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93 f elô.ketleri 

· ve İgnatief 
Tam taksit gününün 

arifesinde 
Fransız kabinesi düştü 

1 Sırp.İtalyan 
Gerginliği 

Rom ada talebe 
Bulgaristanda da hertürlü 

hazırlık tamam! 
hasmane 

nümayişler yaptı • 

Kadın ikbsat sergisi 
bugün açılıy~r 

iş Bankasında tasarruf mikdan 
Eıat ve Ali Saip Paf&lar. Kendini hemen her gün gör-

aadece sevmedikleri Derviı Pa Iİıeğe gelen baştercüman Onu· 
tanın belalı bir iıe uğramıt ol- ya ceneral İgnatief cenapları
masına seviniyorlardı. nın ihtilalleri teskine himmet 

Neveain'liler, 1 gnatief'in l lerini rica edip duruyordu. 

Fransızlar bu işi konuşacak bir 
konferans toplanmadan 

vermek istemiyorlar 

ROMA, 14. A. A. - Yugoslavya 
sefaretbaneai yakınında talebe mü
hinı bir nümayiı yapmıştrr. Talebe, 
3 günden beri mühim poliı ve asker 
kuvvetleri tarafından muhafaza e
dilmekte olan oefarethane meydanı
na yaklatamamııtır. Talebe. Vene
dik meydanına ııiderek Duçe'yi al
kışlamışlardll'. M. Mu .. clini balkona 
çıkarak talebeye bir iki söz söyle
miş ve Tragir hakaretinin uli unu
tulınıyacağuıı beyan etmiıtir. Tale
be yeniden Yugoılavya sdaretbane
ıi önünde nümayİf icra.ama kıyam 

7 milyon 340 bin lira oldu 
ANKARA. 14 (Milliyet) -Yarın Kız Enst'itüıünde birinci 

kadın ikt11at ıergiai açılacaktır. Bu münasebetle bugiin sergi 
Matbuat erkanına gezdirilmiı, ıereflerine çay ziyafeti verilmit
tir. Samimi toplantıda Maarif Vekili de bulumnuıtur. 

Karadağ prenıine gönderdiği Onu, bir defasıında Mahmut 
telgraf üzerine memleketlerine Nedime fU tezkereyi yazdı: 
döndüler: Fakat affedilmit ka
bahatliler gibi değil, zafer b.. 
zanmış irtili.lciler gibi ••. 

para 
PARIS, 14. (Milliyet) - ıs Ü· 

nunuevvelde takaitin tf!'Jiye zaman•

Dlll bulut ettifi rünün arefesinde, 
Franaa hükUmetaiz kaldı ..e M. Her 
riot kalıi-a allalliyette ı.aıa..ı.. eliit
tü. Bu netice ııerek hariciye ve Ma
liye encümenlerinin ittihaz ettiii ka
rara Ye gerek mecliıteki temayülle
re göre, beklenmiyor da değildi. 

re istinat etmekte oldufundan dola
yi memnuniyet izbar olunmaktadll'. 

Bunlann baflan havada g&
ri geldiklerini gören öteki hr
ristiyanlar da ayaklandılar: 
Zaptiyeleri vurdular, müdürü 
kovdular. yol üzerine metria
ler yaptılar. 

Böyle bir zamanda Mahmut 
Nedim Paşa. tekrar sadarete 
gelmişti. Nedimof hemen eski 
dostu İgnatiePe sığındı. Ce:ne
ral, ilk söz olarak, fU oasiba.
ti verdi: 

- Aman. sakın BMDaya 
asker göndermeyiniz. Şimdi İt'
ler öyle bir haldedir ki oraya 
bir tabur gönderseniz bir or
du gönderilm'it gibi A'f'l'\ıpa 
ı! evletlerini harekete getirir. A 
ıilere nuihat' veriniz. Kooı~ 
loslan tavassut ettriniz. Ben 
de konsolosa derhal emirler ve
receğim. 

Mahmut Nedim, bütün bu 
sözleri tam an dinliyor, kar
şısındaki adamın bir Rus dip
lomatı olduğunu bile düşün
müyordu. 

Bo.na nlisi asker istiyor 
du. Filibe mutasarıfı Aziz Paşa 
telgraf telgraf üstü= bağırı
yor, 

"Bura ahvali fenadır. Şim
diden asker gönderilmezse bu
rada Bulgarların ayaklanması
na kartı konulamıyacaktır." 

Diyordu. 
Abdülmz ile Mahmut Ne

dim, bütün buıtlara kulaklan
nı tıkamıtlardı. Ne oluna İg
natieften olur diye tamwıile 
Ruı büyük elçisine bel bağlı
yorlanlL 

CeneraL artık bütün emel
lerinin birer birer tahakkuku
nu görüyordu. Mahmut Nedi
me hali. dost görünüyonlu, 
ona dostça öğütler veriyordu. 

Bosna - Heraeğin ihtili.li, 
vilayetin her tarafına yayılmıt
tı. Y enipazardan Dalmaçyaya 
kad'ar bütün vilayetin hıristi
yası.lan ayakta idi. Bunlar ko
mite ba•ı Çemogorçevik adm
da biridn kumandasına bakı
yorlardı. Bu komite batı A
vu.turya topraklannda idi. 
Sırplar, Karadağlılar, Bosna 
i'htililcilerine her türlü yar
d'ım..ıa bulunuyorlardı. 

Bulgaristanda da hazırldı: 

tamamdı: Otluldı:öyü ve Avra
talan, Bulgarlar tarafından ie
tihki.m haline konulmuş, tah
tadan top bile konularak müda 
faa v,. ıu<rru:>. için hazırlan.
mııtı. Kurulan plana göre Fi
libeye, Sofyaya, hatta Edime
ye bir gece içinde alq verile
cek, tehirlerde çıkarılan yan
gınlar arumt!a cetelerle hü
cum edilerek Osmanlı memur
lan kovulacaktı. 

Bütün bunlar hazırlanırken. 
Mahmut Neti.im Paşa, hali it
leri ıavsaklamakla metguldü. 

"lladatı ôliyelerini ufir Beye 
tel>lil ettim. Ceııabında Herukte
lıi ihtiUilin baatırılmaa için him· 
met ııe pyreti mümlıüneyi icra e• 
decektir. Sadareti ualôlannın hüa 
nü neticaini bizden :ıriyade arzu 
eden yoktur .annederüı. lktm 
edenlere teminat ıı.rcbilininis 
efendim . ., 

Mahmut Nedim, bunun Ü· 
zerine hemen kaleme sanlarak 
Abdilli.ziae ıu arz tezkeresini 
yazmıttı: 

"Bupn ba.a mumaatcr ııöre 
Her.ek eılıi.,aa pek :ııiyade akq
mq ııe artılı ıleııamı fllltcwcte ta· 
katları lıalmcrtnq olduia anlcrııl
mııtır. Bu mamuatın •tlta lıizbi 
müııazeneıin• gelince, dünkü gün 
arzolunan Rıu)'G aefirinin ifad•
ıinden müat1tbcrn olduia ueçhile, 
ıler6an ıeıılı1tle bazı uhabı iaıl
ılanuı 8'elebil-leri tcramimatı dcı
lıi mumuatın •hhate malırcrrene• 
tine bir dere.,..ye kadar delôlet 
etmek ihtimali uariıli hatır iılü· -- " gu ••• 

lğnatief'in lfıtufları bu ka
darla da kalmıyordu: R bü
yük elçiai, Mahmut Nedime 
iki büyük tedbir daha öğretti 
ki bunlann birinciai. Bulga
riatan işlerini düzeltecek, ikin
cisi de clevletin maliyece olan 
güçlüklerini ortadan kaldıra
caktı. 

Bulgariıtan için cenera.lin 
6irettiği tedbirler fU idi: Mi
tat Paşanın vilayet nizamna
mesine kartı yeni bir neva
hi nizamnamesi yapılacaktı. 
Her 200 hane bir nahiye sayı
larak ahaliaiıııce seçilen bir mec 
lia Ye nahiyede ek..eriyet hangi 
umurda ise o unsurdan bir 
nahiye memuru idaresine veri
lecekti. Böyldikle her yerde ek 
ıeri,.eti haiz olan U'l'..surlar na
hiyeleri idare edecekleri cihet
le artık hiç bir unıurun diyece
ii ve iateyeceği kalmıyacaktr. 

lgnatierin bundan maksadı 
birçok nahivelerin Klaresini bu 
bahane He Bulgar ve diğer Hı· 
ristiyanlar eline vermek. on
dan aoora da bütün Rumeliyi 
kana v,., atqe boğarak Türlı:lye 
nin elinden çekip almaktı. 

Mahmut Nedim Paşa buna 
da. kanmıth. 

Maliyeyi düzeltecek tedbire 
gelince, bu da düyunu umumi
yefaizlerinin yarı yarıya indiril 
meai idi. Harici borçlar. demir 
yolu tahvilleri, dPvlet eıohamr, 
konıolit. .. isimleri altında ha
zinenin 300 milyon. liradan faz
la borcu varık Bunlann faiz ve 
amortismanları için şened,., 14 
m1lyon lira veriliyorıfu. Bütçe
de 5 milyon lir.ı ""de vardı. 

( Deocrm.ı uar) 

Pren• de Galles el
çimizi kabul etti 
LONDRA, 14 (A.A.) - Prenı 

de Galleı dün Saint Jamea sara· 
yında Türkiye, ltalya, Sovyet Rua 
ya •e Almanya büyük elçilerini 
kabul etmiftir .. 

Her iki encümenlerin müttereken 
kabul ettikleri takrir, dünyadaki ik
tisadi bercü..-ce nihayet verecek, 
alacaklılarla borçlulann •azİyetleri
ni söriiteeelr, mukabeleaiz para uk 
li muameleaine nihayet ...,.,e1ı: bey 
nelmilel bir kocıfetoana toplanmadık
ça, taksitin v.-ibneai aleybincl.,.ıli. 

Batvelôl M. Herriot bucün mec
liıte lriinüye çıktılı uman, hükü
met teklifinin kabul edilmesi için a.. 
deta ,..ı ......... ,1n-. 

M. Herriot, mecliıten ittihaz ede
cefi karann t""lit edeceti neticeleri 
elüıünmesini rica etmit ve kendialni 
devirmeğe azmetmiı olanlann Fran
sayi tecrit etmek Te onu lnPU: t&
aanüdündea -hnnn eyi-ek gibi 
bir neticeye vild olacald.mı söyli
yerek bu giblleri bu hattı hareketle
rinden dola:pi me11h•ze eyfmıiftİr. 

Mümailejtlı lnailiz teaanüdünün e 
hemmiyetinclen babaetmit Ye bu te
sanüdün 480 milyon için tahrip edil
rnerr.-i lüzum.ancla imır .,.temiıtir. 

M. Herriot, ortada Fransanm im
zaaı bulunclufunu •e İmzaya biir
emt em-in telı1iboiz olamıyacağı 
nı aöylemiftir. 

Batnlril sözünü f(iyle lıitinniıtir: 
- Memleketimin İmzaamı kurtar

mak için baliaane çalıımıı olan bir 
kimıeye kart• rahim da"""'8cağmı 
ümit ecliyonua. 

Nazırlar mecliıten çıktrktan son
ra, it reye gelince, mediı hariciye 
ve maliye encümenlerinin ittihaz 
etmiı olduklan karar ıuretini kabul 
etmİ§, bu ıuretle de be.tvekill ladıi
neniıı iaitfumı reisicümhura ver .. 
mekt.n hatim yapacak it kalmıuıut
tır. 

Mamafi meclisin bu karan M. Hw 
riofnun fahıma değil, Amerikalda
nn temerriidline kartı bir neri İayaa 
telAkki edilmeklıeclir. 

Gene M. Herrlot ma 
gelecek? 

PARIS, 14. A.. A. - M. Lelırınt' 
UD bu nk.İte kadar fikir clanqbjı 
şahıiyetlerden birçoiu, nüfuz ,,. -
lihİyeti yerliyerincle olıin M. H""" 
riot'nun t<krar yeni kabineyi teıkile 
memur edilmesini reiıiciimhura taT· 
siye etmiılerdir. 
Reiıicümhur M. Lelınm, iıti§8R

lerine öğleden sonra denm edecek· 
tir. 

Belçika da vermiyor 
BRÜKSEL, 14. A.A. - Belçika, 

15 Kanunue.el taksitini tediyeden 
inıtina edecektir. 

BROKSEL, 14. A. A. - Kral, 
müıtafi kabine reiıi M. Broqueville 
i yeni kabineyi teskile memur etmit
tir. M. Broqueville. iıtif&l'elerine 
baılaınııtır. 

lngllterede intibalar 
LONDRA, 14. A. A. - Fnuıaız 

mcbusan meclisinin karan büyük .e 
derin bir heyecan uyandımuıtr. 
Çünki Fransız menafıi ile lnPU: me 
nafii araunda tamam bir ayniyet 
vardır. Ab .... t ye vukuatm Fransa 
ve lnıilterenin mümasil bir batb ha 
reket kabul ve takip etmelerine mü
Sl'Iİt bulunmamıt olmasına teesıüf e
cf"dmekteclir. Maamaf"ıh borçlar me
aelesinin heyeti mecmuaaı hakkmda 
iki memleket tezinin ayni prensiple-

/ngilterenln ihtirazi kayıt-
ları kabul edildi 

VASHINGTON, 14. A. A. - etmişse de muvaffak olamanuılar
Doğra malumat alan mahfillerin fi- dır. Fransız sefarethaneai de muha
ki~ ve mutaleuına !fÖre Hoover, faza altrnda bulunclurulmaktadll'. 
Stimson ve Agd~ _Yillı arasm~a ~ ROMA, 14. A. A. _ Bu aabeb, ta
kua gelen ~on mulika~ann. n~ticesı lebe yine bir nümaviş yapnuftır. De 
o~rak lngıl~ ~e Muttehıdı;t ~ 1 likanlılardan mürekkep gruplar,nıart 
rikıınm yekdığerine kartı vazıyetlen lar t .. -~·-k caddelerde do-

kı d do• zih bir fikir erennum =~ • 
~k . n a .. !'"' ve ~a . ~ \atmışlardır. Maamafih dün akşam i 
elın~klı;n ıçı~ 15 kanunusaruye mt ki defa gitmiı olduk.lan Yugoaluya 
tedıyenın lngiltere notasında c'"'"'18 selarethanesine gitmemitlerdir. Ro
)'lln olunan ihtirazi kayitler tahtm- ma faşiıt federaıyonu katibi M. Mi· 
da yapılacaktır. , no Daroma, etrafında fa,iıt darülfU-
il L~D~ 14· ~ ~·5 K!,ııgiltere nunlulan olduiu halde d~~~. tor
~. tak~'~ arasd'!' . b kkm;:,.i,ievih- fantıya ittirak etmişlerdir. ~'!enııaok 

vn aıtirun te ıyesı a - .. d · ah bezlerle örtülü bırç 
tiliif hitama ' tir S' Am 'ka onun e sıy 

. ~ • • ıra en - Dalmaçya bayrak.lan yardı. 
Wann lngılterenın tediyatını kabule 
mütemayil olıluklan zannolunmak
tadır. 

Bu haber, parlamentoda inkin ka 
bil olmayan bir memnuniyet tevlit 
atmlttir. Bazı meb'uılar tediye mua
mele.inin tarzım tenkit etmiflerdir. 
Zira lngilterenin Haziran talnitini 
tediye kabillyemufa olmadıft aöyfen 
meldedir. 

Çt1ko11lovakga borcuna 
verecek 

VASHINGTON, 14. A. A. - M. 
Stiawon, Çekoslovakya ıefirioe A· 
merikımın borçlar baklandaki c""a
bi notasını •ermİttir. Bu ceY&p, 
msıfldir ve lllj(İltereye nrilmit olan 
cevaba mümaıildir. 

Çelroılovakya ıefiri 15 Kinunu
enelde vadeıi hülQI edecek olan bir 
buçuk milyon dolan temin edeceği
ni beyan ve falı:at borçlar hakkında
ki jtiliflann yeniden tetkik.it arzu
nunu izhar etmİ§tİr. 

Amerlkada teessiJrler 
VAŞiNGTON, 14. A. A. -

Franf&llln 15 Klnunuevvel taksitini 
ödememek huıundaki kantn koncre 
nin b:JıW..l<ü içtimamda t-sür Ye 
infiallo karşdıuımqtır. Riyueticüm
hur daireıinde Te hariciye -.tin 
de ihtiyatlı bir ıükGt muhafaza edil
mektedir. 

Amerika mümes
siller meclisinde 

bir hadise 
VAŞiNGTON 14 (A.A..) -

Samiin ııralannda oturan meçhul 
bir tahıa birden bire ayaia kalka 
rak revolverini çıkarmıt ve meb'ua 
!ara doiru tevcih ederek ,öyle d• 
mittir: Bir ik i dakika IÖz İllerim, 
Sıralar, birden bire botalmıı, bir 
çok meb'ualar müzakerenin iııJu. 
taa uframaıı dolayısile, çılalnc:ak 
kapılara doğru koımuılardır. 

Bu ıırada samiin SD'alan yakı
nında bulunan jandarma çavufu, 
meçhul ıahaa revolverini bırakma 
aını emrebniıtir. 

Merkum, bu emre İtaat etmİf
tir. Müsadere edilen revolverin 
dolu olduğu röriilmüıtür. 

Büyük Faşist 
Meclisinde 

ROMA, 14 A.A. - Büyük fa. 
ıiıt mecliıi, fa§İat idaresinin 11 in
ci aeneainin ikinci teırin içtima 
devreainin 7 inci ve son celaeaini 
dün akıam Venedik aarayıncla ak 
tetmittiı-. 

Büyük Fatial meclisi batvekil 
tarafından buli.aa edilen dahili ve 

Almanya 
Ve silahlar 

Almanya hukuk 
müsavatım 

nasıl anlıyor? 
BERLIN, 14. A. A. - Gazetelere 

nazaran kabi- bucün Alman:ranm 
tahclidi teslihat konfennaında ileri 
ıüreceği emnü ıelimete müteallik 
metalibi müzakere eclecektir. Çünkü 
Cenevre itilifı, Almanyanm bütün 
milletlerin emnü ıeliınetini temin e
den bir ıiatan dahilinde hukuk mü 
savatma malik olduğunu kabul et· 
mittir. Kabine, ayni zamanda elife.; 
devletlerin tahdidi tealihat mesel
ile yani ıeslihatm Alman teslihatı ıe 
viyeaine intibak ettirilmeıi sureti?-. 
de de bukuk miisavatınm temuu 
meselesi ile de meıııul olacaktır. 

Kabine, mevcut •esaİti kullanmak 
ıureti1le geçen aenelerin tecriibel&o 
rine tevfikan müdafaa ordusunun 
tenaiki hukukunu müdafaa edecek· 
tir. 

Umumi komisyonda 
CENEVRE, 14. A. A. - Silihla· 

n bırakma konferanamın umumi ko
mlıyonunda berkeaten evYel Leb 
mümesııli söze betlayarak bir taraf
tan koufeuıns içtima halinde bala
nurlı:en diier taraftan bazı d""letlE>
ri araamda hususi mGkilemeler ya
pdma11 teklifi hakkmda hükümetin 
ileri ıüreliiiü ihtirazi kayitleri bildir 
mİftİr. Leh mümesalli, keı>cli fikria. 
ce, ancak muntazam Ye uaule mu· 
vafık bir hareket tanının bütün elllY 
!etlerin meıru menfaatlerini kanı,.. 
cak ıüreldi hal auretleri bulunma11111 
ınümkün kılacaimı ela aöylemiftir. 
YugoslııTya, Romanya, Belçika, Yu· 
nan ve Uruguny mümesail
leri de ba ihtimazi kayitlııra iıti..ı.. 
etmiılerdir. Türkiye, Macar, Çin 
murahhaılariyle M. Litnnoff Al
.-nyanın konferansa aYdetlni -
nuniyeıle karfılamqlanlll'. 

Türkiye ve Çin muralıbaslan 
harp va1ıtaama müracaat edilmeme
li hakkında bet dnfet tarafmdaa 
teklif edilen Avrupa miaakma iıti
rake hazır nlduklannı beyan etmit-
1.,.-dir. 

beynelmilel münasebetler hakkın
daki ikinci karar auretini uzun u ... 
zadiye müzakere ettikten ve va
ziyet hakkında tetkikatta bulun· 
duktan sonra takip edilecek di
rektiAeri kabul etmiıtir. 

Sergi derin bir bilgi. ince bir zevkle tanzim olunmuttur. Ens
titünün laymetli talebelerinin herbiri takdire değer eserleri, i
pekitin kumaş ve çamqırlan, Sanayi Bankası fabn'lcalannm ma· 
mulitı zarif tarzda tethir olunmuıtur. 

Salahattin Refik fabrikumın ucuz, fakat modern ev efyaıı 
tüphesiz serginin çok cazip bir köşesini teşkil etmektedir. 

it Bankası büyük bir kumbara ile ıergiyi ıüslemittir, kum· 
baranın yanına talik edilen bir livhada İt Bankuına yatınlan 
tasarruf paralarının yıldan yıla bir çığ gibi büyümekte olduğu 
canlandırılmıttır. 

1924 ıenesi ·dP. 12554 lira tutan tasarruf yekfınu 1932 de 
yedi milyO'll 340 bin liraya yükselmittlr. 

Talebeye mahsus tenzilatlı 
tarife tatbik edilecek 

ANKARA, 14 (Milliyet) - Demiryollannda mekteplerin 
ıömestr tatili münasebetile aym yirmisinden ikinci ki.nunım onu 
na kadar devam edecek 20 günlü!- müddet zarfmda talebeye tınıah 
sus tenzilat yapılacakt'ır. 

Ahmet Cevat B. cevap veriyor 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Protestan olduğu baklandaki 

netriyat münasebetile Ahmet Cevat Bey dedi ki: 
Ben 16 yaşmdaııberi mut1ak ıurette li.yik Ye materyalist bir 

adamım. Maneviyat ile zerre kadar allkam yoktur. Bu aamam· 
mız için geri .-e gülünç bir münakaşaclır. 

Türkiye - Suriye Ticaret 
mukavelesi müzakeratı 

ANKARA, 14 (A.A.) - Türkiye ile Suriye arumda akte
dilecek ticaret' mukavelenamesini müzakere etmek üzere bir he
yet şehrimize gelmiıtir. M. Rogluıru riyaseti altmda bul~ 
Suriye heyeti dün Fransa büyük elçisi Kont de Cbambrön Co
naplan tarafından lkıısat vekiline takdim edilmiş ve müzakera• 
ta saat 17,30 da bqlanılmqtır. Türk heyeti Hriciye Müstepn 
Numan Beyin riyaeeti Naki Ye Hariciye vekaleti ticari itler mü 
dürü Beci'i Beyler mütaYir aıfatiyle heyete dahildirler. 

Gramerin söz öğretme yolları 
ANKARA, 14 (A.A.) - Türle Dili Tetkik Cemiyetiudeoı 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti Umumi Merkez Heyeti bqİİll 

Umumi Ki.tip Ruıen Etref Beyin reiıiliği altında toplanarak ge 
len kiğıtlan o'kumuı ve cemiyetin çalıtma kollanndan gelen di
lekeleri de tetkik ederek karar altına almııbr. Umumi Merkd 
Heyeti toplu olduğu •ırada Maarif Vekili ve cemiyetin fahri r&

iıi Reşit Galip Bey de cemiyet nretkezine gelerek müzakec ni• 
bir kısmında hazır bulunmuttur. Umumi Merkez Heyeti müzake 
resi bittikten sonra cemiyetin Gramer ye Sentaks kolu toplana
rak çalıımalanna devam etınittir. GJ.emer kolu graın:ıerin IÖS 
üretme yollar bahıine gelmİf ve bazı lahikalar üzerin<le müzab. 
reler yapmqtır. Istılah zümrelerinin preoaipleriııi kararlattır· 
mak için yapılmıt olan komiayon yarm Ye bütün tube cumarteai 
günü saat 17 de tq>lanacaklardır. 

ı.Jaşoellll ismet Pş. Hz. Ankara Halkeolnde lktıut 
Haftası mOnasebetlle natulı lrad ederler/len.. 

-· 
Cümhuriyet Moerkez Bankasının 1 not, mütııbaki 20.077.460 lira11 da Bütün gözler tabit meselesi yü Obligaıy-

8/ 12/ 932 tarihli bilançosu bir ev- 14307 'kilo· halis altından mürek- zünden, Amerikaya doğru çevril- Obligaay-
velki haftanınkme nazaran atağı- keptir. Altm mevcuau geçen haf- m.iştir. Oradan gelecek olan fe- Mümeaıil 
daki farkları ıiMlterme'ktedir. tadan beri 102 kilo aı tmıştır. lah veya kıyamet haberi beldeni- etmektedir. 

( İktısadi ve Mali Hafta J 1 ve il 37,75 
.. 

111 37,35' .. 
39,60 .. 

iıtiyorlarci'ı. 
Halbuki memulun hili.fına. A

merika. bu meselede ıon derece bir 
taasıup göaterdi. Adeta alacağına 
phin vereceğine karga kesildi.[,.] 

Şimdi artrk meıele pek mühim 
bir ıafhaya giımİf bulunıyor. Dün 
gelen telegraflara göre f.ngiltere 
ve Frl(l!Şa, Amerikanın aaran üze 
rine, borçlarını vermeğe riza göa
tenniıler ve f.kat bu tediyatm da 
ıon takıit olacağını bildirmitler •.. 

Dün akşam Herriot kalH esinin 
bu taksit meselesinden dolayı ıu
kut ettiği havadisi §&yİ idi; fakat 
buna dair tafıilit alamadık. 

... * 

Tedavüldeki banknotlar banka Altına tahvili ·kabil dövizler yor. Tramyay SO.SO; 8-onti 23,ı;D; 
kanununun 6 cı maddesi mucibin- 233.170 lira bir fazla ile 435.423 Bu vaziyet kar9naıda rehber r~ Telefon 15; İttihat Değirmencilik 
ce ntkubulan 160 bin liralık bir a- liraya baliğ olmuıtur. !ünü ifa eden Düyunu muvahha- 24,25; Şark Değirmencilik 2,10; 
mortiıman neticesinde 163648000 Ci:zclan ve aenedat muhteviya- de kağıtlarımız telJ'amile ihmal e- Reji 4,20; Şirketi Hayriye 14,SO; 
tiraya inmiıtir. Bu paranın 8.688. tında bir değişik\;k yo1dur. tlilmiş bir halcledirler. Zaten çok- Anlaa Çİmllllto 8.30; Tedıo' 
000 lirau, kartılığı yüzde yüz al- Esham ve tahvilat tanberi Pariıten bu husuıa ctair 32,25 liradır. 
bn olmak üzere bidayette banka yeni ı,;r ınalllnıat alındığı yoktur. Kota harid Mıaır Kredi Fonsi1e-
tarafın<lan ihraç olunup bundan f!N İıtanhul Menkul kıymetler ve Bu kağıtlar geçen haftaki 55 ku- !erinin fiati ıunlardır: 
Yelki bili.nçolardan devren gelımek Kambiyo boraaıı itıizliğe art'lk a· rut fiati dün akıama tc:adar muha- 1886 tertibi 153 
t'edir. lıştı. Zaten hiç bir vakit hakiki bir faza ettiler. 1903 " 86 

Pasif laımında vadesiz tevdiat faaliyet gösterememitti. Bı•. latan- Rumeli tahvilleri de 4,75 lirada 1911 " 83,50 '' 
Ye döviz mevduatı hisaplannda bir bul Borsasına J.as bir keyfiyettir. sabittir, Gayri mübadil bonoları 37 Y.• 

LP-. .. 

milyon liradan fazla reddiyat g~ Orada, alelitle zamanlarcia, mun. İstikrazı Dahili tahvilatı 96 ku altm da 922 kuruştur. 
rüyoruz. Filhakika vadesiz tevdiat tazam alıcı ve sat:cı, parasını iyi ruttur; lngiliz lirası anan piyaıal~ 
11.285.315 liradan 10.541.935 li - kağıtlara yatırmak isteyen mü,ıe- it Bankaları, 10.20 lira, mueaıi• da geçen haftadan beri yüzde ıki 
raya; tliWiz mevciuatı da 1.194.960 riler, görünmez. Mutlaka piyasayı hisseleri 120 lira; Osmanlı Bao- nisbetiode bir tezayüt daha ~~ 
liradan 905.365 liraya inmiıtir. alakadar edee siyaai veva ikt11adi kası hisseleri tle nominal 36 lira.- detmiftir. Dün alqam Paristeft ""' 

15 Kanunuevvel taksiti meselesi
nin safahab, hafta zarfında, bütün 
dünyada. mütezait bir alaka ile ta
kip edildi. Daha düne kadar ge.-ek 
İngiltere ve gerek Fransa. tutacak 
lan yolu kat'i surette çizmemiı 
bulunuyorlardı; çünkü pek müdel
lel bir ıurette kaleme alclıklan ikin 
ci cevabi notaları ile taksitlerin te
cili içm Amerikayı ikna edebilecek 
!erini u.nıt etliyorlardı. Tezleri ma 
kulau: borclarını inkar etmiyorlar; 
ancak geçen ıene, bizzat Amerika
nın t.avsiye ettiği moratoryum ne
ticesinde, Lau~anne konferansın
da, Almanyanm borcunu yüzde 97 
derecede indirmeğe mecbur kal
dıklarını aöyliyorlar ve binaenale
yh devletler arıısmtla bordann bu 
suretle haleldar olan irtibat ve va
ziyeti yeniden tetkik olununcaya 
kad~r. kendi taksitlerinin tecilini 

Buna mütenazrr olarak aktif k11 bir hadise vuhıbulrnalıdır kiBcrsa dır. grafla tebliğ olunan fiati 84-~ 
[•]Gerçi bu (yerecek) kendiainin mmda kua ve muhabirler u.ezdin- harekete gelsin. iste lıali hazırda Anadolu grupunda tahanül frank idi ki bizim paramızla ""' 

değil, .Almanyanmdır; fakat ne de ol- deki mevcut. 29.932.904 liradan bunlar m"vcut olmaa'ığı iı;in, inti- yoktur; kurut eder; ballıuki ır- ~ 
aa, bu •aziyeti bizzat Amerika hazır- ~794.784 liraya te~zül etmit- zar vaziyetinde beMiyor. Akıiyor ,?4.ZO L. 683 de kalmı.U. K-
'•·'f'v~-----~~~~~~-1....Jiı:...Bım:ııııL.8.:z.tLI.;3.Z!l..Jir:ııL&.:....Jıaı:ı.k.~~~~~~~---------~-~--~~~~~~__ı~--~~.:.. ... ..ı.. ......... ...; .............. .. ~--
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Tayyare Postalan Aysonunda 88ş ıyacakbr 
Ekonomi Mahkemelerde 
• 
ispanyaya bu sene 

Gürültü ile 
Mücadele Usta hırsız ev sahibini 

mi bastırdı? ihracatımız artmıştır Vekaletten yeni bir 
tamim gelmemit 

Geçen sene ile bu senenin 9 
ayı arasındaki 

Dünkü aktam gazete•i tehirde 
gürültü ile mücadele etmek için 
Dahil~e vekiletince belediyeye 
lıir tamim gönderildiği yazılıyor
du. Muavin Hamit B. bu hususta 
demiştir ki: 

Ağırcezada meraklı bir dava 
Dün Ağırceza mahkemesinde 

fayaru dikkat bir karmanyolacı
lık davasına baılanılmııtır. Dava
nın maznunu mahkemeye mevku
fen sevkedilmiı olan eskici Meh
met, davacısı da Mustafa isminde 
bir adamdır. Mahkemede demiş
tir ki: 

Asıl katil kim? 
Rumelibanı cinayetini ihata e

den earar perdeai tamamen çözül 
miif ve Madam Evantiyayı bizzat 
boğup öldüren hakiki katil ele geç 
miştir. Katil Sokrat imıinde 22 
yaılannda bir Yunanlıdır, iki ay 
kadar evvel lstanbula gelen bu 
adam, diğer arkadaşları Pandeli 
ve Antuvanın yardunile ihtiyar 
madamın evine girmİf ve onu ma 
lı1nı tekilde boiup öldürmüştür. 
Sokratın evinin taharrisinde mak 
tul madamm ev eşyasından mü
him bir kıomı ele geçirilmittir• 
Tahkikata devam edilmektedir. 

fark 1,586, 797 liradır - Vekaletin böyle bir tamimin 
den haberdar değilim. Esasen za
bıtayı be!.,diye talimatname•inde 
fehirde gürültü yapanlar bakkm
da ahkam vardır. Ve bu t:ıliınat 
name tatbik edilmetkedir.'' 

ihracat Ofiıinin memleketimizle 
1 ıpanya araımdaki ticari münasebet 
lere dair hazırladığı iıtatiıtiği de bu 
gün nefrediyoruz. Bu iıtatiıtiğe na
'4rlln, lıpanyaya 1932 ıeneıi ilk 9 
ayı zarfında 3.253.480 liraltk muh
telif eşya ihraç ec!ilmiftİE. Geçen se
ne ayni müddet zarfında yapılan ih
racatmıızın kıymeti 1.666.683 lira
dır. Bu vaziyete nazaran bu ıeneki 
ihracabmız geçen seneye niıbetle 
1.586.797 lira fazladır. 

1932 ıeneai ilk 9 ayi zarfında 
ıncmleketimizden l ıpanyaya ihraç 
edilen baılıca maddelerin miktar ve 
kıymetleri aşağıda gösterilmiıtir: 
Madde Miktar Kıymet 
Tiftik 134.694 71 .944 
Pamuk 11.286 3.627 
Fındık 4.914 2.000 
Yumurta 9.155.929 2.963.988 
Afyon 25 196 
Yün 1.693 196 
Arpa 5.970 359 

Bu istatistikten anlaşıldığı veçbi
le, lıpanyaya ihraç ettiğimiz mad
delerimizin bafmda Y umurla gel
mektedir. Bilba .. a iki aenedenberi 
ispanya yumurtalarımız için çok i
yi bir müşteri haline gelmiştir. Son 
aylarda hpanya hükumetinin Türk 
nıallanna karfı döviz vermemeai yu
murta ihracatmuza teıir edecek ma
hiyette idi, Fllkat iki memleket ara
sında ynpılan ve tatbikine başla.,.
lan itilif lıpanya pazarını yuınurta
lamruza yeniden açmııtır. Bu nıem
lrkete olan yumurta ihracatımızm 
daha fazla artmasına intizar oluna
bilir. 

1932 aeneıi ilk 9 ayİ zarfında 
memleketimizin umumi ihracatı 63. 
590.838 lira olduğuna göre lıpanya 
umumi ihracat vaziyetinıizde 7 din
ci mevkii tutmaktadır. 

Beynelmilel Oda 
serbest 

mübadele istiyor 
ihracat Ofisine gelen malfunata 

cöre, beynebnilel ticaret Odası mec
lioi 30 teşrinisanide Pariste aktetti
ii son içtimaın da mühim temennile
ri ihtiva eden çok pyaru dikkat bir 
lıeyyannanıe ihzar ve nefretmiıtir. 
Mecl.iı istihsal fazlalıit ve fiat dü;ı
künlüğü neticesi olarak ziraat ve sa
nayide buıule gelen vaziyete iıaret 
ottikten aonra Devletlerin iktisadi 
ve ticari bayata müclahelo etmeleri· 
ho fİıfdetle muıınz bulunmakta ve 
&erbest mübadeleye mümkün oldu
iu kadar çabuk avdet edilmesini te
menni ctmetkedir. Kontenjan ıiyaae 
tinin ve gümrük tetbirlerinin bir in 
•wel ve bilckaydi ıart terkedilmesi
hİ ayrıca talep etı>ıef':<:edir. Mediı 
klering _, da~ j!jnde yapılan mu-

BORSA 

<it Bankasından alınan cetveldir) 

14 Kanunuevvel 1932 
Aktam Fiatlan 

İEtikrazlcr TahTilAt 
lıı tıtlll 96.-
~ırt d.yollırı 4,80 t:ırttrlk 
O, Movıbhlde 15,- Tramvay 
GUmruklrr e,7~ Tücd 
'•ydl oııbl r,- Rıhtım J8,4D 
Rıcdıı r ,ı 1 AnaJula l H,811 
,. aıtrılye r .ıs • m lb,8•l 

lın•ır Bcledly• .Mümessil 89,U 
ıUkıaı.ı ~·4 

ESHAM 
·I Rı. Namı ır,:s P.omootl t3.50 

,. ltımı1Jo ıu,ıf> 1 er.tos 
• , ıı UUSIJ Ut,- (lmCJltO J.>. 
ltoıdolo tUi> C•you dey. 

tJ •, ıo ~aı k: dcy. 
Ştr t>ıvrl)'t 14, •o Ba!ya 
l &nı\.·ıy K,.r.o t ~•rk 111. eaa 
l rrumtı.lırırt.1 IJ, 'lckloı 

3UC 
1,40 

24.!5 
1,15 
t,10 
t,8J 

15,ts 

ÇEK FIATLARI 
lıırıs ıt/i P11? 15,P0.5 
loodro 6.~~.~ \'l)"ını •.~s.s1 
!'inyork '4f,I~ .\Jıdrit 1.71.91 
Atıı•no 9,2ı...~i fltrli• 1,97,87.~ 
eıliksel ı.• ,10 \'ar~ova •.ı1 .ıs 
ltt1na 8.f,t<:' Prşte 3,41',ff! 
(Jı (:Yft t,44,(J8 Bu kreş 7~,83. 

~ flı 1)4,i • fleJgraı 36,fıl?, 
lınıı ıerd&m 1,16,81 ~Jo~lOYA 11),70,7> 

NUKUT (Sabf) 
l\urq Kııruş 

!Of Franıız 1;\,- ı ~ilin, Ar. )17,-
• 1 ıtrUo (.~P:.~ 1 ptzcta 17.-
1 dolar 213,- 1 n .. rt IO,IO 
1~ llm ~ııt,-

t z.rJotJ 24,-

l r. Btl"l~a 117,- ı ptnı::a 3!,-

to draıu,,ı 24,-
20 l•y 2'.-

ıo ı. lsı·••rr eıs,- 1 dlııat l~-

'o lty1 !7,-
ı Çernoveç 
ı Altın 9.20 

10 lloı\ıı ···- ı M<ddiye !'i,-
1() lor Çek ııı. 1 Banor.ot 2.:19,-

kavelelerin do ticari hayatta mü;ıkü
li\t ihtaı ettiğini söylemektedir. Fiat 
seviyesine gelince, Mecliı iıihsal ve 
tevzi maıraflannın azal tılmaaı ıure· 
tile otYa pet'akede fiatlarmm indi
rilıneıi lazım geldiği kanaatini iz
har etmektedir. Para meselesi hak
kında ıfa mediı beynelmilel sabit 
bir para mikya11run teabitini iktisa
di muvazene ve beynelmilel ticaretin 
inkitafı için zaruri görmektedir. 

Ingiltereye lokum 
gönderelim 

Numarasız 
Otomobiller 
Numarasız otomobil, kamyon İf 

letenlerden şimdiye kadar alınan 
3 lira para cezası 25 liraya çıka· 
nlmıttır. 

Mezar taşlarını 
kıranlar 

Belediye tubelere bir tamim 
göndererek mezar tatlarını kıran 
lar hakkında takibat yapılmaımı 
bildirmiştir. 

Çimento fabrika-

- Ben Şişlide Mandıra civannda 
dere içinden geçİ}ordum. Bu maz 
nun Mehmet önüme çıktı, "Dur'' 
dedi. Üzerime geldi, paralanmı 
almak istedi, fakat muvaffak ola 
madı. 

Maznun da ıunlan söylemiştir: 
- Ben seyyar kundura tamirci 

siyim. Domuz mandıraauıda Nuri 
var, beni kunduralannr tamir et
tirmek için çağırdı, gittim. Akşa 
ma kadar tamirle uğraştım. Ak
p.m üzeri gideceğim zaman: 

Vapurdan nasıl eşya 
kaçırıyorlarmış? Londra ticaret mümeuilliğinden 

Ofise verilen maliımata nazaran, ln
giltere iklimi ve bavaaınm da sevki
le en fazla ıeker ve 'ekerll madde
ler iıtibl8.k eden memleketlerin en 
baımda gelmektedir. En büyük ead 
deleri üzerinde bile 11k 11k pastacr1 

tatlıcı, fekerci dükkanlanna rasla
nır. Bu piyasada Türk lokumları 
Türkiıb Deligbt namile ötedenberi 
maruftur. Fakat Ruı inkiliıbmdan 
sonra lngiltere aclalanna yerleıen 
beyaz Ruslar ve bilhaua içlerinde 
müseviler, gerek ayni nim altında 
piyasaya çıkarılan lokum imalatına 
gerek yokarıda sayılan diğer mamu
liıta ayn bir inkiıaf verm< kte baflı
ca i\mil olmuılardır. Teveaaü itiba
rile bunlann içinde halen en mühim 
mi lokumdur. Heman her tatlıcı ve 
tekerci dükkanında en fazla aatılan 
maddelet'den biri halindedir. Fakat 
Türkisch Delight namı verilen bu 
lokumların umumiyetle bizim nıamu 
labmızla münasebeti yoktur. Hal
kın yediği büyük kısım lokumlar bu 
cinıtendir. Yükıekçe 11nıflar ise it
baliıt lokumu anyor, bunlarm da i
çinde en çok güllü ve bademli olan
larını tercih ediyor. Buradaki imala
tın üzerindeki yazılar lngilizçe oldu
ğu için itlıalit mallan üzerindeki 
yazının baıka lisanda olması hakika 
ten ithalat malı olup olmadığım tef
rik için ilk dikkat edilen noktadır, 
ayn bir pul ıekJinde veya dairevi 
etiketle inkilizce elarak mubteviyab 
gösterilmek liznngeliyor. ithalat ya
pan memleketler Fransa, Belçika, 
Polonya, Yunaniıtan, Eıtonya, Mı
ıır Süriye ve en az miktarda Türki
yedir. 

- Otur yemek ye, dediler. Ben 
de kaldım. Nuri, Nitan, Kevork 
ve Ali ile beraber oturduk. Ye
mek yiyorduk. Bir aralık bir ayak 
sesi işittik. iki üç gün evvel man• 

Sının dumanları dırada bir hır11zlık olmUf. Gene 
Bakırköy çimento fabrikaımm 1 hırs~zlık için biritini~. ~ldiğine 

zehirli gaz neırettiği hakkında zabip olduk. Ben •egırttım, sor-

Gümrük muhafaza idaresince 
mühim bir kaçakçı tebeke•i mey• 
dana çıkarıldığını ve Recep ve Ha 
san iominde 2 kitinin derdeıt edil 
diğini yazmı~trk. Bunlara ait ev
rak doku•uncu ihtisas mahkeme 
sine tevdi edilmittir. Ele geçen ka 
çak maddeler, ıimdilik 90 defter 
sigara kağıdından ibarettir. Yal
ruz bundan maada, Parlak liıkabi 
le anılan Haaan'ın Azapkapr civa 
nnt!aki berber dükkiınında lastik 
bir çanta içinde bir mektup ele 
geçmiftir. Bu mektupta 500 - ge
liyor, 300 - gönderiliyor, gibi fif· 
reler vardır. Bundan batka. bu 
lastik çantalardan denize atılacak 
kaçak mallann ıslanmak tehlike
sine maruz buluru=dığı da yazılı 
dır. Liıstik torba, bir nevi taman• 
dra gibidir. Denize atılınca biraz 
suya batmakta ve denizin ııatbın
da küçük bir ip parçası kalmakta
dır. Bu da, orada çantanın mevcu 
diyetine nazan dikkAti celbebne
mek içindir. Şebekenin Suriye ve 
Mısrrla İf yaptıklan ve muhtelif 
vapurlardan •İmdiye kadar bu te
kilde atılan içi kaçak efya dolu 
çantalar sayesinde faaliyetlerini 
gizliyebildikleri anla,ılmaktadır. 

meydana çıkan mesele mahkeme- dum: , . . 
ye intikal ebnittir. Dün mahallin- - Kımaın? nereden gelıyor• 
de keşif yapılmıştır. Kefif raporu ıunB? d b' 
mahkemeye verilecek, davaya de du a .. am. ~ze cev

1
da!' vereceği 

vam edilecektir. yer e, uzenmızo ge ı: 
- Ulan ne aorup duruyorau• 

nuz. Size ne, timdi ben ıize göste 
ririm, dedi, citti. Biz de sofra ba
tına döndük. Fakat bir müddet 
sonra jandarmalar geldi, bizi ya· 
k9ladı ve götürdü. Nihayet buzu• 
ru alinize kadar geldim. 

Ofü Londrayıı lukum ibrııcatmu
zm inki§Bfı için lazmıgelen tetbirle
ri almfş ve alakadarlara tebliğatta 
bulunmuıtur. 

Yelkenli sahipleri
nin müracaatleri 

Son kontenjan kararr.ameaine mer 
but liıtesi ile her nevi motörlerin 
ithali iktisat Vekaletinin müaaade
ıine tabidir. Bazı yelkenli ıahipleri 
bu hususta Ticaret Odasına müra
caatla bu yüzden yelkenlilerinin kı
zakta ve motörlerinin de giimrükte 
kaldığını bildirerek bu motörlerin 
ithali için Odanın tavassutunu iste
mişlerdir. 

İzmir manifaturacı-

Mezbahaya götü
rülecek hayvanlar 

Mezbahaya ıovkedilen hayvan
larm gündüz sokaklardan sevke
dilnıemesi için belediye vapurla ge
len hayvanlann mezbahaya ka
dar olan yollarmı tayin ebniftİr. 
Kesimlik hayvanlar gece yarısın· 
dan sonra ancak bu yollar vaaıta 
ıile mezbabaya sevkedilecekler
dir. 

Piyasadan çekilen 
otomobiller 

Bir kmm taksi otomobilleri pi· 
yaııadan çekildikten sonra plaka
lan aeyriiaefere iade etmemekte
dirler. Bunun için de otomobille
rin belediye resimleri otomobil aa 
bipleri heaabına tahakkukta de
vam edilmektedir. 

Bundan sonra pliıklan iade et• 
miyen otomobil sahiplerinden ara 
balan faaliyette imiı cibi resim 
'1lın!\caktır. 

fUnlardır: 
Dondurulmut koyun eti 15.000 

kPntal, öküz ve eliler hayvan etleri 
35.000 kental, Tam parça ve toz ha 
!inde yumurta 2.500 kental, yumul" 
ta rkı 6.000 kental, yumnrta unH 
6.000 kental, Sovan ilk 3 ay için 
l 7 000 ve ikinci 3 ay için 68.800 
kcntaldır. Alakadalar Ofiıten izahat 
alabilirler. 

Romanyada da 
kontenjan 

Romanya hükiımeti nihayet itha
latı kontenjana tabi tutınağa karar 
vermİ§ ·:e kontenjan liıtesini neşret 
mittir. 
Romanyanın konenjan liateıi Ofiı 

te mevcuttur. 

ları ne istiyor? I Izmirde buğdayı 
IZMIR, 12 .. - lzmir manifatura analize için 

taci.rler~ bir_ i~ti~ .. Y~pt.:lar ve. ko'!- IZMIR. 14 (Milliyet) - Ticaret 
tc~Jan ışlerı!" goru~tul~.r. Ta~ırlen; Odası, Ticaret boraasında buğday a
mız, kontenıanın gumruklcr ıclareaı I nalizl<'rinin yapılması için hona res
vasıtasile tc;_vziini m~vafık bu_l~ş mini binde bir buçuktan ikiye çı
lardır. Malumdur ki, kontenıan ışı, kardı. 
vaktile bir komisyon tarafından gö- S ,_ y 
rülüyordu. Fakat bu vazife, bilaha- Un 1 unan 
ro gü~k idare~.ine:_veri!di. . . aübreleri pahalı 

Tacırler ; gumruk ıdare!enmn r. 
kontenjan tevziatını liiyikile idare e- Yunanlılar ötedenberi memleke-
dcmiyecekleri kanaatindedirler. Ay- tim;zo kimyevi gübre ithnli ic;in te
ni listeler muhteviyatının küçük is- ıel>büsatta bulunnıJktadırlar.Ticaret 
kelclcre kadar teşmiline muarızdır- odasının takibi üzerine bu aübreler
lar ve listeler muhteviyatının bü· tlen gönderilen nüır.uneler Odaca 
yük merkezlere verilmesini ve eııki- tablil ettirilmiıtir. Bu tahlile ait ra
den olduğu gibi, gene bu merkezler porlar ali.kadar ziraat erbabına ve
vasıtaoile mülbakata sevkini iste- rilerek fikirleri aorulacakbr. Diğer 
m<ktedirler. taraftan bu gübrelerin fiatleri tet-

Bu talep ve mütalaalar bir rapor k:k edilmiı ve emsaline nazaran pa
halinde iktiaat vekaletine bildirilmit hali olduğu anlatılmıfhr. 

tir. Yunanistan mııır 
Yunanistanda s~bze istiyor 

ve meyveye prım Yunan hükUıneti nihayet yeniden 
Yunan hülnimeti yaf sebze ,,., resimsiz m11ır ithaline karar vermiş

meyve ibra" edenlere prim vermeğe tir. N etredilen kararnameye naza
karar vermiştir. Prim on vagondan ran, ithal edilecek mmr miktan 80 
fazla ihracat yapanlara verilecektir. bin ton olacak ve mübayaatta Yu-

nan Ziraat Banlcuı tanuut edecek 
Fransanın yılbaşın- tir. 

d 
Bu mısırlar ıırf balkın cıdaaı ola

a yumurta ihtiyacı rak, ekmek yapılmak için 1nı11anı
Fransa hükumeti ihracat ticareti

mizi alakadar eden iki mühim karar 
name neşretmiştir. 

Bunlardan birincisi ile Fransa 1932 
senesi aon üç ayı ıçın yılbaşındaki 
yumurta aarliyabna karyılık olmak 
Üzere, kontenjana yeniden 2500 ken 
tal yumurta ilave ~tmiıtir. Diğer ka 
ramame 1933 ilk i , a !ık kon 

Iacaktır. 

Brezilyada kahve 
bolluğu 

Mahkeme heyeti her iki tarafı 
dinledikten sonra, şahitleri celbet 
miıtir. Şahitlerden domuz çobanı 
Nuri maznunun IÖylediklerini tek 
rar ebnİf ve: 

- Hırsızlıktan ıüphelend.ik, 
Mehmet onun Üzerine gitti, bu a
damla konuttu, demiıtir. 

Reis te ıu suali aormuftur: 
- Mustafa istimdat etti, beni 

neye soyuyorsun? diye b'ğmlı 
mı? L 

- Görmedim efendim. 
- Liıkrrdı ırörülmez, ititfffr •.• 
- ltitmedim efendim, 
Domuz çobanı Nuriden .onra 

domuzcu Nitan', domuzcu ıc.,vork 
dinlenmit, Ali isminde bir tahidin 
de ifadeai okunmuştur. Neticede 
tahitlerin maznunun ııöyledikleri
nin ayni olduğu anlatılmıt. iddia 
makamı maznunun beraetini iate
mittir. Heyeti hakime keyfiyeti 
müzakereden sonra maznunun 
cürmü ıabit olmadıit için beraeti 
ne ve mevkuf olduğu için derhal 
tahliye.ine karar vemıİftİr. 

Esrar çekerken 
Poliı ikinci ıube memurlan Ça

talcada Nesim isminde bir sabıka
lıyı arkadaılarilo birlikte esrar 
içerken yakalamışlardır. Bundan 
maada kahvelerde esrar salan iki 
kişi daha derdest edilmittir. Vefa 
da lbrahim Tophanede Ahmet, 
Raaim ve Muıtafa, Bakırcılarda 
Halit .ı.. gene ayni auretle eırar iç 
mek ve esrar ııabnak cürümlerin
den dolayı yakayı ele ....,rmişler
dir. 

Komünist 
Maznunlar 
Şoför Eminle Sıdıka Hanundan 

ve diğer beı arkadatlanndan mü
rekkep komünist maznunları grup 
punun dün ağırcozada hafi olarak 
muhakemelerine devam edilmif. 
tir. 

Mahkum olan 
trikotajcılar 

Teşviki aaııa)'İ kanununundaki 
muafiyetten bilistifade ırümriik 
reaınini vermeden ithal ettikleri 
iptidai maddeleri piyasada sat• 
mak ve bilerek satınalmakla maz• 
nun trikotaj fabrikaları sahiple· 
rinden ikiıi 8 inci ihtisas mahke
mesince hapse mabkiim edilmit ve 
3 Ü beraet karan almıılardır. 
lbtisu mahkemesi müddeiumımU 
lijiince beraet kararlan temyiz ~ 
dilmit ve temyiz ceza heyeti umu 
miyeai de bu kararlan nakzeyle
miştir. Muhakemelerine yeniden 
ba,lanacaktır. 

Bugün 4 Üncü gün 
Halkevinde yapılacok tatlı mü_ 
sabakası hayli meraklı olacak 

Taııarnıf baftasın1ı;ı. bugün dör 1 çılmııtır. Serginin eserleri mektep 
düncü günüdür. Bugun alaka ile • talebesi :arafmdan ihzar edilmit 
beklenen tatlı müsabakası yapıla- j ıir. Dün aerginin kütadı Maarif 
caktır. Halkevinde bugun tatlı mü müdürü Haydar Bey, müfettitler 
aabakaama ~tirak edeceklerin ve sair bir çok zevat huzurile ya
ya;>tıklan tatlılar toplanacaktır. pılnuştır. Maarif müdürü Haydar 
Teşekkül edeuk jüri heyeti bu Bey bir nutuk söyleyerek yerli 
tatlılan tetkik edecek ve hepsin- mallarının ehemmiyetinden hah. 
den birer parça yiyecektir. Bu in- aetmiıtir. Sergi pazartesi gününe 
tibabın bayii entere•an olacağı an kadar açık duracaktır. Bugün bü. 
Ia,ılmaktadır. Müoabakaya getiri- tün mekt•plerde müsamereler ve 
lecek tatlılarda ceviz" Üzüm, fın. rilecek ve ta•arnıf hakkında piyes 
dık gibi yerli mahıulatır~ imaldo !er temsil .,dilecektir. Yarın hava 
kullanılmıa olm,..ı şarttır. Jüri ge mÜ•ait olursa ilk mektepler kendi 
tirilen tatlıları iki k,.ma ayıracak nuntakalarmda geçit resmi ve te
tır. Birinci kısım tatlıcılığı, pasta zabürat yapacaklardır. 
cılığı maişet vnaılaoı ittihaz eden- Bakırk(J Ü M t f 
!erin imal ettikleri tatlılara. ikin- Y nun Bsarru 
ci kısmı hanımların imal ed...,eği haf tası programı 
tatlılara mah•us olacaktır. E.naf 1 - 16-12-1932 cuma günü ..,. 
tan en iyi tatlıyı yapanlıora bir at 10 da Halk Frrkası salonunda 
madalva, bannnla~dan birinciye Galip Bahtiyar Beyefendi ve mu
kıym"tli yerli kumaş "eril .. c.-ktir. allim Mediha Hanımefendi tara· 
Bu ak~am radyoda Mııhlis Etem fından konferanslar. 
Bev tarafından taAnrruf °hakkın- 2 - K<'nferansı müteakip frrka 
da bir konferan• verilecektir. Dün binaamdaki yerli mallar sergisinin 
sabah tehrimiz Üzerind.. bir tayy" açılması. 
re uçarak halka ta•arnıf ve yerli 3 - Sergi bütün hafta zarfm.!' 
malları almAlan idn tavsiveleri, da ziyaretçilere açık bulundurula
muhtelif vecizeleri ihtiva eden ka caktır. 
ğıtlar atmıttır. 4 - lktıaat haflaat içinde gece 

Mekteplerde ve ıründüz ainema.larda. p~jek~i· 
yon)!' tasarruf v~ızelen ıro.ıenle 

lftuJrlft• 

50 tarihçi 
Bir arada! 

Bugünkü içtimada 
mesai netice

leri tetkik edilecek 
Türk tarihi tetkik cemiyeti tara 

fmdan tertip edilınekte olan Türk 
tarihinin medeniyet kısmını ya
zan heyet bugü:ı Edebiyat fakül· 
tcıinde İçtima ederek şimdiye ka
dar bu hususta oarfedilen mesai
yi gözden geçireceklerdir. Bugün
kü içtimaa 50 tarihçi iştirak ede
cektir. 

Fen fakültesi tale
besinin çayı 

Fen fakültesi talebe cemiyeti 
bu alqam Maluimde bocalan te
refino bir tedansan verecektir. 

Ecnebi mektep
Jerindeki ·i:alebe 
Maarif müdürlüğü ecnebi mek

teplerine bir tamim göndererek ta 
lebenin milliyetlerine ait ibaai bir 
liste İltemittir. 

Talebe birliği 
kongresi 

Milli Türk talebe birliği kongre 
si yann birlik binaaında yapıla
cakbr. 

Madencilerin 
Teşebbüsleri 

Hükumet bazı di
leklerini kabul etti 

VllAyette 

Gene 
Toplanamadı 

----
ihtikar komiıyonu 
azasına ne oldu? 
Vilayetteki ihtikiin tetkik kc 

misyonunun dün mutlaka top· 
lanması mukarrerdi. Ancak ko
iniıyon dün de toplanamamış -
tır. 

Şimdi komisyon azasını bir 
araya n.- ~uretle toplamak çart" 
leri araştırılmaktadır. 
Komiıyood'a kanunen ve müs 

tacelen çıkması liizmıgelen iş
ler bulunmaktadır. 

Kızıl ;,z"!.1rf· 
Son aylarda tehrimizde müa

tevli bir surette cıevrun cJa: 
kızıl hastalığı yapılmakta olan 
tedbirler neticesinde azalmıştır. 

Hastalık bir müdıi'et evvel 
günde altmış müsap veriyordu. 
Son günlerde miisap adedi yir -
miye kadar düşmüştür. 

----··-
Tayyare 
Postalan 

Sefer!ere ay ba
şında başlanıyor 

Ankara ile latanbul arasında 
yolcu ve posta nakline tahsis e
dilecek iki Amerikan tayyaresi 
nin Y eşilköyde kurulması bit -
mit gibidir. Tayyarelerin tefer 
rüat kabilinden ohm bazı parça 

Madenciler Birliği namına !arı ela yerlerin 1'onulcfokta·n 
Ankara'da bazı teıebbüsatta sonra bir haftaya kadar uçu~ 
bulunan ka~ıbi umumi Sad'- tecrübeleri yapılacaktır. Mun
rett'n Enver B. dün avdet et_ tazam seferlere~" av batından 

. · itibaren başlanaca'dır. mışt ... ·. 
Mevadı infilakiye."lin rüsum- Tayyare seferleri ve hava ti-

dan hariç olarak maliyet fiatile careti hakkında hiikUmetçe iki 
madencilere verilmesi lehinde - layiha hazırlacmıştır. Bu layi 
ki te~efıbüs, fktısat Vekili Ce- halar HevPtİ Veldlede müza
lal B le Maliye ve inhisarlar 1'ere edilmekted:r. Yakında 
Vekilleri B ]erle arasında vaki Meclise ıevkeclilecektir. B nun 
olan temaslar neticesi'l!de mu- la beraber, bu kanunlar Meclis 
vafık !?Örülmüş ve kevfiyet Ve- ten çıkmazdan. e~el, yapılan 
killer Heyetine arzedilmiştir. j ~ukavele mucıbıncc 1sta11bul 

• • • ıle Ankara arasında tayyare se-
Yem maden kanunu layıhasr !erlerine başlanacaktır. lstan-

nm uzun te.tkikata mu~taç ol- bul • Ankara hava hattımn bir 
~~sr -~~Ae~>ıle, maclenlenn bu- şirket tanıfrrdan işletilmPSi mu 
gunkü ıhtıyacı~a uygun v~ ça- karrer ise de, hat. ~imdilik, bir 
lışmalan~ı. t~ın .ed.ec~~ rusu- kaç ay icin tecrübe mahiY.cl-in
mun tenzılını havı hır ıki mad- de olmak üzere hükiimet 8 a
delik bi~ layiha tt!difi lktısat fmdan işletilecektir. 
Vekaletınce kararlaş~ırrlmı~tır. Bu maksatla Ankara' da bıızr 

Bu;nlarda~ b~ş~a, şımendıfe!' teşkilat yapılmaktadır. Hüku
n~klıye tanfeıı.~ın m~d:niere metce yapılacıtk bir kaç aylık 
aıt kıımı çok yuksek gorulerek tecriibedm !Onra hat şirkete 
bu tarifenm yarıya tenzili lktr intikal edecektir ' 
1at ve Nafia Vekletl-eri arasın- Şirket An!<a~ j],. lsta~bul'-
da kararlaştırılmıştır. dan maach Divnnbe"!tir jl,. di-

Bu suretle madenlerimiz İ- ğer Şark ViliiV1'-tlerine V" Ada
çm yen> bir faaliyet 1ahaaı açıl na'ya hava seferleri tertip ede
maktaclır. cektir. Tavvareler alt• yolcu a· 

Madencilerimiz, hükumete labilecek ·;yüklüktedir. 1stan
ve lktısat Vekili Celi.! B. e ıınü bul - Ankarıt arasın<h beher 
feşekkür bulunmalctadırlar. yolcudan 40 lira ücret almacak 

mir dairesinde yapacakları teza-
1 hürat frrkada k<>nferAıu zamanı

na tesadüf ettirilecektir. 

Hektcpleıde mOsamere 
lktııftt ve Taaarruf haftası mü

naseb<"tile 16-12-932 pe,.embe gü 
nü sa~t 15 te lstanbul Kı:ı Lisesi 
konfer1tns salonunda müaamere 
verilecektir. 

BeşitıfB!J 88 lnc-1 mektep 
talebe.•l yeril yem Is yiyecek 

Tasarruf haftası içinde Beşik
taş 38 inci mektepte mıidür ve mu 
allimlerin teşvikile ve talebeden 
Ekrem ve Serm.,t Efendilerin te
ıebbüsile bütün talebe ara11nda 
yerli malrnı koruma namile bir te 
şekkül vücude getirilın.iıtir. Bu 
dern,.ie aza olan talebe gündelik 
)erini yerli malı yemişe aarfebneyi 
taahhüt ebnitlerdir. Tetekküle Ön 
ayak olan talebenin faaliyeti mek 
tepte çok kuvvetli ve aamimi bir 
heyecan uyandırmıştır. Bütün ta· 
lehe üzüm, incir, fındık gibi yo
mi,ler yemeğe ve yabancı memle 
kete ait yemit )'iyen arkadaılarmı 
ayıplamağa batlamıtlardır. 

Samsunda tasarruf haftası 

tır. Y olcnlar ;çin sigcrta mec
buriyeti konulup kım b:rrvaca
it ve •'"'orta üc~ 1nin "icrete 
ilave edilio edilmemesi lıakkın
da henüz bir karar Vf'rilmemis
tir. • 

Me tu"lardan posta ücretin· 
d'~n "'Rada aynca 15 kuruş alı· 
nacaktır. 

Ben taş yer!i 
mallar sergisi 

16 kanunuevvel 932 cuma ı:ü
nü sabahı 81\at 11 de Beşiktaı C. 
Halk fırkaoı kaza merkezi bina
unda merkez ocağı tarnfından 
Beşiktaşla yetişen yerli mamülata 
ait bir aergi açılacaktır. Tasarruf 
haftasının devamı müddetince her 
ke•e açık buludunılacak olan bu 
sergi için çıılışıhnakla olduğu ha
ber almmııtır. 

Ziraat Bankasının 
yeni binası 

latıınbul Ziraat Bankaıı, yııkında 
KRrak5:vde satmalı!ığı binaya nakle

SAMSUN 13 - Tasarnıf haf· dilecrktir. Y~ni binadaki tadilat bi
taaı münasebetile dün kahve ve . tirilınek ü?Tedir. Yeni binada tele
kıraatbanelerde kahve, çay yeri- 1 fon tesisatı ela yııpılnıı,tır. Banka 
ne ıhlamur ve ayran satıldı. Ak- Müdürü Ahsen B. b:r kaç gün ev
f&lll da vali ve Halk fırka11 reisi ve! Ankarııya gitmiştir, avdetinde 
Halkevinde birer nutuk söyledi- bankanın nakline haflanacaktır. 
Jer. Bundr:n aonra bir müaamere 
tertip edildi. Bu akıam da bir mü 
aamere vardır. Diğer hatipler de 
tasarnıf münasebetile söz söyleye 

Rus sefiri gitti 
cekler, doktor Niyazi B. üzüm, Ruı sefiri M. Suriç aene ba~ı yor
. cir ve fınd ın sıhhi fa dalarını tnlıırını geçirmek i(ia Moal<ova,. 
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6 .. 7 50 14 -
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Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku
. u~tur. Gazete ve matbaay-. ait 
i jler i?n müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ili.n.lann me· 
•'uliyetini kabul etmez. 

13C";JN' ... Ü HAVA 
Y eşilköy askeri raaat merke

zinden verilen maJUmata göre 

bugün hava açık ve .akin ola
rak devam edecektir. 

14-12-932 tarihinde hava taz
yiki 776 milimetre en çok sı

caklık 10 en az 3 santigrat 
kaydedilmittir. 

l:LE 

Doktor 
•• 
Ucretleri 

Bugünlerde doktorlarımızın 
- Allah eksile etmesin! - eh; 
dünyalıkları meselesi mevzuu 
bahsoluyor. Yani bizlerden, biz 
hastalardan alacakları para gö 
rüşülüyor. Geçenlerct'e hekimle 
rim iz bu it için bir içtima yap 
mışlar. - Hikmeti hüda - arala 
rında çıt çıkmadan saatlerce gö 
rüşmiişler ve nihayet bugün a
lın:>.n ücretlerin hatta az oldu
ğuna karar vermişler. Daha fe
nası üç lira alması lazım gelen 
bir hekimin ücreti azaltıp bir 
lira almasmt rla menetınişler •.. 
V,. '' ütün bu hareketlerile gös
termişleı· ki bir kere huta ol
maya görelim. Ondan sonra i
şin içinde insaf filin kalmaz ... 
Biz bir nevi armut ağaçı olu
ruz. 

Doktorlarımızın bu vadide 
biraz aşın gittiklerini esefle gö 
rüyorum. Yakıl\ fen bedava hiz 
met etmez ve kimse ·bedava ça 
l~mak için ömür ve göznuru 
dökmez, aır.ml\ bizmikilerin pa 
ra bahsinde gösterdikleri taas
sup VP aldıkları vaziyet bizi 
h!lst<\ olmaktan ise ölmeyi ter
cih edecek dereceye getiriyor. 
Ne idi c, gecenlerde bir lif gö 
rüsr.ı;;,(erdi: Bir c!cktor bir has 
tavı rl'nP alrlı mı, artık başka 
hel,;m <>n• bakamayacak .. Ne
den?. Tedavi karışmasın diye 
n!i? Hayır, biribirlerin<~t".n has
ta 3(''1rtmamak yani biribirleri
nin karına kesat getirmemek i
çin. Demek: Bir hekime düştü 

"IUilliyel,, in romanı: 7 

1 nüz ... Sizi tedavi edl'!!medi ... Bir beni profesör bir göz hekimine ı 
l başkasına gidemeyeceksiniz... tavsiye ile gönclerdi... Bu zat 

O hekim sizi iyi edinceye veya benim gözlerime baktı. Bir 
öldürünceye kadar paranızı ala damla verdi. Bir hafta sonra 
cak ... Bu mevzuu münakaşa et- ı tekrar gitmemi istedi. Bir daha 
mek bile ağlanacak şeydir. Al- gittim... "Damlaya devam e
lah insaf versin!.. Gelelim: din!" dedi ve bir hafta sonra 
Doktorların ücretlerine .. Bizim tekrar görmek istedi. Gene git 
hekimler de kendilerini Avrupa tlnı ... Bu sefer başka bir damla 

I daki emsallerine kıyas ederek verdi ve gene gelmıemi söyleodi. 
kartiye doktoru (şuna mıahalle Her defasın.da da o zaman iki 
hekimi deseler ya!), mütehas- lira veriyordum. Bir cfaha git
sıs, profesör falan filin diye medim... Birkaç zaman sonra 
bir taksim yapmışlar ve bu tak beni o göz hekimine tavsiye e
sime göre şimc3i aldıkları para-- den arkadaşıına rastgeldim. 

1 yı az bulmuşlar... Sordu 
Efendi! Ne söylüyorsun? E- - Nasıl doktora gittin mi? 

1 

nne nabzını vereceğiniz doğru _ Birkaç defa gittim amma 
"dürüst bir hekim evinize on, on artık kestim ... 
~ liradan atağı gelmiyor ... l· _Neden?. 
çınde otuz, kırk. elli lin alanla 
rı da var .. Gelip ta ne yapıyor? - E, sizin profesör benim gö 
Avrupada olduğu gibi bir ma- zümü çekmece gözü yaptı. Aç 

1 
halle doktoruna tedavi şel<lmi kapa iki lira... Onun için vaz

ı tarif edip gidiyor mu? .. Hayır! geçtim ... 
1 Akşam sabah orada... Tabii, Ondan üç sene sonra tekrar 
hastasmın hayatını tevdi ettiği bir göz doktoruna gitmek la 
bu adama hastanın ailesi elin- zım geldi. Genç bir zat olan bu 
de avucundakini veriyor ..• Veri doktor profesör değildi. Gittim, 
yor. Nasıl veriyori. Bunu alan- muayene etti. Üç lira aldı. Bir 
tar düsünür mü? ilaç verdi ve bana: 

Eğe"r ortada bir fen haysiye- - Bir daha gelmeme hacet 
/ ti, bir meslek haysiyeti ve bir yoktur. dedi ... 

vicdan var•a böyle yüksek he- Bunun ikisi de hekimdir .. i-

Kapkaç 
Yapmışlar 

Fakat üçü de yakayı 
ele verdiler 

Jor:z Noray 

Galatada Madam Boyno is-
minde bir kadın geç,.nlerde 
Galatanın tenha 
bir sokağından 
geç vakit ge
çerken a"1i bir 
pusuya düşürü
lerek elindeki 
çantası kapkaç 
usulile aşınlmış 
tı. 

ı Mübadelede 

Etablilere 
Tevziat _..._._ 
Ayın yirmisine ka· 

dar bitirilecek 
Muhtelit mübadele komisyo- 'ı 

nu reisler komitesi dün toplan
mış ve lstanbul' da Rtı'mı etabli
lerin iade edilerniyen mallarına / 
mukabil tevzi edilmekte olan 1 

150 bin İngiliz lirasının dağıtıl ı 
maaı meselesi ile meşgul olmuş 
tur. Tevziyat 20 kinunuevvel
de bitecektir. Bu işle meşgul o
lan teknik büronun tarihten iti 
baren liğvi tekarrür etmiştir 
istihkak sahiplerinden şimdiye 1 

kadar çeklerini almamış olanla 
ra, hemen n:ıüracaat etmeleri 
gazetelerle ilin edilecektir. 

Tebliğ 

iST ANBUL, 14 A.A. - Al
trncı tali mübadele komisyonu 
Türk heyetinden tebliğ edilmiş 
tir: 

I Etablilik talebinde bulunup 
ta altıncı ~ali mübadele komis
yonunda i1leri olan kimselerin 
Beyoğlunda Misk sokağındaki l kimler, gittilcleri ailelere bir kisi de para alıyor ... Lakin biri 

( kartiye doktoru) tayin edip o- si hekim gibi, öteki tahsildar 
na bir direktif vermeli ve ken- gibi ... 

Çantada bin 
liraya yakın kıy 
mette mücevhe.. ALBER 

- dairenin Birinci katma acilen 
müracaatları mercudur. 

dileri sabah aktam gidip etek Ben, bugün Türkiye hudutla 
dolusu para almaktan çekinme n dahilinde çalışan ilim, fen 
lidir. ve san'at adamlannın, emekle-

Bundan dört beş sene evvel rite aldıkları para arasında en 
gözümde "sinek" de-dikleri u- göze batan nisbetaizliği bazı 
fak bir siyah leke peyda olmuş hekimlerin ücretlerinde görü -
tu. Arkadaşlarımdan bir hekim yorum. Var mı itiraz eden?! 

Bir ıiir nümunesi 
Vilayet gazetelerinden birinden size ıu şiir parçasını kopye 

ediyorum .. Şiirin ismi "Oda" dır. 

dır. 

Dışarıda güneş öpüyor geceleri, 
Dört kt;ıe bir oda.. 
Perdeli pencereler •. Perdeli pencereler ... 

Duvarda bir takvim, 
Yerde masa .. 

Kara bir leke .•• 
Bir adam odada ••• 

Heybeti var bu adıı:mda: 
lçerdeki 

Karanlık, korkunç gecelerin.~ 
Bu adamda esran var : 

Bir mezar 
Kadar, 

Derin. 
YERLERiN ••• 

Güneı öpüyor geceleri .• 
Hiç ayılmadan anam .. Hiç ayılmadan. 

Dört köşe bir oda 
Perdeli pencereleri .. Perdeli pencereleri .... 

Meşhur "dam üstünde saksağan" vezninde ve üalubunda
FELEK 

40 muhafaza me· 
muru çıkarıldı 

lzmir iktısat 
Müfettiıliği 

IZMIR, 14. (Milliyet).- Ticaret 
müdürü Saffet B. ubdeoinde müdür
lük baki kalmak üzre l zmir iktisat 
müfettifliğine tayin edildi, 

rat v,. bir miktar para bulun
makta idi. Madam Boyno, vak' 
a akabinde zabıtaya müracaat 
etmitse de gecenin zifiri karan 
lığında elinden çanta11ını ka
pan mütecavizlerden hiçbirini 
teşhis edememiştir. 

Zabıta, buna rağmen arat
tırmalanna devam etmiş, şüp
heli eşhasın izleri. üzerinde yü
rüyerek nihayet Madamın para 
ve mücevherlerini gaapedenleri 
yakalam•ağa muvaffak olmuş

tur. Bunlar üç kişilik bir soy
guncu şebekesidir. içlerinden 
biri Jorj isminde bir Rum, diğe 
ri Nora ismincle bir Ermeni. ü
çüncüsü de Alber Gayzer ismin 
de bir Yahudidir. 

Bunlardan Gayzerin işi hazır 
ladığı, Jorjun gözçülük ettiği 
Ermeni Noranın da parayı alıp 
kaçtığı anlaşılmıştır. 

Calınan mücevherat ve para 
yalnız lki'inci noksan olmak ü
zere ki.milen ,.ıe geçmiştir. 

Cürii?ılerini itiraf eoden maz
nunlar evraklarile birlikte Ad
liyeye tevdi edilmişlerdir. 

.Bugünkü içtima 
Türk tarihi Ana batlannın mede

niyet kıımmda vazife olan zevatın 

bugün ıaat 15 te Darülfünunda E
debiyat fakültesinde toplanmaları 
fakülte reisliğinden bildirilmektedir. 

Nureddin Kamil B. 
Brükıel'de tahsilini ilmıaI eden ve 

profesör agreje olarak memleketi
mize dönen Dr Nureddin Ki.mil B. 
Tıp fakültesinde Dr Nq' et Ömer 
Beyin muavinliğine tayin edilmi, 
ve ite başlamıştır. 

E T U A L 
SİNEMASINDA 
Pek büyük muvaffakiyetler 

kazanan 

MÖSYÖ, MADAM 
ve BlBl 

film harice gideceğinden son üç 
günden istifade ediniz. 

Y annl<İ cuma günü sabah 11 de 
tenzilatlı matine her yer 

20 kuru,. 

İstanbul Belediye11! 

Şehir Tiyatrosu 
Darülbedayi Temsilleri 

Bu akşam saat 

21,30 da 

(UÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekrem 

Reıit Bey. 

Besteleyen Cemal R~tit Bey. 
Umuma 

3 perde 27 tablo. 
Operetin son haftaaıdir. 

1336 

----•Bu akşam: GLORYA 'da ____ _ 

BUYUK GALA OLARAK 
Bütün filmlerin en muazzamı ve en harikulideai 

- - ... -""r" 

Bu akşam: M A J 1 K SİNEMASl 
RlCHARD TAUBER'i 

Büyük gala olarak 

BlR AŞK NAGMESl 
filminde takdim edecektir. 

llaveten: RADYO - NEWS 
Yerlerinizi evelden temin ediniz. Telefon: 40690 

• 

Bu akşam 

ART1ST1K'te 

ALBERT PREJEAN'm 
ANNABELLA 

ile beraber teganni edeceği 

GAİP 
ÇOCUK 
!"ranıızca sözlü ve ıarkılı 

filminin ilk iraesi ıerefine 

BÜYÜK GALA 
Heı akşam perde aralannda POLıANSKY ORKESTRASININ 

ıahnede konseri 

Yerlerin evelden temin edilmesi rica olunur. 

Kuyruklu Yıldız Geçiyor 
Harikulade muzik Harikulade film 
Harikulade san'at Karikuli.de kadın 

MAVİ TUNA 
Dünyanın en büyük san'atk&r kadını ve en büyük 

orkestrası. Ayni film içindedir. 

ontes rolünde Budapeşte Çıgan 
Mümessili: tJ rE MÜ z i k: il 

lGlTTE HELM RODE-SANDOR 

Bugün ALEMDAR 
Sinemasında başladı. 

Matineler: 2,30-5 gece 9,30 .. Cuma 1,3,5,7 gece 9,30 

ELHAMRA ve MELEK 
Sinemalan müdiriyeti; 

Muhterem lıtanbul halkına ve bütün sinema müdavimlerine ıeıli 
filmlerin baılıulığl tarihtenberi yapılan bütün filmlerin 

EN GÜZELi - EN MUAZZAMI - VE HEYECANLISI olan ve 

GRETA GARBO - RAMON NOVARRO 
tarafından misilıiz bir ıurette ibda edilen 

MATA-HARİ 
san'at ve güzellik abidesini 

19 Birinci Kanun Pazartesi akşamı 
Büyük sinema mÜ&amereıi olarak takdim edeceğini müjdelemelde 

iftihar eder. 

FlA TLARDA ZAM YOKTUR. 
DiKKAT: Bu muazzam şaheser, önümüzdeki Cumarteai günü saat 

11 de ELHAMRA sinema11nda MATBUAT erkanına, 
tumünteıibinine, ıehrimiz ıinema ve film müeueeeleri 
müdirlerine huıuıi bir seanı olarak takdim edilecektir. 
Metro-Goldwyn-Mayer filmidir. 

latanbul gümrük muhafaza 
memurlan geçenlerde umumi 
bir muayeneye tabi tutulmuş
lardı. Muayene neticesinde a
t'ıl, hastalıklı olduktan ve mu
hafaza hizmetinde işe yara.mi
yacaldarı anlaşılan 40 kadar 
muhafaza memurunun alakala
rı kesilmiş ve kendilerine müd
deti hizmetleri nisbetinde birer 
mikdar tazminat verilmiştir. 

Malatyanın su derdi BEN-HUR ~--••111!'1•••9!~-~ 1 ZA Yl - 314 liva numaralı Beyoi-
A V 

Malatya (Milliyet) - Buranın 
halledilmemit bir su derdi vardı. 
HükUınet bu dertle ali.kadar ol- 1 mut ve Nafia vekaleti tetkikat 

1 

yapmak üzere sular idaresi mÜ· 
hendislerinden Necip Beyi buraya 
göndennittir. ı 

Ba" rollerde: 
RArVlON NOV ARRO ve MA Y MC AVOY 

lnanılmıyaeak derecede zengin bir mizansen 
Yeni seslendirilmit kopyesi - Metro-Goldwyn-Mayer mamulô.tı 

llaveten: FOX JURNAL 

BEKARLIGA lu şubesince alınan ınaat cüzdanımı 
, ! ve reımi senetlerimi ve mühürümii 

VEDA bir beyaz torba içinde Kasımpap. 

pazar yerinde düşürdüm bulanlara 
F r a n z L e h a r • m 1 helalından iki lira vereceğim. Kasun 

--~ Meşhur Opereti 4llllİi pap Tabane meydanı 30 numarada 
1 Hacı Fatma Hanım. 

teferrüatına, en basit hilciyelerine 
kadar bilir ve tanırım. 

SEN ve BEN 
ye bahçenin bir köşesine bir te
nis kordu hazırlattı.. Kürek çek
mekten roşlandığım için bana 
bir sandal aldı. 

Evet, bunları hep Nejat yaptı ... 

ait şeyler konutuyorlardı. Böyle 
iken. içinde kırgın bir bıkmışlıkla 
onların konuşmasile alakacl1ar ola
madı ve yemeğini yer yemez evi
ne, odasına çekildi. 

rası Nikonun bahçesi.. Ne nefis 
yasemin ve amberleri vardı. Hele 
top top açan güllerini kop;,.rmak 
için duvard'an atlayıp bacağımı 
yardığımı bugünmüş gibi hatırlı
yorum. Şimdi bile söylerken dizi
min yarası sızlıyor sanki ... 

Birkaç gün soııra görecekain, 
bu hikayeleri nasıl teker teker ha
tırlıyacağım. 

cak bir şeye rastlamamıştı. Oku
duğu kitaplarda, anladığı halde 
!derinliğini ölçemediği başka bir 
şey daha vardı: 

- Gözlerin sırrı! ... 
Yabancı erkeklerin kendisine 

takılan gözlerinde bu sırrı keş
fetmek hevesine düşmemişti. Bu, 
gayrişuuri olarak anladığına gö
re. aramakla ketfedilebilen bir 
ur olmıyacaktı. Yalnız hayatında 
bir defa, kendi gözlerine dalan 
yeşil bir çift gözün içinde de
rin bir sır olabileceğini görür gi
bi olmuştu; fakat o gözleri ve 
kendisine onlıorı gösteren acip, 
yalnız peri masallarında yaşa
nan ve her düşündükçe ona kor
kulu fakat tatl• bir rüya hissini 
veren vak"ayı hatırlamak iste
miyordu. Hayatında heyecanlı 
ve tatlı oldugu kadar karanlrk ve 
deh~etli imlan yegane vak'a hu ol
muştu. 

!'Jejat kendisile alakadar o
lrp hayatını de>ldursa. belki için
deki bu boşluk dolacaktı. Fa
kat o, nişanlısındaki bu hissi bu 

Muazzez Tahsin 
boşluğu görmekten ve anlamak
tan o kadar uzaktı ki, tecrübe
siz ve acemi Leyli bile, bir gün 
olup Nejadın nasıl onun benli
ğini ve bayatını dolduracağını 
kendi kendine sorduğu zaman, 
anlayamadığı bir duygu kalbini 
sıkarak onu titretiyordu. 

Her ha1de evlenmek, bundan 
başka bir şey olmalıydı... Bunu 
anlamadan ve bilmeden hissedi
yordu. 

Şimdiye kadar, böyle dütündü
ğü zamanlarda: 

- Acaba beni seviyor mu? di
ye kendi kendine, bir çok defa
lar, ~ormuştu. 

Cevabı da sade idl: 
- Ev,.t seviyor; fakat bu sev

gisi, teyzemin sevgisine pek ben
ziyor. Meseli, ben hastalansam, 
sıhhatimle alakadar oluyor, ye
mek yemf'sem canı sıkılıyor, sev
diğim yemekleri, yemişleri a
lıp önüme koyuyor, istediğim 
müzik parçalarmı lstanbuldan a
lıp getiriyor; 

Dahası var., Ben seviyonım di-

Fakat bir defa olsun benim çal
dığım piyanoyu dinlemek heve
sine düşmediği gibi ne benle te
nis oynadı, ne de sandalda bir
likte gezdik .. 

Biraz haksızlık ediyorum belki 
fakat, ne yapayım? Nejadin bana 
karşı olan fedakarlığında ben bir 
az vazife kokusu duyuyorum .. Bü
yük bir ağabeyin, kardlışine karşı 
olan vazifesi ... 

Beni bir nişanlı gibi seviyor 
mu? İpe bir kördüğüm gib; kafa
mın içinde düğümlenen sual ... 

Acaba beni bir nişanlı. bir sev
gili gibi sevse nasıl olurdu? Ne ya 
pardı? Gözleri ne söylerdi?. 

Leyla, bütün bu muammaları 
halledemediği için sinirleniyor ve 
itte bunun için günlerini hep çalış 
makla geçirerek kendi kendine 
kalmaktan korkuyordu. 

"' "' * 
Eve tam vaktinde ydişti .. tey-

zesi ve Nejat sofraya oturmuşlar
dı ... Kahahatli bir küçük .;ocuk gi
bi kızararak peçetesini ulc1ı ve ~es
sizce yemeğini yeodi 

Teyzesile Nejat bugünün ır.ü-
him va1<'asına, Bedi Muammere 

.y. .y. * 
Vapur yanllftığı vakit iskele a

deta tenha idi. 
Neja~. gözlerile etrafı aradı .... 
- Leyli, belki vapura gelirim, 

demişti; fakat b;z bir vapur evvel 
geldik... Bunu tahmin edememit 
olacak. 

Becli Muammer, senelerdenberi 
görmediği ve her defa memleketi 
hatırladıkça gözlerinin içinde par
lıyan uzak çamlıklara bakıyordu. 
Nejadın sözünü, bir riiyada gibi i
şitti ve or.u cevapsız bırakmamak 
ıçın: 

- Hava pek sıcak.. bu saatte 
çıkmadığı iyi oldu... dedi. Ve yü
rüdüler; 

Bindikleri arabayı, arabacıyı, 
yolda giderken bütün tur yolu ü
zerindeki evleri ve bahçeleri, dün 
bırakmış, onlardan yeni aynlmıt 
gibi hepsini içine sindirmeğe ça
lışıyor ve ilk gençliğinin canlı ha 
tıralarını bu yollarda arayıp bulu
yorlardı 

- İşte Ahmet Beyin köşkü .... 
Sıı.rı saclı, mavi gözlü bir bebek o
lan 'uzile kaç clefa çamlıklarda 
buluşmuş v~ l,cnuşmuştuk. ... Bu-

İşte Dadılar çamlığı!... Leyli
nın arabasını sürerek, kaç defa 
Emsal dadımla buraya geldim ve 
onlar bir kötede oynaşırken ben 
kitabımı okudum, krokiler çizdim. 
Heybelinin buradan görünüşüne 
bayılırdım. O manzara hiç değiş
memiş, hatta kabilse daha ıı-üzel 
bile olmuş .... 

A, Ne.iat .. Salahattin Beyin 
köşkü yanmıt .. Ne yazık! .. Nefis 
bir korusu vardı. Şimdi Salahad
din Beyler nerdeler? 

- Hepsi dünyanın bir ucuna 
dağılmıtlar, Bey öldükten sonra 
oğullarını gören olmadı, 

- İnce, fidan kibi bir kızı var
dı ... O ne oldu?. 

- Vallahi senelerdenberi orta 
dan kayboldular .. Farkında deği
lim .. senin grbi merak eodip te sor
madım. 

- Vah filezof Nejat vah ... El
bette ki merak eder sorarıın. Es
kiden bu kocaman ada benim !ma
likanem gibi bir şeydi. Onu kanş 
karış bilirim. Yalnız adayı mı?. 
Her evinde yaşıyanlan.. r"!n ufak 

Yalnız, harpten sonra birçok 
yeni zenginler gelip burada yerleı 
miş diye itittim ... Onlan bittabi 
tanımam; fakat sen bunun için ba 
na yardım eodersm değil mi? 

- Ben mi? İşte yaya kaldın tim 
di ... Bu gibi tafsilib sen Leyli
dan sorar öğrenirsin. Benim bun
larla biç alakam yok. 

- Oh!. . . Memleket havası in 
sanın ciğerlerine şifa getiriyor. 
Kim ne derse desin, buraları cen
ııettir vesselam. Hele senelerle u
zakta kaldıktan sonra bu güzel 
yerleri yeniden görmenin nekadar 
tatlı bir heyecanı var bilsen! 

inanır mısın? Eve yaklaştıkça, 
içimde, bir sevgiliye giden işıkııı 
halecanı uyanıyor. Kalbim çarpı
yor. .. çarpıyor. 

işte küçük bakkal.. işte eve ya 
km kameriye. Solda arabalık.. işte 
kuyusundan su çekmekle eğlendi
ğimiz hali köşk ve. . işte ev .. ara
bacı dur! .• 

içindeki sabırsız heyecana rağ 
men, Bedi Muammer, evveli Ne 
jadi-n girmesini bekledi ... kendisİ-

(Devamı var) 



İrtişa meselesi 
Mecliste 

( Baıı 1 inci sahilefde ) 
Lütfi Beye ihale edilmeainde Ha• 
ıan Bey feaat karıttırmamıttır .. 

ithal müaaadeıini varidat mÜ• 
dürlüiünün müzekkeresi üzerine 
müciplenı.İ§, ve teferrüatla metııul 
olmaama mecburiyeti ve imkan 
olmadığmdan taJui yobuzluğu va· 
rit görülmemiıtir. 

2 - Fitek mukavelesine zeyl 
olarak ikinci bir mukavele yapıl• 
nıaaında varidat umum müdürlü
ğünün müzekkereıi üzerine vekil
ler heyetinden karar alınarak pa· 
zarlık eıaıı üzerine münakasa ya
pılma&1 muamelelerinde yolauz· 
lukla ıui İstimale ittirakini göıte
rir bir hale tesadüf edilmemİftİr. 

3 - 716,SS9 adet fi,eğin mah· 
recine iadeıi llzımgelirken celbi 
takarrür eden çeıitlerden bulun· 
madığı için mahrecine iade edile
cek fişeklerin ithaline varidat U• 

mum müdürlüğünün gÖaterdiği lü
zum üzerine müzekkereye "muci ... 
hince" itaretini koyan Hasan Be· 
ve isnadı kabil bir auç görülme
miştir. 

4 - Avans işinde Lutfi Beyin 
bayilere verilen mallann idareye 
mal edilmit olduğu, buna muka· 
b il kendiaine para verilmesi hak· 
kındaki istidaaı ıeldikten sonra 
a skeri fabrikalar umum müdürlü
ğünden sorulan bu mesele hakkın 
da teslim edilecek mikdann idare 
mize mal edilmesi ahiren kabul e
dilmiftir.,, ,eklindeki fıkra üzeri· 
ne varidat müdürlüğünün eskisi 
gibi avanı verilmesi hakkındaki 
1üzum müzekkeresine "mucibin .. 
ce0 itaretini koyan Trabzon meb' 
usu Hasan Beyin mes'ul ve sali.hi 
yettar daire müdürünün göaterdi
ği vaziyeti kabul ettiği anlaıılmıt. 
bu muamelede mea'uliyeti mucip 
bir hali görülmemİ§tİr. 

S - 7SOO liralık otomobil işin· 
de, maznunlardan ikiainin ortak .. 
!arına göaterdikleri bazı mevhum 
masraflar meyanına böyle bir oto 
mobili de dahil ettikleri anla,ıl
mıı, acentelerde yapılan tahkikat 
neticesinde Hasan Beyin bizzat 
aldığı Fiat ve Kryaaler markalı i
ki otomobilden baıka hediye ola
rak otomobil aldığma teaadüf e
dilememiıtir. Muhtelit encümen 
yapılan tahkikat neticesinde Ha
san Beyin bu itlerle irtibat ve itti 
rakini gösterir bir hale tesadüf e
dilmediğinden hakkında tahkikat 
açılmasına mahal olmadığına, ev
rakın iadeaine karar vermiştir .. 
Karar ittifakla verilmi,tir. 

İran petrolleri 
• 

Ve lngiltere 
( Baıı 1 inci aahilelde ) 

zarfında müsbet bir cevap veril
mediği takdirde ihtilafı La Haye 
mahkemesine havale edeceğini 
bildirmektedir. İngiliz Avam Ka 
marıumda bu mesele hararetli mü 
llakaıalara zemin olmuı ve ekalli
yet fırkası Iranın İngiltere tarafın 
dan tehdit edildiğini ileri aürerek 
hükı'.imete hücumlarda bulunmuı· 
!ardır. icap ettiği takdirde hüku
metin kuvvet iatimal edip etmeye
ceği muhalif meb'uslar tarafın· 
dan sorulmuı. Dahiliye müsteıarı 
Mr. Eden, bu suale ne müsbet ne 
de menfi bir cevap vermemİftİr. 
lran hükumeti bu imtiyazlan 
ilga etmekle İngiltere petrol siya0 

1etinin can damanna dolrunmuf 
oluyor. Bu ihtilaf hakkında dün 
•ktam geç vakit gelen haberler 
•unlardır. 

lranın cevabı 
LONDRA, 14 (A.A.) - Anglo

Persien petrol tirketinin ilgaıı me 
&eleaine ait lngiliz notaaına lranm 
cevabı bu sabah Londraya vasıl 
olm11ştur. Tahran hükı'.imeti ceva
bında La Haye adalet divanını 
aradaki ihtilafı halle salahiyettar 
addetmediğini ve ihtiyari madde
nin meseleye tatbik edilemiyeceği 
ni bildirmektedir. 

Hariciye nıiisteşarının 

beyanatı 

LONDRA, 14 (A.A.) - Harici 
Ye müste~arı M. Eden lngiliz • f. 
•an ihtilafı hakkında Avam kama 
!'asında sorulan bir suale ıu ceva
bı vermittir: Hükumet, lr;n hükıl 
tnetinin verdiği cevaba muttali o-
lunca meıeleyi Milletler Cemiyeti 
ll\İgakmın 15 inci maddesi muci
bince Milletler Cemiyeti meclisİ· 
tte havale etmeğe karar vermİftİr. 
8undan dolayı bu hususta Millet
ler Cemiyeti kitibi umumisine bir 
t.,lgraf ıönderilmittir. 

LONDRA, 14 (A.A.) - M. 
tden İngiltere • lran ihtilafı 
hakkında Avam Ka!mıarasrnda 
başladrğr beyanatına tu suretle 
devam etmittir: "İngiltere hü
ltuıneti bu ihtilafr La Haye ada 
let divanına he.vale etmke husu 
•undaki ilk tasavvurundan vaz 
ieçmemittir. Çünkü İran hükU 
ltıeti Milletler Cemiyetine mü
tacaat ederek beynelmilel La 
~aye adalet divanı nezdinde a
eybinde ikame edilen davanın 
durdurulmasınr istemek hakkr-
1\a malik bulunmaktadır." 

Bir kadın yandı 
lZMIR 14. (Milliyet) . . . . 

MiLLiYET PERŞEMBE lSKANUNUEVVEL 

Şeker ithali 
1932 

• 
Iranla imza 
Edilen 
Muahedeler 
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Iktısat vekilinin nutku 
(Başı birinci sa?"lede) ı kete ~rük resmi tediye o~~na~ak 

tamim edilmİf olan talimatname- çıkanldıgının o memleket gumrük-
nin dördüncü maddesinde yazılı terinden ve mahallindeki Türk Sefir 
heyetlere tıohriren müracaatlan veya en büyük hariciye memurun
llzımdır. Bu milracaatlarda ,eke- dan tevıiki ve satılmıt olduğuna 
rin cinsi ve miktan, bedeli, mentei dair veaaikin ibrazi mecburidir. Bu J 

ve hanıi gümrükte olduiu veya vesaik alakadarlar tarafından Anka
hangi vasıta ile gelmekte bulun· rada Takas komiıyonuna ibrıız edi-

1 

Fırkada 
Verilen 
Kararlar 

(Başı birinci sahifede) ı bakır fiatleri mühim tenez:...iller 
mi bana ifade etmek aaadetini kaydettiği tU aıkıntılı dewede da
vermiıtir. Milli Tasarruf Cemiyeti hi madenin ki.rlı bir surette işle
bize, bayram haftası münasebeti· tilmesi imkanı vardcr. M.'.'denin 

/ ( Baıı 1 inci sahilefde ) le para biriktirmenin, yerli malla senelik nuvmanı muhitine sekiz 
Akay Mirza Mohamat Ali Han Fru- ra karıı rağbetin vazife olduğunu milyon lira bırakacaktır. l~lenme 
gi'yi tayin etmitlerdir. hatırlatıyor. Bu mühim hareketin •i için fenni, mali tedbirler alın. 

duiu tasrih etmelidir. !erek komisyonca verilecek müsaade ' 
3 - ikinci maddede yazıb üzerine ithal edilmek istenilen ma-

müddet zarfında müracaat etmeyen im gümrüklerce kontenjan harici it
lerin bili.hare vukubulacak müra- hallerine müsaade olunur. Komiıyo- 1 
caatleri hiç bir ıuretle nazan iti.. nun müsaadesi tarihinden itibaren 
bare alınmıyacaktır. altı ay zarfında malların ithal edil-

4 - ikinci maddede yazılı he- mit bulunması mecburidir. 
yetler birinci kanunun 31 inci gü- 10.- Alakadar tarafından iktisat 
nü akıamına kadar kendilerine vekaletince makbul ve müteber mah 
vaki olan müracaatlan tarih ve bir teminat gösterildiği takdirde 1 

numara aıraıile bir cetvele derce- türk malı ihraç edildikten sonra bu 
derek ikinci kanunun üçüncü gÜ· malın mahalline vardığı ve gümrüğü 1 
nü aktamına kadar lktıs~t Vek~- Tediye edildiği ve satıldığı hak-
leti namına postaya tevdı etmıı kınclaki vesaikin ve VÜ&ul tehadetna ı 
bulunacaklardır. Bu heyetlerin a- meainin vüruduna intizaren ithal.it 
li.kadarlara müracaatlerini tesbit yapılmaaına müsaade olunabilir. Bu 1 

için birer numara vermeleri mec- takdirde keyfiyet lktitat Vekilleti 
buridir. . . tarafından gümrük ve lnhiım-lar Ve 

5 - Şekerm menıeı olan mem- kaJetinc bildirilecektir. 
lekete göre lktııat Vekaletince tes 11.- Bu esaslar dahilinde iktisat 
bit olunacak muadil kıymette Vekaletiyle mukavele o.ktedenlerine 
Türk mahsulatını Birinci ki.nunun esarnisi Vekaletçe ti'kas komiıyonu
lS inci gününden itibaren o mem na ve gümrük ve inhisarlar vekale- 1 
lekete ihracı ve satılması mecbu- tine bildirilecek ve gen k komisyon
ridir. Çekoslovakya için bu ?'ah: ca ve gerek gümrüklerce bu esamiye 
su! münhasıran fındık, Belçıka t· ait ihracat ve ithalat hesapları tutu
çin arpa ile 930 ıeneıi veya daha lacaktır. 
evvelki seneler mahsulü tütün, 12.- iktisat vekaleiyle mukavele ı 
Macaristan için üzüm, incir ve alrtedildikten sonra tcahhüdün ifası 
fmdık, Romanya için zeytin ve mecburi olacak ve bu huauıı.ta mak-
zeytinyağı, Hollanda için üzüm, bul ve müteber mali teminat gÖste
incir ve 930 senesi veya daha ev- rilecektir 
velki seneler mahsulü tütün ola- Ç · k l k 
rak tesbit edilmiştir. Rus tekerle- e OS ova ya 
ri evvelce tekarrür etmit olan e- ile itilaf 
sas dahilinde gireceklerdir. I / 

6 - ihraç edilen maim gittiği ANKARA, 14. A. A. - ktiaat · 
mahalde gümrük rüsumunun te· Vekaletinden tebliğ edilmiıtir: 
diye edildiğinin ve satılmıt oldu- Çekoslovakya bükümetince türk 1 
ğunun ispat olunması ve ayni za fmdık ve incirlerine vazedilmiş olan 
manda 0 mahalde bulunan Türk ithalat kambiyo tahdidabnın ahiren / 
sefir veya en büyük hariciye me- refedilmi~ olduiu ve bundan böyle , 
murunun taadiklerini havi vuaul bu mallarımJZJn Çekoslovakyaya ser 1 

şehadetnamesi ibraz edilmeai ~u.. beıt bir ıurette ithal olunabileceği 
kabilinde ~kerler memlekete ıt- tebliğ olunur. 
haline ıümrükçe müsaade oıuna- Lehistanta uzlaşma 
cak ve keyfiyet lktısat Vekaleti
ne bildirilecektir. 

Bu auretle ithal edilecek ,eker 
terin bedellerinin 8 numaralı ka
rarname mucibince ihracat döviz
lerinden tediyesi veya mahsubu şar
tır. 

7 - Şeker, kahve ve çayın 
memlekete ithali için lktısat Ve
kaletiyle alakadarlar araaında ya 
pılmıf olan hususi mukaveleler 
hükı'.imleri mahfuzdur. 

Türk mahsulatına 
mukabil· 

ANKARA, 14 A.A. - lkbaat 
Vekaletinden tebliğ olunmuttur: 

1 - Türk mahsulatı ve mamu· 
latmdan hükı'.imetçe takas efyası 
araıma ithal edilenler hali, tiftik, 
Gülyağı, palamut ve hulasası, ke· 
reıte ve travers, 930 ıeneai veya 
ondan evvelki sene ler mahsulun
den tütün, kömür müstesna olmak 
üzere madenler ile incir, fındık, 
canlı hayvan, afyon, zeytin, zey
tinyağı ve kuşyemiyle Antep fıstı 
ğını Türkiye eıya&ına henüz pa
zar olmıyan memleketlere ihraç 
ve satarak mukabilinde o memle 
kederden muadil kıymette efyıı 
getirmek istiyenlere, talepleri aıa 
ğıda yazılı tartlara uygun bulun· 
mak ıartiyle lktısat Vekaletince 
müaaade verilmesi tekarrür etmİ§ 
tir. 

2.- Bu huaustaki talepler tahri
ren lktiaat Vekaletine yapılmalıdır. 

3.- Talep olunacak ihracat mik
tarının 200 bin liradan az olmaması 
tarttır. 

4.- Türk mahsulô.t ve malatına 
henüz pazar olmıyan memleketler 
Japonya, Brezilya, Hindiıtan, Ce
nubi Amerika. Portekiz, gibi mem
leketlerdir. 

5.- ihraç olunacak malların dö
vizlerinin tahsil edildikçe 8 numara
lı döviz kararnamesi mÜC'İbince Mer 
kez Bankasına bir bloke hesaba ya
tınlmaaı ve ancak ithal edilen C§Ya 
dövizlerinin tediyesine tahsisi ınec
buridir. 

Binaenaleyh ihracat dövizleri mem 
lekete girmedikçe ithalat dövizleri 
verilemez. Ancak salın alacağı Türk 
malı için mubayyadan evvel döviz 
getirmek istiyenler iktisat vekaleti
ni haberdar etmek ve bu dövizleri 
milli bir bankaya yatırarak oradan 
türk malları bedellerini ödediğini 
banka kuyuduyle iabat etmek §arti
yle bu kayittan istiına edebilirler. 

6.- Taliplerin birinci madde mu
cibince yapacakları ihracat nıu , 
kabilinde kontenjan harici olarak 
menılekete aokmak iatedikleri eıya
nın cin& ve miktarlarını da iktisat 
Vekil etine bildirmeleri icabeder. Bu 
eıya aiakadarla lktiıat Yeki.Jeti ara
aında görüşülerek teıpit ve mükabe
leye dercolunur. 

7.- Mukavele tarihinden itibaren 
ihraç edilip aatıldığı veaailde iıpat 
edilen eşyanın kiymeti 13344 numa
ralı kararnamenio üçüncü maddeai
nin tatbikina dair tamim edilmiı o
lan talimatnamenin dördüncü mad
de.inde yazılı heyetler marifetiyle 
tespit olunur. Bu ihracatın latanbul 
lzmir, Menin, Samsun, Antalya, 
Trabzon, Çanakkale. Fethiye ve Kül 
lük ıümrüklerinden yapılmaaı meı· 
ruttur. 

8. - ithal edilecek C§yanın kıy
meti muamele vergisine matrah olan 
kıymetten yallnız gümrük reami ten
zil olunarak bulunan kıymettir. 

9.- ihracatın ithalattan evvel ya. 
pılması meşruttur. 
Malın kimlerden 

1 

ANKARA, 14.A.A. - iktisat Ve 
kaletinden tebliğ olunmuttur: 

1 S Tetriniaani 932 den itibaren üç 
ay müddetle muteber olmak üzre 
memleketimizle Lehistan araaında 
aktedilen takas mukavelesinin tatbi
ki tekarrür eylemittir. Bu mukave
leye nazaran memleketimizden Le
histana 128 bin Zeloti kıymetinde 
halı 352 bin Zeloti iç fındık, 73 hin ı 
Zcloti iç ceviz, 21 bin Zeloti fııtık, 
31 hin Zeloti incir, 84 bin Zeloti ku
ru üzüm, 21 bin Zeloti taze meyva I 
ihracına mükahil: 

Lehiatandan 20 bin Zeloti yün ip- \ 
lik 20 bin Zeloti ambali.j kağıdı, 30 1 
bi.." Zeloti hurdavat eşyaaı 150 bin [ 
Zeloti yünle krişik pamııklu mensu- • 
cat 70 bin Zeloti parke ve kontr- j 
plak, 23S bin Zeloti pirinç, 60 bin 1 

· Zeloti yünle kın-ıtık pamuklu menau 
sus menJucat, 2S bin Zeloti kıyme
tinde şişe ve lamba şişesi ithal edi
lecektir. 

Her iki memleket mente tehadet
nameleriyle tevsik edilecek olan bu 
e, ya sorbeıtçe her iki memlekete it
hal edilecek ve bu mütekabil ithalat j 
eıyası dövizleri de kezalık serbestçe 
ita oluaacaktır. Keyfiyet ehemmiyet
le türk ihracat tacirlerine tebliğ o
lunur. ---- ..... -~. 

Yeni ölçüler 
( Baıı 1 inci sahife/de ) 

sı kaim olacağından, bunun tatbi 
katta mucip olabileceği acemilik
leri izale için de, hazırlanan tab
lolann çok yardımı olacaktır. Ka 
nunda litre (bir kilogram taktir 
edilmiş suyun azami keaafette ve 
normal otmosfer tazyikı altındaki 
hacmi) diye tarif edilmiıtir. Su
dan hafif veya ağır mayiata göre 
bu hacmin değitmesi tabidir. Bu 
farkları da belediyenin hazırladı 
iiı tablolarda bulacağız. 

Telaş ve tereddüt 
Maamafih, büyük, küçük piya

salarda bazı eanaf yeni ölçülerin 
nasıl tatbik edileceğinde mütered 
dit bulunmaktadırlar. Dün büyük 
tüccarlar bu mesele hakkında izahat 
almak Ü-zere ticaret odaıına mü
racata etmitler, fakat oda bu hu
susta hiç bir malı'.imatı olmadığı
nı bildirmittir. Ticaret odası lktı 
sat vekaletine vaziyeti tekrar sor 
mağa karar vennİ§tİr. Yeni ölçü 
kanununun tatbika batlanmasma 
15 gÜn kaldığı halde esnafın elin 
de henüz yeni ölçüler mevcut de
ğildir. IS gün içinde de hiç bir 
fabrika bütün ölçüleri yapmağı 
üstüne alamamaktadır. Bir çok 
küçük eanaf belediyeye müracaat 
ederek ölçüleri nereden ve naul 
tedarik edeceklerini sormuılardır. 
Bundan batka bir de ölçülerin 
kontrolü meseleai vardır. Belediye 
nin elinde miyar olarak ölçüler 
henüz mevcut değildir ve seneba
tına kadar da yetiıebileceğine ka 
tiyen ihtimal verilmemektedir. 
Belediye reiı muavini Himit Bey 
dün bize bu hususta dedi ki: 

- Kanun 1 kanunusanide mev 
kii meriyete giriyor. Fakat tatbi. 
kat için ayrıca bir talimatname ih 
zar edilmekte idi. Bu talimatna
me henüz gelmediği için, biz ne 
şekilde hareket edeceğimizi hilmi 
yoruz. lktısat vekaletine yazarak 
talimatnameyi istedik. Henüz ce
vap gelmedi. Fakat zannediyoruz 
ki bu vazivet kar.sısın a. kn.nun11 

(Başı 1 inci sahifede) 
retle neticelendi: 
. 1 - Sayım rüsumunun ta 
dili hakkında olan muhtelif 
takrirler tetkik ve icap eden 
'.adil imki.nmr razrrlamak Ü· 
zere fırka te.rafından bütçe 
encümenine, 

2 - Tuz rüsumunun esas 
lı bir surette tefrik edilerek 
neticesinin önümüzdeki büt
;c senesi zarfınd'a fırkaya ge 
' irilmesi karariyle Gümrük 
ve inhisarlar vekaletine, 

3 - Satılan eır!Vali milli
ye taksit bedellerinin tecili, 
mübadillerin mesken icarr be 
.1ellerini·n alınması gibi hu
;ııslara ait muhtelif takrirler 
.etkik edilmek Ü7 ere fırka ta 
·afından maliye encüme nine. 

4 - Memurin kanunu ile 
mütenazır kanunların tadil" 
hakkında olan l 00 imzalı ta l< 
.ir muhtelif e·::ciimenlerden 
birer aza almak s uretile fırka 
1:a t~kil olunacak memurin 
·~anırnu encümenine havale e
clilmi§tir. 

5 - Ümum hıfz11sıhha 
kanununun 128 inci mac1de-
5inıi'e yazılı nizamnamenin 
bir an evvel tanzim ve tatbi 
'< ı hakkındaki takrir müttefi 
kan kabul edildi. 

6 - Mektep kitaplarınr~ 
hükfunetçe basrlmur, san' at 
ve yatr mekteplerinin umu
mi bütçeye alınması hakk~n
daki takrirler Maarif vekile 
tine, 

7 - lzmirin Buça bağları 
hakkın<la Maliye vekaletinin 
emınnın icra edilmemesinin 
sebebinin tahkiki hakkrnda 
takrir Maliye vekaletine, 
köy kanununun temini. tatbi 
kr bakkrndaki takrir Dahili
ye vekaletine verilmittir. 

8 - Arazi ve bina vergile 
ri.ııin mahalli idarelerlıe, bele 
1iyelere terki hakkında tak
rir ittifakla re&dedilmi§tir. 

9 - Kredi meselesine taal 
1ük eden takrir berayı tetkik 
lkt'rıat vekaletine veTı mit-
tir. n 

10 - Samsundan Mersine 
'tadar gidecek bir tren terti
l:ı i suretiyle Samsun - Sivas 
hattının kü,at merasimmı 1 

yaprlmasr teklifini havi tak
rir kabul ecrilmi~tir. 

Salı günleri mutat içtima-
1ara devam edilmek üzere 
-~l•P.vP nihavet verildi. 

IKom,u memfaketlerdel 

Suriye Ba vekili 
Halepte 

Halepten 10 tarihile yazılıyor ı 
Tetkik ıeyabatma çıkan vüzera Rei 
si Hakkulazım Bey yarm sabah bu
raya ıeiecektir. 

Bu münasebetle kendiıini kartda
mak üzere Valinin riyasetinde bir 
heyet Milre kaza11na gitmiıtir. 

Osmanlı h11.nedanının 
emlaki 

Sakıt Osmanlı hıınedarurun Su
riyede bulunan emlak ve arazilerine 
ait dava bitmit ve mahkemei temyiz 
ce de bunlann Evkaf dairesinin 
malı olmasına karar verilmiştir. 
Ji'ransa mandayı bırakıyor 

Elyevm Cenevrede bulunmakta 
olan Suriye fevkalade koınaeri M. 
Ponaot mandalar komiteainde izahat 
vermekte devam ediyor. Gelen ha
berlere nazaran Suriye ile Fransa 
arasında Irak ile fngilizler anamda 
yapılan muahedeye mü§abih bir 
muahede yapılacaktır. 

Suriye tiJtün imtiyazı 
Türkiye hükumetinin Suriyede

ki tütün imtiyazının aluunuına ka
rar verdiği ve Suriye hükı'.imetile bu 
mesele hakkında ıörüımek ve imti
yaz mukavelenaıneıini imzalamak 
üzere tirket müdürlerinden Haaan 
Beyi memur ettiği bura ıazetelerin 
de yazılmaktadır. 

cektir.0 

Müskirat şişeleri 
inhisarlar idaresi, yeni ölçüler 

kanununa ıöre, 1 kanunuıaniden 
itibaren litre hesabile içki satıtla
nna hazırlanmıt ve yeni ölçülere 
ıöre içki fiatlarmı teshit etmittir. 
Kapalı ıitelerle müakirat, • ,_rap 
müstesna - 10, ıs, 2S, SO ve 100 
santilitrelik ti,elerde satılacak, Ü· 
zerlerinde etiket veya aiir§arj bu
lundurulacaktır. Şimdi kilosu 301 
kuruta satılan fevkalade rakıla0 

rın 932 ıram tutan litresi 280 
aliyülala rakılann litresi 23S, a
la rakıların litresi 188, birinci ra
kıların litreai 140 kuru§& satıla
cakbr. Yarnn litreli!<, lS ve 10 
<\:-.nti1itı·rlik rakı fi,.tlnrı dn hu B.. 

Bu murahhaılar, uıulüne uypn yalnız bir haftaya mahsua bir mo- mqtır. Yalnız civarına timendife
görülen salahiyetnamelerini tea• da değil, bütün hayatımızda mil- rin gelmeıini bekliyor. Hükılıııet. 
tiden sonra a§&ğıdaki hükümleri ita- ti bir düstur olmaaı la:mndır. E· büyük ve milli politika haline ı:e· 
rarlatlırmışlardır: saaen gÖıterilen hedef de budur. l':n timendifer siyasetini, büto;emi 

Madde: 1.- Akit taraflardan hi- Tasarruf fikri hemen be,eriye- zm tevazünü eaaaına halel v->nnek 
rine karşı bir veya birkaç üçüncü tin vücut bulduğu zamanlardan si.~~ çizdiği program dahilinde 
devlet tarafından bir askeri hareket beri inaanlarla beraber yürüyen yurutmektedir. Erganı hattı sıra
yapılırsa akit taraf öbür taraf hak- bir hia, bir fikirdir. insanların is- s~ru buluncıya kadar beklemek i'1-
kında bitaraflığını muhafaza etmeği tikbal endişesi, istikbal için hazır tıyacmdadır. Her geçen sene civar 
taahhüt eyler. l lık yapması titri bir zeki. eseridir. halkm.r aekiz milyon liralık bir 

Madde: il.- Akit taraflardan her Tasarruf umumi bir hal alınca kazanç~an ~ahrum etmektedir. 
biri diğerine hiçbir suretle tecavüz : kuvvettini, kudretini şüphesiz art- Habuki hu 1J yalnız on m~lyo.n ~i
ebrıeıneği ve bir veya birkaç üçüncü ı tırır. Diğer medeni memleketler r~ sarfıyle tehakkuku kahıl bır *" 
devlet tarafından aktolunup diğer de ferdin saadeti için insanlar, ma tır. 
akit taraf aleyhine veya onun memle şeri kuvvet için millet halindeki . Milli te~e~büs b!ı _timendiferin 
ketinin kara ve deni2 emniyeti aley büyük kütleler, tasarruf olduktan hır an evvel ı~sı ıçm yardım e
hine müteveccih siyaai, iktisadi ya· ıahulanna ve menaup olduktan der ".e. ~~nu finanse ederse hem 
hut mali hiçbİT ittifak veya itilafa muhit ve vatanlanna hizmet et- ~-;ndı~ ışın hem. de .vatandaşlan 
irmemeği taahhüt eyler. j mek yolunu bulmuşlardır. ıçm buyuk ~e karl_ı ı~ yapm!t o-

g B d başka akit taraflardan Aziz ve büyük millettimiz i<en· lur. Bazı mılletlerın ıktıs;ıdı var
lıer b~rt~ir veya birkaç üçüncü dev disini milli muhitinde samimi yu- lı~;;'~ ifade 

1
eden m_emedleketbinekbü

let tarafından diğer taraf aleyhine vasında daima ekonom kalmı, ke· Y~ azanç a~ t~mın. en ~ . a· 
tevcih edilmiş herhangi dü,manca limenin tam manasiyle tasarruf- bil hareketlennın daıma ,ahıdı o-
bir harekete katılmıyacağını taah- kar olmuttur. luyoruz. . . . • .. 
h .. ı 1928 senesinde Türkiye İ• Ban· Fertler, bılıhtıyar malı muease-

ut ey er. ' 1 · · hbe r -· bük. 1 Madde: il t.- Bir veya birkaç Ü- kasında bir karar alnu,tık.. Ka- ~ ~nru'.'. re r •_gı ve. ~et .e· 
.. .. d t "k"t t flardan birine rarımız milletin ruhunda gizli ka rınm saglam temınatı ile bır•kmıt çuncu eve a ı ara 1 . k" 1 dd "ki . h 

k dü. • eleler ve as- 1 lan tasarruf definesini ortaya at.. servet enn ar ı a ettı erı e-
arşı tmanca muam ·· 1 d ki 

k • b k 1 · ba•lıyarak maktı Milletin umumi refah ve şemınua ere yatır • arı zaman en are ·et er ıcrasına 'I J · b " h 
d.• f t ki ...__ asker kuvvet membaı olan taaar· vatanperverane ır areket yap-
ıger tara ın opra annaan ' \ . . olmak ki · dd• ka 

silah ve mühimmat geçirmek. erzak, ruf hareketine şuurlu hır cere- mı! '· 1 b" lzev. nı. mi a 1 ı zanç-
h h L. anyacak olan yan vermekti. arıy e ır eıtırmış o ur ar. 

ayvanat veya ar"" Y 1 B ben bü" ··k kü. - k h 
b k ı t da "k" ah t ric'at e- Aziz Vatandaılarım: u- zer yu ve çu er-
aı a tey er e ·~ 1 l tlu .1 . lif ı halde mali ve fenni noktai nazarduı 

deı:ı kıt'alann nakit •ure erı e ıs a- Arkadaılanmla bu karara var- ılma k d · . dahT d b" 
de etmek veya ahalisini tahrik ve mak için müzakere ederken ta- y::: . I s~ .u :::;:nızB 1

1 ın he kır· 
teşvik ile kendi maksatlarına göre sarrufa vasıta olarak kullanacağı ~-lir''~ ed ırf .. ilun ';;' a eı 
kullanmak veya bu topraklar üzeri(" mız kumbaraların adedi üzerinde 1 b~~ ~ .e er. .:ru ... :.•ın.a C"· 
de aıkeri istikşaflar yapmak için di- tereddüt hasıl oldu. 1000 kumba- t':.ı . d 1 ;51!!'· .ta.aarr ~ 1 ı~c~ mı: 
ğer tarafın bitaraflığını bozmağa ranm kafi geleceğini ifade eden· . ":."'. kaedaıgukumz yatpl ıcbaı ğarel d e •D · 

ılan b h ' 1 b 1 d k rıncısı r vve e ı ır. ev-
kalkıtıraa o taraf yap u are- !er bulunuil . te ata ı tan as 1 t bb.. . 1 f rtl 
ektlere kartı bitaraflığını ıili.hla mü- bir müdılet sonra bu ilk bini, on e .. nf~d11 ve t~e .. u•atı'.\' e, he e-:_ 

· ba · · · t kibetti B mu en en ve muçtemıan uaull dafaaya mecburduı·. bın kum ra &1pan§I • • u t ebbü 1 · 1 cak 
Madde: lV.- Akit taraflardan on binl ... r teaddüt etti. Bugün yal- leş . ıdveb~ye ~!zahY e.. yalpa 

· · birka ·· ·· ·· d ) tın" f B k t d ı a M"ı ıper e .,..,.nne mu ır o ur ve bıri bır veya ç uçuncu ev e ruz t an aaının va an at ar h ah k .. - 'ki . h lede 
b ---'- ti · kal • kü" ··k · h 1 da em en yururse ı ncı mcr a dütmanca araLe erıne maruz - açtıgı çu carı eaap ar ve • ki nff k. b. . . . d taft 

dığı takdirde diğ."': tar~ .. vazi!e~i _i- / ğ~tbğı k~baraların adedi elli bi- kat::... a ıyet ırıncıaın en a 

Yi yo•- koymak ıçın bütun ıucu ile I nı geçmııtır. · '* ı • lk T f Türk Milleti büyük isler başamıq 
çalı:ıacaktır. · 1 Batta Mi lı bsat ve . asarru tır. En yükıek irade kuvvetine sa-
Eğer bu gayretlere raİin!e? b.ar.p 

1

. Cemiyeti olduğu halde. dığ~r ban· 
bir emrivaki halini alırr.a, ıki akit kalann tasarrufa verdıklen. kıy: hlptir. Her fert kendi nef•inden ba,. 
taraf yüksek menfaatlarına uygun met, milli piyaaamızın kredı ve ~ lıyarak büyük milli teşebbekküller
bir hal r .. eai bulmak maksadile va· hacmine bugün takriben .kr.rk mı! de emniyet ve irade kuvvetini gÖ· 

,...... dikkati ·1· tm t rür, ve icapedene çok yakın bir za-ziyeti aralarında yeniden • . e yon Türk lirası ı a".e. e '!. ır. 
ve hayirhahlıkla tetkik etmegı taah Demek oluyor kı ıl~ m":th_ede- manda devlet paraar. hu•usi serma-
hüt ederler. )er, yani Türklerin daun. a ıatıkba· ye ve teşebbüslerle sinai aahada ol-

. f t d ıun, uınran sa.hasında olsun, zirai ve 
·Madde : V.- Akit taraflar kendi li düıüniır, ~~sa~ ~ rıare e er, 

memleketleri içinde diğer taraf mem yüksek kabılı'.\'etlı bır mıll~~ oldu- ticari sahalarda olsun büyük işlerin 
!ek h

. · huzur ve emniyetini boz- ğu hakkındakı kanaat fıhyatla batanlmış olduğu ıörür. 
• mn d" . .. · t" Bazı kosmopolit ruhlu kimseler 

mak veya hükiimetini değiıtirmek ken ını goıtermı§ ır. · b"" - vardır kiher büyu""k t-ebbüıün bida-
ak >. ··den te•ekkül ve tecem- Para biriktirme harekeli utün - v 

m aawnı ıu • h" · 1 ·· ·· kt t am aew yetinde durak bükm .. vi adet ed;n. ül · ·· t bulmasına ve ikam.e- ızıy e yurume e mun az . .J -

~ erın ".ucu diğer menılekete kartı rini takibetmekte berdevamdır. mitlerdir. Netekim pek eyi bilirim. 
ıne ve a~~': yahut herhangi bqka Para biriktirmenin ~erdi refa~. Taaarruf hareketinin lıa~langıcında 

Pb!""l'ag il .. d le maksadında bir vasıta ve fertlerm saadetını da, bu adamlar sakit kalmamışlar-
ır vasıta e muca e . , hl"k ı k bir dır. ikinci m.,..Jıale dediğimiz hare-

bulunan ahıslarm veya tecenunüle- t~hdıt eu.e~ t': ı e ere . a_rıı 
. . '. d •. sıper olduıu ıtaret etmıftlDl. U- ket üzerinde de tüpheli si;>leriyle 

rın ıkam~bne mey an vennemegı ,. e milli cepheden bu hare- manasu:l.ıklartm ortaya atabilirler. 
aabh.. d 1 mumı v 

t ut e er er. .. • . ı· ket, tasarruf siyasetimizin ilk Aziz Vatand~ılar: 
Madde : Vl.-: _Yu~ıek akit ta- merhalesidir. ikinci merhale biri· Bunlara verilecek cevapları maddi 

raflar aralarında ık.~ısa~~ emek _bera- ken servetin memleket ihtiyaçla- misallerle göıtermek isterim. Harbi 
berliği şartlarını mu."!kun oldu.gu ka rında kul\d.nılmasıdır. Çok emin umumi esnaıınd~ İ•tikcaz dnhili -k
dar kıaa bir zam~n _ıçınde ~nzım .et- bir tarzda, karlı bir ıekilde um- tedilmittl. Eıki devrin yaptığı bu 
mek hususunda ıttifak ';~tlerdir. ran vasıtaaı olma.lıdır. MiUi oerve firuma muameleaiyle ihtilalimiz, 

iktisadi emek beraberlıgı va&1tala· tin umran sahasrna ıinn ... i için Cümhuriyet hükumeti ali.kadar ol
rının tayinini birJ;ıirinin topraklann- bazı tabii ;artlar vardır. Bunlan mıyabilirdi. 
dan ıerbest tran11t yapılmas~.ru .. v~ hepiniz bilinin iz. Fakat bir kere Böyle yapmadı Kıymetinden vüz-
iki memleket anamda her turlu mu de ben tekrar .. d.,yim, de doksan iki.ini kaybetmit ve ..,. 
nakale ve muvasale va11taları'.'.'.n te- Evveli. afayıf, sonra kanunlar· kiz liray,. dü,müt olan obligaayonla
sisini akit taraf!ann göaterecegı mu- da istikrar, içtimai bünyede ~·t'.k· n elinde tutarak aupair bir hale ya-
tahaHıslar tetkik edeceklerdir. rar ve nihJt.yet milli paranın .. tık- nl yüz liraya kadar çıkardı . 

Madde: Vll.- Şura11 mukarrer- ran... . Cümhuriyet hükümeti yukarda •i-
dir ki akit taraflardan her biri işbu Bütün bunlan yaşadığonıı re- ze izah ettiğim iotikrar hareketinde 
muahedenamede tayin edilen kart•· jiın, Cümhuriyet hükı'.imeti !~~ olduiu kadar mali itibarinin şerefini 
lıklı taahhütler haricinde diğer dev- etmit bulunuyor. Şu h11lde ~~cı korumakta da çok hassaıtir. 
!etlerle her türlü münaıebetlerinde merhaleye emniyetle ııeçeb•lırı-.:. Aziz dinleyicilerim. 
serbestçe hareketini tamunile mu- Nasıl? Cihan buhranı hala sarsıntıla• İ· 
halaza edecektir. Bir misalle arzedeyim: çinde beşeriyete elem vermekte dP-

Madde: Vlll.- lıbu muahedena.. Anadolunun ortftamda mühim vam ediyor. Bundan maalesef mem .. 
me tasdik edilecek ve taadiknameler bir aervet kaynakımız vardır. Er- leketimize de hine düşmektedir Bu 
mümkün olduğu kadar az bir za. gani bakır madeni namını tat•· r na rağmen bazı mühitlerimizde sadi 
man içinde Tahranda teati edilecek- maktadır. Cihan piyasalarında ı hareketler ııöze çarpmaktadır. 
tir. Muahedename tasdiknamelerin Türk Milleti diğer büyük meae-
teati&inden sonra derhal meriyete lelerde olduğu gibi iktisadi harok•!-
ıirecek ve S yıl aürecektir. Şayet görülen saliılıiyetnamelerini tea· !erde de yıikaelı: iradesini emniyet~ 
muahedename bu S yıllık müdde- ti ettikten •onra aııağıdaki hüküm- kullandığı zaman bu badireyi kendi
tin sonundan 6 ay evvel akitlerden !eri kararlattınnışlardır: aine mahıuı olan metanetle atlata-
biri veya diğeri tarafında feaholun- Madde: 1.- Türkiye Cümhuriye- caktrr. 
mazaa kendiliğinden bir yıl daha mü ti ile Iran devleti ve iki taraf tebaa· Her zaman §uurla çalıııanlar11 lıü
teber olacak ve feaih keyfiyeti an- !arı arasında bozulması kabil olmı- yük istikbal mevcut olduğunu unat
cak 6 aylık bir müddetin bitmesin- yan aulh ve samimi ve ebedi dostluk mıyalım. 
den sonra hüküm ve tesiri haiz ola- cari olacaktır. Allaha umarladı. 
caktır. Madde: il.- Yükaek akit taraf· 

iki taraf murahhaalan yukarıdaki tar her birinin diplomaai ve kon
maddeler hükümlerini kabul ederek solosluk mümesıillerinin öbürünün 
bu muabedenameyİ İmzalamıt ve topraklarında kartılıklı olmak ııarti· 
mühürlemİ§lerdir. Je hukuku düvel kaideleri ve tei-

Ankara' da 5 sonuncu teşrin 1932 mülü daireıinde muamele ıörmekte 
tarihinde iki nüıha olarak tanzim devam edeceklerini ve bu muamele-
edilmi•tir· nin herhalde ve yine karfdıklı olmak 

M. A. Frugi Dr. Tevfik Rüttü flU"tİle en çok müaaade ıören millet 

Dostluk 
Muahedesi 
Bir taraftan 

Türkiye Cümhuriyeti, 
Diğer taraftan 

İran devleti 
Aralarında teyemmünen mevcut 

olan öz doatluk ve kardqlik bağla· 
nru kuvvetlendirmek ve iki memle
ketin umumi münaaebetlerine taal
lı'.ik eden 22 nisan 1926 tarihli em
niyet ve dostluk muahedenameain
deki maddelerin hükümlerini yeni 
bir doıtluk muahedenamesine tekrar 
koymak arzuaunu besledikleri cihet
le bu makaatla ımırahhaalan olmak 
üzere: 
Türkiye Reisicümhuru Hazretleri : 
Hariciye Vekili ve lzmir Meb'uau 
Doktör Tevfik Rüttü Beyefendiyi, 

Alahazereti Humayun Iran 
Şahınıahı: 

Hariciye veziri Cenabi Eşref 
Akay Mirza Mohamat Ali Han Fru
ai'v: tAvİn Ptmİ IPrflİr. 

diplomasi ve konsolosluk miimenil
lerine bahtolunan miiameleden daha 
az müsaadeli olmıyacağını kabul e
derler. 

Madde: lll.- Yükaek i.kit taral
lar memleketleri "arasında konsoloa
luk, ticaret, gümrük ve eemileri~n. 
seyrine müteallik münasebetlerıru 
ve her birinin teb.•ımm diğeri ~ 
razisinde ikametlerile tevakkiifları 
ııartlarını hukuku düvel kaidelerine 
ve teamülüne ve tamamlle karfılıldı 
olmak eıa&ma uysun mukavelena
melerle tanzim etmek huıuaunda 
mutabık kalmıpardır. 

Madde: iV.- İtbu muahedename 
taadik edilecek ve tasclilmameler 
mümkün olduiu kadar az bir za. 
man i~inde Tahran'da teati oluna
caktır. Muahede taadilmamelerin tea 
ti•ile meriyete ııirecektir. 

iki taraf murahhaslan yukariki 
maddeler hükümlerini kabul ederek 
bu muahedenameyi imzalamıt ve 
mühürlemişlerdir. 

Ankara'da Bin Dokuz Yüz Otuk 
lki senesi ıonuncu teırini.nin Beşin~ 
ci günü iki nüsha olarak tanzim e
tlilmictir. 

Hizmet gazetesi 
aleyhine dava 

IZMIR, 14. (Milliyet) - Dört
yol mücadele müfettiti E.tref B. i 
netriyatı ile tahkirden dolayı Hiz
met gazeteıi aleyhine bir dava açıl
mıttır• 

- ~- -
Muhtarın yerine 

başkasını öldürdüler 
ADIYAMAN (Milliyet) - llu 

raya ti.hi Zi köyünde aylardan be 
ri devam eden bir muhtarlık kav
aaaı vardı. Muhtann yerine göz 
koyanlardan Mehmet oğlu Yusuf, 
Mehmet oğlu Ebuzer, Kadir oğlu 
Mehmet iaıninde köyün ileri ıe
lenlerinden üç kiti, muhtara çe
kilmeaini ihtar ederler. Muhtar al 
dınt etmez, bilakis kendilerine 
müşkülat çıkarmakta devam eder. 
Bunun Üzerine üç kiti muhtarı öl 
dürmeğe karar verirler. Evini. 
yattığı zamanı, ve odasını bildik
leri için, bir cece muhtarın yalağı 
na giderek, yatan adamcağızı öl
dürürler. Halbuki öldürülen hu a
dam muhtar değildir. Muhtar, İşi 
çıktığı için o ge ce: yat&ı aıralarm
da batka yere gitmiş, ve ıerirler 
muhtar zanniyle ya ta kta yatan 
Musa o11u Kerimi öldürmü~le:rdir .. 
Serirlcr yakalanmıı v muhake-



' .·--- . - -·- " 

Asri çeyiz: iş Bankası 
Tasarruf Kumbarası 

Evlerde eski çeyiz sandıklan 
yerine tasarruf kumbarası var 

Eakiden genç kızlar bütün gün ı -Hayat çok değiıti.. ;.enç 
!erini çeyiz hazırlamakla geçirir- kızlarm çoğu şimdi çalışıyor .. ya 
lerdi.. Çaila bademini andıran bir ıirlı:ette daktilo, ya bir dairede 
uzun ye il gozler, Okyanoalar ka- 1 memur, ya rejide amele. . . Hiç 
dar derin mavi gözler, sar• göz· 1 birinin dantela örmeğe, fisto itle· 

lcr, 18.civert gözler, kahverengi meğe, ajor çekmeğe vakti, zama
gözler, eli ıözler saatlerce bir ru yok. . Onun için çeyizlerini 
dantelanın kıvrmıları ara11na ta- böyle yapıyorlar .•. Babalar da bu
kıiır, bir gergefin üzerine iğilir, nu hiuetmiı olacaklar ki kızlan 
bir gül i~lemesinin kmnızı gonca· on üç ya~ma baatı mı iki lirayı 
trnı çıkarmak, bir yastık örtüsü- verip çeyiz sandığı yerine pınl pı
nün markasını iflemek, küçük ye- nl yanan kumbarayı alıyorlar ... 
til bir yaprağı~ içini pamukaki ile ı Aferin genç kızlara .. insanlar 
doldunnak, b.ır yatak ~~rıafmm aruk her ıeyi küçültüyorlar .. Hiç 
k!:narlanru aJ~rlamak ıçm hazan bir efyaya fazla yer vermiyorlar .• 
gunler geçerdi. • • · y ...__ k k"" .. b 

H · kü "kh d ha apurıar ocaman omur am ar-
- er evın b çu aT-~..::ı. ha larmı hoşalbyorlar, küçük bir ma-

on u~. yaf~abe ~aın:' u,_d'ki. zot daireai her iti hallediyor .• Ne
~ ır gun ym a11ıoma 1 • rede ise midemizi bile doldurma-
ır: Be b kı 1• l'k • dan komprime halinde gıda .,Ja-

- y, u z ge ın ı çagına • B d · d f 1 
b 

B -· k- cagız... u evır e aza eıyaya 
aatı; ugun Ofeye ~"!sa~ ya- yer verilmiyor .•• koca koca çeyiz 
~ anad 0}a"jk ! d k H~.a b~ çe- sandıklarına ne lüzum var .. kom
~ız bw ıgırda ama 1 •• ıye 1 tar· prime halinde çeyiz lazun .... aan• 

a B. unku u. • - .. b' b dık küçüle küçüle kumbara olu-
ır a tam evın onune ır a.. yor 

mal dayanır, bot çeyiz ıandığı ka ·H·· em ski h t hl trol 
d · · kul d ç · e as a ru u, pe 

pı. an ıçerı 00 ur '!·· eyız san 18.mbaımın ônÜnde Ladam O Ka-
dıı~ gıcır gıcır yenı olması mak melya okuyarak ağlıyan genç 
buldu... . d. d ? A k b . t k. 

Ç · d" li 1 tımıneree .• nca utıpeı 

k 
,,~'!hız aan ıgb.' efve 

1
'!e r .ıe mi ez genç kızlar çeyiz iflemek ıihi fa• 

•.ıç11& anımı ır aa ayettir a ır· irane ve aıkmblı bir .İ.fe tahammül 
dı- Paçalıklar, aabahlıklar gece• d ı D • b d l'kl '"rtül · d t 1•1 e er er... ogrusu u zaman a 
1 

.. ;;• k'{'aaa 0 k en, ;{' e a ar, da bir danteli. kıvrımı için saat
~~ -:ı--fr'- yata k!i°rta andr.~a- lerce uğratmak ta insana pek ko
.'1 ° lu en,b martt" k ar, menkıl fer, mik bir İf gibi geliyor. Sonra yeni 
ıı eme er, a a ırmızı ut ı ı •· k · · · 1 · ki · kad b . 1 ompnme çeyızın ne ça mmau, 
nın çıçe enne ar erşey il e- d •ht• ı· · diki'I. -- .. 1.. L---ı dı. ne e yanma11 ı ıma ı var •.• 
nır, ır, oru ur, ~ anır . 

Gelinlik genç kız bulunan ev- Genç memur bana aari bir çe-
lenle: yİz muhafızı gibi geldi .. it Banka· 

- Aman çeyiz sandığına bak- oı lstıınbul kızlannı, yalnız lıtan
tmız ıru? Sakm güve girmesin.... bul kızlanna değil bütün memle
Kuzum biraz naftalin alın da ke- ket genç kızlannı komprime şek· 
narlanna atm... linde çeyiz toplamağa alıttırmıt- ! 

- Tuuuu •• Allah mustahakıru Aşknloun ... 
venin, pembe i§lemeli yatak çar• Asri çeyizciye aordum: 
ıtaflannı güve yememif mi?. - Bu tanda en fazla lstanbul-

- Çocuklar koıun. •. kapının da hangi •em! çeyizini topluyor •• 
onÜnden lavanta çiçeği satan ka· Defterine baktı: 
dm geçiyor! .. gibi aözler iıitilir- - Bahçd·•pı, Beyoğlu, Şi~li, 
di. Çeyiz aandığı zaman zaman Fatih, Akıara · Kız mekteple-
naftalinlenir, çamaşırlar çıkanhp rinden de Erer kız lisesi, Fey-
havalandınlır, ıelinlikler, çeyiz ziati .. 
eıyaıı iyi kokıun diye lavanta çi * • 
çekleri küçük torbalar içinde aan
dığırun öteaine berisine atılırdı. 

Fakat yeıil, mavi, eli., aiyalı 
gô2lerin günlerce yorulmasından, 
ince parmaklann uçlarına yüzler .. 
cc iğnenin a.ivri ucu batmaamdan 
sonra dolan çeyiz sandıklan ekse
riya bir geceyansı pencereden gİ· 
ren meçhul bir ziyaretçinin İfİne 
yarar, yahut ta bir mahalle yan
ıımnda kül olup giderdi •.• Bir hır
sızlık vak'aaından, bir yangından 
ıonra çok defa ititirdik: 

- Ah kızın çeyizlerini almıt 
gitmiş. • . gördünüz mü baımuza 
gelenleri?. 

- Aman yukan katta merdi
venbaşmdaki odada çeyizaandığı 
vardı ... yandı tnı?. Çıkarmadınız 
mı? •• 

Yangınlarda, hırsızlık vak'ala
rmda en fenama giden şey bu 
kaybolan çeyizlik eıya idi.. Gözü
nüzün önüne getirin ... Bir petrol 
lambaunın san ışığı dağınık aaç• 
lan arasından süzülmüş. Geceya
nlarma kadar çeyizini hazırhyan 
genç kız ... Omit, uğra§llla, yorgun 
lok... nihayet bir gece ya bir alev, 
ynhut gizli bir el bütün ümidi, ku
rulan b yalleri silip süpürsün .. ü
mit yerine gÜyafı, sukutu hayal, 
keder .••• 

Çeyiz aandığı bir felakete uğ
rayan genç kız bunu büyük bir u
ğursuzluk, istikbaldeki evlilik ba
yatı için biiyük bir baht.ızlık ad
,d derdi .• Art!'< ikinci bir çeyiz 
~ ndıftı hazırlamağa e1i varmaz. 
Gön1ü istemez. makası yürümez 
iğnesi gİbnez, makinesi i§lemez .. 
di ... Çnlman, yahut yanan çeyiz
ler genç kızlann hayatında te
sirini gö,terirdi .. 

Dün bıo.ktnn .• herşey gibi bu 
çeyiz toplama usulü de çok değiş
miş •••• I~ Bankasında bir genç ah
ba!nm vnr ...• Salih Recep Bey •• 
Kendisi bankanm kumbara me
murudur .• Dün gÖrmeğe gittim ...• 
hleri ba9mdan aşkın .•• Bir İ•k.,m· 
leye iliferek onun biraz nefea al
maınu bP.kledim ..•• Evveli. bir 
g~nç kız geldi .... Mavi mu~amba
aının üzeı:-'nde yafmnr taneleri 
titriyordu .. çanta'lndan bir kum
bara çı1 ardı .• genç memura uzat• 
tı. Dolu kumbara açıldı, cenç kız· 
la memur paralan ıaymağa baş
ladılar.... Kumbara beyaz iri iri 
manda gözleri ile dolu idi .. Genç 
kız: 

- Hep 25 lik, dedi ... Onun i
~ın ya hepsi 27 liradır ya 30 lira., 

Mavi muşambalı genç kızın 
hakkı var~L .. çünkü yalnız 25 ku
ruşluklar atılmak ıartile bir kum· 
bari\ 27 • 30 lira para alıyonnuş .. 

Paraların aayılmıuı bitti. 29 li
ra yetmi, kunış çıktı .• Mavi mu
tambah kı~d'l.n sonra bir genç kız 
.!ah,., bir dah ..• 

En sontmc!Jrun?J. uzaktan tanır 
dım •• Bir arkaı!aşunla nitanlı idi, 
bir claiı;de memur ... GiJCnin önü 
haf'fleyınce genç memura: 

- Çeviz!CT ı:aliba ... dedim ..• 
- Evet. • hemen ,imdikilerin . 

--· ...... -
Vilayet kongresi 
Tehir edi'di 

Mülhakat baza kongre
leri de bitil 

C. H. Fırkası Vilayet kon
gresi yann yapılacaktı. Huır
lıklar ikmal edHmediği için 
konğre bu ayın ~on haftasında 
başka bir güne tehir edilmiştir. 
Kaza kongrelerine ait raporlar 
Vilayet idare heyetine gelme
ğe başlamıttır. 

Mülhakat kaza kongreleri te
mamen bitimiştir. Evvelki gün 
en son olarak Yalova kaza kon 
gresi yapılmıttır. 

Trabzon Fırka 
Kongresi 

TRABZON 12 - Halk fırkası 
kongı-eleri neticelendi. Bu seneki 
kongreler çok hararetli olmu§tur. 
Kongrelere nezaret için fırka gru 
pu tarafından memur edilen A
masya meb'usu Esat Bey kazalan 
dolaşmaktadır. Grupça Eaat Be
yin gönderilme.oi kongrelere hu
swi ehemmiyet verildiğini göater 
mektedir. Kongrede mesai raporu 
Üzerinde ınühim münakaşalar ol
du. lntih p neticeainde ıu heyet 
kazandı: Tüccardan Hacı Derviş 
Ağa zade Ruhi, bel<'diye reiai Kad 
ri Moant, "Yeni yol" Bzete!!i sa
hip ve ha~muhuriri Bekir Sükuti, 
Çulha zade Hii.,.,yin, Ziraat Ban
ka•ı ikinci müdürü Ali Haydar, 
aabık fırka idare heyeti reisi Mah 
mut Mua.mm~r. ticftret od.\&t reiai 
Abf, daimi vili.yet encümeni aza. 
aın"'"'n O•man. ticare-t odn~ı ha, 
katibi Osman Cudi beyJ .. r. Yedek 
a7.alıi{a da •u zevRt ae~ildi: Avu
k"\t Azmi Mu~at. Hnntl'\n Cem'\I, 
t:;,..rrıT Ali p,.,.,_, F1tik 0.-man Aa"i· O•ml'l.n, ~l ... J.ımı1 t. Tı:ıth~ln, y,..,,i 
Yol rn .. ı.,rriri r."vdı!t h .. yler. ~il
,......,..s~ıta,.t,.. .. ,,. .t•,, rtın•tz o~lıı 

1,ı•f"ıı{ . ~·~'°"""""~nl; Yn•u' bf"vf,..,.. 
Y nl rve" r·u-..•f'•:n- Q.,,ı.-;. H"tk 
evi ~;-uetine Bekir Sükuti beyler 
aeçildi. 

l Küçl'k babeder 1 
---:--, _, 

'" Eyipte De!tndarda Feshane tir 
keti tarafından Tayyare Cemiyeti 
lıtanbul Vili\yct ıubeıine yÜz yirmi 
iki buçuk lira tcberrü edilmit ve ce 
miyet tarafından takdir ve tefekkür 
le karıılanmııtır. 

• "Tulu" biçki yurdu namile 
Arnavutköyünde bir müeaaeM kü
ıadma Maarif vekaletince müsaa
de edilmit "" dahili nizamnamesi 
Talim ve Terbiye ı.e,.etince taa-

- -

• 
inkılap filmi 
Nasıl olacak? -------
Rus •enaristi M. 
Zarhi muharriri

mize izahat veriyor 
t.tikliı.I harbi ile Türk inkıliıbı

nı taavir eöen yeni bir film çevri
leceği ve bu maksatla Rus Sovyet 
ıinemalar mümeaaili M. Zarhi•nin 
memleketimize davet edildiğini 
yazmışbk. M. Zarhi geçenlerde 
Ankaraya gitmit ve orada bazı le 
maslarda bulunduktan sonra la
tanbula gelmiştir. Dün M. Zarhi' 
yi Park otelinde ziyaret ederek 
bu film hakkında bazı izahat al
dık. M. Zarhi diyor ki: 

- Bu filmin aenaryoau tarafun 
dan ruaça olarak yazılacaktır. Bu 
İş için muharrir Reıat Nuri Beyle 
birlikte çalışacağız. Retat Nuri 
Bey bilahara muhavereleri türkçe 
ye tercüme edecektir. Film, türk
çe, ru.aça ve franaız~a olarak çev
rilecektir. Benden filmin mevzuu .. 
nu aoruyoraıınuz. Henüz takarrür 
etmiı bir §ey yoktur. Çün!ı;.ü tet
kikabmıza henüz baılamış bulunu 
yoruz. Mevzu lıtiklil harbi ve 
Türk inkılabıdır. Bunun için Mon 
droa mütarekeainin İmzaın tarihi 
olan 1918 ile Lausanne muahede
sinin akdi tarihi olan 1923 aenele 
ri ara:undaki vak'alan esaa İtti· 
haz ediyoruz. Film bir dram ola
caktır, buna biraz da aşk entrika 
ıı kanştmlacaktır. Size filmin e
sası hakkında tinıdilik zihnimde 
tasarladığım şeyi anlataynn: Mon 
dros mütarekeıi aktedildikten aon 
ra itilaf devletler kuvvetleri latan 
bula giriyorlar, va1.i'anm kahrama 
m olmak üzere bir Türk genci in
tihap ediyonım. Bu genç, ya Su
riye cephe•inden dönen genç bir 
ihtiyat zabiti veya bir muallim ya 
but halk nrasmdan almm.ış geliıi 
güzel bir vatanperverdir. Bu genç 
ne Gazi, ne ismet Paşa, ne de la
t il: lal harbinde m;ihinı rol oyna
yan bir ~ahıiyet değildir. Halk a
rasmdan türemiş bir tiptir. Genç 
fstanhula gelince, gördüğü ahval
<len m~mnun olmuyor, ve milli 
heyecan sevkile burada vatan mü 
dafaası ic;in yapılan teşkilata da
hil oluyor. Genç, ihtilaf kuvvetleri 
nin takibine maruz kaldığından 
buradan Anadoluya kaçıyor ve o
rada çalışmağa ba1lı7or. işte mev 
zua bu şekilde giriyoruz. Bu genç, 
fi!mde batlıca rolü alacaktır. Se
naryoyu yazmAdnn evvel bir çok 
tetkikat yapılması lazımdır. An
karadn iken muharrir Y akup Kad 
ri, Falih Rıfl:ı, Aka Güudüz, Re-
44~ Nuri Beylede görüıtüm. Ve 
Türkiyenin aon seneler vekayiini 
tetkik ettim. Hatta Polatlı civarın 
da Alagöz köyiice giderek Gazi 
Hazretlerinin Sakarya harbi ~na 
sında karargi.h ittihaz ettiği evi 
gördüm. Bu ev, Ali Ağa isminde 
bir Türke aittir. Ali Ağa hatıra 
olmak Üzere evini o günkü halile 
l.'luhafaza etmektedir. Bu tetkika 
tmıdan pek çok istifade ettim. 
Şimdi, iki güne kadar Reşat Nu
ri Beyle beraber lzmir, Afyonka· 
rahiaar, Eski•ehir ve Dumlupınara 
giderek lıtiklal harbinin heyecan 
h aahnelerini, köyleri ve halkı gö
receğiz. Bundan b:ışka harp eına 
amda tek başrna bir kıt'aya ku
manda etmi~ olan Kara Fatmayı 
da görmek i.teriz. Sonra tekrar 
Ankar'ly'l giderek maruf Türk mu 
harrirleri ve harbi idare etmiı o
lan zf'vatın bana verecekleri iza· 
halt dinleveceği::o. Ayni zamanda 
Gazi Hazretlerinin büyük nutku
nu da tetkik edeceğim. lıte bun
dan sonra Moıkovaya dönerek se
naryoyu yazmağa başlayacağım. 
Senaryoda muvaffak olduğum tak 
dinle filmin Rus rejisörlerinden 
M. Yutkeviç ve Ertuğrul Muhain 
Beyin idareıi altında <'"vrilmesine 
ba•lanacaktır. Filmde Türk ve 
Rus arti•tleri çah~acak iae de he
nüz bu hu!1ısta kat'i bir karar ve
rilmemİ•tİr. Cünkü İş o kadar ile
rilemi• değildir. Bir noktaya na
zarı dik kil tinizi celbedeyim: Bi
zim Rusyada harp vekayiini taa
vir ed~n filml"r için tuttuiruınuz 
bir usul vardır. O da bu fl'İbi vak'
alar kahramanlannı halk araım
dan almak ve filmi onlara çevirt
mektir. Bu gibi filmlerde bat ro
lün mutlak!\ bir artist tarafından 
yapılması lazım gelmez. Halk a
rasından İntihap edilecek bir tip 
bu rolü mükemmel surette ifa e
debilir. Netekim meıhur Rı11 fil
mi olan Mustafa halk araaından 
alınmış bir tiptir. Ve rolünde mÜ· 
keırunel surette muvaffak olmut
tur. Senaryo'l'U ancak Üç dört ay. 
da hazırlayabilirim. Filmin bli
tün tsbii aahneleriniTürkiyede,difer 
kı•unlannı Ruavadllki otüdyoları
mızda çevirmei!i teklif ediyoruz. 
f'iinkü bizim her türlü teoıi,l'lllta ma 
lik bulunal) mükemmPI stüdyoll\n 
mız Yardır. Bunlardan her veçhi
le istifade edebiliriz. 

M. Zarhl harp aahasını 
gezdi 

·-- - · . -· 

Kaçakçı 
Şebekesi 

Esrarengiz ıebeke 
nasıl ele geçirildi? 

·- -
Bir sene 
Süren tetkik 

Oda mecli•i dün de 
it kanunu 

layihasını görüttü 
Zabrta esrarengiz bir kaçakçı Ticaret Odası meclisi dün 

ıebekeıini ele geçirmiıtir. Kaçak- yalnız iş kanunu projesi üzerin 
çılık ıu suretle meydana çıkıruş- deki tetkikatıru ikmal edebil· 
tır: Evvelki aktam, Yani isminde 
birinin elinde bavulla fÜpheli bir mek için bir İçtima yapmııtır. 
vaziyette nhtnn caddesinde dolaı İ§ kanunu layihaaı hemen he
ma11 nazarı dikkati celbetmittir.. men bir seneye yakın bir ımüd
Bu eanada memurlardan biri Ya- detten beri tetkik edilmektedir. 
niyi tethis etmiıtir. Sabıkab kaçak Bu müddet zarfında muhtelif 
çılardan olduğu anlaşılan Y •ni 1 
yakalanarak karakola götiirüldü- raportör er raporlar hazırlamıt
ğü sırada, bir başka adam memur lar ve dört komisyon muhtelif 
lann yanına sokularak: zamanlarda layiha üzerinde tet 

- Ben ltalyan tebaasındanım. kikat yapmıttıı-. Projeyi tetkik 
Adım da Bellocodadır. Du ada- için Oda meclisi de belki on de
mm elindeki bavul ben:mdir .. de- fa içtima etmit fakat birkaç 
miş ve bavulu al~ak. istemiştir. madde müzake;esinden sonra 
Memurlar bunun uzerıne BeJlasa· 1 .. . • • • 
doyu da karakola götürmüşlerdir. ya muzakereyı başka hır ıçtı-
Karakold" bavul açılmıı ve için- rmaa bırakmış, veya yeniden tet 
den ipekli pijama, çoraı>, kuma, kiki için yeni bi>- komisyona 
gibi kaçak bazı eşya zuhur etmiş havale etmiştir. Nihayet dün 
tir. '.ani, zab!taya ver~ii?i if~de- meclis işi kat'i bir neticeye bağ 
de nıtanh~ı Kıçanm evınde boyle ı I k .1 . . . . 
bir bavul daha olduğunu haber ama • a~ı e ıçtıma • etmıştır. 
vermiştir. Evde yapılan araştırma , Bu. ıçt·mada komısyonlarla 
da bu bavol da bulunmustur. Ba· meclis arasmda anlaşılamıyan 
vulun içinde kl\cak esvadan b&l- projenin 18 ma~ıiesi üzerinde 
ka it .. lvanca ya71lmı• bir takım ev me~gu) olunmuştur. Yapılan 
rak,, ltalyan ve Yunan hudut d~m tetkik t' · d b dd 
galannı ta••van m~el-ul b;r Tiirk • at ne ı~esın • e ~ m~ • e· 
paaauortu 11 .. bir fn•oiinf makine lerın <le şeklı tubıt edıhmttir. 
si bulunmuıtur. Bell .. sadn, bu ma- ·--- -
kinenin ele ,eçm,.si!lden c~k k"~
knlanmı~ ve k.,.ndi. .. ine iad,. rdiJ .. 
ıneıi .,artHe pof;•e nişv(" t t .. kHf et
mİott;r, ZRbıtl\ y,;n1 v~ 8P]1at.o11:'VI 
tevkif etrnistir. E,. ... ,_r~n~iz k~r11:k .. 
cıl"r hakkında tahkikat yapılmak 
tadır. 

Münzevi adamı 
öldürdüler mi? 

Hayırıız adada münzevi bir hal 
de yatarken birden bire ortadan 
kaybolan Vasile ait tahkikata A
dalar polis merkezinde devam e
dilmekt .. dir. Va. ilin birkaç yüz li 
ra para~ı olduğu ve b ' paraııma 
tamah edilerek öldürüldüğii tah
min edilmektedir. Habt-r aldığımı 
za göre, polise Vasilin öldüriildü
ğüne dair bir ihbar da yapılıru$· 
tır. Polis bu ihbar üzerinde de tah 
kikat yapmaktadır. 

Bir otomobil kazası 
r 

Şoför Abı·ahamin idaresindeki 
2161 No lu -otomobil dün sabah 
Beşikta lrf.mv&y cadde.inden ge
çerken aızın önüue çıkan Ah
met kızı Ayşeye çarparak hafif 
surette yal'llladıktan sonra direk
siyonu idare edemiyerel.: ilcriain .. 
deki tramvay direğine otomobili 
bindirmittir. Otomobil mühim su
rette hasara uğramıştır. 

Bir kaçakçı 

Muktesit 
Yavrucak 
•• 
Olmüş 

- --
iş Bankası buradaki 

ailesini arıyor 
İş Bankası, bankanın tasar

ruf kumbaraları kısmında 109 
liraaı olan ve şehrimizde bulun 
duğu zannedilen bir aileyi ara
maktadır. 

Bu aile Adapazannda iken o
ğullaı ı küçük lamail biriktirdi
ği paralardan 9 lira 45 kuru9u 
bankaya yatırmış, fakat bir da
ha görünmemiştir. Bir müddet 
sonra İsmail iş Bankaamm 
kumbara piyangosundan da 
100 lira kazanmış, bu da hesa
bına geçirilmi,tir. Banka bu ha 
beri vermek için İsmaili Adapa 
zarındaki adresinde aratmış, fa 
kat küçük muktesit lsmailin, 
öldüğü ve ailesinin de İstanbul 
da bilinmeyen bir semte naklet 
tiklerini öğrenmiştir. Şimdi 
bankanın İstanbul şubesi bu ai
leyi aramaktadır. 

Kari mektupları 

Eytam Bankasında 
kırdırılan maaşlar 

--- -

3 üncü kolordu 
ilanları 

Kavak İakelesi Aktarma An 
ban tamir ettirilecektir. ihalesi 
17-12-932 Cumartesi günü sa
at 10 dadır. Ke,f ve prtname
sini görmek üzere ber gün ve 
pazarlığa iştirak için o gün vak 
tiıulen evvel komisyona müra
caatlan. (5004) (6530) 

1738 

Çatalca Müatahk mev-
kine ait bir adet traktiu ve pul
luk satılacaktır.Görmek iıtiyen 
!erin Hadımköyünde Müstah
kem mevki kumandanlığına ve 
müzayt:Jeye ittirak edecekle
rin pey sürmek üzere her gün 
komisyonumuza müracaatları. 

(957) ( 6171) 
1298 

.. • * 
Metres Topçu atış mektebi

nin top araban tamir ettirile
cektir. ihalesi 17 112 ' 932 saat 
11 ~edir. Taliplerin keşifname 
sini görmek ÜZC!re her gi'..ol ve 
münakasaya iştirak için o gün 
ve vaktinden evvel komisvona 
müracaatlan. (5009} (6618) 

* * • 

---

Yeniköy 
Sulh 
İcrasından: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve paraya çevrilmesi mukarrer 
(60) altmı§ lira kıym .. tinde 
(6) altı ya9ında san renkte h:r 
adet inek 21-12-932 yirmi bir 

Kanunuevvel 932 tarihine mü· 

sadif çar§amba günü ~aat (10) 
on da Bebek çarşısında <:.çık ar
tırma ile satılacağınclan talip 

olanların yevmi ve saati mez
kUrda mahallinde hazır buluna 
cak memura müracaatlan ilan 
olunuı·. 

l.tanbul dördüncü İcra memurlu
ğundan: 

Tamamına 6863 lira kıymet takdir 
edilen Feriköyünde ve Feriköy ma
hallesine Kırve izzet paıra ıokağın
da kiin eski 10-12 yeni 12 No. lu 
maa bahçe bir bap hanenin temam.i 
ile yine tamamlanna 3466 lira kıy· 
met takdir olunmayan yerde ve bu 
hane ittisalinde eski 8-8 yeni 10-8 
No. larla murnkkam kayden bir ha 
len üstünde odalan bulmıan iki bap 
dükkinm tamamı ile yine ayni yer
de ve tamamına 1944 lira kıymet 

K. O. ve 1. F. kıtalan ihtiyacı taktir olunan k~yden bir halen üs
için 140 kilo çay pazarlıkla sa- 1 tünde odalan oll\n kömürcü dükktı
tın alınacaktır. ihalesi 18/12/ 1 nmen tamamı ile g<>ne ayni yerde 
932 saat 14 tedir. Şartnamesini kır ve izzet paşa gckaklannda ı.a-. 
görmek üzere her gün ve pazar 11ltmda 6 No. lu dükkanı olan eski 
lığa İştirak için o gün ve vak- 74 yeni 59 59 No. lu kağir hanenin 
tinden Pvvel koınisyona müra- tamamı ile yine bu hanenin ya
caatları. (5012) (6621} nında ve tamamrna 73!) lira kıymet 

,. * * taktir olunan ><ski 12 mükerrer 12 
Çatalca Müstahkem m,.vki mükerrer yeni 61 -63 No larla mura 

kıt'aları için 8,000 kilo bulgur ı kam bir krt'a araaki ceman işbu beş 
pazarlıkla satır. alınacaktır. 1- paTÇadan ibaret gayiri menkulatın 
balesi 18 '121932 saat 11,30 a"a tamamlan ayn ayn fRrtııamelerdeki 
dır. Şartnamesini görmek üze- a~ık arttırmaya nzedilm.iı olup 4-1-
re her gün ve pazarlığa iştirak 933 tarihinden itiboren şartnamele
için o gün vaktinden evvPI ko- rinin dairemizde herkes tarafından 
misyona müracaatları. görülebileceği ve 30 Kanunusani 

(5013} (6622) 933 tarihine müsadif pazartesi günü 
4 'I' 'I' .aat 14 ten 17 ye kadarda daire-

K. O. ve 1. F. kıtaları ihtiyacı mizde açık arttırma ile utdacakla
için 2(),000 kilo bulgur pazarlık rımn arttırmalara iştirak edf'C< k ta 
la satın alınacaktır. h lesi 18/ !iplerin kıymeti muhamm.inlerin yüz 
12 932 Hat 11 d~d:r. Taliple-- de yedi buçuk niıbetinde pey akçe· 
rin şartnamesini görmrk üzere !erini veya bu miktarlar üzerinde 
her gün ve pazarlı~a iştir~ k i- milli bir bankan10 teminat m<:ktu
çin o gün ve vaktinden evvel , bunu hilmil bulunmaları lazımdır 
komisyona müracıoatları. müterak;m vcrı:iler ile belediyeye 

(5010) (6619) ait tenvirat ve tanzifat ve vakıf ica 

• 
Davutpaşa kıslası tamir etti 

rilecekt;r. Talip çıkmadıihn
dan ihalesi tehirle 18/ 12/ 932 
saat 10 rla yapılacaktır. Keşif -
namesini görmek ürere hergün 
ve münakasasına iştirak için o 
gün ve vaktinden P.VVf'I komis· 
yona müracaat)a.-ı. 

(5014) (6623) 

releri müşterilere aittir 1424 numa
ralı icra ve m;;. kanunun 119 uncu 
maddesine tevf:kan haklan tapu si· 
cilleri sabit olmııvan i;mttldi alaaık 
lılar ile diğer alak•daranm irtifak 
hakkı aahiblmnin bu h~klannı ve 
buauıile faiz ve ma!\arife dair olan 
iddialanrun ilan tarihinden itibaren 
20 gün için de e•Takı müsbiteleril• 
bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hak 
lan tapu sicillerile sabit olnıayanlar 

E tu • 1 *kı ı* *t • ett• • aatış bedelini raylaşmalarından ba· 
r gru t ası amır ın· . • • 

lecektir. ihalesi 18/12 1932 •a- rıç kalırlar alakadarlann ışbu mad· 

Dün aabah saat 8 de Haydar
pataya gelen Ankara treni yol
cularmdan Adapazarlı Muatafa
nın bavulu, şüphe üzerine arattı
rılarak bir okka kaçak tütünle iki 
deste ciıara kağıdı bulunmuıtur. 
Muıtafa Adliye ihtisao mahkeme
sine verilmiştir. kaitl · ı E " r. eşı namesım gor- . at 10 _.adı K ·f · • .. 

1 

dei kanuniye hükmüne göre tevfik 
Bazı müte enn maat amu Y · m"k üzere h .. .. k ve hareket etmelerı ve d11ha fazla 

Adliyeye verildi 
Evvelki gece Dolapderede dev 

riye gezen polis memurlan 11rtm
da odun küfeıile önlerinden ka
çan Takfur imıinde bir .Ermeniyi 
yakalamıılardır. Takfur, evveli 
küfesini abp kaçmağa teşebbüs 
etmişse de nihayet yakayı ele ver
mittir. O:lunlan Pangalbda Çini
li hamamdan çaldığını itiraf eden 
Takfur Adliyeye verilmiştir. 

Kumarbazlar 
Rahmi Ef. isminde birinin evin

de sizli kumar oynattığı anla§ıl
mıt ve yapılan "raştırmada ku. 
marbazlar cünnü meşhut halinde 
yakalanarak Adliyeye teslim edil
mitlerdir. 

Cüzdan aşırırken 
Maruf sabıkalılardan Sım, Be

tiktaşta bir kadınm cü:ı:danını ~ı
nrken yakalanmııtır. 

Yangın söndürüldü 
Dün sabah Beyoğlunda, Kuloğ

lu aokağında Karacabeyli Hasan 
Beyin evinin dördüncü katında o
turan Madam Agavninin dairesin 
den yangın çıkmıtsa d'.1 bazı eşya 
yandıktan aonra söndürülmüttür. 

İbrahim Tali Bey 
Ankara da 

tam Bankasına kırdınp yoklamaya • er gun ve mu'l!a a • . 1 • 
tabi olmaksızın marttan sonraki saya İ§tirak icin o gün ve vak- malumat almak ısteyen enn 93?.642 
maaşların kırdırılmaıına da maliye- t;ndPn evvel komisyona m;ira- dosya No. sile mrmuriyctimize mü 

· .. d k old • " " caatları. (5011) (6620) racaatlan ilan olunur. run muaaa e etme le ugu goru-
lüyor. 

İst. Evkaf Müdürlü~ii,den: Bu vaziyet her nekadar Bankanın 
ve mütekaitlerin menfaatine uygun 1 
iıe de, hak;katte bir çok mütkülata Alemdağı civarında Sofu 

Üsküdar h .. kuk mahkeme,inden: 
Hüaeyİn Rıfkı cfmdinin karı..ı Oı 
küdarda Valdei atik mahallesinde 

sebep olacaktır. Hayrettin ciftli~;nin tarihi tes-
Mütekaitlerden bir kıımmın rubu r . d .. b ~ .. ı·k • Abacıdede aokağında 2 numaralı ha 

maaşları haczedilmiş olduğu halde lmln ~n ıtı ar~n .uç sene ı ı- nede sakine Leman N"2lı hanım a 
bunu haber vermeden maaşlarmı ~rı n;uz~y;;desı hır .haftı;. tem
kırdırmalan yüzünden gerek banka dıt edılm•,tır. Talıplenn 21/ 
gerek maliye alacakhlanna kartı 12 ı 9~2 tarihine müsadif çar. 
mes'ul . n:ıevkHnde_ k>lacaklar~. 1 samba gü~ü Mat on be~e ka
Ha-:zedılmış olan.hır. paranın v~- , du lstanltul Evkaf Miidiriye
mesıne kanunen ımkin olamıyacagı t• d O A • k f • 
malumdur. ın e nna" v,. razı a P!Dı-
Maatlannı kırdıranlar, rubu maaş ne müracaatları, (6616) 

laı:ının haczedilmiş olduğunu ııöyle-

mcdikleri için banka onlara paralan- Darüşşnfaka Lisesi Müdür-
nı vermekte; maliye vekaleti tara- lü<\ünden: 
fmdan da kimlere haczın tatbik edil 

leybine açtığı bo~anma davasından 

dolayi tarafeynin bo~anmal3rında 

esir oadır olan 24- 11-932 brihli i· 
lam ıııreti müddoaleyh 1 mıın Na:zlı 
hanmun ikam<tgiıh•n.:n me !ıuliyeti· 
ne mabni il:.nen tebliği ne kırar ve
rilerek tebliğ ı::tknınnıa knirr.. olmak 
üzere ilam sureti ma~kı:me divanha
nesine talik edilmiı olduğur.dan key 
fiyet ga:zete ile ilan olunur. 

Jiğini bb-er birer taı:kik etmiye - Talebe için lnımMı hariç ol-
filen - imkan olmadığı için maat· mak ·· 350 t kını Jb· · " · 
ların lardmlmasına müsaado etmek- uzere a e ıse pa· Silivri icra clrurcoınde: Sıhvnde 
tedi~ler ~ Bir nevi a~la~~ık- I zarlıkl.a yaptırılacaktır. imali- I Ha~r-H~ mesaı:ifi ic_raiyycden 
t~n ilı;:ı:ı g~!en .. ~ v~ye~ın dogura- , ne talıp olanlar kanunuevvelin I hanç uç yuz altmış bır lira altm•t 
b·l~cegı muşkülst uzerıne nazan 22 • • b .. .. 14 altı kuru§& boıçlu lıtanbulda Sa· 
dikkati celp etmek için bu fikrayı ıncı pertem e gunu saat 1 

ynzıyoruz. 

1 

te Nuruosmaniyede Cemiyeti 1 matyada Arap kuyucla 8 numaralı 
T ed • • k • d b ) hanede mükim Halil oğlu Mehmet 

naıye 'lt:er ezın e u unma ldri _,_ d" . 'k t ,L h ı Mua ve eti içtimaiye lıdular. s cen mın ı ame ganı meç u 
n • • 0 kaluut ve bu hoptaki ödeme emrinia 

şubesı ıçın balo D •• •kt lh L• • • h kuk h İlanen tebliğine karar VCrilmiş oldu• 
ı;>qJ aş au ~ınncı u ma -

k - · d M•'dd • R. ef di • ğundan i,bu ilan tarihinden itibareD 
ernesın en: u eı ıza en nın 

1 
"''"dd · al h 1 t• d b k A <m bet gün zarfında borcunu tediye ı•.ı.u eı ey ı ınye e aa ı rna-

ANKARA, 13. - Milli mücad&. ANKARA, 13. - lstanbul Me-
leye ait bir filinin ıenaryosunu Jıa.. b'uıluğuna ıeçilen Birinci Umumi 
zırlamak için ıehrimize gelen Raa Mıüfettiı lbrahim Tali B. dün ak
sinmıa senariati M. Zarhi burada ba fam eeç .akit buraya geldi. 

Bu akşam Vali~ Belediye 
Reisi Muhittin Beyin riyasetin 
de Perapalasta bir içtima yapı 
lacaktır. içtimada Halkevi mu· 
aveneti içtimaiye tubesi men -
faatine verilecek balo bazırlık
lan görüşülecektir. 

vutköy Orman cibayet memuru mer etmediği takdirde bafkaca yapılacak 
hum Muıtafa efendi zevcesi Macide muamelelerin tebliğine hacet kal· 
hannn aleyhine ikame olunan 35 li- maksızın cebri icra ınretile meblağı 
ra alacak davasmın cari muhakeme- mezburun ilAma müstenit bulunma· 
sinde müddei aleyhantn ikametgahı- ıı hasebile tahoil edileceği ilan olu· 
nin meçhul olduğu müba,ir ve he- nur. 

zı tetkikatta bulunmuş, kendisine la 1 '!!!!!!!!!!!!!!!""'-.. --........... -~ 
znn olan malümatı edinmiştir. I' -

M. Zarhi bu meyanda Polatlı c:i
nrmda Alagöz köyüne de giderek 
Gazi Hz. nin Sabrya harbi eanasm
da karargah ittihaz ettiği evi gör
müttür. Bu ev Türk oilu Ali ap.. 

. .. ~ .. ~· 

tıraya hürmeten evini o günkü hali
le muhafaza etm<ktedir. O kadar ki 
oda kapı)annda tebe1irle yazılmıt 
"Kumandan pafa" c Yaverler daire
Iİ• "Girilemn " ıibi yazılar oldufu .. . .. . .. 

lstanbu) 5 inci icra memurluğun- yeti ihtiyariye nin taıtikile anlatıl-
dan: Mahcuz ve furuhtu mukarrer dıihndnn bitalep 15 gün müddetle i- lstanbul yedinci İcra memurluğurı 
hurdavatçılığa ait eıya 20-12-932 ta lanen tebliğat icraaı karargir olduğun dan: Paraya çevrilmesine karar ve
rihine müsadif aalı günü aaat 14 ten 

1 

dan yevmü muhakeme olan 9-1-933

1 

rilen Şişlide papadanyel apartıma~ 
itibaren Galatada Mahmudiye cadde oaat 11 de mal-kemede bizat hazır önünde muhtelif hane etYa•ı teb" 
ıinde 96 No. lu düllin derununda lnılunma11 veya bir vekili muaaddak ı balin 20-12-932 günü oaat on ikide 
satılacağından talip olanlann mahal- göndermesi akıi takdirde giyaben I hazır bulunacak memuru tarafınclaıt 
ı;...ı. "··- '-1unmalan ilin olunW'. muamele icra olunacait ilin olunur. satılacağı ilin olunur. 
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İtalyanca, v. s .... ,. 
Nalın Vapur ldareei 

lzmir sür'at postası 
(IO Saat) 

A:lemdağ vakıf ol'mulannın büyük elmalı 0,45 M. devresin
den 3 M. devresine kadar üç bin adet kestane ağacının kat'iyeti 
münakasaya vazedilmi, olmakla tatip olanlann teraiti anlamak 
üzere her gün lstanbul Evkaf Müdiriyetinde arazi kalemine Ye 
yevmi ihal>e olan 4./1/935 çar§amba eünü ıaat on bete kadar lda 
re &ıcümenine münıcaatlan. (6602) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Mübayaat Komisyonu Riyasetinden: 

ı - Mektep Elektrik li.boratuvan İçin lüzUlllu olan alat 61 
gün müodetle aleni münakasaya vuedilmittir. Münakuuı 15 
Şubat 933 tarihine müsadif çarf81Dba günü ıaat "14" te icra edi· 
lecektir. Mübayaa edilecek içbu ali.t mımıleket dahiline ithal ~ 
lunacak ecnebi malidir. Bunun için "11940" munarah kararname 
ve buna ait diğer ahkim ve mevzuat dairesinde takasa tabidir. 
Taliplerin münakasa 1art119mesindeki takaw ait kuyudat ve di
ğer tart'lan öğrenmek üzere mektep idreaine müracaatlan ve 
münakuadan evvel teminat akçelerini mektep muhasebesine ya· 
tırmaları ilin olunur. 

2 - Mektep malzeme liboratuvan için mübayaul iktiza e
den atat 61 (Ün müddetle aleni münakuaya vazedilmittir. Mü
nakuaıı 15 Şubat 933 tarihine müaadif çutamba fiinü saat 
(14.30) da icra edilecektir. Satın alınaca'k i,bu alat memlekete 
ithal olunaca'k ecnebi •ıııalidir. Bunun için (11940) numaralı kıa
rarname ve buna ait diğer ahkam ve .iıevzuat dairesinde takasa 
tabidİI'. Taliplerin prtnameainde yazılı takas hakkındaki kayıt
leri ve diğer tartları öğr......-lı: üzere mektep idaresine müraca
atleri ve münakasadan evvel teminat a'kçelerini mektep muhase
besine yatırmalan ilin olunur. 

--~~--~~~~ 
3 - Mektep için mübayaaıına lüzum görülen ( 40) adet per·, 

eel talcııml 61 gün müddetle aleni münakasaya kOllUlmuttur. Mü
nakaauı 15 Şubat 933 tarihine müsadif çarıamba günü ıaat ( 15) 
te icra edilecektir. Satın alııw:ak pergel takımları memlekete it· 
hal olunacak ecıııebt malidir. Bunun için (11940) numaralı karar 
namen bu- ait diğer abkim dairesinde takasa tabidir. Talipte. 
rin bu husuaa ait tar"tnamedelı:i kuyudat ve diğer evaafı öğren
mek üzere mektep idaresine müracaatlan ve müoakuadan evvel 
teminat akçelerini mektep muhaMbesine yatırmalan ilin olunur. 

(6572) 

Merkez K. lığına merbut mü
eaaesat ihtiyacı için 1000 kilo 
çekirdeksiz zerdali Ye 1000 ki
lo ayq reçeli pazarlıkla ıatm 
alınacaktır. Pazarlığı 19/12/ 
932 pazartesi günü ıaat 14,30 
da T ophanecle Merkez K. ıatı
nalma komisyonunda icra kılı -
nacaktll'. Taliplerin şartname 
ve nümuneaini görmek için sa· 
bah saat 9 dan 10 a kadar her 
gün ve pazarlığa iJtin.k için 
de muayyen vaktinde 'komiı -
yonda hazır bulunmaları. 

(354) (6588) ...... 
Kuleli Li9e!Iİ ihtiyacı için 75 

kilo kalay, 50 kilo nifadır, 50 
kilo kalaycı pamuğu açık mü
nakaıa auretile satın alınacak
tır. lS-12-932 pazar günü saat 
11 de Tophanede Merkez ku
mandanlığı aahnalma kciillisyo 
nunda ic~a kılınacaktır. Talip
lerin tartnaıne ve nümuneami 
görmek için sabah saat 9 dan 
ona kadn her güo ve münaka
sa11na ifl irak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu 
lunmaları. (346) (6565) 

1840 
• • • 

Ankara dekovil bölüğü ihti
yacı için vagonda teslim 40 ton 
lavamarin kömürü pazarld<la 
satm alınacaktır. Pazarlığı 17/ 
12/932 cumartesi günü saat 14 
te T ophanecle Merkei K. aatı
Mlma komisyonunda icra kılı
nacakbr. Taliplerin §artnıımıe
ıini görmek için ıabah saat 9 
dan 10 a kadar her gün ve pa
zarlığa ittirak için de. muay
yen vakitte komisyonda hazır 
bulunmalan. (335) (6499) 

1726 ..... 
Harbiye, Süvari Binicilik, 

Topçu Nakliye mektepleri bay 

1 1 
va-tı ihtiyacı için ayrı ayn o, 

lstanbul Belediyesi llanlan nar ton kuru otu pazarlıkla sa 

------------------------- tın alınacaktır. Pasarlığf 15-
F.ımmönü Kaymakamlığından: Daireye lüzumu olup müba- 12,932 perıembe günü ıaat 10 

da Tophanede Merkez Kuman 
yaa edilecek olan bin adet parke tafı, müzayedeye kooulmuttur. danlığı aatmalına komiıyonun-
Şartnamesine ~vfikan vermeğe talip olanlann 22/12/932 tari- da icra kıt.nacaktır. Taliplerin 
hine müaadif PeıfQlliıe (ÜDÜ saat on dörtte daire enciiıınmDne ıartname ve nümuneaini gör
gelmeleri ilin olunur. (6614) mek için sabah saat 9 claıı ona 

kadar her gün ve pazarlığa if-

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 
Eıya ve Levazım ambarmm münhal olan makutarlığı için 

teraite uygun ve imtihanla makaadar alınacağından talip olanla· 
rın ,eraiti anladıktan SO'Dr& bu ayın yirminci gününe kadar ko
misyonumuza müracaatları ve bu tarihten sonra müracaat kabul 
Ldilmiyeceği ilin olunur. (6577) 

Fatih Malınüdürlüğünden: 
Smatyada Hacı Hüseyin ağa mahallesinin atik Narlıkapı s~ 

kağmda atik ve cedit 5/7 No. lı ahşap bir hanenin altı hisse itiba
rile iki buçuk hissesi açık müzayede ile sahlaca'ktır. Müzayede 
müddeti 7 Birinci klnmı 932 tarihinden 31 Birinci kanun 932 ta· 
ribine kadar yirmi bet gündür. Mezkür iki buçuk hiıaeai i!tiraya 
talip olanların 31 Birinci kanuıı 932 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat onda Fatih Malınüdürlüğünde mütflfekkil müzaye<İat 
ve ihalat komisyonuna müracaattan. (6416) 

• inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

idaremiz için nümuneai veçhile (40) adet kısa l~tik çizme 
ile (51) aoet tahta ayakkabı satm ahnaca'ktır. Taliplerin pazarlı· 
ia iftirik etmek üzere (o/o 7,5) teminatlannı hamilen (17/12/ 
932) cumıartesi günü saat (15) te Galatada Mübayaa komisyonu 
oa müracaadan. (6484) 

Sarıyer Malınüdürlüğünden: 
Büyükdere'de Mercan ıokağmda emlaki mifiiyeye ait bulu

nan araziden testi imali için toprak çıkarılması müzayedeye ko
aulmut olduğundan taliplerin 8 Kiııunuaani 933 Pazar günü ıa· 
at on dörtte ıatıt komisyonuna müracaatları. (6593) 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem 
1338 

ikinci ticaret maıı. . -- • , latanlw.ıl 4 indi icra ~ 
Ama-ikan Eksprea Bankası Vekili dan: Kocçaıada Karaki Hüseyin 
Avukat Ali Haydar Be,. mnıfmclaa çelehi ..ı.aııesiaia Alıbaı aia Ç"f• 

lıtanbulda Tuzcubırda T....., DaYit -i SC'kapdmı ,.,m 9 numandı ba
Efendi aleyhine iı.- ol- ...ft Mde 5.ıa- a.. el,O'nll ikametııA
itiraz ve iflis da.... z mcla :re.- .. ....puı HiiMJin ,,,_di lozı Kizi 
tni tahkikat olarak ı.;rin oı- g. ... hamına. r ........ .ı- Şerif beydea 
12-932 tarihine miisadif perıemı.. 3 E ylUI 930 tarihinde bir sene miid
günü için tanzim olunan dantiye detle ~ aldıiumz 6000 lirayi ,... 
ınübaşir tarafından müdcleialeylıin desi hülulünde vermedi.iiııizden ipo. 
ikametgôhmm me.;hul oldlıığu beya- tek göıterdifimz balicla a.ır..i ya
nile iade kılındığından 20 giin m<id- zdı gayri mealrüle mahallen haciz 
detle ilanon tebliğat icrasına ve vcı vaziyet muamelesi yapılandı: ehli 
lahk:katın 12 Kanunusani 1933 per- vukuf tarafından teımıınııa 4200 li
~emhe ırünü saat 14 te talikine karar ra kıymet t:ak..:ir edildijiaden bir eli 
verilmi~tir. Yevmi mezkürile mü- veceğİniz YllrK t1ın1ı tebliğden iti
ınaileyhin biuat ""'bkemede bımr baren 10 triin içinde 846 932 doeya 
b.,lunmadığı veya bir vekil gönder- numarasile latanbul 4 iincii icno ,.__ 
•netliği taktirde ~kkmda muamelei murluğuna müracaat ...ıın-i key
riyabiye icnı olunacağı mıtlumu ol- fiyeti teblii maluunma kaim oLn.ıc 

tirak için de muayyen vaktin· 
de komisyonda hazır bulunma
ları. (343) (6544) 

1800 
• • • 

Hava Kıtaatı ihtiyacı için 50 
adet yerli mamuli.tı soba pa
zarlık auretile satın alınacak
tır. Pazarlığı 19-12-932 pazar
tesi günü saat 10 da Tophane
de ımerkez kumandanlığı satm
a ima komisyonunda icra kılma 
caktır. Taliplerin tartname ve 
nümunesini görmek için sabah 
saat 9 dıın ona katlar her gün 
ve pazarlıl!a iştirak için de mu 
ayyen vaktinde komi~yonda ha 
zır bulunmalan. (347) (6566) 

1802 
• • • 

Maltepe Li!i~i ihtiyacı için 
500 takım dahili elbise aleni 
münakasa auretile satın alına
caktır. MünakaaaH 18-12-932 
pazar günü M"at 16 da Topha
nede Merkez K. aatınalma ko
misvonunda İcra kılınacaktır. 
Taliplerin şartname ve nümu
nesini görmek için sabah ıaat 
9 dan ona kadar her ıün ve mü 
nakasaıına iştirak için de mu
ay)'en vaktinde komisyonda 1ıa 
zır buluomalan. (348) (6567' 

1806 
• • • 

Harp Akademisi efradı ihti
yacı için 1800 kilo makarna pa
zarlık auretile satın almacak
tır. 19 Kanunuevvel 932 pazar 
teai (Ünü saat 11 de Tophane
de Meıi<ez Kumandanhğı aa
tmalma komiıyonunc:i'a !cra kı
lınacaktır. Taliplerin şartna
me ve nümunesini görmek için 
nbah saat 9 da'D ona kadar 
her (Ün n: pazarlığa ittirak i
çin de 'll!uayyen vaktinde k~ 
misyonda l'UJT bulunmalan. 

(350) (6584) 
1845 

• • * 
Merkes Kumandanlığ~ 

merbut müesıesat hayvanatı 
ihtiyacı için 135 too arpa ka· 
palı zarf ıuretile satm alınacak 
tır. Mün•kaıuı 28-12-932 çar 
t•mba günü saat 14 te Topha
nede Merkez K. Satuıalma ko
miıyonıma icra kılmacaktır. 
Taliplerin t"-rtnamesini gör
mek üzere ıabah saat 9 dan ~ 
na kadar her gün ve münakua 
ya ittirak için de muayyen vak 
tinde komisyonda hazır bulun
malan. (333) (6474) 

Kuleli Lisesi ihtiyacı için iki 
adet hehl'ane ve dört adet yağ 1 
tavuı ve 14 parça muhtelif tep ı 
ıi pazarld<la alınacakbr. Pazar ı 
lığı 21/12/932 çar9amba (Ünü 1 
ıaat 11 de Tophanede Merkez 
K. satınalma komiıyommda ya 
pdacaktır. lateklilerin bakırlan 
görmek için Kuleli m-ektebhte 
ve tartları anlamak için sabah 
ıaat 9 dan on" kadar her gün 
ve pazarhğa giriteceklerin vak
tinde komisyonda hazır bulun
maları. (356) (6608) 

• • • 
Maltepe Piyar~e Atıs mı-ktebi 

ihtiyacı icin 60,000 kilo ekmek 
pazarlıila konmustur. Pazarlığı 
20/121932 ~lllı ;."'ilü ~aat 11 de 
Tophanede Mrrkez Kumandan 
hğı Sat•nalma komisyonunda 
yapdacaktır. İsteklilerin tartla 
nnı görmek icin aa11t 9 dan ona 
kadar her gü.; ve ~·azarllğa giri 
teceklerin aaatind!! knmiıyona 
gelmeleri. (559) (6611) 

• • • 
Kuleli Lisesi ihtiyacı icin 

1400 ııdet yüz havlusu pazarlık 
la alınaca'khr. Pazarlığı 21/12/ 
932 carşamba günü Mat 11 ~e 
Tophanede Merkez kumandan 
lıilı aatrr'llma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin örne
ğini ve tartlannı görmek için 
sabah saat 9 dan aııa kalar her 
gün ve pazarlığa girişeceklerin 
vaktinde komirsyonda bazn· bu-
lunmalan. (558) (6610) 

• • • 
Dikim Ev; ihtiyacı icin 200 

metre nefti çuha pazarlıkla ah
nacaktır. Pazarlığı 22/12/932 
pertembe günü saat 14 te Top
haoedP. Merkez kumandanhğı 
sıtınalma komisyomıncla yapı
lacakttr. lstekl;lerin sartna111e 
ve öm~i görmek icin sabah 
saat 9 <İll·ıı ona kadar her gün 
ve pazarhğa giriseceklerin bel
li vaktinde komisvonda hazır 

B ERLiTZ 
YENl KURSLAR AÇILIYOR 

Sınıf ve hususi cleraler. M<11Dt1riıı, muallim Ye zabitana mahsus 
. tarife byit açılmıttır. 

Meccani bir tecrübe derai alınız. 
Ankara: Had Bayram caddesi lıtanbul: 373, lıtiklal .... ddeıi 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

1000 Ton Lavemarin kömürü: Kapalı zarfla 24 Birinci Ka
nun 932 Cumartesi günü saat 14 te. 

67 Kalem eczayı tıbbiye: Açık münakua 24 Birinci Ka
nun 932 Cumarteıi günü saat 15.S ta. 

lzmir Müstahkem Mevki Deniz K. ihtiyacı için yukarda 
mildan yazılı kömür ve eczayı tıbbiyenin hizalarındaki gün ve 
saatlerde münakasaları yapılacağından şartnamelerini görmek 
isteyenlerin her gün ve venneğe talip olanların münakasa gün 
ve saatlerinde Kas1mpafada Dz. Lv. ıatmalma komisyonıma mü 
racaatları. (6294) 
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• 
Istanbul Gümrük Mu haf aza 

Başmüdürlüğünden: 
Dört Muhafaza mevkiinin tamiri ilanıdır. 
1 - Kabataf, Arnavutköy, Y enilcöy hamam yeri mahalle 

mahalle muhafaza mevkilerinin tamiri. Açık kırdırmaya konut , 
muıtur. 

2 - Kırdırma tartlan kiğıdmm tutikli suretleri lstanbul 
Gümrük Muhafaza Batmüdürlüğüaden alnaacaktır. 

3 - Kırdınna İstanbul Gümrük Muhafaza Batmüciürlüğün
de kurulacak alım ıabm komİIFODU tarafından yapılacaktlr. 

4 - Kırdırma 5/1/933 tarihine raslıyan Perşembe günü sa
at 14 dedir. 

5 - Her iıtekli, biçilmi! bedelin o/o 7,5 ğu olan 54 lira 40 
kurutluk muvakkat güvenme "~minat" larile belli saatten evvel 
komisyona gelmeleri. (6697) 

Sarıyer Malmüdürlüğünden: 
Orman mektebinden müdevver hurda M•aedi ~ IDİİ 

zayecleye konulmuş olduğımdau taliplerin 8 kanunusani 933 Pa, 
zar günü saat on dörtte sabt kc.niayomına 'm'iiracaatlan. (6594) 

Lab 

ADNAN 
...... u 

~.:ft. Perşembe 
günleri c.lata nhbmmdan saat 

tam 17 ele bar<ketle doğnı 

lZMlR'e 
Ye .,._. ıfinleri lmıir'den .. t 
14 1/2 cı. hareloetle lıtaabul'a av 
Jet ed•. T.ı.ıllt için Galata. 

:iümrülr brfııamda Site Frwez 1 
haıı No.J2 yamt..neaine miinıcaat 

-- Tel: 4. 1041 
1784 

İstanbul Ticaret Müdürlü
ğünden: İstanbul Araba

cılar cemiyetinin 
.... lııey8l:i intiluılımıo 17-12-932 

cwnartlllİ n 18 , 12 • 932 pa
zar günleri saat ackiz· 
de !.atlanacak •e on albda aihayel 
Yerilecektir. Cumartesi günü latan· 
bul ve Beyoğlu cihetlerinde pazar 
günü Beyoğlu'ndan hokiye kalan 
k:tsmıla Üsküdar ve Kadıköy cihet· 
!erinde ve akıam üzeri cemiyet mer
kezinde rey kabul olunacaktır. Ala· 
lradarlann o günlerde araba durak 
yerlerinde ve cemiyet merkezinde 
reylenni nrmek üzen hazı:r ı..lun· 
maları ilia olumar. 

bulunmaları. (560) (6612) • 

· · · inhisarlar Umum 

lıtanbul 6 ıncı icrasındaır: Bir 
~tan dobıyı rr:ahcuz ve .,..-aya 
çevrilmesi aıukarrer yedi çifte lı, 
mail uıta sanyar ya namında lıir ka 
yık .çık artırma guretilc ?t Klıınu
n""""el 932 tarihine mü..,.dif çar
~ba günü saat 10 dan 1?. ,. ka· 
dar Anadolu hisarında Kalaflıt ye

rinde ilk mektep ittiıalindcki mahal
de sa iından talip olanlarm yev 
mi mezkiirde mahallinde hazır bulu 
nacak menıuruna mür;ıc.aalWı ilin 
olunur. 

_...._., ...... -- -- - -- -
Tophane Aıkeri fınnı ibtiya 

cı için be, top Amerika11 bezi Mu"du··rıu·"g" u··nden·. 
p'\zarlıkla e lmacaktır. Pazarlı - -

6 inci icra 111~murluğundan: Biı 

borçtan dolayı bir kaJnyif ocağı ay

na ve camııtki..n açrk artırma ile sa

tılacağından artırma Ka111npaşa 

dört ı...,,.. C.d. ıs No. la 21.12.932 

T. 9 da icra olunacaktır. lttirak .,, 
dec:elderin gôcterilea aaatte mczk~r 

mabalckı bulanmalıırı ilfuı olunur. 

ğı 21 /1?. /932 rauamba PÜnü idaremiz için takastan iıtiınaen tartname ve nümuneleri veç 
saat 14,30 da Tophanede Mer- hile (200) adet yaldız ve (300) adet kağıt yaldız bobin satın alı· 
J, • .,. K. ~,.hnalm" kom:svonun 
da İcra kılrııacaktır. lsteklile- nacaktır. Taliplerin pazarlığa ittirak etmek üzere ('fo 7,5) temi-
rin sartnameleri görmek icin natlanm 1ıimilen ( 19/12/932) Pazarteai eünü ıaat (15) te Ga
aabab saat 9 dan on kaclar bP.r latac:a Mübayaa Komisyomma müracaatları. (6488) 
gün Vt" pazarlığa giriteceıderin 1 
vaktinde komisyonda haz•r bu
lunmaları. (357) (6609) 

~ ~ • 1 
2500 kilo lapanak 
1500 " Lahana 
2000 " Pırasa 
Harbiye VP merbutu me'kteı> 

!er ihtiyacı için yukarda yazılı 
üç kalem sebze pazarlıkl.ı. alltın 
alınacaktır. Pazarlığı 19/12/ 
932 pazartesi günü saat 11 de 
icra kılın acaktrr. Taliplerin iza 
hat atırak için her gün sabah 
saat 9 dan ona kadar komisy-o
na mürncaatlan ve iftirak için 
de muayyen va"L:tl-nde komiı 
yonda hazır bufor..-~lan. 

(355) (6607) 
• * .• 

Ordu 11hhiyesi ihtiyacı için 
65 kalem di~ci malzemesi fiati 
pahalı görülclüğünden açık mü 
nakasa suretile satrn alı1111.cak
tır. 18/12/9~2 razar ~ünü sa
at 14.30 da Tophanede Merkez 
K. sıııtmalma k<>,..İ&Yonunda ic
ra kılmacakbr. Taliplerin tart
name ve nümuneaini görmek i
cin sabah saat 9 dan on.a kadar 
her ıı-ün ve açık münakaaaıma 
iatirak icin de muayyen vakt1zı,. 
de komisyonda ha,..,. bulunma. 
lan. (353) (6687) . . ., 

Merkez Kumandanlııtr .. mer 
but müeaaeaat ihtivacı icin 
5000 kilo li.l>ana ve 5000 lrilo 
pırasa pazarlıkla ~•tın ıılmacak 
br. Pazarlığı 19/12/932 pazar 
günü saat 10 da Topbanede 
Merkez kumandanlığı satmal· 
ma komisyonunda 'cra kılına
caktır. Taliplerin izahat almak 
için sabah saat 9 dan. ona ka
dar her gün ve pazarlığa i§ti· 
rak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmalan. 

(351) (6585) 
• • • 

Gedikli küçük zabit mektebi 
ihtiyacı için 27 ton livamarin 
ve 400 kilo odun pazarlıkla sa, 
tın alınacaktır. Pazarlığı 17-
12-932 cumartesi günü saat 11 
de Tophanede Merkez Kuman, 
danlığı satınalma komisyonun, 
da icra kılmacaktır. Taliplerin 
izahat almak için her gün ve sa 
bah ıaat 9 dan ona kadar ko
mııvo.na müracaatlarL 

( 352) ( 6.<;Rf;) 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

A~pullu ~eker fabrikasının lstanbul depo. 
larından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36,75 kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381/2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 
rilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri istene 

sigorta ettirilir. 

Adres: lstanbul, Babçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: l.tanbul Şeker - Telefon! 24470-79 
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Pardesüler 
Kumaşlar 

Paltolar 
Rekabetsiz fiatlar 
Hakiki fırsatlar 

ARİ 
Ticarethanelerinde 
Galata, Tünel ıokağı No. 2 

Beyoğ'u, fstiklAI cae.ıe•i No. 16'.) 

E UGRUL 
Mağazasında kazara vaki olan yangında 

1SLANMIŞ OLAN MALLARIN yok pahasına 

Kat'i Satışı 
on beş günde ikmali icapeden bu ıon fırıattan İs

•:ı~..ın ,,,,•'""lP.rini muhterem mü .. terilerimize 
tavsiye ederiz. 

Tefrişat Levazımatının Sarayı 
Beyojlu'nda Tokathyan Put.beıwai karJımıda 

L u v R 
BÜYÜK TEFRIŞAT MACAZALARIDIR. 

Bütün miqteriler, bu majazayı ziyaret ettiklerinde büyük bir 
memnuniyet biuederler. Çünkü, Tefriıat baıuıunclaki bütün 1• 
nzımahn en müntahap çqitlerini her :r•clen ucaz fiatbırla 

tedarik edelıiliyorlar. 

Senebaşı münasebetile 
Kasa, yevmiye, defteri kebir, yerli ticari zarflar, yazıhane 

Je.,.zımatmızJ Marpuççulard'ı. 31 numarada 

HACI MUHTAR KEHNEMUl'den alınız. 
DAKTiLO MAKiNELERi 12 LiRAYA SATILMAKTADIR. 

'fürk Tayyare Cemiyeti 
Mubayaat Komisyonundan: 

933 ıeneai kctide listeleri ıartnameıi veçhile tabettirilece
ğinden talip olacaklann 17-12-932 cumartel'İ günü sMt 15 te 
Piyangodaki komisyona müracaatları. (6575) 

1841 

Tayyare Yılbaşı Piyangosu 
Büyük Mükafat 1,000,000 Liradır 
Büyük ikramiye 500,000 Liradır 
Keşide Yılbatı gecesi yapılacakbr. 

Taliinizi deneyiniz •• 

1551 Acele ediniz •• 
---

~ · ~ . l· . 

BAKTERiYOLOG 

Dr. İHSAN SAMI 
Bakteriyoloji Liboratuvan 

Umum kan tahlilib. Frenci noktai 
aazarmdan (Wa11erman Ye Kabn 
teamülleri) kan küreyvatı sayılma
,., tifo ve 111tma hastalıkları teıbisi 
idrar, balgam, carahat, kazurat ve ıu 
ıablilitı, Oltra mikroakopi bnauıi 
aıılar iıtihzan. Kanda üre tek•. 
klorür. kalleaterin mikclarlaruun ta
yini, Divanyolunda Sultan Mahmut 
türbeıi No. 189, Telefon: 20981. 

1466 

Kl~AKINA 
MUL~J'AJ'I 

JIUHAT 
KUVVET 

IE.til-KEWll 
l.li·J'litlCICi 

Dr. A. KUTiEL 
ICaralröy Börekçi fınlll ııraımda 34. 
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Yet'li 
Mallar 
Pazarında 

Büyük 
Ucuzluk 
İstanbul' da 
Babçekapı'da 

Beyoğlu'nda 
latiklil Caddesinde 

, · ... 4 r .~~ · ...... .. ~"' 

' 

' ~ 
' 

1 aşıması daha kolay 

ve temizdir 
1 htıyac halinde yenı paketlerden 

ASPiRiN 
·ıo ve ~ ıabıetıı• ambalAJlar içlndt! 

heı VörOe bulun.ur 

Maliye Müfettiş 
Muavinliği imtihanı 
Maliye Vekaleti Teftiş hey. 

etinden: 
Maliye Müfettit muavinliği için 1 Mart 933 tarihinde imti

han icra edilecek ve muvaffak olanlar arasından on talip, Mü
fettİ§ muavini olarak alınacaktır. imtihana girmek isteyenlerin 
Memurin kanununun dördüncü maddesinde aayılan e'laafı haiz 

1 
olduktan maada, Kanunusani 933 de yirmi altıdan qağı ve otuz i 
dan yukan yaşta bulunmamalan ve bir mektebi aliden mezun-! olmaları tarttır, imtihana- talip olanlar 1 Şubat 933 tarihine ka
dar Ankarada Maliye vekileti Teftiı Heyeti reisliğine istida ile 
müracaat edeceklerdir. lstidaya fU vesikaların raptı lazımdır: 

1 - Nüfus tezkeresi ve ikametg'.ıh adresi, 2- Kendi el ya
ıolarile tercümeihal hüliauı ve evvelce bqka memuriyetlerde 
bulunmuılana müddet ve ıureti hizmetlerine dair reami vesika, 
3 - Aıkerliklerini. yaptıklarma veya tecil edildiklerine dair aı
kerlik ıubelerinden verilmit vesika, 4 - Mektep 9ahadetnamesi 
Teya mezuniyeti mutazammm tasdikname, "bütün bu evrakın 
Noterlikten muaaddak ıuretleri verilebfıir" 5 - Hastalıkları 
bulunmadığına ve yolculuk zahmeti~~ ~i.ltehammil oldukları
na dair bükllmet tababetinden verilmit ;~por. Vekaletçe imtiha
na kabulü tensip edilen talipler tahriri ı~ tifahi olmak üzere iki 
imtihana übi tutulacaklardır. Tahriri imtihan Ankarada ve lı· 
tanbulda ve bunda muvaffak olanlann tifahi imtiham da Anka
rada yapılacaktır. imtihanlar lstanl>ul ve Ankarada Maliye Tef-
lİf Heyeti dairelerin.de icra olunacaktır. 

1 imtihan Programı: _ 
1 - Maliye A" Bütçe "ihzarı, taıdikı, tatbikı ve kontrolü", 

muhasebei umumiye kanunu ahkimı B" Vergi nazariyeleri, tek
lif usul:eri, vasıtasız ve vaııtalı vergiler, "Sedüler vergiler, vera
set vergileri, istihlak üzerinden alman vergiler, gümrük, lnhisa; 
!ar" harçlar, vasıtalı ve vasıtasız vergilerimiz, tarh ve tahıil u
sul!eri, C" Maliyemizin varidat ve muhasebe tetkilatı, D" istik
raz nazariyeleri, tahvil, Amortisman, Türkiye düyunu umumi· 
yesi, 2 - lktısat: "istihsal, tedavül, inkısam ve istihlak bahisle
ri" 3 - Mali ve ticari hesap: Faizi basit, faizi mürekkep, iskon· 
to, faizli hesabı cariler, 4- Hendese: Satıh ve hacinı mesaha
lan, 5 - Ticaret usulü defterisi "esaslı ve pratik malfunat" 6 -
Hukuku idare, ceza mahkemeleri uıulü ,kanununun tahkikat usul 
!erine müteallik hükümler, memurin muhakematı kanunu, kanu
nu medeni ile borçlar kanununun ve ticaret kanunlarının ahka· 
mı esasiyeai, 7 - Türkiyenin tabit, iktısadi coğrafyuı ve mali 
tarihi hakkında malfunat, 8 - Fransızca "imli. ve tercüme" 

imtihan neticesinde Müfettiı muavinliğine alınanlar üç 
tene nihayetinde ehliyet imtihanı geçirerek Maliye müfettitliii
ne tayin ve bir sene staj görmek üzere Franaaya izam olunurlar. 
Müfettit muavinliği imtihanına iki defa girip te kazanamamıt o-

lanlar, üçünc;ü def. imtihana kabul edilmezler. (6065) 
1276 

------------------------------------------~ T ASF1YE HALiNDE 

KALİNİKO.S ve Şsı. 
UMUMi EMTEALARIN FEVKALADE SATIŞI 

(LiKiDASYON) 
Mefruıat ve muhtelif mobilyalar, karyolalar. kadifeler, balılar 

1PEKL1 BEYAZ KETEN MALLAR 
Paıpae, iator, divar kiiıclı vesaire. 1 

Asli fiatlar üzerine o/o 10 ila % 50 tenzilat 
.. ____ • Galata : Tünel caddeei 36/4. -<il ____ .. _ 

• 1304 -·- ·----------.. - -----
Yeni model Allegro 
Bir ve~ iki yOılıl blçak=,l•rı 
evvda tap alrtme' vs 
badehu klıytf Gurfnden 
ıeı;:lrmt:k IUrt:tlyle bller, 
Eyi tır•ı olabllmtlı • • 
için herkttc lazımdır. • 

MGhlm tf:ktmrnüı.t. ~ 
f lerytrdc Utıhr. 

Urouml acent.aları: 

ıVlemur aranıyoı 
Bir müeaaeıe için uıulü def

teriye bihakkın vakıf ve yazı 
itle.inde de muktedir ıenç ve 
fııal bir memara lüzum vardır. 

Beyazıt, Çartıkapı No. 99, 
Lisan Dersanea.ine saat 17 
den 18 e kadar müracaaL 1 

• - • ; ~, ~ ••• •• 1 ...... ,"'-':""'.- ........ : •••• -.::·-:""!'- ·: .. 

Elbise Balo • 
ıze 

Nefis Çiçekleri 

iiı~ır.ıüı ,, 
Çamaşır dairesinin 

nefis mamulib 
en makbule geçecek 

Sene başı 
Hediyeleridir 

Ta 
• 
ipek iş 

Kravatlar • Fevkalade işlemeli mendiller 
• 

Y aslıklar -Eşarplar. iç çamaşırları.Pijama 
ve gömlekler _ Ropluk kumaşlar vesaire ... 

' ra, bütün birist~kbal'dirl 

lktısat ve rruf 
yalnız nazariy t ile 
değil ••• 

••• Birkumbar lar k 
biriktirme 1 R r 

öirenilir ••• 

Türkiye iş Bankası 

1834 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncü Vakıf Han İstanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin(% 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye it Bankası tarafından tetkil olunmu9tur. idare meclisi ve 
müdürler heyeti ve memurları kamllen Türklerden mürekkep yegl.ne 
Türk Sigorta Şirket\dir. Türkiyenin her tar,,nnda (200) 8 l'eçen 
acentalarmm hepal Türktüu-. Tilrkiyenin en mü: .ı milesseaelerlnln ve 

bank.alanmn aigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kauı, Otomobil 
Bİiortalarını en iyi ıeraitle yapaı · Hasar vukuunda zararları sDr' at TO kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 
1337 

,.....__t\utWr. OSRAM la.mbaJı:u't.d. Burlıluırd Oınttnkln •• ~ 
Oalala-Slam~uJ ,_ 

MiLLiYET MATBAASI 1314 1819 


