmrt ve lar Senıha ha!'""~: .. .. . 
buradaki merkez muamelB.tını da ... - ~n ~':1".'- yuzunu .keatırece 
azaltmıştır. Bank Franko da ayni g"?, guzel~ıgmr kaybettn:ecek ve 
euretle muamelAtınt azaltmtf bu- ~~ıma hen.un olmanı temm edece 

Hüseyin mahkemede bu kafıl
ların kendisine ait olmadığını, 
kendisi balrğa çıkarken ıandalı 
devrilerek düıtüğünü ve muhafa· 
za memurları tarafından kurtanl· 
driını söylemittir. 

Fakat ıahitlerin ifadeleri ve 
zabıt varakası mündericah bu· 
nun aksini iıpat etmi~ olduğu için 
bit.kim Hüseynin bir ay hapsine 
ve 90,000 kurut para cezaaı ver· 
ıneıine hükmetmiıtir. 

Tarih muallimleri 
haftaya gidiyorlar 

Junmaktadrr. gım, .dermı4. .. 
Bır f!ece Seniha h"nımın Mu· 

nip beyle beraber Mulen nıjclen 
çıkmıtlar, apartımana avdet edi
yorlarmış., U.m apa:rtımanıo )nı!· 

-------- Yüze yakın sabıkası 
da varmış 

Geç.en ıenedt:n tahıisatı müd~
ver olan Betiklaf • lhlô.mur caddesi
nin ihaleai yapılmıştır. Bu caddenin 
39 bin liraya ketfi yaprlmıtlır. ln
ıaata yakında batlan~cak ve yol y&
niden ve paı ke olarak inıa edilecek 
tir. 

Plajlar 
Talimatnamesi 

Tarih kongreaine İftirak edl'C 
f.tanbul tarih muallimleri bu haftı 
aonunda Ankaraya harakct edecelo 
lerdlr. Muallimlerin harcrrahlarr h& 
nüz selmemiştir 

Elişleri mıntaka 
sergileri Münhal 

_Nahiyeler 
Müdürleri kamilen 

tayin edildi 
Vilayetimiz nahiye müdürle 

rinden ekserisinin sırası geldi
ği cihetle kendileri terfi ederek 
kaymakam olmuılardı. Son de
fa bu münhallere yeni nahiye 
müdürleri tayin edilmittir. 

Adalar kaymakamı 
Adalar kaymakamı Hayri 

Bey dün Vali muavini Ali Rıza 
Beyi ziyaret etmi,tir. 

Buğday niçin 
Yükseliyor? 
Tetkikat devam 

ediyor. Ma-
kul bir sebep yok! 
Buğday fiyatlarının aebep. 

ıiz tereffuu etrafındaki tetkika 
ta devam edilmektedir. Ticaret 
odası da, tereffu hakkında tet. 
kikat yapmaktadır. Tereffuun 
batlıca sebebi, ııene buradaki 
komisyonculann verdikleri ma 
lümat üzerine Anadoludaki buğ 
day tacirlerinin yüksek fiyat 
bulmadan salıt yapmamalarını 
komisyoncularına bildinnitler. 
dir. Evvelki ııün Anadoludan 
şehrimize 48, dün 18 vagon buğ i 
day gelmittir. Anadolunun he. 
men her taı-afmda yağmur yağ 
dıAı, Haydarp&Ja, silolarında 
-..e tüccar depolarında haylı 
mikdarda stok bulunduğu hal
de buğday fiyatlarının yüksel
tilmesine makul bir ıebep gÖ
riilmemektedir. Maamafih, fi. 
yatların fevkalade bir aebep ;ı:u 
hur et!De%ae daha fazla tereffu 
edeceği tahmin edilmemekte
dir. Dün Borsada ekstra Polat 
lı buğdayı 9, Eskitehir 7, Akhi 
sar 7,5 kuruştan, unun çuvalı 
birinci mal 6 • 6,5 lira ve ikin.. 
ci mal 580 kuruttan aatılrnı!tır. 

Ekmek narhı 
Bu hafta buğday fiyattan 

çok tahavvül ettiği için, beledi
ye dün ekmek narhı için hesap 
lann yapılmasını bu alqama bı 
rakmıftır. Yeni narh çartamba 
dan itibaren tatbik Nlilecektir. 

Emir Faysal saray
ları gezdi 

Emir Fayaal Ha. dün Perapa.laa 
otelinde iatlrabat etmiıler, öğle
den ıonra Dolmabahçe ve Beyler
beyi oaraylarını sezmişlerdir. 

· ne geldikleri zaman Münip bey 
bi•· bahane !lulup bt daK fil ıt:.lil 
Seniha banrrndan ayrılmıı, bu bir 
dakikalık zaman zarfında da bir 
adam peyda olmuş ve elinde tut
tuğu uatura ile Seniha hanımın 
yüzünü keamittir. 

Vaki olan feryat üzerine bek
çiler yetitmişler ve kaçına kta o
lan carihi yakalamrtlar, Seniha 
hanımı da F ranau: haıtane.ine aö 
türüp tedavi alıma aldrrmıtlardır. 
Dün ikinci ceaa mahkemeainde 
bu hadiıenin muhakenıeai yaprl
mıttır. 

Maznun kendi.ine atfedilen cür 
mü inkar ederek dedi ki: 
"- Ben bu hanımı tannnam 

bilmem, yüzünü de ke1medim. 
Ben ıoförüm, o sece otomobilimi 
garaja bıraktım evime avdet edi
yordum, arka aokaktan bir çrğlık 
koptu, o esnada bir bekçi ıreldi 
ve beni yakaladı." 

Seniha hanım iee kendiaini mev 
kuf olan maznun Mabmudun ya
raladığını aöylemektedlr: 

·- Bu iti Münlp Bey yap· 
tırdı. Bu tanımadığım adam mu· 
hakkak ki onullJ tct~.ik} ile ~eni 
vurdu. Seniha H. Munıp Beyı de 
ayrıca dava ettiiini söylemekte
dir. 

Dünkü muhakemede bir mua• 
vin, iki bekçi ve bir kapıcı tahit 
olarak dinJenmİf, bunlar maznun 
Mahmudu Seniha Hanımı vurur• 
ken görmediklerini, fn kat Mahmu 
dun cürmünü Seniha Hanım]a mü 
't'acehe edildiği zaman itiraf etti
ğini oöylemi !erdir. 

Muhakeme Münip Beyin celbi, 
maznunun aabıkaıının iıtilamı ve 
Jaş.ının teıbiti için 27 hazirana 
bırakılmıştır. 

Bir kaçakçı 

Galata'da Zürafa sokağında 
kahvecilik eden maruf sabıka
lılardan Ma .. mıara Haaanın po. 
liıi tahkir etmekten suçlu ola. 
rak muhakemesine dün üçün. 
cü ceza mahkemesinde ba,lan
mı§tır. 

Mahkemede Hasan cürmü. 
nü inkar etmiş, fakat bunun ak 
sini ispat edici deliller mevcut 
olduğundan şahit celbine lü. 
zum görülmüt, muhakeme b.t 
ka güne bıralalmıttır. Haaanm 
yüze yakın sabıkası da nazarı 
dikkate alınarak muhakemenin 
mevkufen cereyanına karar ve
rilmiş ve Hasan tevkif edilmiş 
tir. 

Bir gece 
mahkum 

• • • 
ışçısı 

oldu 
Geceleyin hususi aletler isti 

mal ederek hır11ıı:lık yapmak
tan maznun 20 yatında yemen. 
li Ahmedin muhakeme.i dün 
ikinci ceza mahkemesinde icra 
edilmif, Ahmet 7 ay 15 gün 
hapse, ikmali mahkumiyet et
tikten sonra da 7 ay 15 gün em 
niyeti umumiye nazareti altın
da bulunmıya mahk(ım olmut
tur. 

Beraet karan 
İstanbul Evkaf müdürlUAü 

mahlül&t mümeyyizi iken 108 
lirayı zimmetine geçirdiAI id. 
diyasiyle işten ele çektirilen ve 

Geçen tc;riniunide bir gece Şurayı devletçe lüz.umu muha
sandalla aigara kağıdı kaçırırken kemesine karar verılen Recai 
yakalanan Hüoeyin i~m~deki ka· i Beyin muhakemesi birinci ceza 
çakçının muhakemeaı dun doku· ' mahkemesinde intaç edilmit 
zuncu adli iht!_aaı ~ahkemeıinde 

1
. R • B • b f ne karar v; 

yapılmıştır. Huoeym. Y.ak .. lanaca· . ~I • eyın erae 1 

ğmı anlayınca kcndını denize at• 1 rılmıttır. 

On seneliklerde 
Suiistimali er ---
Bazı maluller c7skiidar Mal 
müdrirlügiinü daı•a elliler 

Maliye müfettiılerinden Saffet 
ve Hakla Kamil beylerin muhte
lif malmüdiirlüklerinde malulle
rin on senelik maaflc.tnnda yapı
lan F.Ui iıtimalleri tctktk etmekte 
oldukları aıaliımdur. Bu defa da 
Oıküdar malmüdürii Sabri Beye 
i~ten el çektirildiğini dlin yaz
ımştrk. Sabri B. in :ı:inıınetinde gö
rünen para üç küsur bin liradır. 
Diger taraftan bazr malüller de 
Uıküda.r malmiidürlütü aleyhine 
dava ikame etmitJerdir. Oıküdar 
malınüdürlüiünü tetkik m-ur
larrodan Niyazi B. vekaleten ifa 
ebnektedir. 

Himayeietfalde 
iki intihap 

Beyoğlu 
Telefonlan ---
Otomatik tesl.'IBt eglille 

kadar bitirilecek 

Beyoğlu cihetindeki otomatik 
telefon tesioatı ikmal edilmek üze 
redir. Beyoğlu abonelerinin yüzde 
90 rnın telefonlanna mllteha.nik 
kadranlar konularak otomatik mu 
baberata batlanınca açrlmak Üze 
re mühürlenmiıtir. Eylule kadar 
bu kıarmda bütün ekaikler ikmal 
edılmiş olacaktır. 1 klnunuoaniye 
kadar da Kadrköy tebekeolnin o
tomatik hale ifrafrna çalııılacak· 
tır. Otomatik teıioalın hitamında 
mevcut bir kaç yüz memurden 90 
ğunun müddeti bhımetleri niııbe
tinde tazminatla alakalan keıile
cektir. 

Anneler birliğinde 
dünkü içtima 

Belediye kaymakamlıklara bir ta
mim ııöndererek, geçen sene plajlar 
hakkında yaprlan talimatnamenin 
hakkile tatbikine dikkat ~dilmesini 
bildirmiıtir. 

Cahil ebeler takip 
ediliyor 

Belediye 1 stanbulda doğum hadi
aeleri hakkında tetkikat yaparak mi 
lıim bir iıtatİ•tik vücuda aetİrmİf· 
tir. Bu iıtatistife söre lıtanbulclaki 
doğum mıktan inanılmıyacak kadar 
çok azdır. Çünkü beledi1e tetkikat 
yaparken ibtai malOınabnı ıubelw
deki belediye ebelerinin defterlerin
den çıkarmııtrr. Her ıubede bir be
lediye kabileıi olma11na raimen,bun 
larrn çok ll7 İt yaptıkları anlatrlmıı
tır. H ... belediye daireıindeki ebe 
ayda en fazla iki üç kere doğuma 
çağırılmaktadır. 

Belediye bu luıdar az doğum kar
ııaında hayrette iken meballe ihtİ· 
yar heyetlerinin teaplt ederek nüfuı 
memurluklarına v ... dikleri rakamlar 
İ•e belediyenin İıtatiıtifi ile kiyu 
kabul etıniyecek derecede yükıek
tir. Şayanı ıükrendır ki nliluı ın&
murluklannm iıtatiatiti doiumun 
bilha11a son 191\Merde arttığını gÖa
temıektedir. 

Bu iki tekil vaziyetten aonra t• 
netice anlaplmıftır. Belediye ebel&
rine lıtanbul halkı rağbet etmemek
tedir. Doğumlar doktorlar vuitruile 
ve hemen ekseriya da mektepıiz ca
hil ebeler vaıtıasile yapılmaktadır. 
Yapılan tetkikat netieeainde bu 

büdayı nabit ebelerin mabnlle ıırala
nnda 't'Ui mikyuta faaliyette bulun 
duldan anlatrlmıtlır. Bunun iıe ırh
bat ve tek.iri nüfuı ıiyaaeti nokta
ırndan milhim mahzurları bulundu
tundaıı, bu aibl ebelerin faaiyetlerl. 
ne nihayet verilmek üzere. ııkı taki
bata beılanılmrıtır. Mahalle ihtiyar 
heyetleri bu slbi ebeleri, cürmü met 
but 1aparak yakalıyacnklar ..., hak. 
larında kanuni mua-ıe yapılacak
tıT. 

Yol vergisinden mu
afiyet isteyenler 
Bazı ihtiyar ma1aııer keymakam

hldar amilracaat ederek, yol vergİ
ıi.nden .....ıtyetlerini iıtomitlerdlr. 
Bunlar muayene edilmek üzen hü· 
k6met tabipliklerine tlf!Vkeclilmiıler
dir. 

Sokaklarda dolaşan 
koyun ve keçiler 
Tavuk veaaire 1r11ıi kümee hayvan 

lannın IOluıldarda dolqbnl,,_ ı... 
lediyece menedllmlttl. 

BMediye korun, keçi sibl hayva1>
lann da dolaıtınlmarıu ... nı tam~ 
etmittlr. -------

ilk mektep talebeainin bir ten~ 
yaptıkları elitlerini teıhir ehnelı 
makuclile hazırlanan mıntaka sergi. 
leri açılmıştır Sergiler lıtanbulUlı 
15 muhtelif mmtakaımdaki ilk mok 
leple açılmışt:r. 

Silivride yapılacak 
ilk mektepler 

Maarif müdürü Haydar B. dün N 

beh Silivri ye sitmittir. Hay dar B. 
Silivride yapılacak ilk mekteplerin 
mahallerinde tetkikat yapmış ve alı. 
tam fstanbula avdet etmiıtir. 

Dahiliye 
Vekili gitti 

Dün otelde hususi 
ziyaretle i ~abul etti 

Dahiliye vekili ~ültrii Kaya B.. 
dun Tokatliyan otelinde bazr bu, 
ıuıi ziyaretleri kabul etmiıleı· v• 
aktamki trenle Ankara'ya avdet 
etmiılerdir. Vekil B. iatatyonda 
Vali Muhittin, muavini Ali Rıza, 
polis müdürü Fehmi B. lerl \>azı 
doıtları tarafından teşyr edil.,. 
tir. - ........... __ 

liümrühler 

•• 
Ustüpü 
Yerine! 

Oç bin liralık ipekU 
kaçırılacaktı 

Kuruçeşme antrepolarından 
birinde, 4 sandık üstüpi diy41 
beyanname,;i verilen bir parti 
tüccar "!Yasının muayenesinde 
sandıkların birinde üç bin lin. 
kıymetinde kaç.ak ipekli bulu, 
narak müsadere edilmittir. Bu 
hususta, kendiıile görüşen mu 
harririmize latanbul Gümrüklıı 
ri Batmüdürü Seyfi Bey demiJ 
tir ki: 

Şeker ve 
Kahve 
Bir kaç gine kadar 

serbestçe 
idhal edilecek 

"-Tahkikat dl!'Vam ediyor, 
Neticede evrak lhtisaa mahke.. 
mesine verilecektir. Bittabi ko
misyoncu hakkında da takibat 
icra edilecektir. Çünkü beyan 
nameyi gümrüte veren ve mu. 
amelesini takip eden odur. Müp 

ı tedi olmasının, veya sandıkta 
bçak etYa bulundufunu bilme• 
mesinin kanunen lnJ1-ti yok. 
tur. İmtihan olmut ve.ika al. 
mıthr." 

~ı Kuru~ Yumurta ihraç eden memlek!'t 
(erin batında Hol~nda •e Danı
-rka plmektedw. 

--•••••• •- •ww•------

Himayei Etfal heyeti merke 
ziye ve idaresinden Sabir B. 
den münhal kalan heyeti merke 
:ıiye azalığına tütün inhiaan 
müfettişi umumisi Raşit ve be. 
yeti idare azalığına da Emniyet 
sandığı müdür muavini Retit 
B. intihap edilmitlerdir. 

Anneler Birliti heyeti idare.. 
ai dün Hakiye Emine H. m ri
yasetinde içtima etmif ve aida
tını venneyen azanın evlerine 
gidilerek cemiyetle allkadar ol 
malannın ibliğuıa ve hali vak. 
ti yerinde olanlardan fakirlere 
yardımda bulunmalannm nca 
edilmesine karar verdi. 

Şeker '" lralaYenin -'>eatçe 
lthalı kararmrn 1 temmasdan iti
baren tatbüıına batlanacaktır. 
Gllmrilk Ye lnhlaarlar müıtetan 
Adil B. ,.ker ve kabvenhı (A) 
liıteaine konuldufunu, aııcak ıer• 
beıt ...... tte ithal edilecek tek_. 
ve kahve mukabilinde muadil kıy 
•ette -1eket mahıullb ve bil
haHa tütün ihracı fart bulundu
ğunu, hu muamelenin naııl tatbik 
edilecefl aynca llln olunacatmr 
beyan etmitt'r. Kontenjanm klfa. 
yehidifine mebni haziran IOl\Un· 
da gümrfilderde kalacak teker ve 
kahve miktan Vekaletçe gümrük-

Omur yerindeki depolardq 
birinde bir kaç gün evvel blf' 
mikdar benzin sirkat eclilmitti. 
Batmüdür Bey bu huıu.ta da 
demittir ki: 

'Tı n~ı i. I f 1 tilin, AT. 
tr n , ~. -· ; 1 pt&t'.I 

(t !1'".0 f 1 rrıı 

·ı ' ıtılU IC 1 rt ı· 

, . 

1 pı.:rı•Q 
' t-lpla i f tV 

# • 

... 
• + tr oır 

•ti·~· ıeç 
;ı.5, s ' J\·lll ,, S ' jhc 

' \. ( k ) i. , • 1 U.ıı ı rıl 

~. 

16,-
60.-

••• 
Q, -

24, 
.4.-

Franaa ve ltalya, yumurta i~
raç ederlerken ithalatçı va•iyeb· 
ne aelmiflerdir. 

lngiltere ve lapanyaya da yu-
ı t. • • t murta ithalitı artmııtır. uvıçre • 
, ye ithalat .almaktadır. 

fnr e, F ranaa, Almanya ve 
, . yumurtaya damga 
• ' d 

1 ecburi tutmutlar ır. 
Yu 

Kontenjana tabi tuttuğundan a
zalmıştır. 

Türkiye, mühim yumurta ihra
catçrlanndan biri olup en faıı:la 
ihracat yaptığımız memleketler 
ltalya. fıpanya ve Frarua'dır. 

Dün gelen peynirler 
Dün tehrimize 2,465 teneke 

beyaz peynir, 1;14 teneke ve 195 
çuval k"fllr peynir, 87 balya tif. 

Polis binasının 
kapısı 

Polis müdürlilğünün yeni bina· 
eında timdiye kadar kullanılan 
kapı kapatılmı ve tramva olu 

Birlik muavenete muhtaç 
validelerin evlerine ııidilerek ilı 
tiyaçlarmı tetkik edilmeaine ve 
ihtiyaçlanna göre yardım yapıl .. 

-. '.' ~ilit lnnlarak ılrkat ika 
~ılmıttır. Depolar, Belediye. 
nın nezaretinde bulunduğun.. 
dan tahkikata Beykoz kayma. 
kamlı~ınca devam edilecektir." 

Kaçak sardalya 

• . ·-• .. • u ı .1 , 

• . .. .. • • . . 
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idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 

Telgraf adresi: lst. Milliyet 
Telefon Numaralan: · 

Bafmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüiü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylıfı 4- 8-
6 

" 7 50 14 -
i2 .. 14 - 28-

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüıhalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
İf!ler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanların mes'u
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eşilköy rasat merkezinden ve

rilen habere göre bugün hava az 
bulutlu ve sakin olarak devam e
secektir. 

20.~.1932 tarihinde hava tazyi
ki 764 milimetre, en çok sıcaklık 
22, en az 14 aantiıırat kaydedil
miıtir. 

Edebiyat bahisleri j 
Romancılarımız 

-1-

Hüsegin Rahmi 
HAdiseler, ıstıraplar, bütün ci 

hani ke,meke,ler arasında, epey 
&eneler vardır, ki büyük dostum 
Hüseyin Rahminin biribiri ardın
ca çıkan eserlerini takip edemi
yordum. 

Vukuat yar oldu ve ben bir an 
için Heybelinin aükünlu çamları 
altında devamlı bir neşimen bul
dum. hte o gün bugündür, sene
lerden beri kaybettiğim bu ka
dim, dostumun merak ve zevk u
yandırıcı eserlerinin silsilesine ya 
pışarak onları okudum ve okuyo 
rum. 

Çok defa yolumuzun Üzerinde 
kendisine rast gelmekle kalmaz, 
canım istedikçe ziyaretine gider, 
okuduklarnnın zevk ve neş'esini 
hasbihallerimle itmam ederim. 

Hüseyin Rahmi ayni zaman· 
da nükteci ve zariftir . 

Ukin onunla hususiyetim her 
ne olursa olsun, bir kitabını açın· 
ca bu hususiyet ve dostluk umu
miliğe kalbolur ve o zaman Rah
miye memlekete malolmut müates 
na. bir romancı diye kabar ve a .. 
ramızdaki meaafeyi ona aıöre ta
yin ederim . 

iş bu tekle inkı li.p edince, göz 
lüğümü de daha biraz düzeltir, 
dikkatli bir okuyucu kesilirim. 
Zira hayatımın en ıenç ve cömert 
senelerini ben de roman tetebbu .. 
)arına aarfebniştim. 

Hüli.sa romancı Rahmi hakkın 
da bir şeyler yazmak istiyorum. 

Vakıa, müellif hakkında ilk 
yazan değilim, fakt onun hakkın 
d .. yazılanları hiç beğenmedim. 

Bunun için Rahmiyi bir defa 
da kendi görüş zaviyemden süz .. 
meği iatedim. Ve aonra dikkat et 
tim ki H. Rahmi dünküler için 
e~lendirci bir yazıcı olduğu ka· 
dar bugünkülerce ona halk ro· 
mancısı nam.ile roman kadrosun .. 
da yeri olmayan bir mevki veri· 
liyor . 

Ben buna aala tahammül ede· 
mem: H. Rahmi ya müstesna bir 
romancıdır, ya, değildir . 

Ben ne "Proust", ne cGide» ei 

ve ne de kahramanlannda iki tah 
siyet arayan ıuur albcdann yeni 
tiklerine dokunmadan romanın 
umumi ve buıünkü teknitine da· 
hil olanlara ti.yık oldukları kıy· 
meti verenlerden olduğum için 
Hüseyin Rahmiye bir büyük Türk 
romancraı ve bizde romanın baba 
at nazarile bakanın. 

Memlekette hiç bir romancı 
daha bu kadar geniş okuyucuya 
müstemirren kendini okutama..mı§ 
tır. 

Bu mazhariyeti Rahminin yal 
nız mizahi bir muharrir olduğuna 
atfetmek aala doğru değildir. 

Müellifte olması pek tabii va· 
sıflara geçmezden evvel ıuraımı 
istitrat tarikile söyleyeyim ki ben 
vaktile mülhit bir Zola'cıydım; bü
tün kudreti bütün güzelliği onun 
kaleminde ıörürdüm. Hatti. mer 
hum Ömer Seyfettin benim için 
"B. Fahri Zola'nın fark acenteli
ğini yapıyor'' derdi. 

Ben bugün mukayese ile anla
yorum ki Zolada bu tasvir kudre 
tinden başka bir güzellik yokmuı. 
Ve bunu esasen daha evvel söyle 
yen Fransız müellifleri de vardı. 
Onların iddialarrnca Emile Zola
nın nüfuzauz beyninden, meseli. 
bir 0 Burget'' ninki gibi ince ve 
rakik eserler doğmamıştır. 

Bu müli.hazalara istinat ede .. 
rek diyebilirim ki, H. Rahmi ekol 
itibarile naturaJislere en yakın 
ve belki onlardan biri olmakla be 
raber o kudret ve z.9.rafet itibari 
le "Zola" ve «Daudet» lerin Üze .. 
rinden atlayarak memleketin ge
çirmiş olduğu facialar ve yıkım
Jara rağmen günümüzün en müte 
ki.mil romancısı olmuıtur. 

Türk romancılığının bu en ba 
riz şahsiyeti hakkında verilen 
hükümlerin, hafifliği karşıaında 
&endelediğim oldu; lakin hakikat 
ve hak derakap kalbinıdeki ye· 
rini alıyor. Çünkü ona çevrilen 
tenkit neşteri, onun .an'atinin 
mahiyet ve asliyetinden ziyade 
romanı edebi ve gayriedebi gibi 
şekli ve itibari tt:ksimlerde boca· 
lıyor. 

Romanı İstediğjniz kadar tak 
simlere ayırabilirsiniz; bu tak .. 
sim romancılık meziyetlerindea 
hiç birinin ilgasını İcap etmez. E .. 
debi namı altında öyle düşük ço
cuklara rast gelirim ki onları hiç 
bir güzel tabir, hiç bir güzel taa
vir yaşatamaz. Ve aonra roman 
kendiliğinden edebidir. Daha doğ 
rusu, o, edebiyat ve daha umumi 
tabirle san'at mefhumunun bir 
nev'idir. Onu şekline ve tarzına 
göre tasnif olamaz; bu itibaridir. 
HülUa bir roman bir romandır; 
o ya yazılır, veya yaz1Ja1naz. Ve 
yazıldığı takdirde o bir aan'at e· 
seri clarak kalır. İtte o zaman o· 
na çevrilecek tenkitler kelime ve 
tabirlerin kalabalık veya naziklik 
]erine değil, romancının ibdai kud 
retine ve eserinin bir san'at eseri 
olarak doğup doğmadığına tevcih 
edilir. 

Ve iıte bu itibarla diyorum ki 
H. Rahminin bütün eserleri gayet 
original bir üstadın ibdalarıdır. 
Zahirde, o, bugüne kadar sima .. 
aı değişmiş bir cemiyetin Zola gi 
bi tarihçeaini yapmıştır; fakat 
hakikati halde onun yarattığı bun
ca tahsiyetler sırf, san'atkir gö .. 
zile zati İstidadının bedii mahsul 
lendir. Şahısların kabalık ve uy 
gunsuzluğu; aözlerin argosu aan· 
atki.rın ibda kudretine hiç halel 
vermez. Düşünülsün ki eşya ve 
şahısları kendi renk ve revitlerin 
den başka bir üılup ile yaratmak 
ne kadar zor veya imkinaızdrr. 
Ve itle o zaman samimi olmayan 
bir ifado tarzı vi.disine girilmit 
olur. Yazık ki pek haksız bir ci
hete çevrilmek istenilen bir ten
kit töhret ve originalitesi bütün 
bir cemiyeti doldurmut bir adamı 
ebedi bir tahikaya yükııelmemiş 
göıtermek iddiasındadır. 

Halbuki Rahminin eserlerinde 
baştan aşağı şiir sayılacak öyle 
parçalar, öyle gönül ahcı yazılar 
vardır ki müellifin her vi.dide na 
sıl maharet ve muvaffakıyetle 
kalem yürütebileceğine abidevi 
tahittirler. Hatti başka bir ıörü,
noktaamdan denebilir ki Hüseyin 
Rahmi Zolanın franıızcanınkin-
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de yaptığı ıibi Türk lugatının 
bütün kelimelerini istimal ehnit, 
o bir sürü hacimli eserlerinde on
larm manalarını tesbit ederek leh
çemizi zenginleştirmiştir. 

Bu cihetle Türk dili Hüaeyin 
Rahmiye borçludur. 

Şimdi romancıyı biraz daha 
yakmdan görelim: 

Rahminin, ilk bakışta eserle· 
rinin en çıkmtıl[ tarafı mizahiJi .. 
ğidir. Onun eserlerinde bitmez 
tükenmez mizah vardır. Onun ilk 
eseri olan '' Mürebbiye " ıi bugüne 
kadar şöhretini muhafaza etmiş
tir. 

E&erlerinde memleketin çe,it 
unsurlarını kendi ağızlarile söy .. 
letmeıi, bir taraftan halk arasın· 
da kendisine §Öhret ve muhabbet 
temin etmekle beraber, diğer ta .. 
raftan edebi roman iddia 
sını ileri sürenler arasında onu 
esas itibarile Ahmet Mitata bağ
lamak ve bu suretle kendisine ikin
ci planda yer ayırmak istidadı 
var. Halbuki İnsaf ile bakılacak 
oluna mizahilik H. Rahminin bir 
cepheaini ve fakat pek kuvvetli 
bir cepheaini teşkil etmekle bera 
ber, bu meziyet, denilebilir ki, ro 
mancı görüşünün ayrılmaz bir li. 
zımıdır. Zira esprisiz bir müellif 
cidden tataız ve talihsizdir. 

Rahminin diğer meziyetlerine 
geçelim: Tereddütsüz söylenebilir 
ki H. Rahmide hakiki bir roman· 
cıya 18.zım olan Lütün vasıflar 
vardır. O evveli kuvvetli ve doğ .. 
ru bir miitahittir; tahıslarını ilik .. 
lerine kadar tetkik etmiş ve onla 
ruı kitaplarındaki mevh:ilerinde 
oynadıkları rollerin verimlerini 
son damlasına kadar çıkarmı~tır. 
Sonra onun romanlarında görülen 
şahısların hepıi canlı ve zindedir; 
onlar ayni zamanda muhteris ve 
İradeleri kuvvetli insanlardır. Ta 
kip eıtikleı·i makaada doğru inki· 
sara uğramaksızın giderler. 

Bundan dolayı Rahminin ro· 
manlarındaki şahı!ların hepsi se· 
vimli ve patetiktir . 

Hüseyin Ralunide ayni zaman 
da hayal ve fantezi vardır. Ro .. 
manlarının seyrin~ tabiiliktetn çık
maksızın, istedigj mecrayı verir 
ve öyle mebzul vaziyetler ihdaa 
eder ki sonra onlaı·ı uzun uzadı· 
ya istismar eder. Mukabil l!eciye 
ve meyilleri birjbirlerine karşı bü 
tün çıplaklık, bütün inatçılıklari
le çarpıştırır; o zaman Rahminin 
kalemi bu ane kadar kiın&eye na 
s~p olmayan bir revnô\k ve tatlı· 
lıkla pek yük1<klerde dolapr. iş
te buradan onun müşahede ve tec .. 
rübelerine inzimanı eden hususi 
tetebbülerine varılır. Ve bundan 
anlaşılır ki, Hü~eyin Rahmi ayni 
zamanda devamlı bir okuyucu .. 
dur. O, Avrupa romancılığının içi 
ni dışını bilir ve takip eder. 

Hususile memleketimizde bir 
romancmın sadece kalemile hür 
ve müstakil nasıl geçine 4 

bildiğinin delilini evveli ken-
disi verdiği için onun varlığı san· 
at i.leminin bir temini olduğu ka .. 
dar san'at aşkmı ta~ıyanlarrn da 
her cihetten tebciline layıktır. 

Hüaeyin Rahmi hakkında da
ha fazla yazmak bedii sermayele 
rimizden olan eserlerini birer bi .. 
rer tetkik ve tenkit etmektir ki 
bunu da yapmak ayrıca emeli
mizdir • 

Heybeli: Muallim 
B. Fahri 

latan bul 8 inci icradan: Bir b.>rç
tan dolayi tahtı hacze alınıp 1 inci 
satııı İcra kılınıp 2 inci satışı takar· 
rür eden Bağçekapuda Kömürcü so
kağında No. 14 yağcı dükkanında 

bulunan 110 okka Trabzon yağı 

21-6-932 salı günü saat 12-13 e ka
dar satılacağından taliplerin hazır 

bulunacak memuruna müracaatları. 

ZA YI - Çengelköy askerlik şube
sinden aldığım ukeri vesikam ile nü 
fus tezkeremi kaybettim. Yenileri çı 
karılacağından hükmü yoktur. 323 
tevellütlü Ömer oğlu Mehmet. 

Hikl1ge 

Vasivet 
Uyuyor mu?. 
Hayır .. 
Dalgın mı? 
Zannederim 

Ayağımın ucuna baaarak kor
kak ve çekingen adımlarla az iler 
ledim. 

- Ateşi mi var acaba? 
- Bilmem ki ... 
Bir az durdu. 
- Vallahi bu gece üçüncü ge

cedir, gözüme uyku girmedi. Sa
baha kadar öyle sayıkladı. Öyle 
terledi ki. 

Sustuk. 
Medihaya baktım. Hep o sol

gun, hep o güzel Mediha idi. Göz 
leri kapalı, ıslak kirpiklerinin göl 
gelerinde bir iki katra. Saçları 
şakaklarına yapışmış gibi. 

Bir yaz gecesini hatırladım. 
Ate§ böceklerinin ardından gece
nin rutubetine koşarken keaik ke
sik ök•ür<!ilğünü hatırladım. ilk 
endişe gecesinden beri üzüntülü 
bir merakla onun sıhhati beni giz 
li bir tarafımdan rahatsız ederdi. 
Körfeze indiğim geceler onu hep 
körfezin koyuluklarında yanıp 

sönen ate* böceklerinin ardında 
koşarken görürdüm. 

- Mediha! Yorulacakaın! Ter 
leyeceksin! Yapma!. Derdim. 

O dinlemezdi. Koşarken uçan 
cteklerile bir kelebek gibi birer 
damla ışık halinde uçan bu aca
yip böceklerin ardından koşar, 
koşardı. Boğazdan Göztepeye ta
şındıklarından sonra sık sık göre 
mez olmuştum. Aradan şöyle böy 
le .... 

- Anne! 
- Yavrum. 

Tekrar gözlerini kapadı. Dinle· 
dik. Gene daldı galiba!.. 

Annesi bana baktı ve içini çek
ti. 

Hatıralarım tekrar bana geldi. 
Aradan şöyle böyle .... Şöyle böy
le iki sene geçmişti. Onu gördü .. 
ğüm zaman, körfezdeki ıüpheleri 
min tahakkuk ettiğini gördüğüm 
zaman deh~et içinde kalmıttım. 
işte o aene idi. Te~rinisani niha· 
yetlerine doğru yatağa girdi ve 
bir daha kalkmadı. Oç aenedir bu 
yatakta. Mediha üç senedir yatı
yor. Bilmem anlatabiliyor mıyım? 
Üç sene. 

Körfezde ateş böceklerinin ar
dında" koşan, haşan kız. Medi· 
ha. Yerimden fırlayıp Şimdi kar 
yolasında boylu boyuna yatan bu 
solgun Medihayı, ıüzel Medihayı 
kucaklamak istiyordum. 

- Anne 
Yavrum. 

- Muhsin gitti mi? 

- Buradayım M,ıdiha .. Benim 
geldiğimi nasıl anladın? 

Güldü ve kımıldandı. Kollannı 
yorıanın altından çıkardı. Diple· 
ri terden ıalanmış, nemli saçlarını 
ellerile ok,adı. 

Bu eller, bir kapının topuzunu 
çeviremiyecek kadar dermansız, 
bir pencere kanadını açamaya
cak kadar takatsiz elleri tanıdniı. 
Hatıralarım tekrar bana geldi. 

Kimae duymasın. Ben körfezde 
bir gece bu elleri öpmüştüm. O: 

- Beni unutursun, demitti. 
- Unutmam demiştim. 
- Yalan! Demitti. 
Yemin etmiştim. Sonra zaman, 

onun doğru söylediğini, benim ya 
lan söylediğimi isbat etmqti. 

- Seni aeviyorum. Demittim. 
- Yalan! Demişti. 
Zaman bunu da onun lehine, 

benim aleyhime halletti. 
Mediha tekrar seslendi 
- Muhsin! 
- Söyle canım! 
- Ne söyliyeyim? 
- Ne İstersen. 
- Ben artık hiç bir şey istemi 

yorum ki. Dedi. Eğer mutlaka be 
ni memnun etmek jateyoraan bana 
de ki "seni aevmiyonım." 

- Mediha! 
- Hadi canım söyleyiver. Ne 
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j RADYO 
Bugünkü program 
ISTANBUL, (1200 m.) 18 gra

mofon, 19,5 alaturka saz, Hafız Bur 
han heyeti tarafını'.ın Ajans haber
leri, saat ayarı 20,5 gramofon ile o
pera parçaları, 21 alaturka saz, Ha· 
fız Burhan heyeti tarafından 22 or
kestra. 

BOKREŞ (394 m.) - 20 radyo 
orkeatrası, 20,5 konlerana, 20,45 A
leksandreska tarafından şarkı 21,15 
radyo orkestrası. 

BELGRAT (429 m.) - 20 Çek 
liaanı, 20,5 kometök, 21 gramofon 
21,5 Zagraptan nakil, 23,50 akşam 
konseri. 

ROMA (441 m.) - 20 
haberleri, 21,45 muhtelif 
23,5 ıtudyadan komedi. 

gazete 
konser, 

PRAC (488 m.) - 20 Flüt kon
seri. 20,20 Çek şarkı!arı, 20,45 iki 
kişilik komedi, 21,10 keman konse
ri, 21,40 askeri bando. 

ViYANA (517 m.) - 19 konfe
rans, 21,05 keman konseri, 21,50 
şen musiki. 

PEŞTE (550 m.) - 20,05 şarki 
konseri, 20,45 g.-ızete ve roman, 
21,15 operanın oı·kestra heyeti. 

VARŞOVA (1411 m.) - 20,15 
muhtelif, 20,35 radyo gazetesi, 21 
akşam konseri, 23 dans havaları. 

BERLIN, (163 m.) - 20 günün 
meaeleri, 20,40 fen aleminde 21 ko
medi, 21,25 Kora şarkıları, 22 Bres 
lavdan nakil. 

Türkiye İş Bankası 
• 
Istanbul şubesinden: 

Hekim oğlu Mustafa efendi
nin namına muharrer 218554 
No. lu Mülga İtibari Milli Ban 
kasının hisse senedi zayi edil. 
miştir. İkinci nüshası ita edile. 
ceğinden aslının hükmü olma. 
dığı ilan olunur. 

Türkiye İş Bankası 
lstanbul şubesinden: 

Mehmet Ali İzzettin efendi 
namına muharrer 365,942 
365956 No. ve Mehmet Ali e
fendi bin Sait efendi İzzettin 
namına 362137 /362156 No. 
hisse senetleri zayi edilmiştir. 
İkinci nüshasının ita edileceğin 
den asıllarının hükmü olmadığı 
il&.n olunur. 

Dr. Celal T evfi~ 
Zührevi ve idrar yolu 

haıtalıkları mütehauı11: 

Sirkeci Muradiye caddeai, No 35. 

-········-··-·-······-·-·············· .. 
olursun? Bak yalvarıyorum. 

Durakladık. • ' 
- Muhsin. 
- Söyle canım. 
- Seni bekliyorum. 
- Çocukluk ediyorsun. 
Suıtuk. Biraz sonr~ gene tek· 

rarladı. !arar etti. Etti, etti. Her 
defasında onu ter.elliye çalıştım. 
Muvaffak olamadım. O ıün ıene 
onu dalgın bırakmıştım. Bir hafta 
ıonra onu gömdük. 

Son duadan sonra sahte göz .. 
ya,larile ağlayan kalabalık onu 
bırakıp çekildiler. Ben kaldım. 

Ve ıslak kabrin üzerine kapa 
nıp onu teselli İçin haykırdım: 

- Seni sevmiyorum. 

İTTİHADI MİLLİ 
TÜRK SIGORT A ŞiRKETİ 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigorta!arı halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

Ma~rukat fil ve Erza~ nınna~asası 
Nafia Fen mektebi müdürlüğünden: 

Nafia fen mektebinin 932 ders senesine ait et ekmek ve 
re erzakile mahrukat ve bu mahiyetlerdeki ihtiyacatı kapalı 
usulile mevkii münakasaya vazedilmiş ve fiatler mutedil g" 
düğü takdirde haziranın 25 İnci cumartesi günü saat 9 30 da · 
lelerinin icrası mukarrer bulunmuş olduğundan taliple~in şa 
meleri görmek ve teminat mektuplarını da ihtiva edecek t 
zarflarını vermek için her gün mezkUr mektepteki mübayaat 
misyonuna müracaatları. (2314) 

KA.PPS Alman kitapçı, Alman kitapları .. 
ucuz satar, Beyoğlu, istiklal cadde

si 390, lsveç sefareti karşısında. 

Nafıa Vekaletinden: 
Derince' de bulunan takriben 2160 ton muhtelif yol malst' 

ıresinin Filyos'a nakli kapalı zarf usulile münakasaya kooııJ. 
muştur. 

Münakasa 9-7-932 tarihine müsadif cumartesi günü 11' 
15 te Nafıa Vekaleti binasında yapılacaktır. Münakasaya iıti,..t 
edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarile Tic:t' 
ret Odası vesikalarını ayni gün ve saatte münakasa komisyooll' 
na vermeleri lazımdır. 

Taliplerin münakasa şartnamesini üç lira mukabilinde~ 
kara' da Demir yollar İnşaat dairesinde, İstanbul' da Haydarp•I' 
Liman işleri müdürlüğünden tedarik edebilirler. (2706) 

Kadoköy birinci aulh hukuk ha

kimliğinden: Kadıköyündc uzun 
hafız sokağında 13 No. ve mahalli 
mezkurde 33 No. hanelerde sakin i
ken elyevm ikametg3hı meçhul Şe
rife hanıma: Zehra ve Suzan hanım 

lar vekili Şemsettin Ağah B. tarafın 
dan aleyhinize ikame olunan istih

kak davasında ikametga!unızın meç 
huliyeti gerek zabıta tarafından ya
pılan tahkikat ve gerekse mahalle 
heyeti jhtiyariyesi tarafından veri .. 

len ilmühaberden anlaşılmaıına meb 

ni hakkınızda il3.nen yapılan tebli

ğat Üzerine gıyap karan verilmit ve 
müddei veldlinin ikame ettiği ,ahit
ler istima kı1ınmış ve vekili mümai

leyh tarafından bu "'yaların müek
kiUerine aidiyeti hakkında fatura 
ibraz edildiği &'ibi müddeabih "4Ya
nın hini hacizde müekkillerinden 

Suzan hanımın tahtı isticarında o

lan hanede bulunduğuna dair kuntu 
rat dahi verilmiş olduğundan ve 
dava hüküm dereceıine gelerek cel
ıei atiyede bu bapta ittihazı karar 
olunacağından bahisle hakkınızda 

muameleli giyap karan tebliği karar 
ıir olarak muhakeme 18-7-932 pa
zartesi günü saat 14 te talik kdın
mış bulunduğundan tarihi ilandan 
yirmi gün geçtikten sonra bet gün 
zarfında itirazla yevmü muayyende 
mahkemeye gelmeniz ve l'ıyap mas 
rafmı mahkeme veznesine tevdi ey· 
lemeniz ve aksi taktirde itiraz et
mezseniz ve mezkiir maırafı ver
mezıeniz muhakemeye kabul olun
rniyacağınız gibi hasmın dermeyan 
ettiği iddiayı ve vakıaları l:abul et
mit adedileceğinden tebliğ makamı
na kaim olmak Üzre ilan olunur. 

3 üncü kolordu 
ilanları 

Birinci muhabere alayındl 
mevcut 300 araba gübre müır 
yedei aleniye ile satılacaktı' 
ihalesi 27 .6.932 pazartesi sa,.ı 
15 te komisyonumuzda yapıl" 
caktır. Taliplerin şartnamesitıl 
almak üzere her gün l?omisY" 
de birinci muhabere alayın' 
ve müzayedesine iştirak ed 
ceklerin de vakti 

komisyonumuza müracaatları. 
(401) (2~ 

"' "' "' 
K.O. ve biriıı::i fırka ihtiy_., 

cı için 30.000 zar bin kilo un p# 
zarlıkla alınacaktır. İhalesi zı. 
6.932 çarşamba günü saat 1 
ve 14.30 da komisyonumuıdl 
yapılacaktır. Taliplerin şartn" 

mesini almak üzere her gün "'' 
pazarlığa ittirak edeceklerin dl 
vakti muayyeninde komisyoıııl 
muza müracaatları. (457) 

(2773> 

İstanbul ikinci icra memurluğu.il" 
dan: Bir alacağın temini zım"""' 
merbun ve mahcuz olup paraya çe'I" 
rilmeıi mukarrer bulunan muhtelİ
fülcins Afyon ve tiftiklerin 28-6-,,, 
tarihine müıadif salı günü saat •' 
ten 15 ,e kadar lstanbul Ticaret fi 
Zahire borsasında açık arttırma ili 
ıablacağından talip olanların roel' 
kur gün ve saatte mahalli mezlooit'd' 
hazır bulunacak memuruna nıürr 
caatları ilin olunur. 

Milliyet'in Edebi Romanı ~ 9 tı. 

Bu aileyi o gün bulup imdat 
larına yetişmek için bir otomo 
bil getirtti. Çantasına yüz lira 
para koydu. Çeşmifettanı bera. 
ber aldı .. Orhan la Turhan bu 
kadar sene sonra (incamation) 
yapan yani tecessüt eden bu 
mübarek şeyhin ailesini ziya. 
ret ferefinde bulunmak arzusu 
nu gösterdiler.. Hep beraber 
taksiye doldular .. 

olacak aparmadan geliyor. 
Gülüştüler .. Otomobil Kara 

caahmedin cenup tarafındaki 
yokuştan fakülteye doğru yol 
alıyordu. Ahretin bu kara or
man sahası dirilere ürküntü ge 
tirecek bir ilerileyişle etrafına 
kasvet saçıyordu. 

ğıya ininiz. Sola sapınız. Önü 
nüze viran bir meıçit çıkar. On 
bet yirmi adım ileri gittikten 
sonra yine o sıradaki ilk kapı
yı çalınız ... 

Üsküdar parkında dans etme
dik, şükür bir ben vanm ... 
Bir de Hafize .. 

Şeyhin oğlu Apdüsselam ~ 
nefes ediyor amma pek gizlı·~ 
Havaleli çocuklara, sar'a1a. 
sıracaya, selamün kavlene "' 
kur amma neyleyeyim ... Baba' 
sının nefesindeki kuvvet yo1'-~ 
Battal merhum batka idi .. Jı•f• 
ni zamanda onun İstanbulda 
Şamda, Mekkede gözüktüğiiJl..k 
rivayet ederler. Daha pek ç..
kerametlerini söylerler .. M~ 
rına kangal kangal nurlar iııcli• 
ğini, sağlığındaki kıyafetilf 
bazı geceler gezindiğini göreli' 
ler var.. Şeyh merhum bura~' 
Amaayadan hicret etmiştır• 
Vallahi bilmem kaç senesitı• 
de.. Ben o zamanlar uçkurllnı' 
bağlayamıyan küçücük bir çır 
cukcağızdım ... Kadın erkek.~ 
zı Amasyalılar bunlarla giı 
mizli görüşmeğe gelirler .. AJ; 
düsselıl.m için büyücülüğe 
başlamış diyorlar. Daha b~ 
şeyler de söylüyorlar .. N al 
lazım günahları üstlerinde I< 
sın.. Geçinme dünyası ı,ıı~ 
Şeyh ol ne olursan hiç bir r" 
ayıp değil .. Şeyh Battalın cııl"' 
pesini, şalvarını, kavuğunu d~ 
dik papucuna varıncaya kıa 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(Fel•eli fantaatique roman) 

Yazan: HÜSEYİN RAHMi 
Talat Bey - Malum bu 

guibeleri dinleyenler de anla
tanlar kadar saf yürekli olma
lı... Fennin isbat sahasında ye 
min kullanılmaz. llmin tecrübi 
usulü biribirine sadece itimat 
telkinile yürümez .. Ne diriye, 
ve ne de ölüye benziyen bu fan 
tomu gözüktüğü anda çal ya· 
ka edip laboratuvara sokmalı ... 
Tanımak istediğimiz tabiat un
surları hakkında ne muamele 
yapılıyorsa onu da öylece embu 
belerden, potalardan geçirmeli 
yız .. 

Bu münakata biraz daha uza 
dt:. Ortalık ağarıyordu. Uyu. 
mak için herkes odalarına çe· 
kildller ... 

Hava sükunete dönmüştü .. 
F ırtmanın sinirlere verdiği ger 
glıııhk birkaç saat uyku ile ya. 
bfb •.. 

şada ne Talat Beyin imansız
lığc zerrece gevşemit ne de bey 
lerin itikatlarından bir kıymık 
eksilmitti. Şeyh Battalın gece
ki apparition'u zihinlerde kor
kulu hürmetle kantık büyük 
bir tesir bırakmıttı. Hanıme
fendi itikaden oğullarile be
raberdi. Talat Bey vak'a
nın sıhhatini kabule mua
rız görünmekle beraber bu üç 
kitinin rüyet şehadetlerini büs 
bütün çürütebilecek kuvvette 
bir mantık kat'iyyeti göstere
miyordu. Binaenaleyh diğerle. 
rince bu muammayı göründti • 
ğü surette kabul etmek :ı:arure 
ti vardı. 

Hanımefendi, Şeyh Batta
lın sefil ailesine muavenet hak
kındaki talebine karşı lakayt 
kalmadı. Bu Şeyh o gece görü 
nen bir hayalet detil vaktile pa 

Oto yola düzüldükten son
ra bir de baktılar ki hayretle 
ne görsünler Dilaver şoförün 
yanında oturuyor •• 

Hanımefendi yarı öfke ya. 
rı latife tarzile haykırdı: 

- Ulan oraya ne vakit at. 
!adın? Seni kim davet etti? 

Dilaver sırıtarak: 
- Ben kendi kendimi davet 

ettim. Hiç kambersiz düğün o
lur mu? 

- Neler de bilir afacan .. O. 
rada maskaralık edersen döve. 
rim seni alimallah .. 

- Akşam şeyhin kendiıile 
müterref oldum. Bugün de a· 
ilesini gömı.ek mer.,Jana düt
tüm .. Beyefendiler buna appa. 
rition diyorlar. Acemceckn 

Nuhkuyuıu semtine gel. 
diler. Üıküdarın bazı ma
halleleri bili bir kaç asır 
evvelki simalarını değiştirme
mit gibidir. Orada Buharaya, 
Taşkent' e benzer caddeler, so
kaklar, kervansarayları andı
rır hanlar .. Adım batında mina 
releri,kubbeleri,sakıflarıyla göz 
leri karşılayan hesapsız cami. 
ler, mesçitler, tekkeler, medre 
seler gorursunuz. Sahasında 
hayattan ziyade ölüme yer a
yırmış bir memleket ... 

Mahalle arası sokakların
dan geçen bir kaç kişiye Şeyh 
Battal ailesinin oturduğu sa. 
bık tekkeyi ve yahut evi sordu 
lar. Bilen hiç bir kimse zuhur 
etmedi. Nihayet kapı çalma. 
ğa mecbur oldular. İki üç ev
den menfi cevap aldıktan son. 
ra bir koca karı işe yarayacak 
cevabı şöyle verdi: 

Hanımefendi - Teşekkür 
ederiz hanım nine çok kimseye 
sorduk bilemediler •. 

Koca karı - Şimdi eskiler 
hiç bir yerde tanınmıyor .. Kim 
senin kimseye ehemmiyet ver
diği yok.. Can cana baş ba. 
şa .. 

Hani kuzum o eski komşu
luk kaldı mı? Ko!D!U hakkı
nın yarın ahrt-lte yedi yerde 
suali olduğunu kimse düşünü
yor mu? Evvelden komşu de. 
mek akraba demekti. Biribiri
mizin her işine bulunuveı·irdik. 
Geçenlerde hastalandım da ka. 
prmı çalıp allah için bana bir 
bardak su veren olmadı. Bu 
mahallede eskilerden bir ben 
kaldım. Bir de şu karşıki kü
çük evde hattatın anası Hafi. 
ze. Ötekiler hep yeni .. Soyla. 
rı sopları bellisiz... Nereden 
geldikleri malum değil... Hep 
kesik saçlı, püskürme benli, 
sürmeli, allı, morlu boyacı ke
disi gibi mahluklar. İnanır mı 

Dilaver tek duracağına dair 
Hanımefendiye vermiş olduğu 
söze rağmen dayanamadı: 

- Hanım nine dedi şayet 
dans etmek arzusuna düşersen 
ben sana kavalye olurum .. 
Baıka kimseye angaje olma 
kıskanırım ha •• 

Hanımefendi hiddetlendi: 
- Tut çeneni timdi ha ... 
Koca karı - Darılmayınız 

Hanım zamane böyle, timdiki 
çocuklarda terbiye, saygı kal
dı mı? .. Ellerini havaya kaldı. 
rıp aıağı indirerek yalnız be
den terbiyesi yapıyorlar.. Dil
leri nah böyle kürek gibi ... 
Asıl terbiye ortadan büsbütün 
kalktı ... 

Otomobil hareket edeceği 
sırada koca karı şoförü durdu. 
rarak: 

- Laf karıştı asıl söyliye. 
ceğimi unuttum. ~eyh battalın 
ailesini ne yapacaksınız? 

Hanımefendi - Eskiden 
beri bir tanışıklık var da görü. 
şeceğiz .. 

Koca karı -
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Hayat ve Sinema 

Düseldorf canisinin 
son kurbanları 

•••••••• 
Sinemanın insanlar 

nekadar 
il zerinde 

•• • 
muessır olduğuna bir misal •• 

Batı balta ile koparılan Dil· 
seldorf canisi bili hatırlarda. 
dır. M~hur sinema sahne vazı 
larından F ritz Lang'ın nere
den hatırına gelmitse, gelmiş, 
bu caninin hayatını filme al. 
mıf. "Katil,, ismini taşıyan bu 
film Bükreş'in büyük sinema
larından olan Kapitolda halka 
gösterilmişti. 

de kırk kadar kuap dükkanı 
ve bir çok emlaki vardır. 

Bu adam çocukluğunu Gri
vita denilen bu dıt mahallede 
geçirdiği için, zengin olduktan 
sonra da orasını bırakmamıt• 
Y alruz oturmak için bahçe or. 
tasında mükellef bir ev yaptır 
mıf .. 

lntaat amelesi Jean Constan 
tinescu köşkün önüne gelince, 
duruyor. Kötkte de bir radyo 
Grieg'in "Katil,. filmindeki 
parçasını çalıyor. 

Üçüncü mevkide oturanlar. 
dan bir genç, nefes almayacak 
bir halde, gö~lerinir. ':ütün rü
Yet kabiliyetini b~y"\Z per. 
deye tesbit etmiş, seyrediyor
du. Karşısında Düseldor~ ca
nisinin bütün hayatı resnnler
le canlandırılıyordu. 

O zaman Constantinescu' 
nun kafası alt üst oluyM ve de 
!İkanlı bir otomat gibi bahçe
nin parmaklıklı kapısını açı: 

«ollyvootI'un yeni r;elırelerlnden Ell.~sa Zo11dl 

Bittabi salonda bir dehtet 
ve haşyet havası ... 

Bir ay evvel bu film bir ki. 
!İnin ölümüne sebep olmuştu. 
Belgrat'ta bir fabrikatörün ka
rısı filır ~ gördükten sonra te
cennün etti. 

Filmi seyrederken evde yal 
nız bıraktığı kızının caniler e
linde lime lime edildiğini tasav 
vur etm is olmalı ki, beyninde
ki sadem~ o niıbette şiddetli 
olmus ve b ir m enenjit kadını 
kırk ~ekiz saat içinde alıp gö. 
türmüş tür. 

Düseldorf canisi öldü. Fa-
kat nı'1 "ıi bile hali insan 
öldiirüy 
Şimdi ayni filmi Bükreşte Ka 

pitol sinemasında tekrar görü. 
yoruz! .. İnsanlar kuvvetli heye 
canlara tesr:edirler. Üçüncü 
mevkide otu~an delikanlı filmi 
seyrederken alnındım terler dö 
külüyor. Film seslidir ve beste. 
ka r Grieg' in melodileri içinde 
cani kurbanlarının üzerine sal. 
dırmaktadır. 

Grieg'in havaları bu delikan 
lının sinirleri üzerinde de mü. 
essir olmaktadır. Kendisi Jean 
Conatantine5cu isminde bir ya 
pı amelesidir. 

lhi .~aal sunra 
Akşam saat yed>.. Jean 

Constantine~cu sinemadan çı. 
kınca evine dönüyor. Şehrin 
en kalabalık yerlerinden, zihni 
bir yere dalmış, otomat gibi 
yürüyor. Mükellef binalann: 
Morgan gurupunun .daha Y".°~ 
yaptırdığı Amerıkan tertıbı 
yüksek müessesenin önün~e~'. 
gözleri ancak kafasının ıçmı 
görerek ilerliyor. 

Saat sekiz buçuk olduğu 
zaman delikanlı Grivita mahal 
lesine gelmiştir. . . 

Burası Bükreşın sefıl dıt 
mahallelerinden biridir. iki 
Yüz seneden beri bu mahalle. 
nin çehresi hem~ ~emen hiç 
değişmemiş gıbıdır. Dar so
kaklarında kasapların açıkta 
sattığı etler, üzerleri~ Üf~
'len sineklerden adeta sım 11• 

Yah kesilmişlerdir. Spelunkaa 
denilen meyhanelerinde tulu~ 
:ı:urnası ve kitareler çalınır. iç~ 
duman ve içki buharı ile dolu 
dar yerde sarhoşlar dans eder. 
ler. Tutulmamış hırsız~ar'..!~.n 
kesiciler, fahiteler hep~ı gogus 
töğüse bu meyhanelerı doldu
rurlar. 

Ara sıra polis baskın v~-
ıir. O zaman meyhaneler bır 
saniyede arka taraftan boşanı
"ı~rirler. ileriden geriden ta· 
bancalar patlar. Arkasından 
lıa.tahane otomobili birkaç ya 
~alı veya ölüyü toplar, götü. 
tür. 

Bl\ mahallenin 423 n.uma
aaında zengin bir ~ağır~akçı 
, a ikamet etmektedır. Pıerre 

••erban ismindeki bu adam, a>:
r1 zamanda 0 mahalle beledı
Yesindc reis muavinidir. Otuz 
'•!ne evvel Pierrc Serb:ın bir 
~sap dükkanında çıraktı. F :ı -

. t bugün ,ehrin en büyük ~e~ 
lt11tlerinden biridir. Servetı 
~rı:e ~ilyon le~i bulmuş. 

yor, içeriye giriyor ve bahçeyı Sinema haberleri 
geçerek köşke varıyor. ''------------

Musikili cinayet "' İki komik artist Pat ve 
Gece saat dokuz.. Bağırsak Pataşon, bir film çevirmek üze 

çının karısı, birinci katta mut- re uzun müddet Berlinde kal
fakta.. Yalnız., Aşçı kadın o mışlardır. 
gün haftalık izin almıı. iki "' Pariste birçok tiyatrolar 
hizmetçi kadın aşağıda odala •. sinemaya çevriliyorlar. En bü 
rında .. Kocaaı da dııanya çık. .. .. . h il d M 1 
mıt daha gelmemiş .. Birden yuk muzık o er en u en 
bire' mutfağın kapısı . ~çılıyor r ~uj'dan sonra ~igal ve Apol.lo 
ve içeriye bir adam gırıyor. tıyatroları da sınemaya çevrıl. 

Kadın başını çevirip tanı. mişlerdir. Diğer taraftan Empi 
madığı, gözleri kaymış, alnı re ve F olies Wagranı tiyatrola
terli bir delikanlıyı görünce: rının da sinemaya kalbedi

- Kimsiniz? diyor, kocam 
burada yok, ne istiyorsunuz? ' lecekleri söylenmektedir. 

Salondaki radyoda Grieg. 'f. Almanyada bin dört yüz 
in besteleri berdevam.. sinema sahibi arasında son mev 

Birden bire Jean Constan. simin en güzel beş filmi hakkın 
tinescu kadının üzerine atılı. 

k da biı· anket yapılmı9br. Neti yor. Sol elile ağzını tı ıyor, 
sağ eli ile de cebinclen çıkardı- celer ıunlardır: "Kongre Eg
ğı pıçağı kadının kasıklarına !eniyor: 720 rey, Monte Carlo 
sokup çıkarıyor. Kadın yara. bombalar altında: 554 rey, lh. 
larma rağmen bir aralık ye- tiyath istirahatte: 385, Y orck: 
mek odasına kaçıyor. Fakat 346 rey, Yanan Dağlar 204 
iniltileri radyonun nağmeleri rey. 
arasında kaybolup gidiyor. 

Kapı a('ılrnca 

Bu defa mutfağın kapısı 
tekrar açılınca, Dida, bağır· 
sakçının on yaşlarındaki kızı 
görünüyor. Zavallı kız kartı
sında kanlar içinde bir adamın 
ayakta durduğunu görünce kor 
kuyor. Dehşetten hiç bir tey 
ıöyliyemiyerek, "merhamet 
et!,, kabilinden iki ellerini yu. 
kanya kaldırıyor. Ve bu vazi. 
yette koltuk altından ilk pıça. 
ğı yiyor. 

Katil biran, içeriye giden 
kadının komşuları çağırması 
ihtimalini düsünerek, derhal 
yemek odasına fırlıyor ve ora
d kıvranıp duran zavallı kadı. 
n:n daha bir iki pıçak darbesi. 
le itini bitiriyor ve on~.a~ son. 
ra mutfağa dönerek kuçu~ ~ı: 
za tecavüz ediyor. Daha b'.r.'~ 
pıçak, onun da oracıkta ,111~1• 
bitiriyor. Bütün bunlar bır ıkı 
dakika içinde oluyor. . . 

"' Meşhur komiklerden 
Laurel ve Hardy tatillerini ge. 
çirmek üzere yakında Avrupa. 
ya geleceklerdir. 

"' Lilian Harvey ile Willy 
Fritoch'in evlenecekleri tahak
kuk etmektedir. Lilian düğün. 
den sonra film çevirmek üze. 
re Aınerikaya gidecektir. 

"' Cemiyeti Akvamın hima. 
yeai altında tertip edilen bü
yük film müsabakasını, "Ölen 
Kin,, isimli eseri ile Blanchet 
isminde birisi kazanmıttır. Se. 
naryo Marcel L'Herbier filme 
alacaktır. 

"' Andre Luguet birçok film 
!er çevirdikten sonra Amerika. 
dan Fransaya dönmüştür. Tek
rar Amerikaya gidecektir. 

gösteriliyor. Bu sefer de ayni 
sinemada, ayni delikanlı .. Alnı 
ter içinde, gözleri hadekaların 
dan fırlamıf, filmi seyredi. 

O vakit radyonun sesı kesı 
lince katilin aklı batma geli. 
yor. 'Muslukta kanlı ellerini 
güzelce yıkadıktan sonra bah. 
çeye iniyor ve tam ~~~ıda~.g- yor. 
karken bir damla gogus gogu- Beyaz perdede cani Grieg'in 
ıe geliyor: Bağırsakçı.. nağmeler' arasında kendisine 

Bağırsakçı üstü ba91 kanlı yeni kurbanlar aramağa çrkar. 
bir adamın evinden çıktığını ken, Conıtantineıc.u yerin.d~n 

"rünce bittabi şüpheleniyor kalkıyor, Luther bırahanesının 
go · timdat ediyor. , arkasındaki -hali arsaya gidi-
ve ıs , O d k ·ı Bir dakika içinde bütün kom yor. ra a ova ı ~ su ta9ıyan 

ı toplanıyorlar. İki cesedi bir çocuğa rast gelıyor. 
'u arkl ına koyuyorlar. Kadı. Bir feryat.. Sağdan soldan 
yata ar 1 p ı· · · meleri feci tarzda par. kotuşuyor ar.. o ıe yetıfıyor. 
nın me bo" r B' h t b • B çalanmış, çocuğun ga~d ı. ır as hara ~sı ç~g~'t"r~.n 
me lime .. Bağırsa.kçı . çı ıra- coveaBnu asta_ ane;ınebogo uru. 
cak halde .. Bittabı polısler ye. yor. u çocugun a ynun. 
· · Polis cinayet masası da pıçak yaraları var. 

tışıyor.. lk k T k d k 
amiri Franulcscu ne yapılmak Ha a\'! ar as;ı tn ~-
lazımsa yapıyoı·. Sabahjn ~~tt tur~r ve ya a ı~or. ,o ıs ~uç 
üçüne doğru zabı t ikm:ı e ı ı- eda.

1 
ı e 

1 
tonsktanttınescu yu ~.n1 ~ ı mett en ·ur arıyor', yarı o u 

yor İr t aftan da polis Bükre bir halde karakola götürüyor .. 
· b'.~t .. ar mahallelerini tarı. Muhakeme bittabi pek beye 
şın u un . .. 1 1 . o·· ld f . · f k t haftalar geçtıgı hal- can ı o uy or. use or cam. 
yor, a a · · • · ·ı·· d d h de katil yakalanaır.ıyor. Şüp. sınm·yanıaı:ı .o um en a a a. 

h .. .· tevkif edilenlerin zaplı olsun dıye, tuz madenle. 
e uzeı ıne 1 • • d'b' d ı k .. ded" 700 Ü buluyor. rının ı ın e ça l!rna uze~e 

a ~ltı hafta son~a "Kaiil., fil müebbet küreğe mahküm edı. 

Mücevherat Sigortası 
Avrupanın bazı büyük şehir bir yıldız lasavvul' ediniz .. Bu 

!erinde tiyatro, sinema ve mü- yılchz elindeki mücevheratı, 
zikhol artistleri, şöhret kazan. kıymetini on, ~atta yüz. misli. 

k · · ·· .. b' . d .. ne çıkararak sıgorta ettırmek-
ma ıçm gur.un ınn e yuz ted:r. Sahne vazıları ve firma 
binlerce frank kıymetinde mü.

1 
müdüderi bu haberi öğrenince, 

cevherlerini kasteıı kaybedeı·- bittabi müstehziyane gülmek. 
ler. Bidayette hakiki bir hı r tedirlel' : 

Charlofle Klng 

aızlığa kurban olanların günün 
bir kahramanı gibi dillerde do
laşmaaı, çoklarının kıakançlığı. 
nı tahrik etmit ve onlar da bi
rer birer mücevher kaybetmek 
merakına dütmütlerdir. 

Fakat yavaı yavaı bu rek. 
lim tarzı alakadar artistin a. 
leyhine dönmeğe baılamıttır. 
Çok sevdiği bir tek mücevheri 
olan mütevazı bir kız, büyük 
bir artistin dalgınlığı yuzun. 
den büyük kıymette bir çok mü 
cevherlerini çaldırmasını hoş 

görmeğe ba9lamıttır. 

Amerikada iıe artistler böy 
le bir dalgınlığa kapılmaktan 
inci ve elmaslarını kaybetmek
ten son derece tehaıi etmekte 
dirler. Hatta daha iyisi, hırsız 
lığa kartı mücevherlerini aigor 
ta ettirmektedirler. Bittabi ga 
zetelere de bir haber • 

Meseli filin artist incileri. 
ne, pırlantalarma, pantantif ve 
saireaine kıymet biçtirmıt ve 
bunları sigortaya koymu,.. T e 
siri bu mücevherleri çaldırmak 
tan daha büyük oluyor .. Ayni 
fikirle bu artistler içinde bacak 
larını, kollarını, omuzlarını tabi 
atin verdiği bir mücevher sayı 
labilecek olan gözlerini sigorta 
ettirenler çoktur. 

Hollyvood ve Nevyorkta 
sigorta acenteleri bu yüzden 
epice it yapmaktadırlar. 

Artık çalışmayan, fakat pro 
fesyonellerm de nazarı dikka. 

1 
- Doğrusu bu kadın kt:ndi. 

1 sine iyi l'eklam yapmasını bili. 
yor .. A ngaje edersek, fena bir 
iş yapmış olmayız galiba .. 

Y ı:.ni dolar memleketinde 

·ı kolay kolay kimse kimseyi al-
datamaz. Fakat bu sigorta be 

: yannamel ri mübalağalı ise, 

günün birinde mücevherler ha 
kikaten çalnırsa ne olur diye 
soracaksınız? 

Müsterih olunuz. Sigorta 
mukavelelerinde gizli tartlar 
vardır ve kumpanyalar ortaya 
atılan kombinezonlardan zarar 
görmezler .. 

Şu da var ki, Mary Pick. 
ford ayarında yıldızlar, mücev 
herlerini sigortaya koysalar bi 
le kimseye bir fey söylemez. 
ler. 

Metro Goldvinin yıldı:ı:Ia. 

rından bir tanesi geçenlerde 
mücevherlerini iki milyon fran 
ga sigorta ettirmiıti. Bu yıldız 
Oıarlotte King'dir. Fakat ga
zeteler, havadisi yıldızın h04u. 
na gidecek tarzda haber verme 
diler. Bu kadar insanın ıtıız 

kaldığı bir sırada, bir yıldızın 
mücevherlerini milyonlarca 
franga &İgorta ettirmea:ni hot 
görmediler. 

s 

Maurice tourneur 
Maruf Fransız sahne vazıı 

tiyatroya nasıl 
intisap ettiğini anlatıyor 

Her zaman yıldızların tercü .. I gittim. Bu adam ilk eual olarak 
mei hallerinden bahsedecek de- bana: "Ne kazanmak iaterahı? '1 

ğiliz ya .. Sinemada aaıl unauru dedi. Ben de tereddütsüz cevap 
tetkil eden, fakat beyaz perdede verdim: 
görünmeyen sahne vazılarından 
da bahsedelim. Bunların içinde 
bir Maurice Tourneur va.rdır. Şim 
di hayatı aşağı yukarı atüdyoda 
ve bir de ıtüdyo civarında Marn 
nehrindeki yatında geçiyor. Şöy
le anlatır: 

- Ben nerede doğduğumu iyi
ce hatırlamıyorum. Galiba Paria
te Batigolles semtlerinde bir yer
de doğdum, babam kuyumcu idi. 
her gün mağazada çekmeceleri 
açar, muhteviyatını temizler, 
do•tları ile bir iki kadeh çekiıtir
mek için aktamı beklerdi. Dük
kanda hiç miifteri gördüğümü ha 
tırlamıyonım. Bittabi para da 
hak getire .. Tahsilimi Condorcet 
li~eıinde yaptım. Şimdi Franıa
nın maruf diplomatlarından olan 
Boncour, Maginot, Tardieu, Berı 
tein meşhur otomobil fabrikaları· 
nın aahibi Citroen ıınıf arkadat
larımdı. Hepıi sınıfın çalı,kan ta· 
!ebelerinden idiler. Ben de en kö· 
tüleri iclim. Oturduğum küraüye 
çakı ile i•mimi f(jyle hikketmiı
tim: "Maurice Toumeur. Otuz 
ikinci . . " sınıfta da zaten otuz iki 
kişi idik. Bakalorya~an ~nra, k.u 
yumcu dükkanının ıtlen de hıç 
iyi gitmediği için, bir gÜn evi ter
kettim. Hayatımı tek ba,ıma ka
zanmağa karar vennittim. _Bir aa 
resme iatidadım vardı. Bılhaua 
desene! Bu sebepten dekorculuk· 
ta çalıttım. Evlerin dıvarlarına 
dekor yapryordum, tiyatrolara de 
kor yapıyordum. Panayır baraka 
larmrn cephelerini süaleyordum. 
Bu suretle de geçiniyordum. Fa
kat kendi zevkim için de peyzaj
lar yapıyordum. Çünkü kın çok 
severim. Yüıı: frank tasarruf et
tim mi soluiu krrlarda al~rdım. 
Bir gün lngiltereden dönü,ümde 
meteliksiz Havr'a uitramııtım. Ta 
bil it bulup para kazanmak la
zım .• Şehrin büyük tiyatroıuna 
yeni bir avansen perdeıi lazım~~· 
O tarihte bu perdeler ağır ve mu· 
kellef f4'ylerdi .. Yapılmaaı güç ve 
ihtiaıua baitlı bir teYdİ, ben ki bu 
itten hiç anlamıyordum. Fakat 
mideye bir teYler atmak ta l.lznn 
geliyordu. Bu perdeyi yaptık. Kıt 
ye onunla beraber de tiyatro mev 
aimi ba9lıyordu. Bu ıuretle dekor 
iılerinde çalıtmak için imki.nlar 
hiaıl olmu.tu. Bir gün koli•lerde 
dolatryordum: "Denizde bir fa· 
cia" iıminde bir piyeıin repetiı .. 
yonu yapılıyordu, piyeıin üçüncü 
derece bir rolünü almrı olan bir 
art.İıt Jön Premiyeye beni göate· 
rerek dedi ki: "Veçhen fU adama 
benzeaeydim .. " Bu .Öz nazarı dik 
katimi celbetti. O aıralarda ben
de artiıt olmak hevesi gittikçe 
kuvvetlenen bir arzu haline gir .. 
mitti. Fakat bu arzumun tahak
kuk edebileceiini tahmin etmiyo 
dum. Çünkü iri bir boyum vardı. 
Bilbaua burnumdan çok korku
yordum. Liı.kin 'veçhen •u adama 
benzeaeydim" denildiiini itittİ· 
ğim zaman, c~saretim arttı. Parİ· 
ae geldiğim zaman liıe arkada4 .. 
lanmdan romancı ve piyeı muhar 
rirj Jean - Joıeph Renand'ı bul· 
dum. Bu arkada, tiyatroculukta 
bana yolumu açabilecek bir mev· 
kide idi. Bana bir tavaiye mektu· 
bu verdi. Bu mektupla' o zaman· 
ki Bonffea tiyatroıu müdürüne 

- Efendim, ben hoaaplarımı 
yaptım, ayda doksan bq frank. 
tan atağı idare etmez. 

- Ben de o fikirdeyim, dedi, 
ıize bu parayı vereceğim. 

Bir hafta. aonra "Nel kulesi,, 
piyesinde aktörlüğe batlamııtım .. 
Artık her hafta müthit dramlar· 
da mühim bir rol alarak bir ıene 
mütemadiyen bu tiyatroda çalıt· 
mıttım. Bu suretle tiyatro haya· 
tında da bir çok yeni §eyler öğ. 
r~_ndim, tiyatro mevıimi bitmeie 
yuz tuttufu aıralarda bende de 
endi~e baıladı. O aıralarda Re
jane'ın cenubi Ameri! .. aya turne .. 
ye çıkacağını İfİltim. Rejane dev. 
rin maruf mümeaıillerinden idi. 
~endiaini cönneğe karar vermiş .. 
tım, arkadaşlardan ariyet al· 
dığım bir kıyafetle tiyatroya git. 
tim. Vakıa bu kıyafetimle pek gü 
lünç idim, fakat daha fazlasını 
yapmak elimde değildi. Rejanc 
kadın erkek diğer artistlerle bera 
ber sahneden çıkıyordu. Hepsi
nin mükellef kıyafetleri araam. 
da hen palyaçoya benziyordum 
işin tuhaf tarafı şu ki, ' ·eni anga: 
je ettiler. ilk merhale Londra i· 
di. Orada ' Jngiliz veliahdinin hu. 
zurunda bir perdelik bir pİyea oy 
nadık. Bütün rolüm, kolisten bir 
köpeğin havlayışını taklit etmek
ti. Bunun için altı lncitiz liraıı al .. 
dım. Bu, hayatımda en mühim 
hadiselerden biridir. Hala avucu· 
mun içinde altı lngiliz liraaırun 
insanı gaıyeden sikletini hiuede. 
rim. Cenubi Amerikada yinni ye. 
di rol oynadım. Ayni zamanda da 
diğer artiıtlerin eıyaıına nezaret 
ediyordum. Oraya kadar yükae
len yıldızım, avdetle sönmefe yüz 
tuttu, Artık görünebilmek için bü 
yük rollere çalıtmak icap ediyor• 
du. Parise döndükten sonra gece 
li gündüzlü çalııtık. Çok it ve yor 
gunluk az para .. Nihayet Rejanea 
gittim. Beni Antoine'a takdim et
ti. Antoine her geceki temıilden 
sonra Pau11et davarıuuında ye
mek yerdi. Orada mülikabmrz 
iki dakika devam etti ve Antoine 
beni ayda üç yüz elli franga ka
bul etti. Hayatını sadece tiyatro
ya vakfetmit olan bu adamın ya· 
nında yedi aene çahıt-.m. Yakm .. 
dan hayatını ve faaliyet tarzını 
tetkik ettim. Yavaı yavaş komedi 
oynamağı bırakm14 ve Antoine'in 
rejiıörü olmuftum. Şimdi ne bili
yorsam, ne Öğrenebilmipem, bü .. 
tün hunlan kendisine medyun ol
dufumu itiraf ederim. Bir gÜn 
bir meseleden münakafa ettik ve 
Antoine'a iıtifamı verdim. Hare· 
ketimden petiman oldum. Fakat 
İf İşten geçmişti. Yerime bir ba~
kaaını almıılardı. Ondan aonra 
Monte Carlo'da ve Renaiuance'. 
da geçen senelerimin bir kıymeti 
yoktur. Yalnız Renaiuance'da re .. 
jisör bulunduium arralarda, aütüd 
yolarm Nhne vazılan ile tan.ıt· 
tını. O sıralarda Eclair •irketinin 
sahne vazn beni muavin istedi. 
Çok geçmeden de ayni müeueııe 
beni sahne vazu olarak angaje et 
ti. Arlık ondan aonra mealeğim 
taazzuv etmiş oluyordu. Amerika 
da bir hayli aeneler kaldtm ve bu 
müddet zarfında dokpn film çe· 
virdim. 

mUpledlllğl zanıanında, IJflltlıda bir filmi ldllre 
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eş aylık 
Ticaretimiz 

(Ba~ı ı ınci .ahifede) 
rachl~m 1zın kıymeti 931 senesi ma
ymnda yapılan ihracattan 3.009.823 
lira noksandır. 932 mayıs zarfındaki 
ithalatımızın kıymeti ihracabmızın 
laıymetile mukayese edilince ithalat 
lııymetiniıı ihracat kıymetini 
4.842.381 lira tecavüz görülür. 

Bu va7.İyete nRzaren Türkiyenin 
!132 ıenesi ilk bef ayı zarfında tica
ri muvazenesi 4.876.103 lira fazlalık 
I• kapanmıt oluyor. Halbuki Tlirki
yenin 931 senesinin ilk bet ayı zar
fındaki ticari muvazeneıi 6.915.381 
lira noksanla kapanmııtır. 

Memleketimizin 932 mayıs za.-. 
fındaki ithalat luymetinin ihracat 
lııymetini 4.842.381 lira tecavtız et
mesindeki batlıca aebep 16 t"!rlni
""ni 931 tarihinden evvel upari9 e
dilip 27 mart 932 tarihine kadar 
m~mlekete giren ve dllvbl verilen 
eşyanın ithal tahdidi altına tabi ta
tu lmıyacafı hakkında verilen laara
nn neticesidir Bu karara tevfikan 
memlekete ithal edilecek bu kabil 
eıya tahmin edildlflnden fazla zu
bGr etmit .,.. alakadarlar bunları 1 
hazirandan itibaren muameıle vergl
ainin <"0 8 dan % 10 a çıltanlchfını 
nazarı itibara alarak gllmrülrt. ge 
çirmekte lıtloal göıtennlıler •e bu
nun neticesi olaralı mayii aymdald 
lthalitımıs kabal'lrtlftır. Gllmrlllı: ku
yudatı da bu vaziyeti teyit etmek
tedir. 
1932 •-i ilk bet ayı zarfında it
hal ve ihraç edilen eşyanın kıymeti 
ve 1931 senesi muadil aylan ile 
muluıy-1 ıudur: 

AYLAR 
K. aanl 
~ubat 
Mart 
Nioa11 
Mayıı 

Haziran 
Tanmus 
l'\fustoa 
Eliıl 
T evvel 
T. ıani 
K. evvel 

K . .ani 
Şubat 
Mart 
Nisan 
M~yıı 

He ziran 
Temmuz: 
Ağustos 
Eyliıl 
Tevvd. 
r saıü 
K. e -vel 

lTHALAT 

1931 
11.241 .446 

10.254.871 
12.851.528 
10.551.461 
11.897008 

67.799.11'.: 
11.567.092 
9.388.141 

11.285.864 
11.128.149 
10.364.169 

7.388.803 
7.741.762 

126.659.893 

iHRACAT 

11.039.807 
9.306.131 

10.592.957 
10.119.805 

9.817.032 

80.875.732 
S .7111.112tı 
6.528.64! 
8.708.26! 

12.801.942 
14.050.659 
15.447.332 
15.146.700 

127.274.807 

1932 
M.060.822 

4.544.986 
6.927.006 
5.608.108 

11.849.590 

34.060.822 

10.346.877 
7.735.321 
7.718.445 
6.76&,163 
8.807.209 

:i9.371.015 

1932 aenesi ilk bes ayı zarfındaki 
ihracat nul<tarı ve . kıymetleri ve 
1931 ile mukayeseleri tudur: 

MIKT AR (Kg.) 

1931 1932 
Madde tik beş aylık ilk beş aylık 

yekünu yekUnu 
Tütün 28719.731 10.526.721 
Pamuk 4.286.033 6.450.81 l 
Fındık iç 6.520.863 3.587.971 
Üzüm kuru 12 072.162 6.479.084 
7_ yağı 15.010.965 1.494.657 
Afyon 121.073 142.872 
Yıin 1.416.889 644.501 
lncir kuru 5.673.563 l 202.146 
/trpa 12.948.760 !52.456.865 
Yumurta 12.300.960 11.588.781 
Tiftik 1.272.219 1.293.456 
M komürii 25.617 94.984 
KIYMET 
Tütün 11.148.594 10.&56.021 
Pamuk 1.767.709 2.042.515 
Fındık iç 3 711.417 1.813.013 
u~üm kuru 3.556.390 2.387.697 
7.. yağı 4.913.653 stıG.422 
Afyon 669.490 1.418.097 
Yü,.. 585.916 212.704 
incir kuru 680.771 148.008 
Arpa 482.646 2.319.140 
Yumurta 5.425.766 3.752.445 
Tiftik 960318 105.432 
M. ı.omürü 360.198 971.816 

1931 seneıi mayısına niabetle 1932 
acneıi mayıs İh•-acatında fazlalık 
ııorülen batlıca maddeltt: 

Kıymet 
TL. 

MADDE 1931 1932 
Pnrnuk 1.767.708 8.042.315 
Tütiin 1.050.878 1.105.100 

MlLLlYET SALI 21 HAZİRAN 1932 
T 

Birinci Sahifeden Geçen •• 
Bütçenin müzakeresine başlandı ve lVlecliste münakaşala!' o 

(B•şı l inci $ahifede) clat ile bu İdarenin hükumete inti-

Mısırdan gelen' Pera takımı 
Tayyareci Galip •• 

(B•şr l inci .ahifede) 
matat i'Ö•teren ceıaur ve tirin 
sportmen bir Mıaır kadınıdır. Hay 
riya Salim H. dün TokaUiyan ote
linde bize •eyahat hatıralarını 
IHır dakika dudaklarında beliren 
tebeuümü ile anlatırken, deki ki: 

"- Mmr'da ,iındiye kadar kü
çük baaı tayyare gezinlileri yap
mııtım; fakat büyük hava aeyaha. 
tina ilk defa olarak ÇJkıyorum. 
Bun~nla barab.r bu seyahatte bü· 
yük bir halecan hiasetmediğimi 
ıöylenem inanmaz mısınız? Ha· 
va, bazı iatiınalardan sarfı nazar 
iyi geçti diyebilirim. lnaan her 
tarafı kapalı olan tayyare içinde 
trenden, vapurdan dıı.ha iyi seya
hat ediyor. Bilhaua dakikadan 
dakikaya manzaranın değismesi, 
müetoına bir zevk veriycr. Bir iki 
aaat aarfından yeni bir ~hir Üze
rinde bulunmak, hiç bir nakil va
ııta11nda görülmeyen bir ıeydir. 
latan bul ne lltif bir şehir! görü
lecek o kadar §t>Y var ki bilmem 
hepıinl gönnefe muvaffak olabi
lecak miylz? 

Diln gilnümüzü, Mısır aefirinin 
daveti llaerlne Bilyilkada'da ge
çirdik. lıtanbul'un bu Ji.tif parça
sını ze•kle seyrettik." 

Ahmet Salim Bey ve 
Munr faggarecllifll 

Son zamanlarda M111r'da tay
yarecilik mühim bir inkişaf göa
termittir. Ahmet Salim B. bu bu
auata diyor ki: 

- Amatör olarak tayyareoilij-1 
tahail ettikten 11011ra Muır'da ilk 
defa olarak Londra - Kahire aefe
rini yaptım; bundan sonra diğer 
Mısır tayyarecileri bu yol llır:erin
de aeyahatler yapmıılardır. Bu· 
gün Mıaır'da amatör olıı.rak 7 - 8 
genç tayyareci vardır. Geçende 
bir tayyareciler ldubü, bu klüpte 
bir tayyara mektebi teılı edilmit
tir. Mmr'da tayyarecilik günden 
gllne inldıaf etmektedir. Ben tay
yareyi blltün huıuıi işlerimde kul· 
lanmafa ba9ladım. Arasıra Kahi
reden hareketle 20 dakikıı. meııa
fede bulunan çlftlifime giderek 
iılerlml gördüklten sonra bir ikl 
1&at :ı:arfmdıı. avdet ediyorum. 
Son zamanlarda tayyare ile ava 
ıtden bazı gençlere de teııadüf e
dilmi•!İr." 

Ahmet Salim B. Londrıı.'ya mu· 
vaaalit ett.ikten aonra takip ede
ceii aeyahat programını söyle-
mek istemiyor: 

"- Londra'dan aonra seyaha
time devam edeceğim; bazı proje 
terim ,,ar . •• Bunlan tatbik sahası
na inkital etmeden evvel söyle
mek istemem." diyor. 

Mıaır aefiri dün aktam Salim 
B. le refikası şerefine Boğaziçin
deki yalısında bir ziyafet vermit
tir. 

Bulgar 
Gazetecileri 

Ankaraya vardılar. 
Şereflerine 

ziyafet verildi •• 

(Başı t inci sahifede) 

gösterdiler. Biz amatörlük ve 
profeıyonellik i,lerile uğratır· 
ken Peralılar çalıtıyorlıı.r ve bi 
zim en güzide iki kulübümüzün 
yanyaoa ııelerek teşkil ettikleri 
iki mubtelitin attığı gol adedin 
den bir tane fazla atıyorlar; 
hem de ııfıra kartı. Bu hal kar 
ıısında bilemeyiz ki futbolcule
rimizde profeıyonel olmak için 
ayda 500 lira iatemf'k cesareti
ni gösterenler bulunacak mı? 
Takım burada 4 günde 3 maç 
yaptı, yoruldu demektir. Fakat 
geçen cuma günü de trenden İ
nip oynamıtlı. Neden bizim 
muhtelit bir 'ey yapamadı, hem 
de en kuvvetli elemanlarile çık 
tığı halde. Dün oyun tam bir 
faikiyetle Peranm lehinde ecre 
yan etti. 1Ik gol Japoninin aya 
ğile 16 mcı dakikada, ikinci gol 
gene Japoninin ayağile 40 ıncı 
dakikada yapıldı, ikinci devre
de 25 inci ve 30 uncu dakikada 
Banbino iki gol kaydetti ve 
maç 4 • O kazanıldı. Pera takı
mı takım itibarile çok iyi oyna
dığı gibi fert itibarile de iyi idi. 
Bilhassa Japoni, Banbino, Hal
vaci, Vilaatıra& birer harika idi 
ler. 

İstanbul muhteliti 
Ankara yolunda 
Dün latanbul muhtelitı An 

karaya hareket etti. Uk maçımı 
zı İzmirle oynayıı.cağız. Muhte 
lit aşağı yukarı tam kadro ile 
gitti demektir 

yon olarak taavip olunmuıtu. Se- kalinden temin eylediği haaılit ara
ne içinde mütehavvil fevkalade 11nda mukayeaeler yapmıı, müakirat 
munzam olarak verilen tahsiaatla inhioarıam da hükümete intlkali.n
bu yekün 194 buçuk milyona ba- denberi 18 milyon Hra haııli.t verdi 
lii olmuıtur. iiaıi ve kibrit inhiıannın temin et-

Y eni bütçenin masraf lcıamı 169 tifi varidatı tafail etmittir. 

tedbir ne olabilir? Evvela, kredi 
meselesi, Zirai kredinin memle
kette kuvvetli ve genit olması la
zımdır. Bu cepheden hükilmet 
Ziraat Bankuını temin etmelidir. 
İkinci tedbiı·, münakalat mesele
aidir. Dahili nakliyat nazarı dik
kate alınacak kadar bahalıdır. 

Bu nakliyat meaeleıi münase
betile bir çok misaller zikreden 
Halil Bey, fİmendifer meselesine 
de temas ederek ili.ve etti: 

milyon olarak teabit edilmiıtir, ki Şiınendöfer İnfaSma karıılık ola
geçen seneye nazaran 25 buçuk rak gösterilen ı.u ilç inhisarm vazi
milyon noku.ndır. E1&aen geçen yeti baldmıdaki malumattan sonra 
aeneki bütçede 930 seneaine naza Vekil Bey, ayni seneler zarfında §İ
ran 40 milyon nokaan idi. Şu hal- mendöferle.-e nrdifimi:ı: paraların 
dı; ik_i sene. zarfm~a bütçemiz.de 166 milyon lira olduğunu, üç inhi- - Ergani madeni, muazzam 
65 mılyon lıralık bır noksan ııoa- sardan alman paranın iae 170 bu- bir servettir. Elli kilo metre ya
terilmektedir. Bu vaziyette yalnız çuk milyondan ibaret bulundufunu pıldı. Buraya varmak için 86 ki
ha yati hizmetleri görmek ve kabi söyl-qtir. lometre kaldı. Almanlar, müsait 
li tf!hir hizmo:tleri tehir veya ta>:- Vekil Bey tuz ve barut inbiaarla- §er ait teklif ediyorlarmış. Hiç ol
yetmek. au~c:tıl": t~ıarruf asgarı rından da bahıetmiı, inhiıarlar va- mazaa bu kısmın intası için bu 
hadde m~ırılmııtır.. . . ridatı olarak bütçeye konulan 33 parçayı ayırarak mezkur grupa 

Mebdeı hıı.reketımız varıdatı-. milyon liranın bu idareler varida- bir an evvel verelim. 
mızl~ masrafımı:ı:ı . kapama.k .ve cı tından ha:ıineye verilecek safi hisse Halil Beyden sonra, Refik Şev 
han~um,ul ol~. krızden mıllı ve olduğunu ilive etıniıtir. ket Bey kürsüyü İşgal etti. Mani-
~alı bunyemızı •aramadan çıka- Abdülhalik Bey devlet ormanları. aa meb'usu, memleketin istikraza 
bılmek olmu§tur. _G~':n ;"';neden icar bedelleri, buhran vergisi gibi mühtaç olmadan senelerden beri 
~u ~~ne>:e nas ıl gırdı ğımızı heye- varjdat hiııeıinin diğer fasılları üze idaresini if&ret ederek takdirlcri
tı alıyenıze arzetmek faydalı o- rinde de teırihatta bulunarak vari- ni şöyle hüliua etti: 
lur: . .. _ dat biitçeıinin, tahıninatta geçen se - Büyilk buhranlı bir devirde 

1 hazıran 931 ~e _bu tün borçla- ne olduiu gibi bir tenalcuı payı hı- kendi yağile namuskarane ya,a
rrmız ma~sup edrldı~te": v~ ban- rakılarak tanzim edildiğini tebarüz mak şerefini kazanmış bir mille
kalardakı hesabı carılerımız ~a· ettinnittir. Bunda·,.. sonra halk tara- tiz. Devlet itibarını, evli.tlarımıza 
p~ndıktan ıonra 5,435,000 . !ıra fında.ki tasarruf meyil ve hareketini bir tarih şerefi olarak brrakaca
bır sandık m:vcudu .devre~ııı, ol· gösteren rakamlarla 1922 den itiba- ğu." 
duk. Bu yekunda şımenduferler bu h k · • . b' Refik Şevket Bey müteakıben 
b .. t . . k 1 1 h''k· ren are etın ıeyrıru teı ıt et-

1 1 u çesıne aıt anun ar a u ume· · t · hükiimetten küçük mem.ur ar a 
tin kefaleti ile idarenin aktettiii mıt ır. bilhassa meş,gul olma11.ınt rica ede 
sekiz milyon tlahil değildir. · 1922 de milli bankalarımıza, aile rek dedi ki: 

931 mali ıeneıinin nihayeti o- tasarru!°" v~ kumbara .ve ~esaıre 0 - - Böyle sıkıntılı zamanlarda 
lan 31 mayı• akta.mı maaraf büt- !arak bır milyon 378 hın lira, 1888 memurlann laübalilikl ~ri ve bu 
çeai kapandığı :<amanda şu ra- ki~i tarafında?> e_cnebi bank~ra bir lübaliliklerin inikaalarını nazan 
kamlan elde ettik: mılyon 295 hın lira, 2046 kışı tara- itibara almak mecburiyetindeyiz. 

Sandık mevcudumuz 4,850,000 fından tevdi edilmiş bulunur:ordu. Halkın derdi, derecei laliyede id
lirP dır, ki ayni tarihteki bütçe ile Bu rakamlar seneden aeneye bilhas- rakten mahrum ba~ı küçük me
kar4ılattınldıktan sonra gerek aa 926 dan itibaren mühim farklar murlann elinde büyüyor. Bu me
bankalara, gerek ııair e&habı mat göatererek yükselmefe ba91anutl931 murlar, ya ehliyehizliklerinden 
lube on milyon bir borçlu girdik. aeneainde milli bankalara 101.623 veya kasden müşkülat gö•terirler. 
Şimendüfer idare&ine kefaletten kiti tarafından 34.207.000 lira, ecne- Hükiımetten zamanın nezaketile 
dolayı sekiz milyon borç aynen bi bankalara 4600 kiti tarafn'ldan mütenasip sert hareket etmesini 
durmaktadır. 4.500.000 lira tevdi edilmiştir. Bu rica ediyorum. 

Tahailat neticelarine gelince; rakamlar tasarruf fikirlerinin mil- Refik Şevket Beyden oonra 
1931 tahsilatımız 161 milyon lira- !etimizde gün geçtikçe kuvvet bul- Dr. Suat Bey (Kaatamoni) söz al
dır. Muhuaaaatımız yekunu 194 duğunu gÖalermektedir. Bu huausta dı. A1&yiş, mektep ücretleri ve 
buçuk milyon liradır. 33 buçuk milli tasarruf cemiyetinin de teoirle veremle mücadele mevzuları üze 
milyon nok1&n tutmaktadır. ri barizdir. rinde oöz &Öyledi. Dr. Suat Bey 

Halbuki yeni seneye 10 mil- Maliye Vekili' Bey ittihaz olunan Anadolu içindeki leyli mektepler 

F ı N a yonluk bir borç ile girllm~tlr. Bü tedbirler sayesinde paramızın kıy- de mektep ücretlerinin ten zilinin az ı ecıp yük farka rağmen devletin durmı metinin tenenülden mahfuz kaldıiı kabil olacağını ileri sürdü. 
yacak büyilk hizmelleri ifa edil- ru oöylemiş, kanunu.ani iptidasına Sırrı Bey (Kocaeli) söz aldı ve 

Beyı·n cenazesı· miıik- tediyat muntazaman na- kadu döviz işlerinin konıoraiyom va bütçe münuebetile hükfunetin ha 
aıl yapılmıı ve mali vaziyet naaıl aıtaaiyle idare eden ve. çok dikkatli 21 icraatını tenkit etti. Müfettişi 

( .1 d ) idare edilmiıtir? hareket eden milli ve ecnebi banka- umumilik te,kilatını ele alarak bu 
Başı 1 inci sahı ' e Maliye Vekili buhrana kanı alı- ane kadar birinci umumi müfettİf 

, ı · !ara teşekkür ederek geçen seneye 
Matbuat Cemiyeti, Elektrik tir nan tedbirl..-i bir ıu ıfu masrafların nazaren bugün döviz vaziyetimizin likten memlekete fayda gelmedi
keti, Silihtarajia elektrik fabri. tehir ve talikini, bu.hrAn vercisi ka- daha İyi olduğunu ilave etmiştir. fini ileri süren Sım Bey, ezcüm-

1 h h • nunu hatırlatmış ve 10 milyonluk G""en sene bugün, ihracattan al- le dedi ki: 
kası İ e uıer umun ayırperve. borcun umumi bütçemize nazaren -· - Her şeyi asarile hükmetmek 
rane faaliyetlerine iştirak etmiş gayri kabili iktiham addedilemi:vece dağımız dövizden fa:ı:la döviz sarfı iktiza ettiğinden bu teıekkülll, 

1 ı..:~: -•...ı-:ıtı'r, Bundan sonra malı' mecburiyetinde idik.Konsoniyomun 1 • olduğu müeuesattan gönderi - s•~ ""''""p d 1 000 r memlekete nafi görmem. Mec iu 
l nkl ye vekili ,bütçenin fasılları üzerinde koyduğu sermaye en 1 6· ıra Minin bunu meydana getirmekte 

mi' olan müteeddit çe e er aarfetmi•tik. Bugün ise fazla ihracat Or g..,.en seneye nazaren go··ru··ıen bil • makoat ve gayeıi ba•ka idl. a-
bulunuyordu. Bir müfreze aa. -, - tan mütevellit olarak elimizde altın ' 

Yilk farkları anlatm••t Duyu u da iki dereceli idare olduğu hal-
ı f k ed. .., ır . nu • ve do"v1' 7 .,~o milyon franaa yakın pa ker cenaze a ayınıı. re a at ı- mumiye bütçesindeki fark kısmen ~ de biliıkis ümit edilmedik inti:ı:aın 

d T b h t ramlz vardır. 1 d K k 1 k b yor u. a utu, mer umu ıı.nı- milli müdnfa ve nafianın evvelce yap aızlık ar var ır. aça çı ı ta u 
yan ve ani olan irtihalini sıı.bah tığı hizmetlerden müte'Vellit borçlar Diğer taraftan neşreıd_i\en plan~ol mıntakanın bir hususiyetini teşkil e-

h b l b·ı i•in verilen bonolara aittir.Kıamen de lar gösteriyor ki banıv~ arımız 3 diyor. Kaçakçılar, bu mıntakada 
gazetelerinden a er a il ı en • mali senesini iyi g""iı·diler. Hiç bi- ı b ı ı 

1 k . ed' 1&kit İmperatorluktan müdevver ge- - • mü.ait seyahat tart an u muş ar 
yüz erce münevver ta ıp ıyor rek milli idare zamımunda teki.lüfü rioinde >arar yoktur, k!r vardır.Mil dır. Bu cepheden de müfettişlik 
du. Bu meyanda Gayrimübadil maliyeden olan borçlar bu farkı vü- li bankalarımızdan it Bankasının ti vazife•İni t1tmamile ifa edememiş 
ler cemiyeti heyeti idaresi, Da- cuda getirmelctedir . ~·~etle ~ fazla alakadar olduğumuz tir. HükWrıetçe alınacak iki ted
rülfünun müderrislerinden bazı Maliye vekili bütçe yapılırken ı; ıkı ecnebı memkli~ette .kwt,bed~çhması bir vardır. Ya bu müfettitlik tet-

3 · t' · 1 k d ve bu ıuretl e ma ve ı ısa ı aya- k ' l" t f d ı b" h ı getı'rmek 
larl •ehn'n maruf doktorları ve veya senerun vaaa ısı a ınara e- . , . . k f ı a ını ay a ı ır a e • 

• ~ "I k • 'd t ·· ı tmuza yardım etmesı atı ıçın pe e- h 'I k n_ ·ı 
t ·ı d M h gı en ya ın senenın varı a ı goz , . k bb" 

1 
ya ut ta ı ga etme . ...,nce ı ga 

gaze ecı er var ı. er umun .. .. d t t 1 .ı. h k t d'I'· -· . yızli netıcelcr verece leşe uı er- deg"il, ipka etmeli fakat ıslah ey-
T k. . onun e u u ar-. arc e e ı c:ıgını • 

cenaze namazı eşvi ıye camı- ve diğer vere-ilerin nazarı itibara a- dendır'.. . !emeli. Köy kanununun tamamile 
inde kılınmıt ve cenaze alayı ı d • .. ı · 1931 · · Abdulhnlık Bey nutkuna şu suret tatbik edilmeyiıi de idaremizin 

ın ıfgınlılasoy emıı, d"'' skeneılı van- ı le n"ıhayet vermi•tir: Bizde devlet b' k d B 1 
aynı. ~ekilde Ma-1·ıı. mezarlıg· ı dat aıı rırun ver ıgı ra am arı ge · ' . . göze çarpan ır no "'"1 ır. e e-

T .,.... • el 1 k t · ta' namına olaG 14, 15 mılvon hralık te- diyderin ne dereceye kadar ifayi 
na götürülmü•tür. Cenaze bu- çen sen ere mu ayeoe e mış r. J b ld k 

T v-·· ·ı B 'nh' 1 d b"lh diyet muntazamıt.n vuku u u ça vazife ettikleri hepimizce malum 
d k b . b k d 1 tn t::JS.1 ey ı ıaar ar a.n ı aııa • d"I b h ra a a rın aşına on U < n t"t·· 'nh' ·· · ket' 1 her memlekette hıse ı en u ran duı-. Zabıtamız iıe, takdire ~ayan 

ıfü H k k f kül u un ı ısarının reJı !•r ı zama- · · ı · B 
sonra Darü ··nun u u il ·· d h "k" t t ·1 tı•·· · 1 bizde daha az hıasedı ecektır . unu dır." nun a u unıe e em n e ıgı varı- k . . d ük' k h tı' · · 
tesi Hukuku idare müderrisi yapma ıçın e Y ıe eye nızın Sım Bey, &özünü adliye cephe 
Muslihiddin .Adil Bey, tabutun büyük ıiarı olarak daima hadisata oine intikal ettirerek dedi ki: 

takaddüm ediyorıunuz. Daima za- _ icra ve iflla kanunu ile bu 
batında titreyen seaile müessir Türklerini baştanbaşa okutmuş ınaruPda icap eden tedbirleri alıyor- cephede büyük bir ihtiyacın her 
bir hitabe İrat etmittir. Musli- tur. Fazlı Necip, her ne bahası aunuz. Öyle ümit ederim ki icap e- taraf edildiiine ,üphe yoktur. Ad 
hiddin Adil Bey hitabeıinde de na olursa ol~un, hak bildiği ve den her türlü tedbirlerle hükumeti liyemiz, i.lemi medeniyetteki em-

ANKARA, 20 (A.A.) - Bul- · t" k' h kik d' • t' • • k takviye edeceksiniz. Her halde ted- aallerine gıpta Yerecek derecede 
gar gazeteciler birli"ine menıup mış ır ı: a at ıye ıman et ıgı ana. b" . 1 d d 1 Adi' 

" 1 d edak 1 k birlerini:ı: aayeoindedir ki ızam e yükselmiştir. Bun an o ayı •-
heyet ve Bulgar Kitk., halet heye "- Büyük şehitlere bir bü at eı·in en f ar 1 yapmağa hemhal memleketlerde hissedilen ye vekaletini bilhao•a tebrik ede-
li bugün r.hrimize gelmif ""' iı- 7ük insan daha iltihak ediyor. ı tenezzül etmeyen yüksek ve müşkülattan biz daha az müıkülat riz. Temyiz mebkemesinin hükü
taayonda atanbul Matbuat cemi- İrfan ve fazilet fezamızı •bir gü parlak ümitlerle sarıldığı işler- hisoetmekteyiz. Ve bizim mali vazi- met merkezi haricinde bulunma-
yeti reiai Gireaon meb'uıu Hakkı 'b. 1 t F 1 N · d b'l ' d uy b 1 yetimizde bunlardan farklı ve sağ- sındaki muha11enata işıı.ret etmek 
Tarik Beyle Tu .. rk •azetecı'ler bir- n'"l gı ı par a an, az ı ecıp, e ı e vıc anına gun u ma • ı _,, 

Jaşıyor. Her gün ticari muan1t 
devletin muftmelesi ç oğ:ılrna. 
dır. Halk hükumeti, bu ,ek 
devletçi olamaz. Diğer mcırıl 
lerde buhrana verile-o mr...ıa 
bizde buhrRna verilınesi litzı 
len minayı ilmen birleşti , 
mümkün değildiı-. Kaç fabl 
mız kapandı? Kaç amele açı 
Bütçemizde i,sizlere yardıJJJ 
kaç milyon tahsisat var? Btı 
rın hiç biri yolt. 

Salonda bir ses - Ankar• 
kaklarmdıı. itsizleri görmüyor 
sunuz? 

Sırrı Bey devamla: 
- Köylü, neden fakirle~mit 

Çünkü mahsulatımıza mahreÇ 
madık. Prons Dögal omu•~ 
bir top kuma9la memleket 
masnuatına mahttç aradığı 5 

!arda biz, bunu ihmal ettik. Jl1 
ni memleketlerde, hayat balı 
ğına kat'Jı tedbirler alıomı 
Nakliyat ücretleri tenzil ~di 
tir. Vergilerini valttinde ve 
yenl~rin cezaları indirilmiştir. 
kiraları, sigo i.1:a ücretleri. dak 
vizite1eri ucuzlaştırılmtflrr. bel 
ye rüsumu indirilmif, uzun v~ 
borçlar faizleri tenzil ediJnııŞ 
Hatta, ''ergilto"rin mikdarı h• 
ten evvelki mertebeye indiril 
tir. Adeta bir dama ovuncu5Uı 
tatını sürdüğü zaman~ karş11110 
ki oyuncunun nasıl bir ovun o 
yacağını tahmin ed<!bilirıe, ı 
salçılar da heı- vazİ)et karşısıl1 
tedbir almağı bilirle•. Alm• 
gibi tedbir al~aydık. paranın 
meti yükselmik, o'acaktı. 

Kocaeli mcb'uıu bundan 
ra müstakil olduğu için bir 
vatanda,Tardan kendisine ~iks 
mektuplan gelmekte olduğun~ 
fade ederek bazı mütalealar 
detti, dedi ki: 

- HükUmetin ve hazin 
müsait zamanlarında bol bol 
alırken, şimdi ıztırari zamıınl• 
da bir az sıkıntı arız olduğu . 
hana şiki.yetnamel.,r yağdıran 
beni şikayete aevketmek isteY 
lerin bu hareketini ahlaki bir 
kise olarak beyan etmek isteri 

Recep Bey (Kütahya) - L 
fen izah ediniz! 

Sım Bey devamla: , 
- Bu hal, mucibi teesaürcl 

Benim aranızda müatakil vazİ 
le bulunmaklığımdan dolayı b 
takım müracaatlara man~z kil 
yorum. Ben, bu müracaatçılar 
bi dütünemem. 

Salondan bir oes - Bi7e ncC 
ya7miyorlar? 

Sırrı Bey - Çünkü siz ti• 
fırkasına menıupıunuz. Beninı 
ziyetim müıaittir. Onlar ıize ıJI 
racru:tttan korkarlar. Cesaret 
mezler. 

Srrrı Bey, müteakıben Baş•t. 
limizin ve Hariciye vekilinıİI 
Rusya ve ltalya aeya batlerine 
maı ederek bu seyaba ı ve ınil 
katların muvaffakıyetli birer ııı. 
zu olarak telakki edilebilcceS1 

ifade elti ve dedi ki: 
- Biz bu aeyahatlcrdcn \'C 

l&katlardan millet namına na 
nafi nt'licele-r ahndıfını öğ 
isteriz. Hükfunetin izahatını di 
meL. isteriz. Ben, bunu biı· hak 
larak i•Iİyorum. Bu izahatı ".( 
mek te hükiimet için bir vazı 
dir. 

Vakit geciktiğinden Rei• " 
znn Paş,a, celseyi tatil etti. . 

Meclis yarın saat 14 te toP1 

nacaktır. Bütçenin heyeti urnutl' 
yeoi hakkında oöz almıt mcb' 
!ardan Recep Bey, Remzi JJt 
(Sivas) Re,it Bey (Gazi Aut el' 
vardır. Recep Bey, bilhasaa y 
Sırrı Beyin tenkitlerine cevap ~ 
recektir. -- _....,_ __ _ 
Cenevre 
Müzakereleri 0 1 'h · d · l'kl d • b" b k t · • b'"t·· lam bulunmaktadır. Memleketin bü- isterim. B,.Jki veka et, idan .,,e iı 

ll·g· ı· azalan, Bulgar sefiri M. PaY sema arm nı ayetaız enn ı e ıgı ır are e ıçın u un men • h • . b 
O f 1 . 'hk d b tün i•lerincle daima irşatki.r tedbir- tışari mu aaaenattan temyı:ı:ın ura- CENEVRE A A p~ 

loff ve sefaret erkanı tarafından rine uful etti. lüm, o her fani aat erini ıstı ar e en İr İn- leri alan yükoek heyelinizin mali va ya nakline lüzum gÖsteriyor. Halbu- • 20 • • -
Bulgar misafirler ıerefine Karpiç ye hücum eden fena pençesi, bü sandı. Ne yazık ki ruhunda da- ziyetimizde de bizi daima irtat ede- ki bence temyiz mahkemesinin kü mülakatlar, terki teslilı' 
lokantasında bir öğle ziyafeti ve- yük insanların kıymetini, yaşa- İma cuşu buruşa hazır bir hazi ceğinizde ve bundan sonraki ıene- hiç bir gölgeye maruz kalma.dan konferansını hüsnü suretle biell 
rilmiıtir. Gazetecilere refakat et yanlardan daha çok biliyor ve ne taşıyan bu büyük İnsandan Terde de mali vaziyetimizde daha zi- çalışmaaı şarttır. mekle müsbet neticeler elde 

1 mekte olan Kitka balet heyeti aa- ebed" l " yade aelih görüleceg"inde •üphem y · b k h d 'dde 1ı ve ça.~mba ak~mları Hıı.lke- onları topluyor. Bu acı hı.kika- ıyen ayrı ıyoruz. ' Salondan bir sea - anı ura me ususun a mevcut fi 
·.-- ..-- b il yoktur. Bunu arz ile sözüme niha- d ki hk ele 10•·tge altmda ı· · · · vinde temailler verecektir. tin bizi ezen yeni İr del" i de, Muslihiddin Adil B. hınçkı- yet veririm. "Alkışlar". • ma em r, ı arzuyu ıspat etmı,tır. 

ANKARA, 20 (A.A.) - Bul- itte serikabrinde bulunduğu- rıklarlıı. me~humun, tabutunu Mütealriben bütçe encümeni maz- mı~ırrı Bey, devam etti: Bu hedefi istihsal için Jcof. 
gar gazetecileri bugün öğleden muz Fazlı Necip oldu." göıtererek devam etti: bata aıubarriri Kemal Zaim Bey en- _ Miaafir kabulü için dahi va- feranaa kat'i bir İstikamet .,e j 
eonra. Büyük Millet Meclisinde re B d M I'h"dd' " 1 'k b · d 1 d cümenin bütçe halı:kındaki lrıüWea- b •--1 - b'l k k bT tt b' F an51 
İl Ki.zım Paıa Hazretleri tarafın un an sonra us ı ı ın - §le serı a rm e ağ a ı kit ayırmaklığa mec ur .... acagı ı ece a ı ıye e ır r 1 

Ad'l B h • • b k · b d ı H tı ile mesaisi neticelerini mazbata- h kkakt O · · '- - t l il' A 'k uı,,.o dan kabul edi'-'·lerdir. Heyet a ı ey, mer umun vatanı ı. gımız üyü ınsan u ur. a- mu a ır. nun ıçın, ...,n em - ng ız - merı an m " 1 
~... amda kaydetmit bulundu~unu ve · · b ime e m' ı· ı'stı·y~ d · ')"f Jd d'l b'l-el :ıaıından M. Sakanolf, ı.-dileri- çin dağdağasız gürültüsüz ha- yat yolundıı. sevgili hocam! Ne Maliye V-'-'lı' "--'n izaha"tı-na L'- yızm uraya ge m • -- em ıtı a mıo e e e ı e ı •v 

· k bul · b ı al d ~ ~,. ..... ruın. Atiye ait olan bu tedlıirin l · · M .Aşe nı a atmıt u urun arın aıa mul ve mütevaıı:t çalı•an bir fa cip ve ulvi namını ag"layarak fey =><ve ~1·-·e"'ft; . eorula·-'- h · · im çare ennın aranması • fY' I" 
d 1 R • K. p H 1 T ua ~uu J - ••-. caa tevlit edeceii ma azırın, YU un • 0 ayı aıa azım ata azret e zilet timsali ve kırk senedir iki makbere gelen bu cemaate bak! suallere cenp venneğe- amade bu dan evvel Adliye vekili Beyfendi Donald ile Herriot'ya lüzuffl 
rine arkadaılan Ye kendi namına 1· hb . k 1· ld ğ ş· d' bed • d lundulrt•nu beyan etmiıtir. Mecliı . . lb •, " .. .. til arzı tetekkür etmiıtir. Reis Pa1& neı ın re erı ema ı o u unu ım ı e i yuvanın eşığin e o- lllİn nazarı dikkatmı ce etmegı gorunmut r. 1 
Hazretleri cevaben, matbuatın e- · izah etti. Hatip, devamla dedi sana son hürmetlerini ifaya ko. bütçe müzakeratnun devamı müdde- bir vazife bilirim. Hususi noktanın müki.leJll• 
hemmİyetinden bah&etmif n kom ki: / •an bu matem alayına bak!" ~.ce her gün içtimaa karar vermiı- !lım Bey, ihtiaaa mahkemele· zemini olacağını ıöylemek ıııe 

1 T ... rine da temaa ederek bu mahke- d tu memleket ga>.eteleri miimesıi "- Fazlı Necip T"-'- elinde Muslihı"ddı'n Adil Bey hı'tabe simsiz İr. A 

Afyon 298.&69 717.108 
4rpa 117.725 315.&45 

1 · · ı k ·· 1 ura< ANKARA, 20 (Telefonla) - meler mensuplanna verilen Ücret I tJY 
erını tanmuf 0 ma tan muteve - hu··rrı'yet gu··n-ı'nin yükaelmeıi- aın' ı' ~o"yle bı'tı'rdı'.· M • • hk 1 Bazıları bir takım nokta 11 ı·• Jit memnuniyetlerini ifade etmi•- •7 T Bütçe encimıeni namına ecliae le, diğer nızamı ma eme er men b • 

tir. ne kalemile çalıtanlar arasında 1 - Büyük Fazlı Necip, sen izahat veren mazbata muiı\ırriri ıuplarmrn aldıkları arasındaki ilgası cihetine mütemayil ti , 
en yüce bir mevkii haizdir. Bir öldün; fakat vatanda bıraktı- Kemal Zaim Beyden ıonra İzmir farkı tebarilz ettirdi ve bunu mü- nacaklar diğerleri de calibi 1 1931 mayıaına niıbetle 1932 ma

fU ihracatında noksanlılı görülen 
b.~lıca madddtt: 

1 1 b ' su Hal'ıl Bey ·"z aldı ez -azeneıız' lik olarak tavsif etti'. Ko IAk · · M B t•t"• vakit er Rumeli ufuk anndan ğın feyizli izler, müstakbel nea me u ~ • - • a a mesaısı . oncour ~ _ 
mayrs ayı :aarfındalD ihracat miktar- eümle dedi ki: caeli meb'uıu, Nafia, Maliye, lk- lı h 1'• 
lan: doğan meşrutiyet eğer orada lin mutafı olacak ve senin bü. _ Devlet sefinesinin yatakla- haat ve Ziraat nkaletlerile güm- fından atırlatılıı.n İ zari dl' 

MADDE 
Pamuk 
Fı dık iç 
Oz kuru 
Z. l'agı 
Yun 
incir k~nı 
Yumurta 
Tiftik 

Kıymet 
T. L 

1931 
415.426 
666.215 
661.045 
79!1.971 
274.440 

14.558 
1.599.103 

~6940 

MADDE 1931 (Kg.) 1932 (Kg.) müsait bir inkişaf zemini bul- lent namın nesilden nesle bir nnı metin eaaslara istinat ettir- rük ve inhisarlar vekaletini alaka misyonun eserine iktifaen 11tl 
Tütün 750.487 1.093.724 mut iıe, tüphe yok ki, bu zemi- muhterem hüccet gibi intikal mek lazımdır. Tedbirler, mem.le- dar eden meseleleri, bir kül halin di terki tealihata temıı.yül e e-

1932 Pamuk 1.318.789 326.707 ni bazırlıyan amelei fikriyenin edecektir. Ey fazlı irfan yolun ketin ~eraiti iktıaadiyesine göre de miltalea ederek ezcümle dedi ceklerdir. 
93.095 Fmdık iç 961.374 4-0 171 F l N • b ' · "k .. t ti d .. 1 · eh"t b' d alınıraa çok muvafık olur. Geçen ki: Derpİf edilen kıami hal ıtl ·f• 

199.491 Kuru üzüm :2.080.236 936.887 azd 1 decı0p enli' uyu uı a a- ba 0 en azız ş ~' ız en sana sene, kredi buhranı başladı. Mem - Hükilmetimizin devletçilik - ı • 
347.454 z. Y•i• 4.339.728 292.699 rın an ır. , e ıyi geçmit eser inlerce rahmet!' leketimiz, her ç9'it yetqtiran bir umdeaini tenkit edeceğim. Hüku- !erinir. bazıları askeri masat· 
102.811 Afyon 32.592 47.522 • !erile, belki elli bine varan ma. Miiteakıben merhum ebedi memlekettir. Her türlü mallan- metimizin vasfı ve 9ian, halkcılılt tm tenkisını İstihdaf edecelıl~ 

8.507 Yün 696.7&2 332541 kalelerile hak, hürriyet ve fu:i- makberesine tevdi ed'lmiştir. mız, az çok mikdarda ıatılmakta br. Hükiimetten bu vasfm icabatı Fakat bu tekliflerin mü:Ea1'd' 
3 072 j incit- kuru 778.929 22.45

5 
9 let fikirlerini, müdafaasından Allah rahmet eyliye. dır. Diinyada fQr,atlıı.r, çok düş. na ı;:öre muamele beklemek bizim ye m<'n r olanlar tarıı.fın 

11 
1.005.506 Arpa 42 .. 608131 •. 425121 53 .. 484687.2. 77381 bi_r <lakika yıl_m_ ayan kıı.hramıııı Merhumun kederdide ailesi- mÜJtiir. Hariçteki fiyattan naza- h kkımızd•r. Gittikçe haklnndan takdirı icap t.ltiğinden tef 

22.826 y umurla Iİllrlı ld•iıl<•klalt•e•aıl alrİalk•m•allİ iyİ~ltmfilylaiııt_İı-... İmlİalblllllnım•İ"ıdıiiiliıımlİıeklİııte•oiıll~•nıİ.İı f, e•rılıt,llıİ~ıİ!ıİii-.. ilıJit 'ii~:ıi"~:lıı :ıiı.lihllı.ı·~~::.-•it::.:I 



Muhabir mektubu 

"fapılacak 
işler •• 

Bu eksikleri bir an 
evvel tamam

lamak yerinde olur 
TEKlRDAÖINDANı Trakya· 

ı, Edlrneden ıonra en büyilk 
v kal balık f"hlrleriftden blrlai 
T ekirdatıdır. Buruı Y!llyet ola· 
lıdan beri bir çolı: kudretti vali· 
ler golmit ve f8hlrlerle kaaabalar 
da ümran h.,.ulüne ~h..,ıılar• 
dır. Burumı 9on .~l:Je · de oo
kaklara aPçlar d" ' 1 " ..ı•

lt trik yapılnut oldupnu ya:unıf• 
tım. Bu afaçlar ııölge verinceye 

,r kadar çok :ııaman ıreçecefi ve e
tti' lektrik te ucu:alanınuya kadar 

tehir halkı petrol llmbalarmdan 
timdilik vas ~yeeeJI cihet· 
le halkın refahı '91n bqka yollar 
dan yürllmek ve lcil tedbirler 
bulmak ll:ıımdır. Her - kadar 
köylerde yardım aandıldan teaiai 
ve buna da aermaye tedariki için 
bazı muhtarlara alınacak luerak 
!ardan tay yetitllrilmui tekarriir 
etmit loe ele bu aermayeyi teda· 
tikten halen lciz bulunan kiSyHi
lerin tasyll< edilaelerl aahot bir 
teair buaale getirmit "" bllyle fa
ideli bir teıebbüa akıi teair uyan 
dırmıtbr• 1 Fllhahika iatikbalde 
ıııüfit olmau meum olan bir teteb 
büa tlmdlkl lhtiyaaın ziyadel"fllle 
•İne sebep olmaktan haıka bir 
netice vermlyecelı.tlr. Binaena
leyh b1111un harman :ıamanına ta
likUe daha ameli ve kestirme yol 
dan yürümek lb-dır. 

Buranın aebseei hlU. fıtanbul 
dan ıalmektedir ve her teY pa· 
balıdır. Şehirde içilecek su da 
Yoktur. Memleket haricinde bat• 
lanmlf olaa hapiaaneye 50 bin li· 
ra aarfolunchılu halde llylece na 
tamam bıraluı...ıı ve bunca para 
lar hed• olmuıtur. 

H (ilı.a.n.dft wbıında bütön 
daireleri blrt.,tlrmek için batla· 
•an ku,. (70.000) lira kadar 
ıerfolunmuı lae de itmaa edile· 
ıneden bırakılmıttır. ikmali için 
daha bir o kadar para lbmıdır. 
Bu sebepten dolayı bası daireler 
hariçte icarla otumı•ktadırlar. 

Cul heykelinin kartıamdaki 
harap ve loımen ınünhedlm bina 
.,..., .. ,,.. '" bllha- heykelin ıere
flle bir inat t.,kil eylediıli gibi 
fehrln - t.-.IH bir meyd•nı ol
mak llSIDI a•l•a bir mahallin tev 
aii ve oraunlR tık ve aıri bir tek 
le ifratı diltllnülmeditinden 19bir 
ile bu meydan araımda adeta bir 
yabancdık ıezilıaektedlr. 

R. K. 

Sabık İspanya kralı 
Londrada 

LONDRA, 20. A. A. - S.bık lı
panya kralı 13 üncü Alphonıe, dün 
Öğle yemepda Vindaor f&loaunda 
lngilttte kral ve kraliçeıinin ınİaa· 
firi olmuıtar. 

Romanya ve Lehis
tan ordulan 

V ARŞOVA, 20 .A. ~-- K~jeı
Poranny ıazeteai, Lehıatan harbiye 
nazınnm Romanya aakeri mehafill 
tarafından izhar edilen arzuya bi
naen Lehiıtan t8!kilitnun Romanya 
orduıu tetkililı De mutabık bulun
maaını tenıia için Biikret'• bir ulıe
ri heyet pnd~k nihayetinde bu
lundutunu yumaktadır. 

M.ııuafih bu haber, tlmdiye lıaclar 
aalaıüyettar mebafil tarafından te
yit edilmemiıtir. --
Suikastını, ıaka ını? 

LONDRA. 20. A. A.- Dün M_ı
ıır aabık ali komiseri l~r~ Lo:r.d._ile 
rahiplerden biriala1in birlıkte goruı
nıuı olduktan ıuetbalde za~~~ ~~
fından bir bomba keıfedildigı bıl.~
rilmelttedir. Bombanın muayeneaı ı
çin mutaha1111lar çağmlnuştn. Bu· 
nun bir ıuikaı veya bir latife olup 
olmadıiı ıimdilik meçhul bulunmalı 
tadır ---

Londra pamuk 
• pıyasası 

LONDRA, 20 (A.A.) -
Pamuk fiyatları geçen hafta. 
dan beri tedricen salah bulma· 
ia başlamıştır. Bu aali.hın se
bebi, bir çok müstahsil memle. 
ketlerde haşeratın pamuk mez 
rııatına fazla zarar ika etmit 
bulunduklanna dair olarak ge. 
len haberlerden mütevellit bu
lıuunakt dır. Bu :zararlardan 
batlıca ecnebi Amerika mezru
~~ı rnuteeasir olmuatur. Mauna 
"rı itler o kadn ~l\emmivetli 
~ildir. 

Memlekette 

Bir katli 
Asıldı 

Poliste 

Ciiretkir 
Bir soyğuncu 

Bulg~ristanda 
Kalan emlak 

istida encümeni va-

Yetıi ne1Jrlgat 

Osmanlı ülkesinde 
Cami Beyin Ounanlı ülkeıinde 

hıriıtlyan Türkler isimli eaeri ikin 
ci defa Sanayiln•fiae matbaaım
da tabedilmiıtlr. 

Bir talebeyi on bet 1 Betf birlikleri almak ziyeti 
lirasına . için BaıvekAiete bildirdi 

Gayet iyi ve nefiı bir surette 
tabedilen bu eseri tavılye ederiz. 

tamaan öldilrmilıttl adını boğazlayordu 
laparta 19.- Bir milddet ...,..ı 

Uluborluda bir talebeyi 111 lira pa
ra11 için öldürmekle munun 1 ikkilp 
loi!yilnden Balilain mulıaı..n-i bi._ 
miıtl Mamua genç talebeyi öldür
dükt.., aonra eeaedlni parıun parça 
ederek sazlıklara aaklamııb. 

Bu tüyler - ic:i cinayetin faili 
Olan Baki idam ceızaıına ıri&hkfun 
olmuı ve karar tasdik edildiği için 
idam hükmü bu sabah infaz edilnılt
tlr. idam mabkümu aaılırken irade
ıini kaybetmit bir vaziyette idi. Seh 
paya yaklaıtıiı zaman: "Beni ça
buk a11n!n diye mırddanmııtır. 

Nehirde bir kız 
cesedi 

ADAPAZARI, 18.- Kazamızın 
Türkbeylik laıla köyünde oturan 
Kırca Ali muhacirlerinden Habip a
~arun kızı bir müddet eYYel köy de
lıkanlarından biri tarafından kaçırıl
rrıışb. Kız bir hafta kadar delikanlı
nın evinde kaldıktan sonra bir gece 
ansızın evden kaybolmuıtur. 

Jandarma tahkikat neticesinde kı
aın ceıedini Sakarya nehrinde ölü 
olarak bulmuı, ceset muayene edil
dikten ıonra bir kolu ile bir bacağı 
ve ağzındaki dişlerin kırık olduğu 
ve kızın boğulmak ıuretile öldürü
lerek nehre atıldığı anlaşılmıttır. 

Müddei umumiliiin tahkikatı ne
ticesinde cinayetin kızı kaçıran de· 
likanlı ile bir kaç akrabası tarafın
dan yapıldığı anlatılmıt, canilerden 
biri yakalanmııtır. ----------
Tıbbiyelilerin 
Gezmesi 

Mektebi tıbbiyenin 918 (1335) 
.. nesi mezunları tarafından dün 
bir ırezinti yapılmıttır. Doktorla· 
rımız, dün aktam aaat beşte Tak .. 
ıimde toplanmışlar ve oradan oto 
mobillerle Hacıoamanbayırı, Emir 
ıan tarikile Bebeğe ıelmiılerdir, 
Doktorlarımız Bebek bahçeıinde 
aktam yemeğini yiyerek haıbihal· 
de bulunmutlar ve eıki hatıralan• 
aı yadetmitler ve çok neıeli bir 
ıece geçirmitlerdir. 

Ankara imar 
müdürlüğü 

ANKARA, 20. - Ankara imar mü
dürlüğüne, aabık Aydın mebusu Mil 
bat, Adana mimarlarından Cemil 
Beylerden birlnin tayini ihtimalin
den bahsedilmektedir. 

Meyve bahçeleri 
ANKARA, 20. - Bu aabah jü

ri heyeti, çiçe-k ve meyva bahçeleri
ni aezmeğe baıladı, meyva bahçele
rinden maliye vekili Abdülhalik 
Beyin bahçesinin birinciii1i kazan
muı ihtimali kuvvetlidir. 

Kara sularımızda 
balık avlayanlar 

lzmirden bildiriliyor: Burulan iki 
l(Ün evvel MidiUi Adaaı açıkların
da, kara ıulanmu:da balık avlıyan 
bir Yunan motörü ıröriilmüt, ırüm
rük muhafaza motörü tarafından ya 
kalanmıttrr. Kaçak balık tutan mo
lör tayfaaı Dikili iıkeleıine çıka
nlmıttır. Dikili adliyeıi maznunları 
mahkemeye vermiıtir. 

inhisarlar bat 
mürakıplığı 

ANKARA, 20.- TH lnhiaan ma 
dürü Feyzi Bey inlılaarlar lı.t mu
rak.ipliğine tayin olunacaktır. 

Dün Fenerae cür'etkirane 
bir aoyıunculuk vak'uı olmut 
turı Cibalide Haraççı Kara 
MEilımet mahallesinin Haydar 
caddeıinde 113 numaralı evde 
Hacı Ali Ef. aileai oturmakta. 
d1r. Dün bu eve, Kürt Tahıin 
isminde bir sabıkalı kendlaine 
bir ııfat vererek evdeki ter
koa borularını tamir edece. 
ğirıden bahisle içeri girmit 
ve ıöya tamirle me,gul olmağa 
koyulmu,tur. Bu sırada evde 
bulunan Seyran H. da bu ite 
nezaret etmektedir. Tahain 
Seyran Hanımın boynundaki 
beti bir yerdeleri görünce ta
hammül edememiş Ye birden bi 
re hücumla almak istemittir. 
Seyran Hanımın feryadı üzel'i
ne konu komtu ve zabıta me. 
murları yetişerek Tahsini yaka 
lamı!lardır. 

Düıen cenin 
Şehremininde oturan Meli. 

hat Hanım zabıtaya müracaat

la, kendinin Hayriye isminde 
biri tarafından on gün e.vvel dö 
vüldüğünü, bunun teairile bir 
buçuk aylık çocuğunu dütilrdü 
ğünü iddia etmittir. Polia tah. 
kikat yapmaktadır. 

Bıçak ve dayak 
Taksimde otobüıçülerderı 

Sezai ve Mustafa Efendiler ara 
aında kavga çıkmış, Sezai Ef. 
bıçak çekmlf, neticede de da. 
vülmüttür. Tahkikat yapılmak 
tadır. 

Merdivenden dftştil 
Fatihte Sofular cadd .. inde 

17 numarada oturan Ali ltf, 
evindeki yüksek bir merdlcen. 
den düıerek ehemmiyetli ıuret 
te yaralanmış Ye berayi tedaYi 
Cerrahpafa haatahaneaine kal. 
dırılmıttrr. 

Kayıkr :l gelen 
Bulgarlar 

Dalgaların sevki ile g~l· 
dikleri a11laşıldı 

Geçen çartamba ıünü b
yıkla ve pasaportsuz olarak H. 
manmuza gelen sekiz Bulıar 
hakkındaki tahkikat zabrtaca 
ikmal edilmittir. BVDla'lD ha. 
Yanın muhalefeti dolayııile dal 
ıaların teeirile llmannmaa dtlt 
tükleri anlaıılmıtıır. Hudut ha 
ricine çıkarılacM<lardır. 

150,000 İngiliz Uran 
tevzi edildi 

Garbi Trakya'da etabli Tün.it· 
rin iadeıi Lıabil olmiyan emYalf. 
nin tumini için Yunan hilka...tl 
tarafından Mübadele komlıy-u 
emrine verilen 180 bin fngillz ıı. 
rasmın tevzii. hitam bulmuıtur. 
Şimdi, Garbi Trakya'da etabli 
Türklerin itıral altında bulunan 
emlakinin ladeai llznn gelmekte
dir. Bunun için de yakında teıeb· 
büıatta bulunulacaktır. 

' 

Agdın'da Spor Faaliyeti 

l(ulüp için yeni bir saha yapılıyor •• 

Mimar mecmuası 
Bir buçuk ıeneden beri, munta

zam netlr edilmekte olan (Mimar) 
mecmuumın ikinci ıene beıincl 1&• 

yıaı lntu telmitlne alt zenain mün 
derecat ile inılter etmittlP. Her nüı 
haaında bir daha tekamül ıröıteo 
ren bu mecmuayı alikallarlılrına tav 
ılye ederiz. Büyik ldtaphaneler ve 
idarehanesinden tedarik edilmekte
dir. 

ANKARA, 20 - Bulgariatan• 
dan gelip vatandatlıılunı•• giren 
Türkler oradaki emlakine kema
kin tasarruf edegeldikleri halde, 
iki hükiimet araaında yapılan 925 
tarihli dostluk muahedeaine -r
but protokol mucibince, 1912 se
neıinden aonra, Türkiyeye hicret 
eden Türklerin, Bulgarlatandaki 
aayrİ menkul malları, Bulıar hii
kUmetine terkedilmeıi fuıerine a
likadarlann mukabil hukukunu ;•••••••••Iİll•• ... 
temin için 1300 numaralı kanun
da tatbik ıekli aynca bir talimat· 
name ile tayin edileceii taırih o
lunmuına raimen, bu talimabn 
henüz yapı1mamaıından dolayı, 
temini hukuka muvaffak olama• 
dıklarından bahiıle, Büyük Millet 
Meclisi riyasetine verilen bir çok 
iatidalar, arzuhal encümeninde 

1 

tetkik edilmiıtir. Encümen bu hu 
auıta, dahiliye ve hariciye •e ma• 
liye vekaletlerinin mütelealarmı 

SEYRISEF AIN 

alnutlır. 
Dahiliye ve Maliye v"ki.letleri, 

bu itin sali.hiyetlerine teallüku 
görülmediği, babuıuı alıikadarla· 
rın hukuku temin ve takdir ede
cek Bulgar malma deıtreı oluna
madığı cevabı Yerilmiıtir. Bili.ki& 
hariciye vek&leti tarafmdan veri· 
len cevapta bu muahede Bulgari& 
nn kazandıklarından pek fazla 
Türklere hak hah~ttiğlnden Bul
gar efki.rı umwniyeıinin bunun 
tadilini talep ettitini ve Bulırar 
hükümetinin elyevm buna aarfı 
meaai eylediii encümene izah e
dihniştir. 

Türk vatanda,larırun hukuku 
mülki,.etlni ihll eden devleti•• 
kartı mukabelibilmiıil yaparak, 
vatandJltlarm hukukunu tealn 
maluadile 1902 nımıarah llanunu 
nun tatbiki İ9İa teflı:il edilen lı.o
mlayonun vazifesine, bu ...Wfl11 
tetmlli verabut hanıi bir ...-ol 
tayhılle zikrolunan kanunua tali· 
matını tanzim huauıunda iatlda 
encimenl, va:alyetln bat velı.llete 
arzına karar ..,.nnlt ye -•bata 
ile lıeyfl,..ı Millet Mecıt.lne ı,ıı. 
dirml4tılP. 

Esnafın kayıt ve 
teıçll muamelesi 
Ticaret odumın, .. nahrı ha 

slran nihayetine kadar 9 
daya kayıt Ye tMÇil 
muamelelerini yaptırmalan 
tanlyeelni havi tabettlrdili el 
Ulnları, .. naf cemiyetleri yuı. 
tasile eınafa dağ.tılmaya bat· 
lanmııtır. 

Tö.tün kanununun 
bazı maddeleri 

ANKARA, 20.- Tiitün kanunu• 
nun bazı maddelerini tadil için bir 
proj, hazırlanmıttır. Tadilat bilbaı· 
• dltön zedyah inhisar ldareelri ta ..,,.,.,n lollyltldon yapılacak miba· 
yaaya alt olacaktır. 

Gömrükler umum 
müdürlüğü 

M~rlocz ıı.c:enta: Galata JtllprU 
batı B. 23~l. Şube A. SlrDcl 
MUhUr<iarzade ban ı. 3740. 

TRABZON POST ASI 
( KARADENiZ) 22 Hazi· 

ran çarpmba 
18 de Galata nbtımından 

İZMtR - MERStN POST ASI 
(MERSiN) 22 Haziran çar· 

f&mba 10 da idare nhb· 
mından kalkarl.ır, 

MERSiN POSTALARINDA 
lıtanbu1 - lımir Ücretleri 

Kr. 

1. nci kamara 

2. ncı .. 
1200 
800 

fıtaiıhul ikinci icra ,_,urluğun
..., Mükadd- ŞiflWe Ko. Man 
ıur aobğmda 43 ne_..lı apartma
aın Wrincıi katında ilaımet etmelrte 
iken halen ,,.aırda olup maluılll 
-ı.Grda llıametlrihı .,.Pul bulu
nan K.,.lalltia Bıunberje efeftdiye; 
Madun Marl A_,yanm aleyhlaize 
fı....ı...ı -ı.ı._.ı aallye ildnol hu· 
aık dalreolnd•n lıtlhoel Ye bwayi 
lnfu -urlyetlmlze tevdt eyleditl 
ubyilııowalharım maafalallıh
ılll haklanda 21-3-8Jll tarih ,,. 
931/142 ııuınanıh hlllıal -... tav 
fikım bervechl talep haeft yolu He 
deynl .ablrumıın Whln t.riyeahı• 
alltıedQ tanıdm ve Wılil lalı-Iı 
...... taralırııza pndriea ödeme 

.uri fflba1 nıwıcla ..... wıalwı1H -
lı.Urda ;ı.-tldhnuzm ...,ı.uU,.eti 
lı.aaelıila tebliıl mlınaaayanlı. t.ı.li
pb -ı.t..t, 1 ııa- leraaı te
bmır etmiı oım.ı.ı. ..nw lbdaa 
itilıarmı iki ay arfnwla ye 932-JOM 
doayaya ıuunaraıile ieranın e
lılri ı.aldonda tlfehi yeya tallriri o
lanık !ıh- itlruı kanuıııl ı•det....fi.. 
tlnls ve mdddeti mesloôt-enln hl
tammı aılltealdp Hidz .. n zarfntcla 
lıe -'ıldlmınıblh deJ"' tftviJ• Ye
ya itfaya tıebMll edec.iı _,.., ine 
etmedlflniz taı.dlrde lıac mucilıi ta
lep __.aii.tı lualyenln giyalunız
da olaralı tenflıdne te ... aalil oluna
eafı maltbnunus bulu-k ,.. ol-

baptalıi lldeme ...-lrıln teWllf -
kamına lı:aim olmalı: &.ere lı.,flyet 
Hln olunur. 

Beyoğlu tapu bafmemurlufun
dan: K- Burğa Ka.zaamda lı
tanbul caddeaiude 82, 64, numerolu 

DenizUde ınektepler ve Küçük meydan aokatında 13 nu-
.-olu üç bap dtiklııln ve 111 aume-

ANKARA, 20.- Ciimrükler u
,_.. Didürlüiline vekil tinde bu
luMa c...;ı Berin tarlni takarrür 
etmlttlr. 

DEN 1ZL1, 20 A.A. - Şeh- rolu hane ve Dav11lpaf8 aokalw:ıda 
rimizde inta edilınekte olan la. 32 numerolu Bahçe sahipleri Tir· 
met Pata mektebiyle Tavaı ve yandafil otlu Lambo ,.. Dojil otlu 
Sarayköy kazalarında yapıl· Tiryandafil ... Tanat v-el.n v• 
makta olan beter denhaneli Uk biaaedarlan Vallden Metnik Emllk 
mekteplerin yapılan ilerilemek ze ... z Mübadillerinden Emir ve Fe
tedir. Birinci katlan bitmit o. riye Hanımla .. Vlllyet tefflz komiı 
lan beter denhaneli ilk mektep yonu karanyle teiflz edilmlt ve İn· 
!erin yapıları ilerileaıektedir. delmubabere mezkür -lilderin kay 
Birinci katları bitmit oları mek dı bulunmadığı anlqddıiındao •• 
teplerin inıaatına faaliyetle de et ı ta f b'-'- · '--'-

ed·ı k d" n ı z oarru a •anıl can ounaa 
vam ı me te ır. il. --L il t hki'--t ıl k 

1 

z.ere amn• on • - yap aca .. 
D O K T O R br. Mednlr mahalle ta .. rruf iddia-

f .~ İ N Ş Ü K R Ü 11nda bulunanlar varaa tuilıi illn· 1 dan itibaren ( 1 O) ıüa zarfında ta-
1 !loAOili haatalıldar miltehaaa11ı aarruf yeaikalan ile birlikte Beyol-

A YDlN (Milliyet)) - Ay. 
dın'da Spor faal~y.-~i gün geç. 
tikçe feyizli bir mLış.afa . ma:z· 
bar olmaktadır. A:ıdın ı~m~n 
klübü ehiren tenşık edılmıf, 
canlı bir bal almı9tır. Muhtelif 
tetekküllerle 1DB9lar yapılmak
ta ve dikkat• !ayan neticeler 
alınmaktadır. Bilha11a bir çok 
oyuncuların birinci derec~e .l• 
tanbul oyuncuları kadar ııtı. 
.ıat ve inkitaf sahibi oldukluı 

Her gün öileden sonra latanbul lu tapu lıat memurlufuna iiç bin JÜ• 

Türbe Babıali Cadde,; No. 10 dokaan dört nıunero ile ınüraeaatla-
T elefon 2,2622 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, lıtikl&I caddeal Bii 

yük Parmak kapu, Afrika hanı . 

na bititik Apartıman No. 21.

Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. 

n ilin olunur. 

ZAY[ - Tatbik nıühürümü zaret
tim. Hükmö olmadıtı ilin olunur. 
Söke: Dr. Süreyya B. relika11 r.tı • 
&eYJ·-. 

Doktor 

Hafız Cemal 
bu karıılaımalarda anlaşılmak
tadır. Klübün futbol takımı u. 
keri takımla da bir maç yaptı. 
Gönderdiğim reaim bu maçtan 1 
evvel alınmıştır. Resimde Va. •••••••••••• .. Dahiliye haıtahkları 

mütehaaı111 il, Alay kumandanı, merkez me 

muru Şilkril Beylerle iki takım 
ı&ükmektedir. Klüp için reia 
Şülp-ü Beyin gayretile bir de 

aaha yaptırılmaktadır. Saha va. 

kında bitecekti• 

ZA Yl - De,.ununda nüfuı ki.Jı
dı, aıkt-r te7kereıi ve yüz: liralılı: bir 
senet ile 17 lira bulunan cüzdanımı 
çaldırdım. Evrakın hükmü olmadığı 
IU iJ1A ederim. 

Ferikiiy Kurandil aobk 
Cambaz Kahramaa 

Cıamadan maada heırırüa ötleclen 
aonra tAal (2,.30 dan Se) kadar fa
tanbulda Divanyolunda 118 -· 
ralı au•uıi dairesinde dahili baata
lıkları urene n teda•i ..ı.r. T .. 
lefoa; lstanbul 22398, 

Bedava Bir Ford Otomobili 
veya 

isteyenlere bunun bedelini 
Nakden verdiğimize lterkea hayret ediyor! 

Bunda şaşılacak bir şey yok 
~EKEN BiÇER ~ 

A~a.er. • Li le için 
Muallim Aranıyor 

.. Aş~ğıda yazı!ı Askeri li.ae ve orta mektepleri için hisala 
ıaoterıl l ı muallımlera ihtiyaç vardır, 
t~ - Bu mekteplerde muallim olmak, ya Maarifiu ayni ıı... 

ce e mektepler için müaec:cel llluallim olmak Ye ah L.~--
rıa nazaran 1&lthiyeti haiz olmak lbmıdır. 1 

ut ---."' 
B) - Ha~ada uıart 15 azami 20 saat dera okutmak, 
C) - Tahp olanların muvu:sah adreıla..:-· h · • "d 1 ·t F · t ·· · h il · · H . - u•I avı ıatı a an e 

ı1t· er~~fmet~ ı·~· enrı'.. dasırarı1 932 nihayetine kadar Aıkeri Llc 
se er mu et lf ıaıne ıon erme eri. 

D) -. Kabul .edilec~lerden bilahara den aeneai zarfında iett• 
fa etmıyeceklerıne daır noterden muuddak bir taahhüt aeoedl 
alınacaktır. 

Münhal muallimlikler 
Kuleli .Liaeai içirıı Tarih, cotrafya, ;iyaziye, fizik, franaızcaı 

almanca. Ücret 84 : 98 lira, 
Bursa I..i•eei için: Tarih, cotrafya, riyaziye kimya frantızcaı' 

almaııca. Ocret 98 • 108 lira. ' ' 
Maltepe lisesi için: Tarih, coğrafya riyaziye almanca üc et 

84 981
, • ' ' r 

• ıra. 

~rıı:incan orta .mektep içi?: Türkçe, tarih, coğrafya, riyaziye; 
flzık; frarıaızca. Ücret 108 hra. 

Hariciye vekaleti mübayaat 
komisyonundan: 

100 Ton kok kömürü Vekaleti 'n 
90 ,. ,, " Mi1&firinl tcnebiye k<>,kü içiıı 

2000 Kilo Manıal kamürü " " " " 
3000 " lunlmıt odun " " " " 

Vekilet ve mi1afirini ecnebiye kötkü için mübayaa edile
cek yukartla miktarlan yazılı mahrukat 20 gün müddetle ve ka. 
palı zarfla aıünakaaaya korıulmuıtur. ihalesi 14 Teır.ımuz 1932 
perteaıbe ıürıü ıaat 16 da icra edilecektir. Teminatı muvakkate. 
ıi 470 liradır. Şartname Hariciye Vekaleti Levazım Ye 1ıtanbul' 
da Ankara caddesinde Haslaei lvralı. Müdürlüğünden alınabilir. 

(2791) 

Oedlkpaptda Jandarma 
Satınalma k:omi•Aonundan: 

Muhtelif eb'atta 1522 adet sandık ile 600 adet kutu puar· 
!ıkla alınacaktır. Taliplerin 23 Haalran 932 perıemba günü Hal 
on betten on altıya kadar komisyona müracatları. (2784) 

Türkiye ~iraat 
Bankasından: 

Ziraat Bankaaı Müfettiı Naımetliği ~in 20 Temmuz 1932 
t•rıamba l{ÜDÜ 1abalu Ankara ft latanbul Ziraat Bankalannda 

ir müsabaka imtihanı açılacaktır. ltbu tahriri imtihanı kasanan 
lar Ankara' da yapılaaik tifabi bir imtihana ta!,i tutulacak ve bun 
da da ibrazı ehliyet eyllyenlerdeo alb Müfettit namzedi alınacak 
tır. Mllsabakaya ittlrak edeceklerin Mülkiye mektebi Hukuk ve
ya lktıaat Fakültesi veya Ul<mw. Aliye Ticariye mektebi mezunu 
Ye yahut ıonsmıf müdavimi olmaaı lizımdır. Diğer Fakülte veya 
ytlktek mektep me&unlannın müsabakaya ittirak eyliyebilmeleri 
~in fil az iki sene mali müeaaeaelerde çalışmıt olmaları ıarttır. 

imtihan proıraını ve ıeraiti 1aireyi havi matbualar Ankara 
lıtuıbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talip~ 
ler bu matbuada yasılı fotofraf ve vesikaları bir mektuba leffen 
Ankara' da Ziraat Bankası teftit be.yeti Müdürlüjtüne nihayet 1 
1417;932 alqamma kadar biıı:sat yermek veya göndermek aure. 
tile müracaat etmit bulunmalıdırlar, (2782) 

Gaziantep Ce 
Müddeiumumiltğinden: 

G. Antep hapisaneainin bir senelik ekmek konturatoıunun 
tarihten itibaren bir ay müddetle pazarlıkla ihale olunacağı, ta. 
!ip olanların Müddeiumumiliğe müracaatları ilin olunur.(2781) 

Devlet Demiryollan idares· iianlaı ı 

Lokomotif muvöman aknmının kapalı zarfla ve takas key. 
dil münakuaaı 3 Ağuatos 932 çarıamba gürıü saat 15 te Anka. 

ra' da idare merkezinde y apılacııkbr. 
Tahillt Haydarpata ve Ankara veznelerinde 

satılmakta olan ıartnamelerde yazılıdır. 
15 ter !ıraya 

(2732) 

Akyazı Kereste Fabrikası 
Miidürlüğünden: 

.. ~yazı u~eri kereate fabri~a~ı ambarlarında mevcut muh. 
tehfülcıns takrıben (2500) m. mık ap mamul kereat1:'lin Ad 
zarı iatuyonuna nakil kapalı zarf uıulile mür.akaaaya zaved·İP~· 
tir. Talip olanların o/o 7,5 pey akçeai olan (528) lira (75) k~r:';! 
ve yahut bu kıymette banka mektubunu hamilen yevmi ih ı 
lan 29 Ha:ziraa 932 çartamba ıünü saat 14 te Adapazar M• eı· O· 

d · · d k • h . ı a ıye aıream e omıayonu ma sııaa ve teraıti anlamak ve dah f ı 
tafıilita viluf olmak ar:ıu edenlerin Akyazı'da fabrika m"~d.a~ a 
t·ı Ad B 1 d" d · • u ınye ı e aoazan e e ıye aıretme müracaatlan ilin olunur. 2729 



FABRİKA TÖR BOSNALI SALİH BEY 
l•tlcaruıda ahiren faaliyete geçen 

Tar•aata MeıJıur Ra•1m Bey Fabrlka•uwı 
iplik Ye bezlerini ahım. Empline faiktir. Bir kerre 
tecrtlbe edlnls. latubul Bahkpuan caddesi SS No. da 

toptu perakende atılır. Ye ııiparlf kabul olunur. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12. -' Tertip Albncı kepcle 

l 11 Temmuz 1932 
Ademi iktidar ve 
bel gevıeldifine 

B6yiik ikramiye 200,000 liradır 
Aynca 50,000; 30,000; 20,000; 
10,000 liralık ikramiyeler ve 

-.-.ııuıw .... KRVOIN 
luıplıınl&l'.Dopnu, ,_.,,.. .. Srb 
elde Ali Riu Merkez -..idir. 
T.....,,. lllO kuruı poııta ile ıöade
rilir. lzmir'de lrcat pazannclaki, 

1 Tnb:aon'da Yeni Ferah eczanelerin- ' 
1 de bulunur. 

100,000 liralık bir mükafat 

Göz Hekimi 
Profesör ı Birinci Sınıf Mütehassıs 

Dr. Esat Pata Dr. SOleyman Ştikrü 
.. ___ Ankara caddeai No. 60 Hilmi kitaphanesi yanında 

S1hhi yemekler • buuu 
içkiler 

FRİGECO 
18 ay vade ile 

...... SATİE_ .... 

.. 
KONYA 

Kırklareli vilayetin~en: Mlll;,~~:~yie=~•lne 
1 - 15 Temnıuz 992 

1 - Bedeli keıfl (20714) yirmi bin yedi yüz on dört lira 92 Müracaat mahalli: Konya 
kuruttan ibaret Pmarbiear • Burııaz yolunun 20 x 880. 23 :ıı: 100 Milli iktısat ve tasarruf 
tindi kilometreler araımda (2200) metre tul dahiline yapılacak cemivet;. pe ferıiyab. , .. _________ _ 

2 - Bedeli ketfl (8175) ıekiz bin yüz yetmit bet lira 28 1 
kuruttuı ibaret Kırklareli • Babaeski yolunun O :ıı: 000 • 10 x 150 ---• ACELE .---.. 
inci kilometreleri araımda yedi parça ıosanın tamiri. Sahhk Yah 

3 - (6069) bet bin altımı dokuz lira 26 kurut bedeli keşifli Boğaziçinde Büyükderede 
Kırklareli • Dereköy yolunun 3 x 544 - 35 x 894 üncü kilometre mükemmel bir yalı satılık· 
leri araımda (13) parça tosanm tamiri. br. lstiyen İstanbul: Anka· 

4 - (6247) altı bin iki yüz kırk yedi lira 64 kurut bedeli ke- ra caddesi Kahraman zade 
tifli Kırklareli • Vize yolunun 55 x 250 • 69 :ıı: 627 inci kilometre hanında Resmi ilanlar fİr· 
Jeri araımda ıekiz parça ıosanın tamiri. 

5 - (6872) altı bin ıekiz yüz yetmiı iki lira 58 kunl§ bedeli ı- ketine müracaatları 49 

ketifli Babaeski • Burııaz yolunun 75 x 787 • 76 :ıı: 338 inci kilo 
metreleri araamda (770) metre tulündeki kıaım şosanın tamiri 
kapalı zarf uaulile ayrı ayrı münakasaya konmuıtur. 

Bugünde 
Diyorlar ki •• 
Edebiyat anketlert çıktı 

REMZi KİTAPHANESİ 

. 

6 - Münakasaya ittirak edeceklerin ehliyeti fenniye vesika. 
lan Tillyet nafia baımühendisliğince tasdikli olacağı gi.bi ticaret 
vesikalarının ve sahibi sermaye olup bu gibi inıaattan anlama
dıkları takdirde intaatın hitamına kadar refakatlerinde kezalik 
ehliyeti fenniyeai nafia baımühendisliğince musaddak bir fen me 
muru bulunduracaklarına dair noterden musaddak bir taahhüt. 
name itasına mecburdur. -7 - Zarflar müzayede ve münakasa kanununun onuncu mad 
deai mucibince ihzar edilecektir. 

8 - ihalenin müteahhide tebliii ııününün inkızasmdan iti. 
haren müteahhit on bet gün zarfında ite batlamağa mecburdur. 

9 - İtbu iııtaattan Pınarhisar . Burgaz yoluna ait keşifler 
berayi tetkik ve taıdik Nafia veklleti celilesince gönderilmit o. 
lup 6-7-1932 tarihine kadar gerek aynen ve gerekse tadilen iade 
edildiii takdirde ihalesi icra edilecektir. 

10- Şartname ve kqifnameleri ıörmek ve suretlerini almak 
isteyenlerin Kırklareli Nafia dairesine müracaatları llzıındır. 

11- lıbu yollara ait İnfaat müddetleri 15 Klnunuevvel 1932 
tarihine kadardlJ'. 

12- lıbu Tollardan Pmarbbar • Burııu: yolu 8 Temmuz 
1932 çartamba ıünü saat on bette ve iki ve üç numaradakiler 
29 Haziran 1932 çarıamba cünü ııarıile saat on bet ve on bet 
buçukta ve dört Ye bet numaradakiler 30 Hu:iran 1932 perıem
be ıiinü keııalik ııraıile saat on bet Ye on bet buçukta Kırklareli 
daimt enc:Umıeninde ihaleleri yapdacakbr. 

Zonguldak 
Belediyesinden: 

l • 

!;ok mükemmel Ye her türlü kon....-va imaline aaiih Edime lronııena fal>
rikıuıı bütün teferruatile ve olduiu tekilde veya makine ye lıinalan ayn 
ayn ... pazarlık oııntlle aablıfa çılı:ıınlmqta. Talip olanlarm fabrikayı 
görmek ve pazarlıit yapmak üzere hııll tufiyede balunaa Tnlqa Kon
•ervacılık Türk Anonim tfrketinln Eclinıede D~ prJUmde ...JD 
merkezinde taafiye memarlan adreoiııe !&zuma miinıcııatları llln oln1111J'. 

. 

Niçin Sizin de Güzel 
Bir Eviniz Olmasın?. 

.):. .... ::.~Al 
Birçok kimseler üç dört senedenberi 

kumbaralannda azar azar biriktirdik
leri para sayesinde bugün güzel birer 

·"ev sahibi olmuşlardır. 

~ ı Türkiye İş Bankası 1 

Akyazı Kereste Fabrikası -· 
Müdürlüğünden: 

13- lıbu inıaat ile 29 ve 30 Haziran 1932 tarihlerinde ihale 
edilmek üzere Burgaz • İstasyon ve Çilinııir • Alpullu ve Kırk
lareli. Haıköy ve Kuleli. Babaeski yollarında yapılacak cem'an 
(9677) liralık pa tamineri de ayrı ayn aleni münakaeaya kon. 
muttur. (2631) 

Zonguldakta yapılacak be. 
ton arme iıkele Haziranın yir. 
minci gününden itibaren yirmi 
bir gün müddetle münakaeaya 
vazolunmuttur. Münakasa tem 
muz aynım on birinci pazartesi 
ııiinll saat on bette Zonguldak 
Belediye encümeni huzurunda 
kapalı zarf uıulile icra kılma· 
caktır. Münakasaya dahil ola. 
caklann itbu münakasaya ait 
evrakı latanbul vilayeti Beletti. 
ye reisliği fen müdürlüğünden 
ve Zonguldak belediye riyase. 
tinden bedeli mukabilinde ala
bilecekleri ilan olunur. (2498) 

Akyazı askeri kermte fabrikuı:nm bir tubesi olan Mudurnu ka 
zuma tabi Kapaklı ormanındaki ima.l&tbaneaile makta kurbuo. 
daki araba konağı mahallerinden takribeo(lOOO) m.. mik'ap mub 
telifülcinı nim mamul kereste Ye tomrukların Akyazr'daki mer. 
kez fabrikuma nakliyesi kapalı zarf uıulile münakasaya vu:edil
mittir. Taliplerin o/o 7,5 pey akçeli olan (393) lira (75) kurutun 
veyahut bu kıymette banka mektubunu hamilen yevmi ihale o
lan 29 Haziran 932 çarıamba günü aaat 14 le' Adapazarı Mali
ye dairesinde komisyonu mabauaa ve ta-aiti anlamak ve daha 
fazla tafsilata vakıf olmak arzu edenlerin Akyazı' da fabrika mil~ 
diriyetile Adapazarı Belediye dairesine milracaatları illn olunur. 

(2730) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
16 Haziran 1932 Vaziyeti 

AKTll PASiF 

Kasa 
Altın aafi kilog. 
Banknot 
Ufaklık 

11.854.o.&5 

Dahildeki Muhabirler 
Hariçteki Muhablrlen 

Lira 

• 
• 

17.825.906,08 
10.909.970,-

266.188,90 

Lira 

28.502.064,!ld 

1.302.~49,30 

Sermaye 
Tedavüldeki Banknotlar 
Deruhte edilen evrakı nakdyc 
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine tevfikan 
vıki ıediyat 

Deruhte edllfo evrakı nakdye bılclyesi 

I~ 
158.748.S63,

-2.84.'!.-'63,-
' 156.405.000,- 1 

o. 7 ~5.550,88 \ 

Lira 
15.000.000,-

Altın Mevcudu { na..eten tedavtılt çıkınlan ~ 
Kulçe safi Ktlogr L--'- ti t ıl ,., Lira 1.056.960,89 

75I "'40 U1W&110 U arf Jb. 
' • hınttn tedaTtll 

Karşılığı tamamen ılım olarak tedavüle nz e41lın ı Llu 
Karşıl ı ğı tamamen ılıma tahvili klbi döviz olarak 
tedavüle vazedilen ~ • 840.878,0l 1"4.991.4i9,49 

Altına tahvili i Dö..tz mevcuda { çıt.anlan bank- Lir 
kabil - • . . • notlu lı:artılı&:ı 1 a 840.87~61 

• Sttbeat dö..Wer • _ • ı.107.6111,80 

Haı.ine TüvJlleriı , · 
Deruhte edilen nrab naktlye brfllıll 
Kanuniın 6 ve 8 1ııd ·mıddelertne tnflba 
vaki tedlyat 

Cllzdar 
Scnedıt 

Eıham ve { Denıhtt edllen nralı:ı nahiye 
TıhvilAr karşılığı ( ldbarlkıymeıle ) 

Albn Ozerlne avana 
Hi••edarlar 
Muhtelif 

1 
Ura J.5&748.563.

e- t.843.563,-

Ure O 

1 17.Jll5.8115,-

Yekfuı 

3.005.461,30 

150.405.000,-

17.125.825,-· 

1.278,35 

4.658.106.76 
1.325.395,44 

222.325.376,13 

Vadeaiz Tevdiab 
Hazine hesabı carisi 
Diğ_er mevduat 

Döviz mevduab 
Muhtelli 

Ura ....... 200 7g6_&9 
· 1.615. 905,65 5.812.702,U 

\>ekQn 

l,36S. 87 ll,42 

N.l 45.861!Jl8 

z. ';.. 
Yun 
incir ku 
Yumurta 

itt.825.3711,13 

~~~iii§ii3!!!!!!8!3iiili!!!!5immle53ii!~~~~~~~~~~~~~ı 
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KIZI 

Eftalya Hanımı 
ve 

Kemani Sadi Be • 

B 
Pek yakındaı Harbiye 

E L () 
~ 

---JUBOU 

v 
BAHÇESiNDE 

DINLEYECKKllNIZ 

~"'• eıhhat o.; 
.,.. olmalı için 
her akpm bir 
komprime (JQ.I 
bol) alınız. 

Parls hastaneleft 
müteahhitleri 
.ŞATELEN -·· MUESSESATI 

BUCımum ecza
nelerde satılır. 

fNKIBAZ 
fl Ti HABI ıl 

1 

IJSRETI HA% 

MIG• 
8ıı!lıl'lllklann nazımı olan C JOBOL ) lntobazdan must"' 
'Olanlara muayyen bir saatte deff hacet etmelerlni tamln eil 

llelihat Kazım Hanımm 
N. 18739 

Şu l.tubul'un kızları 
Gece kutlan 

No. 18720 

(Tango) 
(Fokstrot) 

Seglh ıarkı: Siyah göıı:IO kadın 
Segib ıarlaı Vurgunum ben siyah gözl,.-
BeatekArı Kaptan Zade All Rıza Bey 

COLUMBIA 
Pl&klannda çıkmııbr ___ ,, 

;; 

1 Evkaf müdiriyeti ili.nlan 

Mahalle ve mevkii Sokağı No.ıı Cimi Müddei! 
Bahçekapıımda 4 ncü vakıf hanın asma katında 3 Oda 1 

,, ,, ,, '' ,, ,, 7 '' .. .. ,, 
" .. .. 
" .. " 
" • ,. .. " " 
" il ,, .. • ,, .. .. .. 

Beyoflu Hilaeyinaia 
Aksaray Oruçgazi 
Küçükmuatafapata 
Patababçe Çınar 
Patabahçe Çmar , 
Aksaray Sofular 
Beyojlu Kuloil~ 
Celebioilu .Al&eddm 
Bahçekapı Hobyar 
Balıçekapı Hobyar 

.. '' ,, 28 ,, 
,, ,, 29 '' 
,, ,, 36 ,, 

" .. 37,39,40 3 ""' 
" 1 inci katta 7 Oda 

" j 

" 
" .. 

" 2 inci " 2 
" ,, 4 CÜ .. 19 ,, ,, ,, 20 

,, .. 
" .. 

Dolapdere &1 Hane 
l(öprülü 11 Hane 
lncebel 6 Hane 
~ebitlill 8 Hane 
Şehitlik 9 Hane 
O 1 2oda 

~ahamamı 1-59 Dükkin 
Sultanbamamı 37-2 l>iikkin 
Y enipoıtahane 64 Dükkin .. J 
Y enipoatahane 62.46 Methal feYld'i 

odalar 
Tahtakale Rüatempqa Papaaojlu 22 Maiaza 
Tophane Sillıeylbey Topçular 420-422 2 dükkiıs 
Tophane SillıeylbeY, Topçular 1.s53 Dükkio 
Oıküdar Muradiye O 66-64-62 3 oda 
Çarıı Yorgancılar 17-19 2 dükkin 
Çarıı Sahaflar Bedesten kapıaı 22 DükkiiD 
Çarp Bedesten Safda 2 inci odada 47-46 Dolap 
Takıim Kazancı Çeıme arkumda 87 Baraka 
Oıldidar Tenbelbacmıebmet Atlamatatı O Kulübe 
Eminönü O Hidayet camii avluıu ıol tarafı jl 
Çartı Keseciler 5 Dükkan 
Galata Şabkulu O 21 Baraka 
Çarıı Camiliban alt katta 7 Dükkin S 
4 üncü vakıf ban 1 inci kat 39 Oda _ lıl 

Balida mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlak h~ 
daki müddetlerle kiraya verilmek ilzere müzayedeye konJll J 
İhaleleri Hu:iranm 29 uncu çartamba günü aaat 15 te ~ıı! 
caktır. Taliplerin yevm ve saati mezkOra kadar Çemberljl 
EYkaf Mildiriyetinde Akarat kalemine müracaatlan. ,5,,; 
Kıymeti Muhaınmeneai Lira 

25 
Küçilkçelı:mece camllnln ıon cemaat mahallinden k-11 

kuı mahallinde ntılmak üzere müzayedeye konmuıtur· 
olmak isteyenler kıymetin yüzde yedi buçuğu niabetiııdd, 
akçelerile Haziranın yirmi yedinci pazartesi günü saat oıı~ 
hallinde bul1111acak alan memuruna müracaatları ilin (°il. 

Mahalle ve mnkii Sokağı No. ıı ~ 
Babılll Nallı mescit Cağaloflu 6.23 
Anadolubisarı Yeni ıoahallt. GökİÜ 7 Jı 

Balidald vakıf eml&lı: kiralık olup bir ıı;ne müddetle-_~ 
blda mbayedededir. Taliplerin Haziranın yirmi ikinci"Ça 1~ 
gl1nü saat on bete kadar Evkaf müdiriyetinde Akarat Jıs(~ 
mllrac:aatlan. / 

Gedikpatada Jandarma 
Satınalma komisyonund~ ~ 

SO lı:llo kınnap, 100 kilo balya ipi, 115 kilo çivi, 40 l<~~ 
ya ve 10 adet fırça pazarhkla alınacaktır. Taliplerin 23 
932 pertembe günü ıaat ondan on bire kadar komisyoıı( 
caatlan. 

M1LL1YET MATEfl 


