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§ • 1 . 1 d. • = 
ı s a ı çarı ı. ı 

Buhran, bir ha.ta -riicat. l'İbl = = 
tetkik ediliyor. Onun her lahza 5 ~ 5 

E~ y~~~~~· t~~:;ıt;;~~: ; Kat'i moka velenin metni, Millet Meclisi tarafından tasdik edilir ~ 
Temmuzdan beriye doğru altı S = 

~lüdab~::~a~~~E!Er~~; edilmez, kabul etmeleri için hamillere tevdi olunacakhr.. : 
mıt ve para ucuzlamııtır -bu· = 5 
gün cihan para piyaaa11nda öyle 5 ANKARA, 15 (Milliyet} ma eıaslannın tespit ve İm· İ§tirak etmek için nakit it· mecliıi idaresi. Pariste Türk olcluğunu bildirmektedir. dır. ......,,~ . S 
bir mebzuliyet vardır ki yakın = - Pariıte Düyunu Umumi- za eclildiği haberi gdmiı- leri müdürü Sırn Beyin ge- bükô.meti mümessilleri ile Bu itilafname, Türkiyenin Jtilll'ın esasları = 
:ı.amanda miıli görülmemiştir-, 1- ye mümessilleri ile Sarac;oğ- tir. Bundan aonra yeni itj... lecek hafta Pariıe gitmesi muhtelif memleketler ha- •hissesine düten borçlara ait '' ;;;;;; 
buhranın bu en tehlikeli taraf· ı= I Şük .. B "-'-' I f . ed"I k muhtemeldir. ·ıı · · t" • h f · 1 · · · ekr PARIS, 15 (A.A.) := lannda müaait tagayyürler olun- :: u ·· ru er araım<liU<I mü- a name tamım ı ece ve mı en cemıye ınm mur~ • • aız erın teavıyeııne t ar E •-· O h bo I hak 5 
ca, buhran, en derin sukut nok· := zakerat netıcelenmittir. imzalanacaktır. PARIS, 15 (A.A.) haslan arasında prensip ıtı- başlanmaaı hususunu derpi' &1<1 an:..u rç an • := 

~·a bi;aka';t .;ı~~~r~e'!;'i!~: ı ~ıııınıı:~ıı;ıiuiı~ını~iıiınıtıiııııillı:;nı,ıııııınııtı;ı;~~ı~iıüiıiiıü~~ııııı:~~nıı;,~ıııııı~ı~nınıı:ı'ıı:rı;nıı~ıımrn~nı:rıüıınıı~~~::,iııı~~;ıı~i::,~:ıı~~"i:ııııi:ı~iiiııııııü;nı,;,iıım~iıiı~~ıı~ü~~~;~~iıiıııııııııı~~;iıı;ıı~~ıı~:rı~ıirııııi. 
~;t;~~~~;:~~i~:;: Muhtelit encümenin Yeni ed~niz Sam~undan İngiltere - İran ihtilafı 
leri tekzip mı ettırm•ıtır, yoksa b • d• Teşkılah Mersıne 
E_~'Tfff~~ maz atası kabul edıl ı Seyrisefainde yenı ilk tren vahim bir şekil aldı 
olmuttur, 2 - lktıaat, inkifafa t k"JAt ( ( k 
yüz tutmamıtaa da, oon vaziyeti- Refı·k Şevket ve Hasan eı 1 i:& nası o aca Dün i'k 

hareket 
tren 
etti ni muhafaza etmektedir. lktııat 

mi.inhaniai ne yukarı ve ne de a· B J J A fağı doğru değiımiyor, bir ufki • er e dliye 
hat üzerinde devam ediyor. 

lktısat 11ek1Jletlne merbut 
d(Jrt mQ- ANKARA, ıs (Milliyet) -

Samıuna ilk tren aaat on birde 
hareket etti. Tren bayraklarla 
•Ü•leblllişti, Nafaa Vekili, meb'ua 
lar, idare erki.ru, halk alkı§larla 
uğurlanrıuttır •• 

Buhran hakkındaki oon bir ya• 
:uda, iktıaat hayatında aali.b 
emareleri görüldüği.inii, fakat bu 
emarelere güvenmek doğru ol· 
ınadığını aöylemiştik.. lktıaadm 
menfiden müspete intikalini aara
batle ifade edebilmek için, tara&
aut mevkiini terketmemek iktiza 
eder demiştik. Bu mütalea, bu
l'Ün de varittir. Bugün de denebi
lir ki, iktıaat münbaniainin ufki 
hat üzerinde devam ebnesi, onun 
tekrar düşmiyeceğini göstermez. 
Belki, aadece, sukut devam et
miyor ya, dedirtmeğe yarayabi
lir. Filhakika bu da bir kazanç• 
br! 

Deniyor ki, buhran denilen 
hi.diae ne garip bir hadisedir ki, 
bütün alakadar ilimler bir araya 
toplanıp ta onu ne hakkile izah 
edebiliyorlar, ne de tetkikte me
aelenin baait olmadığı göze çar
par. Buhran, munha.aıran bir iktı
aat buhranı olaaydı, onu iktıaa· 
dın hangi mektebine mensup o
lunursa olunsun jzah ebnek ve 
çarelendirmek kabildi. Sermaye
ci mektep ve onun zıddı olan 
aoayaliat mektep, buhran hakkın
da pek çok ıey ıöylemişlerdir. 
Fakat dikkat olunsun ki yalnız 
(iktısat buhranı) hakkında IÖY• 
!emişlerdir. Fakat içinde bulun
duğu buhran umumi harpten oon· 
raki malüm tartlar içinde te· 
kevvi.in etmiştir. Bu tartlarm da 
buhrana tesir ika ettıi<leri aıikar· 
dır, Onlardan yalnız biri olan harp 
borçlan, buhranın iktısadi nü
veai üzerine tekmil kuvvetile le.o 
air ediyor. Normal bir millet ik· 
tıaadı taaavvur edilebilir mi ki, 
hem buhrandan aıynlmak ıçın 
tedbir alam, hem de bütçenin 
meseli. üçte birini tetkil eden a
çıktan !>orç ödemek mecburiye
tinde olsun. Bu icbar içinde bu
lunan bir millet iktısadını buh
randan kurtarmak için ne yapı· 
lır.a yapılıın, harice, hiçbir İk• 
lıaadi mesnedi olmıyan para ye
tiftirmek kayguau devam ettik· 
ce, onu buhrandan kurtarmak ka
bil değildir. Alman iktıaat ted
birleri alt üst olmağa mahkfun. 
dur. lktıaadi buhranı mailim olan 
l.arakterinden kaybettiren bir 
İkinci imil de harp oonundaki 
düııya mahreçlerinde hiaıl olan 
t"Cayyürlerdir. Harpten ev.el 
-.,breçler çoğalıyordu. Harpten 
&onra bili.kiı mabreçler daraldı. 
Yalnız Rusyanın ve yalnız Çinin 
•)Ttlması, evvelce o kıt'alarla mü
him irtibatlan olan memleketle
rin iktıaadını fİddetle aanmı§lır. 

Y okaa buhranın mWıbasıran 
l.ir iktısat bi.diaesi olarak tetki
lti kabildir. Ve ona yine munha• 
•ıran bir iktısat bi.diaeai olarak 
Ç<ore bulunabilir. Meseli, altın, 
İ'ranaada ve Amerikada toplanı• 
)o•, altını harpten evvelki gibi 
dünya piyaaaaına yaymalıdır di
)en lngiliz sermayeci mektebi 
<Ttıe Economist mecmuası, Lord 
d' Abernon) ye iktısadi buhrana 
&ehep para piyasasını yanlq faiz 
•iv,.aeti ile sürükleyen bankalar
dır, bankalar doğru faiz •İyaae
ti takip etmelidirler diyen Alman 
ııermayeci mektebi (Profe11or Mi
&eı) iktıaat buhranını kendileri
lle göre izah ediyorlar ve ona çare 
RÖıteriyorlar. Keza, ikbaat buhranı, 
&ınıf tezadınm neticesidir, ancak İn
~iapla bertaraf olur diyen soıya
ıat mektebi de iktısat buhranını 
kendine göre izah ediyor ve ça
•elendiriyor. Fakat dikkat olun
&un, nümuneıi göaterilen izahlar 
"e çareler ıaf olarak alınan ik
~sat buhranı içindir. Harp borç-

n, mahreç darlıktan ve daha 
hunun gibi iktısat harici telakki 
jlunan amillerin tesiri altında ka
~n bir iktısat buhranı, mazbut 
•ıateın halinde mütalea edileme

vekili beyanatta bulundular 
dDrlDk ihdas edlUgor 

lstanbul meb'usluğuna intihap olu
nan lbrabim Tali Beyin mazbatau 
okurunu! ve tahlifi yapdmıttır. Bun 
dan sonra 60 imza ile verilen bir I 
istida hakkındaki arzuhal, encümeni 

Yusuf Kemal Bey 
ANKARA, 15. A. A. - B. M. 

Meclisi bugün Reis Kazım Paşa Haz 
retlerinin riyasetinde toplannu§tır. 

mazbatası okunmuttur p Mazbatanın 
müzakeresi eınaaında söz alan milli 
müdafaa Vekili Zekai Bey, iıtida ve 
ren gedikli zabitlerin taleplerinin ka 
bul ve is'ahna kanuni imkan bulun
madığını söylemiştir. Mazbata reye 
konularak kabul edilmiştir. Barut ve 
m~vaddı infilakiye meselesinde Trab 
zon meb'uıu Haaan Beye ait olan kı 
um hakkındaki muhtelit encümen 
mazbatasının müzakeresine geçilınit 
ı;,, Muhtelit encünıen mazbatasında, 
yapJan tahkikat neticesinde Hasan 
B~yin kendisine atfedilen itlerle İrtİ 
bat ve ittirakini gösterir bir hale te 
sadüf edilmediğinden hakkında tah
Likat açılmasına mahal olmadığına 
vo evrakın iadesine karar verilmit 
olduğu kaydedilmekte idi. Mazbatı
nm okunmaımı müteakıp söz alan 
Relik Şevket Bey ~ızmir" demittir 
ki: 

(Devamı 4 üncü sahifede} 

Halkevtnde geril mahsullerden tatlı ve pasta 
imali mllsabakası gapılıgorken .. 

Hediye yağmuru bu 
gün saat l 4 te yağıyor 
Yerli mahsulden tatlı ve pasta 

müsabakası yapıldı, 
birincilik kazananlar kimler? 

Haftanın prgoramı itibarile en zengin 
gün bugündür. 

Milli Urtıaat ve Taaarruf Ce· ı çacak tayyarelerimiz, ,ebrin her 
miyeti tarafından tertip edilen tarafma yerli malından birçok 
Tasarruf Haftaıınının dün dör- (Devamı 4 üncü sahifede) 
düncü günü idi. Bu münasebetle 
dün de birçok mekteplerde tale- ...... •-••··-·-·-·· .. ···---···-··--·-· 

!>':ye t~"""':'f~. faydalarını ve ·Asıl katil 
ıyı netıcelerını ızah eden konfe. 
raiular verilmittir. B J d 

Talebe arasında tasarruf ce • U Un U 
reyanlannın gittikçe arttığı anla- -
tılmaktadır. 

Sadullah Beg 

Seyriaefain idareainm alacağı 
yeni tekil hakkında bazı malılmat 
terenüb etmittir. Bu haberlere 
göre, Seyriaefain'in bugünkü teşki 
lib dörde aynlacak, her birinin 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Terkosun 

Devri --
Vali ve bir heyet 
Ankara'ya gidiyor 

Vali ve Beledi
ye Reiai Muhit· 
tin, heyeti fenni· 
ye müdürü Ziya 
n lktıaat müdü
rü Asım Beyler 
bugün Ankaraya 
gideceklerdir. An 
karada aene batın 
da devralınacak 
olan T erk08 tir
keti hakkında 
Nafnt ve Dahi
liye Veki.letleri
le temaı edecek
lerdir. 

Muhittin B. in 
ZIYA BEY 

beganafı 

Muhiddin B. dün kendisile ırörü
ten bir mulıarririmiza demittir kiı 

- "'Yarın (bugün) Terkoa itini 
ve diğer belediyeye ait busaaab in
taca çahımak üzere Fen Heyeti Mü
diirii Ziya ve lktiaat Müdürü Asnn 
B. lerle birlikte Ankaraya hareketi
miz mukarrerdir. Terl<oa İfİ için yaz 
d:klannıza ilave edilebilecek yeni 
bir aafba yoktur. Yalnız, belediye
nin Terkos'u devrolduktan sonra ba
zı elemanlannı istihdam etmiyeceği 
yolundaki rivayetlerin kat'iyyen ud 
ıa oldlliiunu söylemek isterim. Şir
ketin yerli olsun, yerli bulunmum 
balen mevcut bütün memurin ve 
müstahdemini vazifelerini ifaya d .. 
vam edeceklerdir." 

Meclis reisi 
Geliyor 

ANKARA, ıs (Milliyet) -
Mecliı Reui Kazım Pt. Hz. bu 
akşamki trenle lıtanbula hareket 
etmiştir. Ki.zım Pt· Hz. lstanbul
da ditlerini tedavi ettirecekler ve 
dört gÜn kalacaklardır. 

Bu tren yann on aekizde 53m· 
ıuna varacakbr. 

Bu bat otuz bet miliyon liraya 
mal olınuftnr. 

Samsundan kalkarak Karade· 
nizin aelimmı Akdenize götüren 
tren yarm ak§&1D on yedi buçukta 
Ankaradan l'eçecektir. 

Nide - Kayseri hatlı 

İntaatmın ikmali it Bankasına 
nrilmit olan Ulukıtla • Niğde -
Kayaeri hatti yedi ay oonra bitiri
lecektir. Hat hazirandan sonra it
letmeğe açılacaktır. 

Niğdeden demiryollan idareai
ne gelen bir tel&'rafta hat yolun
da ooğuğun ııfırm altında sekiz 
dereceye kadar düştüğii. buna rağ 
men fet"liyata deYam edildiği bil 
dirilmektedir. 

Yunanlılarla 
Müzakere 

Heyet pazar günü 
Atina'ya gidiyor 
HükUnıetimizle Yunanistan ara 

ımda bir ..;üddettenberi iktısadi 
ve mütekab ilen her iki memleke· 
ti idare eden esaslar üzerinde ha· 
zı müzakerat cereyan etmektedir. 
Atinada cereyan etmekte olan bu 
müzakeratın hayli ilerlemiı oldu· 
ğunu yazmq ve bazı maliimat ver 
miıtik. HükUınetçe bu müzakera
ta. l>ir heyet tarafından devamı
na lüzum görülmü,tür. Ofia mü
dürü Cemal Beyle Ticaret Odan 
umumi ki.tibi Vehbi Bey Atinada 
teşekkül edecek olan bu heyete 
iıtirak için emir almıtlardır.. Ce
mal ve Vehbi Beyler Pazar &'ÜDÜ 
Pireye hareket edeceklerdir. 

Heyetimia tinodiye kadar müza 

V'ehbl ve Cemal Beyler 

kerab idare etmİJ olan Atina oe
firimiz Enis Beym riyaseti altında 
bulunacak ye Atina ticaret mü
meuilimiz Halil Mitat Bey de 
heyete iftirak edecektir. 

Haftanın en parlak ve verim
li günü "bugündür. BugÜn öğle
den anra latanbul, Beyoğlu, Üs • 
küdar ve Kadıköy ufuklarında u-

Habrlardadır ki, aabık Yunan 
Bapekili M. V enizeJ.,.•un Anka· 
rayı ziyareti eanumda bazı mna• 
bede ve mukaveleler aktedilmit. 
yalnız ticari mukanlatın akti te
hir edilerek bunun ileride !etki! 
edilecek bir komisyon tarafmdan 
tetkik Ye Türkiye ile Y unaniatan 
araımda ithal ve ihraç nisbetleri
nin tesbiti karar alıma almmııtı. 
Teşekkül eden heyet Yunan mu-

Y arınkl rahhaaıariıe beraber bu vazifeyi ... 
iluyet'te 

yapacaktır •. Müzakeratın yılbatı 
yortusundan evvel ikmaline l'aY· 

hanın müşterek m"saisile müın- ret edilecektir. 
kün olabilceği kanaati taammüm Alman gecesi 
ediyor, cihan buhranının içinde ı Aldığımız malümata ve Yunan 
iktısadi ve gayri iktıaadi anası- Ahnıet Haşim ' reaıni mehafilinden· teyit edildiği 
rm memzuç olma•ı, beynelmilel Beyin enfes bir yazısı ne göre, Yunan bükiimeti Türki-

Son vaziyet münasebahn çok 

gergin bir 

safhaya girdiğini gösteriyor 

ihtilafı Akvam Meclisi tetkik • • 
ıçm 

pazarte~i günü toplanıyor 
Anglo • Peraian Petrol Şirketi 

imtiyazının lran bükfuneti tara• 
fmdan ilga edilmeai Üzerine ln-
giltere ile lran araaında tahad
düa eden ihtilaf vahim bir ıekil 
almıltır. Düne kadar lnl'iltere! 
nin ranı La Haye mahkemesine 
tiki.yet edeceği zannediliyordu. 
Ve lngilizler lran bükümetine 
bu yolda bir nota tevdi etmİ§ler
di. lran bükümeti verdiği cevap
ta ortada La Haye mahkemesi
nin halledeceği ihtilaf olmadığı· 
nı bildirdiğinden lnl'iliz bükUıne
ti Iranı doğrudan doğruya Mil
letler meclisine ıikiyet etmeğe 
karar Yermittir. Cenevreden bil
dirildiğine göre, tiki.yet miaa· 
km 15 inci maddesine İstinat et• 
mektedir. Yani lngiltere lranr 
dünyanm ıulh ve müaalemetini 
ihlale te,ebüa etmekle ittibam et· 
mektedir. Çin de Japonyayı ayni 
maddeden Milletler cemiyetine 

lrandakl şirket 
binası 

tikayet etınifti. 

merkez 

Milletler Cemiyeti Meclisi der· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

FIRKADA 
Meclia açık olduğu :saman, Fır

ka Grupu ile Hükumet arMında 
haftada bİTgün temas ve haobıhal
de bulunmak adet olmuftur. Fa
kat, yeni bir toplanma yılı bOfU'· 
da, intihap dairelerinden dönen 
meb'ualarla, dört ay kendi bafına 
çalı§an hükumetin Türkiye'nin 
eoaslı İflerini, toptan gözden ge
çirmen fiiphen:ı: faydalıdır. Gün
lerdenberi açık 11e genİf bir wmi
miyet haı1ası içinde geçen aon fır· 
ka mü:ı:akerelerinden maluat ba 
idi. 

Bir millet için •ınıflara bölün
mek gibi, hrkalara parçalanmak 
dtı, milli enerjinin vuimini yan
yanya, dörtte bire ve armıra da 
alıra indiren biT hmtalık haliJir. 
Hel.e bir memleket için kurtııluf 
yola bulunduktan ııe ana utika
metler çisi!Ji.kten •onra, en kua 
yoldan hedefe 11arrnak, ancalı, lır 
ka politikacılığı Ü.tünde bir va
tan nyauti lfİİdülmeltle mümkün 
olabilir. Ha tarafta ywni içtimai 
nizamın gayui aınJ ka1111alannı 
ortıulan kaldırmak olJalu gibi, 
demokrasi mü,,..uuinin ı•lahı i-

l çin düfiinülen baflıca t.dbirler
den biri, milli menfaatlerin müna• 
kQf4Wlı, lırka kavgalan içinde 
o;ywıacak olmalttan kurtarmaktır. 

Tek hrkanın iyi bir kontrol ci
hcuı olup olmıulıiı aorulmuıtur. 
Hakl.ykati mütemıuliyen /tendi ta-

rafında göatermek için demagoji
den demagojiye kofQn 11e yü/uek 
fırka menfaati tethifi altında a
zalarının ~lannı kilitliyen çok 
fırkalı memleketlerde kontrol 
milli bir Yaziyfe olmaktan u:ı:ak
lClflp gitmiftir. Milletin bütünlüğü 
nü temııil eden ue iktiJar politika
sı yerine 11atan aiymetini düıtar 
alan biT inkılap fırkC161 demagoji
den kolay kurtulabildiği gibi, mü
nalıafQlannı açık yapmakta da 
hiç biT kaygıuu yolttur .Bilaku bu 
fırkıula 11a:ı:iylenin büyüklüğü ııe 
muuliyetin ağırlığı büabütün ken
dini hwettirir. Böyle bir fırkanın 
tereddUi, rejimin t.reddüi demek 
tir. 

Türkiye inkılap lırltaanın an'a
nen, kurtuluı .,. Utiklôl an'ane.i
dir. Fırlta tarihte müline pelt <U 

tuatliil olanan bir ıxuiyle ve me
sııliyet fUU1'1I içinde hiiyüdii. Teka 
miiliiniin gayui, Türk milletinin 
karakterine, ihtiyaçlarına 11e arzu 
lanna tam bir inb"bak'trr. 

Fırkaya milletin emniyeti, lır
ltanın milli İflere alôluuının dere
cesine bailulır. Her"""'°" oldu· 
iu gibi, bu Hlerlıi grup mü:ı:ake· 
relerinde /akanın bu alôkası ha/il 
lemelt fÖyle darnm, bilôkia derin 
bir olgunluk içinde miitemıuliyen 
artmakta .,. 11.ru,lcmeltte o/Juğu. 
na delildir. 

Falih RIFKI 

llıelttedir. hal usulünü icbar eyliyor. yenin Yunanitlan11 ithali.tının yüz ..._ ________________________ ._ ____________ __:_..:. ________ ._ __ _.,._,___.~---------~..._ __ .... .._ ____________________ .JllL.i..."..:.....~~~~~~~~--__::,~1- r. 
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93 felake_tleri Amerikalılar nasılı Silahları 
ve f nnatie" k b 1 d ki ? Bırakma 

6' ~ mll a e e e ece er• Konferansta Cemal 
Afyon tacirlerinin teşebbüsleri 

lZMlR, 15 (Milliyet) - lktısat Vekili ile temas etmek üze
re afyon tacirlerinden Halim Tahir, Ali Haydar Beyler pazar 
günü Ankaraya gideceklerdir. Softalar kıyamı patlak veriyor 

Şu 14 milyon lira yan yarı
ya indirilirse 7 milyon lira ka
zanılacaktı. Devlet böylece .. 
çıktan kurtulur, bir iki milyon 
lira da fazla elde ederdi. Ala
caklılar bu i§t.e zarar eörürse 
de. ileride devletin eli genitlecli 
ği zaman zararlannm tazmine
dilei:eği vac1olunarak, sesleri 
kesilebilirdi. 

lgnatief, bununla da devle-
tin :\lacaklıaı olan lngiliz ve 
Franarz Bankalarını feryada 
aevkederek, o taraflardan en 
küçük bir yardrma bile meyi.an 
b rakmamak ist.iyordu. 

"'1ahmut Nedim Paşa buna 
da kanmı9b. 

Gueteler kıyametleri kopa
rryorlardı. Mithat Paşa. istifa 
eder4 çekilmi,ti. Hüseyin Av 
ni Pil$& var kuvvetile aaker..,... 
kine Çalışıyor, fakat sadrazam 
bir türlü hiçbir tarafa asker 
göndertmiyorchı, Mahmut Ne
dim, gueteleri susturmak içi1:ı 
sansör usulünü koydu. Cuete
lerin birçok yerleri açık ve be
yaz çıkmağa batladı. 

Gazeteler yuamaz olunca, 
sÖ'l l\yağa düıtü. fgnatief her 
tarafta kopan ihtilallerin bir 
benzerini <le lstan'1utda çrkart
mak istiyordu. Hırvat ve Bul
gar olarak sefaret hizmetinde 
kullandığı adamlar arasından 
İyi tü~çe bilenlerini softa kılı
ğına koyarak medrese tald>esi 
a rasıııa kan§tırmağa teşebbüs 
etti. Herkesin ağzmda lstan
bulda lalimlarla Hnistiyanla
nn yakında biribirini boğazlıya 
caldan haberleri dolqmağa 
batladı. Heyecan bir bale geldi 
ki herkes kendini ft: familyası
nı müdafu iein silihlanmak ih 
tiyacmı duydu. Sili.bçı dükkin 
lannda nehdar silah varsa bir 
gün içinde satılch. 

Türkiye. bataldığm tam or
tasındaydr: memleketin en na
zik tarafları ihtilal içindeye!\, 
Sırbiatanla Karadağ da muha
rebeye hazrrlıınmı§lard:ı, lstan
bul heyecan içindeydi, padişah, 
sadrazam, devlet. Ruı sefirinin 
eline teslim olmuılardı. Bu ba
taklıktan mısrl çılalahileceğini 
kimse tahmin erlemiyordu ... 

- 28 -
Softalar vak'a•• 

Mitat Pa,a, Adliye Neore
tinden istifa iıe çekilmi,ti. Ab
dülaziz istifanın sebebini bile 
sonİıuynrdu. Fakat bunu Ab
<tülazizden başka anlamadık 
kimse kalmamıfb. Herkes bili
yordu ki M'tat Pap.. devletin 
bulunduğu halin vahametini 
cördüitü ve buna kartı diiJü~ 
düğü tedbirleri yapaımyacağı. 
m akh kestiği için itten elçek
mitti. 

Rütiin Fatih medreseleri ta· 
lebesi heye.can içind'eydiler. 
Memleketin kurtulut ümitleri 
ıünden güne .&aydhyorda. 
Srrolar bütün kuYVetlerini ıi
lihlar.dırmıt idiler. Ruayadan 

( Haftalık 

Belgrada bir ceneral geldiği, 
buDUD Sup ordulan ba§kuman 
danlığmı üstüne aldığı söyleni 
yordu. RusyllDın Orta Asya se
ferinde Taşkent fatihi diye töh 
ret almış olan Ceneral Çerna
yef, <1aha önce Belgratta cene
ral konsola& olarak buhınınu§ -
tu. Böyle bir ceneralın Sırp OT 

dularr batına geçmesi, yaknıda 
Morava vadisinde kanlı bir o
yunun başlıyacağını gösteri· 
yordu. Çerııayefle beraber gö
nüllü olarak birçok Rus zabit
lerinin de geldiği, Ruayadan 
Sırbistan& silah ve cephane 
gönderildiği duyulmu1tu. 

Bütün bu itleri görüp bece
ren Rusyıı Büyük Elçi.si cene
ral lgnatief latanbulda padi§a
bın ve sadrazamın başdostu tu
tuluyordu. Şeyhialim Hasan 
Fehmi Efendi bile Rus Sefirine 
hulüı çakmakla meşguldü. 
Hatta bir gün ct-~ral lgnaıti
ef'e: 

-- Bir gözüm sensin, bir gö
zfun de oğlum Haydardır! 

Dediği dillere düşmüftü. 
Memlekette emniyetten e

ser yoktu. lngilterede muhalif 
liberal frri<ası reiıi aabrk bafve
kil Gladston, Türklerin Avru
padan tardmı bir din ve 'mede
niyet borcu aayarak aleyhimiz
de ağzına gel~'Df söylüyor ve ya 
zıyordu. Gladaton'un ve ona u
yan birçok Avrupa diplomat 
V! gazetecilerinin görü,üne gö 
re Bulgarlar, BoııM VP Hersek 
Hıristiyanlan hep Türk zulmü 
ne. Müılüm.n vab~tine kur
ban gt<len 7.avaJlı •ı-hitlerdi. 

( D..-nı oar) 

Dalmaçya 
Hadiseleri 

M. Mussolini tahrika 
hn yukardan idare 
ediJdi~ini söylüyor 

ROMA, lS. A. A. - Dalmaçyada 
ltalyanlar ileyhine olarak çıkan bi
cli.eler iyan meclisinde giirültülü a
kisler ayanchnnqtır. 

Ba§ftkil M. Muaaolini fU beya
natta bulunmutlur: 

Trau, Veglia tebirlerinde Ye daha 
b&fka yerlerde vulı:ubulan bi.diseler, 
baralarda ltalyaya kartı mncut o
lan dütmanlık haleti ruhiyeaini göı· 
terir alimetler mahiyetinde telikki 
edilmelidir. Bu hareketler, huaasi 
fertlerin veya gruplama iti değil, fa
kat ııarilı bir plinın aeticelericlir. 
Bu hareketlerin hakiki meaullerin.in 
k.,.,..a devletin aiyaaetini idare eden 
sınıfa mena11p bazı uuurlaı aruın
da aramak icap eder. B11 IUl$urlaı i
çin ltalyaya kartı kin ve nefret bes
lemek, propaganda yapmak ve bir 
takım iftiralarda bul11nmak memle
ketleri dahilinde herhangi bir ittihat 
vücude getirmek n ecnebi memle
ketlerde zihinleri bntbracak bir ta
ırctma banoketi vücude ıetirmek t&
tel>bWüne matuftur. 

B11 aözlerden 10nra M. Manolini, 
Belgrattaki 1 tal yan orta elçiainin bu 
banoketlere kartı prot.,.toda bulun
dağunu bildinnİftir. 

Siyasi İcmal 

Amerikanın ne vaziyet ala. 
cağı merakla bekleniyor 

• 
lngiltere 
Parayı verdi 

v AŞINGTON, ıs - Franau: 
meclisinin borcunu vermemek hu
susundaki kararı, burada a&abi
yet uyandırmı~tır. Frnnsanm iler
de müzakere imkinıru böyle büs
bütün kaldıracağı zannedilmiyor
du. 

Şimdi Amerikanın ne vaziyet 
alacağı gÜnün meoeleai halinde
dir. Franaanın verdiği kararla, 
borçlular araamda vücude getiril 
mesi mÜmkün cephenin yıkılma
sı, burada memnuniyeti mucip ol
muttur. 

Franaaya mukabele bilmisil ya
pılması hakkında Cümhuriyetci
lerden Kuntaon bir teklifte bulun 
mu1tur. Bu teklife göre borçlan· 
nı ödemiyen devletlerin eshamı 
Amerika ya kabul edilmiyecektir. 

Bu kanuni teklif, bu nevi esha
ma ait nqriyatm ve bunların A
merika postalan ile nalclinin de 
menedilmeaini natik bulunmakta
dır. 

/nglltere paraları verdi 
LONDRA, 15 A.A. - Tediyat. 

buıün altm olarak yapılacaktır. 

rihte tediyatta bulunmamağa ka
rar vermiı olduğunu bildiriyor. 
VARŞOV A, lS A.A. - Lehis

tan, 27 milyon Zloti'yi talep .,di
len ıekilde Amerikaya tediye et
miyecektir. Lehiatan, gerek alelbe 
aap bir miktar para vermek sureti 
le ve gerek başka bir auretle Le
hiıtanın hüsnü niyetini göstermek 
için ba~ka bir uzlaşma ıekli ara
yacaktır. 

Buhran 
Berdevam 

PARIS, ıs (Milliyet) - Reisi
cumhur M. Lebrun iati,.....lerine 
devam etmektedir. Mü§&rİİnileyh 
teamül mucibince, evveli. i.yan ve 
m""b'uaan reislerini, müteakıben 
Adliye ve Hariciye encümenleri reis 
!erini kal>ul etmittir. 

Reylerine müracaat edilen ze
vatm ekserisi gene M. Herriot' • 
nun iktidar mevkiine getirilmesini 
tavaiye etmitlerdir. 

Maamafih M. Herriot'nun böy
le bir teklifi kabul edip ebniyece
ii keatirilmemekte, buhranın na
sd halledileceği hakkmda tahmin 
fenle bulunulmamaktadır. Maa-Federal R_.,,. Bank, matlup 

altıru verecek, lngiltenı Bankaaı mafih M. Heniot'nun kabul etme· 
da Federal Resen' Bank heaabma 
verilen alhnm muadilini yatıra
caktır. 

Bu altın bilahare fngiltere ban
kaaı tarafmdan gönderilecektir. 

mesi ihtiınali kartwnda, yerine 
kimin gelebileceği hakkmda ağlz
lania birçok iaimler •ar. 

Hüsnü 8. in beyanatı 
CENEVRE, lS A.A. - Ana

dolu Ajanamm huauai muhabiri 
bildiriyor: 

Silahlan bırakma konferansı 
umumi komiayonunun dünkü top 
lanışında Türkiye muralıhaaı Ce
mal Hüsnü Bey ,u beyanatta bu
lunmuştur: 

Türkiye heyeti murahhuaaı bet 
devlet araamda hiul olan anlat
mayı memnuniyetle öğremniJtir. 
Türk heyeti murahhaaaamm gös
teniiği bu memnuniyet milletlerin 
heyeti umwniyeaini alakadar e
den meselelerin mahdut bir daire 
içinde değil, fakat alakadar bü
tün devletlerin ittirakiyle mevzu
ubahsedilmesi hakkında her fır
satta tekrar ettiği noktai nazan
ru hiç bir veçhile haleldar ede
mez. 

Alman heyeti murahhasaaınm 
umumi komisyondaki yerini tek
rar aldığı ve kıymetli tqriki me
saide bulunacağmı görmekle de 
memnunum. 

Türk heyeti murahhaaası bu 
mes'ut neticeye, eri,mek İç.İn aar .. 
folunan emekler hakkmdaki tak
rirlerini burada beyan etmek is
ter. 

Mevcut •eya müstakbel ihtilaf 
!ardan bazılannı hiç bir zaman 
kuvvetle halletmeğe tetebbüs etmi
yeceklerine dair bütün AYnıpa 
devletleri tarafından tekiden ya
pılacak kat'i beyanata lngiliz, 
Fransrz, ltalyan ve Alman Hükü 
metlerinin iıtirake hazır olduktan 
hakkındaki bet devlet tebliğinin 
üçüncü fıkrası, hükiimetimin bil· 
hu'8. dikkatini celbetmi,tir.. Bu, 
bizzat memleketim tarafından ta 
kip olunan aiyasetin prensibidir. 

Büyük Şefimiz, Reiaicümhur 
Hazretleri bu sene Büyük Millet ' 

Ankaraya nakledilen lıegkel 
ANKARA, 15 {Milliyet) - Etilerin hiikılmet merkezi olu 

§İl•·diki Boğazköy harabelerinde Makridi B. tarafmdan ya
pda.n hafriyatta Kral kap111 denilen yerde bulunan ve resmi 
bütün ders kitaplarına geçen kral, yahut muharip heykeli Ma
arif V t!ldeti tarafından Ankaraya ııetirtilmittir. Heykel iki too 
ağırlığındadır. 

Demir yolları teftiş ••• 
ANKARA, 15 {Milliyet) - Demiryollar Umum Müdürü 

Refik B. hareket müdürü Tevfik B. le birlikte bugün Malat
yaya hareket: etmitlerdir. Tefti,leri 10 gün kadar sürecekti!'. 

Ankarada ilk kadın iktısat 
sergisi dün açıldı 

ANKARA. 15 {A.A.) - Milli lktısat ve tasa...-.ıf hafta
sı münasebettle kugün lımet Pata Krz EnatitUsünde Milli 
lktuat ve Tasarruf Cemiyeti ile enstitü tarafından hazır
lanan birinci kaci'm iktısat sergisi 8. M. Meclisi Reisi Ka:um 
Pata Hazretleri tarafından umuma açdmtıtır. 

Açılma merasiminde Batvekil lımet Pata Hazretlerile Ha
riciye, Dahiliye, Maarif, Vekilleri, meb'uslar daha b;r çok 
zevat hazır bulunmutlarchr. 

Kazım Paşa ve IAmet Pata Hazeratr diğer davetlilerle 
birlikte serginin bütü.n pavyoolarmı gezmitler, te,hir edilen 
şeyier hakkında verilen izahatı büyük alaka ve memnuni
yetle dinlemitlerdir. Baştan başa büyük bir itira ve güzel 
bir zevk ile tanrım edilen sergi, mektepli lazlarımızm yüksek 
kabiliyetlerine, milli iktısat ve tasarruf cemiyetinin faaliyet• 
leriııe ve yeTli malardan ucuz ve güzel neJ,.r yapılabileceğine 
dair gezenlere sarih bir fikir ve kanaat veriyordu. 

Büyüklerimiz sergide gördüklerinden çok memnun kalmıt
lardrr. ıs kiinunnevveı.le yapılacak 

tediyat yüzünden bütçede 29 mil
yon lngiliz lirası miktarında bir 

PARIS, lS. A. A. - M. Lebrun'
nün iatişareleri bitmek Üzeredir. 
Bundan dolayı M. Herriot'un aaat 
ı 8 de Elyaee',.e çaiırılmaaı muh
temeldir. 

Meclisinin mutat toplanı,mı açar --... ----....... --.... ---------------

açık huaule gelecektir. 
NEVYORK, ıs A.A. - Fede- Bununla beraber M. Herriot'un 

ral ReaerT bank, lngiliz bankası- kabineyi tetkil teklifini kabul et• 
nm müracaatı Üzerine bu~ün mez- miyeceği zan ve tahmin edilmek
kür banka emrine 9S,SSO,OOO do-
lar yatıracaktır. Bu para, lngiliz tedir. Bu takdirde M. Lebrün, &-
bankasının Federal Bank namma yan azaamdan M. Boncour ve M. 
yatrrdıifı paranm mukabilidir. Bi- Steeı ile meb'us M. Daladier'den 
lihare lnr,iltereden NeyYork'a ı:ö· birini terçih edecektir. 
tiirülecektir. ıs kanunuevvel taksitinin öden 
Paraları vermek lıteyenler metıi meseJeai hakkındaki fevka-

PRAGUE, 15 A.A. - Kabine 
buıün Amerika'ya ödenmesi ikti
za eden takıit meselesini göriif
mÜftür. Yanlan karar hakkmda 
harice hiçbir haber teraffuh ebne 
miıtir. Maamafih, malômattar 
mahfillerin aaoruna nazaran tak· 
ait tediye olunacaktır .. 

ROMA, ıs A.A. - Büyük fa
fut mecliai tarafmdan ittihaz olu
nan karara tevfikan hükômet, ka 
nunıuaninin 15 inde Müttehidei 
Amerika'ya verilmeai lizrm g.elen 
ı.24S.427 doların tediyui için 
muktezi hazırlılclan bitinniştir. 

LONDRA, ıs A.A. - Vaıing
tondan bildirildiğine ıröre Litvan
ya Ye Fenlindiya elçileri, hükô· 
metlerinin ıs ki.nunue...,,.el taksi
tini ödemek niyetinde olduğunu 
bildirmİflerdir. 

Para'arı vermek 
istemeyenler 

V AŞINGTON, 14 A.A. - Bel
çika sefiri. M- Stinuon ile göriit
müıtür. iyi bir membadan haber 
almdığma göre sefir, Ame"'ka 
hariciye nazınna Belçikanm ya. 
nn vadesi bülul eden takaiti ~ 
edeyemiyeceğini bilclirmİftir. 

VARŞOV A, lS A.A. - Pat A
jansı, Estonya hükômetinin lS ka
nunuevvel taksitinin tehiri talebi 
hakkında Amerikadan bir cevap 
almamq olmaamdan dolayı o ta-

iade karar iatİlna edildiii halde 
meb'uaan meclia.inin daima taavi
bini kazanmıt olan biikômet siya
setinin istikametinde he:rh,.ngi bir 
deiiıiklik vukuu derpi• edilme
mektedir. 

OnClokuzlarda 
CENEVRE, lS. A. A. - 19 laı 

komitesinin bugün toplanması ümit 
ediliyor. Malıim oldaıiu veçhile ko
mite, fevkalade medlılin 1932 içtima 
devresini lı:apata.,,..k olan bir karar 
sureti projesi tanzim etmeğe me
mur ve s azadan miirdıtı;ep bir tes
vit komitesi tayİn etmiı idi. Defler 
komitesi, pek uzun bir celseden ton

ra, karar ıııreti projeaini tanzim et
miftir. Bu proje, Japonyarun kalıal 
edebilmesi için yalnız telifi beyin u
ıulüne müteallik olarak ihzar edil
mif tir. Projeye göre, telifi beyin kı>
miteaine Aımrika ve Rusya da da.et 
edilecektir. 

lspanya'da 
Karga~ahklar 
ALMERIA, 15. A. A. - 8-itaı 

la kuabıumda vahim lıarppldılar 
olmu,tur, Bir amele ölmüı, 8 kiti a
ğır ıurette yaralanmııtrr. Bu bi.dise 
terin müsebbipleri komünistler olma 
smdan endife edilmektedir. 

ken nutkunda aynen fÖyle söyle-
miştir: 

"Bizim kanaatimizce, beynel• 
milel aiyaıi emniyetin inki,afı için 
ilk ve en mühim tart milletlerin 
hiç olmazsa sulhu muhafaza fik
rinde samimi olarak birletmeai
dir .0 

Mümtaz Reiaimiz, direktiflerin 
den bu sahada da mülhem olan 
Türk Hükümeti tekiden yapıla
cak mezkür beyannameye daha 
ıimdiden iltihak ettiğini bu veaile 
ile söylemekle bahtiyardır." 

Cemal Hüanü Beyden sonra söz a
lan Yunan murahhaar bet dev· 
let itilahnm uçuncu fıkrası 
hakkında Cemal Hüınü Bey 
tarafından yapJan beyanatın 
da Yunan HükUınetinin noktai na 
zanna tamamen muvafık olduğu 
nu ye hükümetinin de bu eaaaa 
iltihaka amade bulunduğunu aöy 
lemiftir. 

- Kararın metni 
CENEVRE lS (A.A.) - Ana 

dolu Aj•nunm hususi muhabirin
den: 

Dün silahlan bırakma umumi 
komiıyonu tarafmdan ittihaz olu 
nan lı:ararm metni tudur: 

Silahlan bırakma konferanaı:
run umumi komiayonu, Büyük Bri 
tanya Bapekili tarafmdan Konfe 
ranı Reiaine yerilen ve bugünkü 
tarihle komisyona tebliğ olunan 
veaikarun göateniiği H bet dev• 
let mükilemelerinin •erdiği neti
celeri kaydederek, 

1 - Neticeai konferanam eae 
rine mühim bir yaniım tetkil e
den gayretlerinin muvaffakıyetin 
den dolayı Büyiik Britanya Baıve 
kilini ye mezkUr itilifnameyi im 
za edenleri tebrik eder. 

2 - Beı de..ıetin, ailihlann e 
aaab bir surette tenzili ve tahdidi 
ni tahakkuk ettirecek ve ileride 
de yeniden tenzilit yapılmaaı için 
İcap eden alıkimı ihtİ•a edecek 

) ni bir defa daha göstermektedir. ......... 

Meksika Milletler 
Cemiye

tinden cekiliyor 
CENEVRE, lS. A. A. - Meksi

ka hükıimeti, 3 birinci lıinun tarih
li bir mektubunda - Milletler ce
miyeti miaaknun iki •'ODe evvel ha
ber vermek hususunda •ercliii hak
tan iatifade ederek - Mali sebep
lerden dolayi Milletler cemiyetin
den çekileceğini, bununla beraber 
Milletler cemiyeti müeaaeseainin ta
kip ettiği 6kir ve maksatlara 9adık 
kalacağmı bildinni§tir. --- --
Cbaco'da 
Muharebeler 
ASSOMPTION, ıs. A. A. - Har

biye nazırı, aragelilerin BoU..,.. kuY 
..etlerinin tazyiki neticeoinde Palata 
Nillos istihkimıru terkebnİ1 olchık· 
lamu bildirmektedir. 

Cenevre konferansı 
• • 

meıaııı 

CENEEVRE, ıs. A. A. - Umu
mi lıomiıyon, S devlet tanfmclan va 
ki olan beyanab tasvip eden riyaset 
meclisi karar suretini müttehiden 
ka&ol ettikten aonnı büronun ıele
eek topla- tarihi olarak 23 kimı
nuaan.i ve umumi komisyoaun da 
içtimai tarihi olarak 31 lı:inumıaani
yi intihap eylemiftir. 

Kimyevi yangın ÇTkana ve mik
rop aaçıcı harp komitesi , raponınu 
konferans riyuet divanma gön.der
miı.tir. 

bır mukavelenameyi bili mühlet 
tanzim etmeğe ve bu husuıla kon 
feransta temail olunan diğer dev 
letlerle tetriki meaaide bulunma
ia azmetmiı olduklan hakkında
ki beyanatı memnuniyetle lı:artı
lar.'' 

Türk - Bulgar 
Dostluğu 

SOFYA, ıs (A.A.) - Niın res
mi La Bulgarie gazeteı;, Meataıılı 
Kırcaali demiryolunun '<Ütadı dol -
yıaile vuku bulan dost! Jk tczahürb 
ri hakkında diy0r ki: 

Bu hattın açıJm;1sr Bulcaristan i
le Türkiye ve Y ı.;naniatan arasında 
3 taraflı bir tezahüre •ebebiyet ver· 
miıtir. 

M. Moucbanoff'un nutkunu Yu
nan matbuatı da bilhassa Meaaager 
d'Athenes'de hüanü suretle kartılan
mtfhr. Bu nutuk Türkiyede de çok 
İyi karfılanmq ve nim resmi Haki 
miyeti Milliyenin aütunlannda ela 
yer bulmuttur. Ba§vckil M. Moucba 
noff, hükumetin bütün Bulıar vatan 
d&§lannın elin Ye ırk farkı gözetnıdı: 
ıizin refahı enditeaile hareket ettiği 
ni iıte bu açık n samimi beyanati
le göstermiıtir. Hakimiyeti Milliye 
ba aözlerden o kadar hararetle bah
setmiştir ki, Türkiye ile Bulprfar 
arasmdaki dootlu k münasebetlerinin 
aailamlalığı hakkmda hiçbir fÜphe 
bırakmamaktadır. Bu iki millet bir 
birine kartı kardq muhabbeti lıeo
lemektedir. Asırlarca devam eden be 
raber y,...yq "" komıuluk onlara 
yekdiierini takdir etmeii öğretmif
tir. Artık iki millet ..... mda hiçbir 
İhblif yoktur. Türk ye Bulgar mil
letleri bundan sonra ebedi sulh ve 
dostluk içinde yafamağa azmetmiş
lerdir. Hakimiyeti Milliye, Tiiıi< ,,.._ 
tandaflarının M. Mouchanoff' be
yanatını derin alaka n samimi bir 
memnuniyet ile kartdanut olduğunu 
yazıyor. Biz de bu derin alika Ye u 
ınimiyeti memnuniyetle alkıtlanı. 
Münakalatm iııkipfmm Bulıraristan 
ile komıulan araamda mukarenete 
hizmet ettiğini bütün bu ~ •• 
riei tezahürler kadar hiçbir teY ıös
remeıt. 

Alman lıuhnını nihayet von 

Borçlann Ameribya tediye ~
dilmesi lazmıgele:n gün nihayet 
dün geldi çattı. e;r ayrlanberi bey
nelmilel münasebetlerin mihveri
ni bu mesele tetkil etmi§tİ. ln
gilttre ve Franaa, geçen yaz Lau
sanne konferansı itilalma vanldı
ğı gündenberi, bu nokta et'rafmda 
Amerika ile temıa.. gelme'k için 
intihabatm neticesini bekliyorlar
dı. Amerika intihabat. nihayet ne 
ticelendi. Bundan sonra Amerika 
ile İngiltere, Fransa ve diğer 
borçlu devletler arasında bir mı.o 
habere batladı:. Borçlular, tediya· 
tın tecil edilmesini talep ettileT. 
Amerika reci'deti. Gön<lerdikleri 
notada tecil için bir ıebep ileri ıür 
mediklerini bildirdi. Bunun üzeri· 
re borclular ikinci ve kendilerince 
"mukni" bir nota daha gönderdi
ler. Arada Amerika Meclisi d«ı 
açıldı. Fakat bu ikinci nota da ne 
Areerika Hf.kümeti, ne Ameri
ka Meclisi üzerine müessir olma· 
dı- 15 kanunuevvel tarihi de yak
laşıyordu. Borçlu devletler, Ame
rikoya tediyatta bulunacaklar zm. 
bulunmıyacaklar m•?. 

nlmı,lardı. lngilterede Baıdwin 
tediye taraftarlarmı iltizam etti. 
Diğer taraftan MaHye Nazın 
Chamberlain tediye edilmemesini 
müdafaa etti. Kabi:ııede oeııam e
<len UZUn müzakerelerden IOllJ'a 

İngiltere 15 ki'.nunuevvel taksitini 
tediyeyi kabul etti. Fransa tııe ya
pacaktı?. 

nm imzuı, itibarı, §erefi ve baysi· 
yeti a:evzubaha olduğunu aöy
ledi. İngilterede:n ayrrlmak doğru 
olmadığını, çünkü lngilterenin 
Fransad:ın aynlmadığmı. eğer in 
giltere isteseydi, Ameribdan da
ha elveritli tediye t•rtlan temin 
edebilirken Fransadan ayrrlmamak 
için beraber yürüdüğünü bildirdi. 
Meclise mf"ram anlatmak müm
kün clmadı. F ırkurnın bazı .men
supları da bükümete mul>alif vazİ· 
yet aldılar. Ve ariya müracaatte 
bükümet ekalliyette kaldığımlan 
Herriot istifa .-tti. 

Almanyayı tekrar silahlan a
zaltma konferanıma iştirak ettir 
mek için yapılan teşebbüsler niha
yet muvaffakıyetle neticelenmiş· 
tir. Almanya geçen yazdanberi, 
müsavatı tanınmadığı için konfe
ranstan çekilmişti. lngiltere ve 
Fransa tarafından yapdan re,eb
büsleT bir netice verıriyordu. Al
manya, müaavatının tanmmasıru 

istiyor, Fransa ise, emniyetinden 
bahaec:lerek, Almanyanın müaava· 
hm tanımıyordu. 

Almanya derecesine mi vanı.c.ak? 
Bunlann her ikisi de timdilik Va· 
rit değildir. Çünkü her iki tık ta 
ameli değildir. Ne Almanya an
sızın ailahlanabilir, ne de Fransa 
ansrzın Almanya deTecesinde si
lahsız bir ha 1 ı gelebilir. Müaavat 
demek. hedef bud\ır, demektir. Na
sd ve ne zaman ıilahlann azala
cağı ayn bir meaeledir ve konle
rans tarafından verilecek karara 
bağlıdır. 

Almanyanuı mıüsavatınr tanı
yan formül de pek vazıh değildir. 
Aynen deniliyor ki: "Her milletin 
selametini müsavi aurette müem
men bir silah beraberliği". Bina
enaleyh Frann gene emniyeti 
meselesini itin içine ıdattırmağa 
muvaffak olmu§tu. Silahta bera. 
berlik, emniyette beraberlik diyor. 
Bunlar biribirini nakzeden terler , 
olduğunu geçen hafta da izah et
meğe çalı,mıttık. Almanya. kendi 

Schleicher'in Batvekilete tayinile 
nihayet buldu. Hindenburg, •on 
dakikaya kadar voo. Scbleicl>er ile 
von Papen araaın<i'a tel'Wdüt edip 
durmakta idi. Öyle adatıhyor ki 
von Papen'in de urarile nihayet 
brannı verdi. Yeni bat vekilin 
Almanyada iyi kabul edildiği ve 
geçen hafta içinC.e açılan Mecliste 
de aui telakki edilmediği anlatıl
maktadır .. Her halde herkesle ara 
aı açıl.an von Papen'de:n sonra gel 
diği içindir ki yeni batvekil ümit 
edildiği kadar fena bir kabul ıör
aıed'i. 

lngilterenin kabulü üzerine 
Fransız HükUmeti !ll:U§kül bir va
ziyette kaldı:. Çünkü borçlar itin
d«ı beraber yürümek için Lau
.- tamirat konferansının SO" 

nuoda lngiltere !.le Fransa arasm
d'a bir itilaf aktedilmişti. ltiliftan 
sarfınazar, l:alya ve lngilteremn 
tediye edip le Franaamn telliye et
memesi aykın olacaktı. Mac Do
nald ile Chamberlain Parise gittr 
ler. Herriot ile gôrü§tüler. Ve 
Fransız Başvekili rle nihayet bazı 
tartlarla tediyeyi kabul etti. An
cak bü'kUmetin noıktai nazan ma
liye ve hariciye encümen!eri tııra
fmdan kabul edilmedi. Bu iki en• 
cümen muhalif noktai nazar ileri 
süren bir rapor ha;,ırla<lılar. Hü
kUmetin ve encüı .. enleıin noktııi 

HükUmetin kimin tarafmdan 
tetkil edileceği henüz mal.um de
ğildir. Belki Hf!rriot tekrar bükü
met t.,.kil eder. Belki de Daladier 
,.eni kabineyi teşkil erler. Fakat 
bu karar üzerine artık Fransanın 
15 kanunuevvel takıitini tediye et
mesi mevzubahs değildir. Esa· 
sen vadesi de geçmiştir. Ve Fran
sa banJtacılarm tabirile "tediye hu 
ıuıuncla Reze düşmüş borçlu" va
ziyetincledir. Şimdiye kadar bir 
çok hükUmetler bu vaziyete 
düşmüşlerdir. Fakat dünyanm en 
zengin devi.eti olan Fransanın bu 
vaziyete dü1mesi çok ehemmiyetli 

bir hi.cliıedir. Bu <la Fransanm 

Hafta arası Cenevrede ~ bü
yük devletin murahhasları içtima 
ettiler. İngiltere namına Mac DO" 
nald, Fransa namır.a Herriot, Al
manyıı namına von Neuratlı, Ame 
rika n&mma Nor'ırJan Davis ve İ
talya namına da Aloisi. Bu Beşler 
konferansında Almanyanm silah
lanma husu!undaki müsavatı esas 
itibarile tarunnn§br. Binaenaleyh 
Almanyanm tahdidi teslihat kon
feransma iştirak etmesi için artrk 
hiçbir mi.ni kalmıyor. Ve bu koı.
ferans ta iki gündenberi müzake
ratma tekrar başlamışbr. 

Almanyanın müsavah tanın
ması r.e deır~ktir? Acaba Alman

a d r a il" 

emniyeti için silahlandıkça, 
Fraıuanm emniyeti de ımün-
selip olur. Silahlanmadıkça 
kendi selameti müemmen de-
ğildir. Fransa hak1anda da 
ayni fey varittir. Fransa nekadar 
emin oluna, Almanya o derece em 
nivetsizdir. Silah He emn·iyet me-. 

Von Schleicher'in uyarma git· 
mek istediği de ilk günden anlaııl 
mı,tır. Meclise eski hükılmetin il< 
t11adi programını tadil Pder bir 
takrir verilmi§ ve von Schleicher 
bunu kabul etmittir. Von Papen 
Hükümeti olaaydı, belki de bu yü:ı 
den Reichstag'ı tekrar dağıtır.ağa 
kalkardı. Binaenaleyh yeni hükiı· 
metin eaki hükfunetten farklı ola 
rak. dikine gitmek istemediği ve 
her halde Reichstag'la anlaşmak 
siyaseti takip edeceği anlaşılmak
tachr. 

Diğer taraftan Meclisin içtimıır 
üzerine Alman Kanunu Esasisinİl1 

• ,. 
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Tayyare kongresinde verilen kararlar tatbika başlanıyor 
Ekonomi 

Haiıgİ mallarımızın 
ihracatı arttı? 

Geçen ve bu seneler arasın. 
daki kıymet 

fat"klarını gösteren rakamlar 
ihracat Ofiai batlıca ihracat mad

delerim.izin 1931 ve 1932 seneleri 
ilk 9 ayı zarfında yapılan ihracat 
kıymetlerini mııkyaseli bir ıurette 
gösteren bir i•taıistik bazırla
ınıttlr• lıtatiaıiğe göre: 
1 a7lık 1932 T.L. 1931 

Tütün l 4.022.907 
Karu üzüm 6.043.844 
Yamurta 6.809.791 
Pamuk 2.976.992 
Z.Y ağı 652.017 
Kuru incir 1.049.611 
Fmdık 3.817.325 
Hayvanat 3.274.469 
Arpa 3.107.142 
Afyon 1 .202.254 
Halı 955.635 
Kereste 1.197.913 
T"ıftik 805.213 
Yün 632.732 

16.480.356 
5.822.642 
s .1os:092 
4.880.034 
5.996.273 
1.663.662 
5.756.830 
4.363.364 
1.324.691 
2.271.063 
1.381.056 
1.637.230 
1.333.581 
1.313.388 

Çavdar, da
rı, kufyemİ 
Buğday 
Mazı 
Avderileri 
Maden 

1.117.718 
1.467.684 

200.385 
398.770 

664.394 
437.483 
115.667 
894.547 

k~mürü 2.163.127 1.028.076 
Bu istatistik tablosundan anlaşıl

dığı vcçhile 932 oenesi ilk dokuz a
yı zarfında 931 senesi ilk dokuz a
yma nisbetle ihracatmıade. fazlal:k 
görülen maddeler kuru üzüm, arpa, 
çavdar, darı, Icu,yemi, bufday, ma
zı ve nıad<n kömürüclür. Diğer mad
delere gelince, bunların ~koeriaini 
miktar itibarile ihr~cab fazla olmak 
la beraber, fiat dü§künlüğü hasebile 
kiyıneti azdır. 

Ofis faydalı bir 
kitap çıkanyor 

Palamut 345.697 
Ham deriler 439.322 
Zeyli to
humlar 
Ceviz 

391.530 
100.480 

868.268 ihracat Ofisi :reni ımenin ilk haf 
977.3821 ta11 zarfında bir kitap netr""ec<k-
750 

872 
~r. Bu ~tap ııon ~ir ":"n.elik ithal v:o 

601
·
424 

lıilbaua ihraç yazıyetimiz geçm ae-
, nelerle mukayesesi ihraç qyamızm 

~------------. menşei ve mabroç memleketler hak
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kında malümat, mallarımızı satan 
dahili finnalar ve hariçte alanların 
adresler ve en faicteli malfunat bulu
nacaktır. 

Bu nevi bir eıer tr!<'lllleketimizde 
ilk delıı 11e1redilecektir. 

Ofis müdürü geldi 
lkbant Vekaletinden yapılan da

nı üzerine Ankaraya gitmiş olan 
ihracat Ofisi müdürü Cemal Bey 
dün tchrimize avdet etıniıtir. 

Romanyadan ithalat 
Ro,,.anygdan ikinci teşrin ayı zar

fında memleketimize 1033 ton ben
zin, 405 ton petrol , 473 ton matarin 
ııelmiııir 

Simens faaliyetini 
tatil e t i 

Uzun senelerdenb..-i memlek..ti
rrizde icrayi faaliyet eden Alman 
sermayeli Simena tirketi Ticaret u
mum müdürüğüne müracaatla 31 ki 
numısani 932 tarihinden itibaren 
f'."'11,etini tatil ecı..ceğini ı.ildinret
br. 

Arnavutluğa ne 
ihraç ediyoruz 

Ticaret Oda" Amııvutlukla tica
ri münasebatımız etrafın:la tetki
kat yapmaktaclrr. Bu tetk"kattan 
ıınlaşddığma göre, Arnavut
luğa en ziyade ihraç etiğimiz mad
deler, üzüm, mazı, keçi k:lı, incir, 
balı, tuzlu bnJ,k ve ıiııaradır. 

Belçika ile 
ticaretimiz 

ihracat Ofisinin memleketimizle 
Belçika arasındaki ticari münasibet
lere dair hazırlaağı i.ıatiği de neı
rediyonız. Bu istatistiğe nazaran, 
1932 senesi ilk 9 ayı zarfmc!ıı mem
leketimizden Belçikaya 2 292.852 li-

Tayyare 
Teberrüleri 

Salih Beyin teklif
leri tatbik ediliyor 

Bilecik meb'usu Salih Beyin 
Tayyare Cemiyetinin senelik kon
ırreainde faydalı bir takrir verdi
ğini, tekliflerinin tasvip ve kabul 
edildifini yazmııbk. 

Salih Beyin teklifi araoında 
bar, meyhane, çalgılı kahve, tiyat 
ro, •inema, futbol ve buna müma
sıl eğlence, toplanh ve ae,-ir yer
lerine gidenlerle muhtelif klüple
re aza olanlardan tayyare ianeai 
namile bir duhuliye alınır. Dan
dan ba9ka Salih Beyin bazı teklif 
leri daha vardrr. 

Merk"z heyetinden bunlann 
tatbiki ciheti lstanbul Tayyare 
Cemiyetine bildirilmiıtir. 

Cemiyet reisi Hasan Fehmi B. 
dün Vali muavini Ali Rıza Beyi 
ziyaretle bunun mahallen tatbiki 
cihetleri hakkında görüşmüştür. 

Alınacak iane nisbeti bilahare 
kararlaıbnlacaktır. 

imza da atacaklar 
Sarfiyata amiri ita olan me

murlarm mühürleri Üzerine imza
larını da atmaları lazım geldi&i 
Vila7ete bildirilmittir. 

•• 
OzTürkçe 
Istılahlar 

Komisyonlar çalış
maya devam ediyor 

Darülfünun fakültelerinde il
mi u;blahlara öz türkçe aaılların• 
dan bulmalt ve tesbit etmek için 
teşekkül eden komioyonlar tekrar 
ihtisas encümenleri intihap etmif 
!erdir. Bu encümenler kendi bran
che'lanndaki ıatılahları derleye
ceklerdir. 

Her ay baıında ıstılah komia
yonlan me ai ıwıticcAİni umumi 
merkeze bildireceklerdir. -· .. --.... -............. ___ _ 
ra kıymetinde m'>' telif e!Y" n ih
raç ed.ı1mittir. 1 r=ı · - - i ayni müd 
det zarfındaki il.. -:ıı kiymeti 
ise: 1.905.674 lirıı , j. J:iu vaziyete 
nazaran bu sene n iç ya ihracab
ınızın kiymcti ııeçen : <neye r. is betle 
378.188 lira fazladır. Memleketimi
:cin umumi ihracat kıymeti 63.591. 
838 lira olduğun11 cöre Belçika ih
racat ticaretinde 10 uncu ~kii tut 
mekta ve lt11lya, Almanya, lngilter, 
Fn:nsa, Amerika, Yunanistan, lspıııı 
ya, Ruaya ve Hollandan ııonra ırel· 
mcktedir. 

1932 senesi ilk 9 ay zarfında bat
lıca maddelerimi2İıı Belçika ihraç 
kiyınetleri qağrda gÖsteriJmİ!lir: 

J\.1addeler MJ<tar kilo Kıyınet lira 

Hah 53.241 91.581 
Kuru üzüm 858.787 212.325 
Tiftik 9.560 5.526 
lııcir 304.834 52.828 
Pamak 195.703 62.877 
Fındık 98. 708 41.140 
Z.yağı 38.732 15.981 
Arpa 22.771.529 948102 
Tütün 389.576 334.574 

Bu htııtistikten anlapld.ığı veçbi
lc, nemle ketimizden Belçika ya en 
fazla ihraç edilen maddeler arpa,lii
tün, kuru üzüm, halı. kum incir ve 
fındıktır. 

Mahkemelerde 

Mahpusluktan kaçıp 
buraya gelmiş imiş! 

1 

Emanetçi Mehmet Emin Ef. yi 
öldürmediğini iddia ediyor 

Bir kaç ay evırel Tahtakale
de bir cinayet olmuı, Zafranbo
ludan henüz gelmiş olan ema• 
netçi Mehmet Emin Efendi hem
ıerisi aimitçi Emin tarafmdan öl· 
dürülmüıtü. Dün ağır teza mah· 
kemeoinde ba davanın rüyetine 
devam edilmit ve bir ..,bit din· 
lenmiştir. 

Bu fB}ıit Nuri İaminde ıı:ene bir 
Zafranbolludur. 

Nuri demiıtir ki: 
- Efendim, ben kahvede otu• 

ruyordnm, emanetçi Mehmet E· 
fendi de yeni gelmi~, kahveye o
turmustu. EtTafında doıtlan var
dı ve kalabalıkça idiler. Bir ara• 
Iık bu Emin geldi ve oturup ko
nuşmakta olan Emanetçi Mehmet 
Efendiye bir bıçak sapladı Meh
met Efendi: 

- Allah, diye bağırdı ve: 

- Kakalayın, TUrdu beni, di· 
yerek yere yıkıldı, öldü. Bu kaç
mrya b~lamıfb. Arkaamdan aha
li, polioler yetittiler, tuttular. 

Mazunun Emin bu şehadete iti 
raz etti: 

- Bu yalancı ,.Jıittir, efen· 
dim. Ben oradan geçiyordum. 
Memlekette mahpualuktan kaçak 
tım. Emanetçi mcırlekette benim 
kaçak olduğumu bilirdi. Kahve• 
nin önünden ııec;erken beni yaka· 
Iadı trslim edecek sa'1dmı, silkin· 
diın, elinden kaçtım, kaçarken ya 
kalanmamın sebebi budur. Meh
met Emini ben vurmadım. Baıka· 
aı vurmuf ola&.k, dedi.. 

Reia oordu: 
- Amma kama aenjn k•man. 

mıı, sen de kendinin olduğunu iti 
raf etmifoin 1 ? 

- Evet efendim, kama benim
dir. Ben daiına yananda kama ta• 
pnm. Bu kama ben kaçarken Ü· 
zerimden yere diiftü. A,lmıılar Te 
kim bilir kamayı kim bula.mıt. 
polise •M"IDİtler- . ! 

Baıka '81'İt cetmem1'ti. Müd· 
deiumumi gelmiye.ı.ı tahit.lerin ih· 
z1>ren celbini isterken, uçlunun 
elinden kamayı e lımı nlan Polis 
Cemil Efendinin de celbini iste. 
mis. muhakeme lıu tahitlerin cel· 
bi için şubatın ikisine kalmııtır. 

§Ubatta devamına karar vermit
tir. 

Bakır köyündeki 
ihtilas davası 

Bakırköy mal müdürlüfü euıa 
omda malulııazilerin on aenelikle
rinin verirken l 18 bin lirayı ouİ• 
istimal etmekten ıuçlu olarak mu
hakeme altına alman Nail Beyle 
13 arkadqmın muhakemelerine 
dün ağrr ecza mahkemesinde bat
lanılmı§br. 

Dünkü muhakemede Ratit E
fendi isminde bir malı'.ıl gazi isti· 
da ile mahkemeye müracaat et· 
miş ve 800 kuaur lira tutan 10 
senelik maaşını almadığını aöyli· 
yerek, bu "aranın da maznunlar 
zimmetine geçtiğini iddia etmİf 
ve tazmi: · lİ iatemiıtir. Maznun· 
!arın avı! •.tlan Raıit ağanın ev
velce cezn mahkemesinde bu id
dia ile emniyeti suiistimal davaaı 
açbğmı, fakat davanm tecil ka· 
nununa istinaden karara raptedil
diğini aöyliyerek, yeniden bu da
vanın muhakemesi yapılamryaca· 
ğı mütaleaımı serdetmişlerdir. 

lddia makamı bu davanın tev· 
hit edilmesi icap ettiği mütaleuı
nı serdederek dosyaamm celbini 
iıtemif, fakat maznun vekilleri 
müdafaalarında ısrar ederek da
vacının mahkemede yeri olmadığı 
nı söylemişler ve dı•an çıkanlma 
smı istemişlerdir. 

Neticede heyeti hakime iddia 
makamının talebi Teçhile dava 
dosyasının celbine karar vermiş 
ve muhakemeyi 28 kanunusanİye 
bıralanqbr .. 

Sandal kazası da
vası neticelendi 
Bundan iki ay evvel Fenerbah

çe açıklarında bir deniz facia11 ol 
mut. iki kiti boiulmuıtu. 

Sandalcı Salih oğlu Mustafa 
Karaköyden Suadiyeye götürmek 
üzere Kadir, Selman Efendilerle 
Cemile Han- iaminde bir kadını 
almıı, Sarayburnu hizalarında yel 
ken açmı§, kendisi de sandalm ar
kauna geçer<'k dümeni idare;ye 
ceçmiıti. Sandal F enerbabçe açık 

Kara Ali tedavi- ı.rma geiditi zaman birdenbire 
• • • { • tiddetli bir rüzgar çrkmıf, sandal 

Sim 111 JyOr cı dümeni maharetle idare etmİ;ye 
çok gayret etmit iae de muvaffak 

Kara Ali çetesinin -kzaıı - ı olamnmıı, sandal anarzm kapak
bakemeaine dün afır ce-da d... lamnıt, müfterilerle birlikte san
vam eclilmi§tir. Muhak--.ie cel dalcı da denize dütmü,tiir. 
bedilen tahitlerin gelmedikleri an Yolculardan Kadirle Selman 
Iaıılmış Te ihzaren celpJ..; Ute- boğulmuılar. Diğer müşteri Cemi· 
nilmiştir. le Hanım ve sandalcı bir motör 

Suçlulardan Kara Ali bu esna· tarafmdan lrurtanlmı,Jardı. 
da mahkt'mcye bir istida vermif- Dün sabah airr cezada bu ka· 
tir. Bu istida Kara Ali "Daülbii- zannı davau neticelenmittir. S.n· 
hür" a müptela olduğunu ve tev- dalcı Mustafanm kazada suçu 
kifanede daha bir müddet kalına bu.lunmadrğı anlatrlnut. beraetine 
'öleceğini ya:zmakta, 7a kefalet- karar verilmi§tir. 
le tahliyeaini ve yahut devlet haa
tanelerinden birisine naklini iste
mekteydi. 

Mahkeme gelmeyen tahitlerin 
celb ine ve Kara Ali ağanın bu ta
lebinin karara raptı için evvele
mirde bbbr adlide muayene edi
lerek rapor -.erilıneoİ İçin bbbı 
adliye sevkine, muhakemenin 2 

Talebe yurdu mü
dür muavinliı"ti 

Belediye sıhhat işleri n>iidiir mua
vini Hüseyin Enver B. bp talebe 
7Qrdu müdür muavinliğine ta7in e
dilmittir. 

Muallimler 
Kongresi 

Kongre ay sonunda 
toplanıyor 

Muallimler Birliği senelik kon 
gresi bu ayın sonunda yapılacak· 
tır. Kongreye ait hazırlıklara bat 
lanmıtbr. Bu aene kongreye ilk, 
orta ve yükaek teclriııata mensup 
2 bin kadar muallim ittirak ede
cektir. 

Kıı toplanbsı 
Muallimler Birliği kıt mevsimi 

dolayııile her ay batı azalarına 
mahsus bir gece toplanbaı tertip 
edecektir. 

Mekteplerin tatili 
Bu ayın yirmioinde liae ve orta

mekteplerde birinci 7oklama im
tihanları bitecektir. Ay oonunda 
bütün mektepler bir hafta sene. 
başı tatili 7apacaklardır. Bazı ec
nebi mekteııleri on bq gün tatil o
lac:ııklardır. 

F eyziye lisesinde 
müsamere 

Kırlı: ,edinci 7ıldönümü miinase
betile lıagün F eyziye lisesinde par

lak bir müsamere verileuktir. MU
samerecle lıijııbeler IÖylenecek, lıir 
pi:res .. e cazip yuva clanslan ı:ü•t. 
rilecektir. 

Goethe nişanı 
Verildi 

Alman konsolosu 
Semiha Hamma 

bizzat nişanı verdi 
3-4 aenedenberi almancadan ı.az. 

eserler tercüme etmek auretile ken
disini tanıtmq balunaıı Saıiha Bed
ri H. Alman biikUmeti tarafından 

verilmiı olan Goetbe nİf&Dl dün Al
man konoolosu tanfmdan ..-asimle 
kendisine tevdi edilnıittir. Ba ...W... 
~betle Seniha Bedri H. tarafından 
bir çay ziyafeti tertip eclı1mit ve zİ• 
yafette hazır bulunan Alman konııo
losu niııını Senılıa H. a vererek bu 
mün.aıebeUe Alman kültürünü ta
nıtmak hususunda vaki olan meui
ainden dolayi kendi•ine tefekkür et
mis ve Alman bükümeti tanfmclaa 
taltife Iayik görüldüğünden dolayi 
aynca tebrik etmiıtir. 

T. medeniyet 
Tarihi 

- ·-
Dün Darülfünunda 

toplanıldı 

Türk tarihinin ana hallan -
rinin medeni7et lomıını yazan 50 
kadar tarihçi dün Edebiyat faküJ. 
teoinde içtima ederek 1iındi7e ka· 
dar bulduklan •esikalar üzerinde 
tetkikat yapmıılardrr. 

Ayni heyet bu a7 oonunda tek· 
rar içtima edecek ve tetkikatma 
devam edecektir. 

Yolların 
Masraf lan 

-- --
Borçlu olanlara 
tebligat başlıyor 

Kanun mucı1ıince yeni yapılan 
701 ve lağmılarm yarı ma$rafı 
halktan almacakb. Belediye bu 
tekilde balkın maorafına i§tirak 
edeceği yol ve lağımları tesbit e
derek kaymakamlıklara tebliğ et· 
mİJtir. Kaymakamlıklar bu gibi 
701 ve liiğrm gÜzergahrndeki mu· 
tasamflara tebligat yapacaklar
dır. 
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M. Asser 
Dün gitti 

Paristeki davaların 
rüyetine 

riyaset edecek 
• 

Türk • Franuz muhtelit hakem 
mahkemesi bu devre meoaisini bitir· 
diğinden mahkeme rei•i M. Auer 
dün Venediğe gitmi,tir. M. Asoer 
hareketinden evvel gazetecilere de
mittir ki: 

- Buradon Pariate riyuetim al
hnda bulanan mahkemelerin mesai
sile mqgul olmak üzere Parise gide
ceğim. Pariste Alınan - Yunan, Fran 
uz-Bulgar ve Yunan - Bulgar muh
telit lıbkem malılr.emelerinde rüyet 
edilmekte olan davalar İstanbul malı 
kemelerinde mevcut davalord"" da
ha mühimdir.'' 

M. Aaser, ayni zamanda Türk-Bel
çika muhtt>lit mahkemesinin de rei
oidir. Bu mahkeme İ§lerinin ne za
man bitirileceği hakkında sorulan 
•üale cevaben M. Auer demiıtir ki: 

- Türk - Belçika ına1'k!!mesi he
nuz işini bitiı memiştir. Bu İfleri bu 
defaki içtimamıızd~ bitiı ııw:miz ma
kam:rdi. F abt bilahare filaimizi 
d~rdik. Bu davalan d" gelecek 
defalri içtiınaımızda Türk -FrRnan 

malıkmıeaindeki i4lcrle birlikte hİ · 
tireceiiz.,, 

M. Aı-. hundan 
kararlarm ne suretle 
baklrmclaki siiale fU 
tir: 

1JOnra verilen 
icra edileceği 

cevabr vermİ!-

- Biz yalnız hüküm vermekle ik· 
tifa ederiz. Bu hüküıderin icrası bi . 
ze taallbk etmez. Bununla beraber 
.. erilen hükümler arasında şimdiye 
kadar icn> eeilmerııİl olanlanna te
oadUI ctmedilı." 

Gene 

- -----f 

Zaro ağa 
eski menıııriyeline 
tayin edildi , 

Amerikaya ae7abata çıktıktan 
aoııra Belediyedeki i~ine nihayet 
verilen meıhur Zaro ağa tekrar 
vazifeaine almmııtır. Zaro ağa 55 
lira ücretle Şehir Mcditi b'1 hade
meliiine tayin edilmiştir. 

Emniyet müdürü 
ha5ta 

Emniyet miiciürü Fehmi lkyin be{ 
gündm beri rahatsızlığı devıım et 
moktedir. Dün de maka.-:ma geln>e
mqm. 

veyahut vazifesini yapamaz bir ha 
le geline, baf vekil yeni CiimhW" 
Reisi intihap edilinciye kadar ye
rine geçer. Alıır.anyada Cümhur 
Reisliği çok salahiyetli bir makam 
olduğundan ve Hiııdenburgun ya
şı çok ilerlemit bulunıi\ığundan 
Yerine kimin geçeceği meselesi e
hemmiyetlidir. Kenclishıi istih
laI etmemesi içindir ki Hit
ler'i ba§vekilete geçiımdUlit• 
ti. Hitleristler de bunu bilcliklerin 
den Meclis toplanır toplanmaz bir 
takrir vennişlerdir. Süliisan ekse
riyetle kabul ea'ilen takrire göre, 
Cümhur Reisini başvekil değil, 
ternyiz mahkeırJesi reisi istiblaf 
edecektir. Hükümdarlık taraftar.. 
lıu-ı. Himlenburga, kendi halefini 
İntihap etmek hakkının verilmesi· 
ııi istediler. Maksat sabık veli
o.hti ve yabut İmparator ailesi
ne mensup bir prensi ciimbur re
isi vekili tayin ettirip te hü-
1r.üınaarlığa çığır açmaktL Fakat 
Cİiınhuriyetperver fırkalar bu hi
leyi aezdikleriden teır.ıyiz mahke-

yi meşgul eoiyor. ihtilaf konsey
den, yani meclisten Asambleye 
yani umumi heyete intikal etti. 
Ondan da "19" !ar komitesioe 
geçti. Umumi heyet tarafından 
müzakere edilirken Japon aley
hine şiddetli tezahürat oldu. Bir 
zümre cievletler Japonyanın Maır 
çuryayı tahliyesini jstiham ede
cek bir takrir ileri sürdüler. Fil
hakika bu takrir kabul ediı.e:r· 
di, Japonya ttüşkül vaziyette ka
lacaktı. Belki de Milletler cemi
yeti~den çekilecekti. Fakat bü· 
yük devletler imdada kottular. 
İt idarei mulabat ile balleclildi. 
"19" !ar komites~ havale edil
eli. "19" lar komitesi Lytton ra
porunu, leh ve aleyhte söylenen 
aözleri, yapılan tekilfleri tetkik 
ve davayı umumi heyete 
arzedecek. Maksat tabii nkit ka
zanmaktan ibarettir. Şimdi de 
"19" lar komitesinin içinden 
küçük bir tesvit komiıyonu ayır
dığı lıildiriliyor. Milletler mecli.
ıinin bu uzak 9ark meıselesİ'llıİ tet
kı1c eden mercileri o kadar ço
faldı ki ipin ucumı kaybetmemek 
mümkün değildir. Umuıınf heyet. 
ınecli.a, 19 iv kıımiteai. teavit 
eac:ii-i, Lyt~ k-ia:ronu, ir 

Diğer taraftan Japonyanın 
Mançuryada kendi bildiğini oku
duğu aa anlaşılıyor. Japonlar 
MançUTyaya bir sefir tayin et· 
mi,ler. Binaenaleyh Milldler 
cemiyetinin karan ne olursa ol
sun, her halde Japonların. Man
çuryada takip etmekte olduk· 
lan aiyıuetten aynlrn:11yaeaklan 
anl&§ılmaktadır. 

ternasyonal malumöur ki beyne!· 
milel ihtili.l fırkasıdır. Ve bu fır
ka He Rusya hükfımeti arasında
ki münasebet, garp devletlerile 
Rucya araamda en. büyük ihtilaf 
mev:zulannclan biridir. 

İngiltere ile lran arasındaki 
münaaebat ta çıkan bir ihtilaf yü
zünden gittikçe fenalaııyor. lhti· 
liifın mahiyeti ıudur: 

taç etır.ekte istical gö~tr.rme
diğinden han imt"yıı.z:ı ;lga ctmİt · 
tir. 

i reisinin vclta !eten c:ümhur re
ıaj olması lehinde rey verdiler ve 
qn· nun bu şekilde tadili lehin
de!ıi karar iki .Ulüı ek•eriyeti ka
Z<ınc!ı. 

ha 

.. . . 
Ruıya lnıriltere münasebab 

gith1ı:çe ga-ginleşiyor. Bilhassa 
Ottava konfttansırıdan beri her 
iki memlekette cie biribirine karşı 
husumet hisleri kabarmaktadır. 
Ottava konferansından sonra İn
giliz hükUmeti, Rusya - la. 
ailtere ticaret muahedesini ilga 
etti. Bu, RUtıya için ağır bir dar 
be Kli. Bundan aonra da Roaya 
aleyhine !iddetli n~riyat baı
ladı. Rualar da buna mukabelede 
geri kalmıyorlar. Gecenlerde lz
vestiya gazetesi, ln,giliz hülrume
tini Ruayadan tarziye talep et
meğe aevkeden bir haber vermiş
ti. Bu habere göre giiya İn
giliz hükUmeti Rınyada.ki aef .. 
ret meıı:ı:urlarma. üçüncü enter
nasyonal ile Ruaya hükWneti a· 
nunda bir müıw...,.,t olduğumı 
telıariis ettiıtak -ibl• aydar-

Matbuattaki neşriyatı daima 
geni§ bir müsaııraha ile telikki et· 
tiği malum olan İngiliz hüku
meti, İzvestiya gazetesinin bu ha
beri üze.rine, derhal harekete ge
çerek Rus hükUmetirr.i'en tarzi
ye istemi,tir. Rus bükUmeti bir 
gazete idaresile devlet idaresi a
rasında münasebet olmaclığmı, 
binaenaleyh gazeten.in yazdığıD" 
dan devletin mes'ul olamıyaca
ğı hildirmit. mesele de lngi· 
!iz parlSmeııtosun<1a ııı:üzakere e
dileli ve İngiliz hükUmeti tehdit· 
kir bir vaziyet' almca; nihay« 
İzvestiya gazetesi yan tavzı1ı, ya
n tarziye yollu bazı izahat verdi 
ve mesele de kapandı. 

Bu, iküçük bir hadisedir. Fa
kat küçük hadiseler aaabi hava 
içinde büyürler. Ve ufak tefek ha· 
diselerin. iki büyük devlet arasın
da izam ecillerek siyasi münase
batm kesilmesine kadar gidilmesi 
Rusya - İngiltere münasebabnın 
hiç te normal olmadığına delalet 
ti.er. 

lran hükumeti 1901 senesin
de D'arcy namında bir lngilize 
60 sene müddetle pet'rol imtiya· 
zı vttmi9ti. 1909 senesinde te
,ekkül eden Anglo-Peraian pet· 
rol tirketi bu imtiyazı üzerine 
almıt ve petrol membalanm ia
tiımar ediyonhı. İngiliz hük6-
meti, donanmaUlll kömürden pet· 
role cleğiıti""1Dce bu petrolleri ele 
geçirmeğt lngiltett. deniz blki
miyeti için lüzumlu gördü. Ve 
petrol !İrketinin ekser hissesini 
satın aldı. Binem•loeyb Anglc>

Penian petrol 9irketi hakıbtte 
İnsilia bükUmetiııin malıdır. 

lran bük&neti ıafi k&nn 7ol6 
aını almakta idi. Bu, İran bütçe

ai için mühim biT varidat iken 
aon zamanlarda tedncen azaldı. 
Geçen aene İran hükfuneti bir 
milyon 300 bin İngiliz li:ruı al

mıt iken bu sene temettü 300 

liraya düştü. İran hükı'.imeti bir 
müddetten beri, imtiyu.ın ıartla

nnı değittinneğe çalıtmakta idi. 

Ve tirketle müzakerede bulunu-

Bunun üzerine lngilz hükü
meti müdahale etmiş ve lranı 
protesto etmiştir. lrım hükf:meti 
verdiği cevapta ilga üzeriıu:e ıs· 
rar etmekle beraber, şirketle 
müzakereye hazır clrluğunu blldir
mi9tir. İngiliz hükUmeti bunım 
üzerine ihtilafı La Have ır..ahkeJI:r! 
ıine havaleye hazırlanıyordu. 
Fakat ciün gelm telgraflar , hı
gilterenin, misakın 15 ind madde
si mucibince, Iranı Milletler cemi

yetine 9ikayet edeceğini bildirmelı. 
tedir. Bu çok ehemmiyetli bir ha
rekettir. Çünkü İran aulh vem~ 
nlemeti cihanı tehdit d.mel<le ith 

ham ediliyor. Tıpkı Çinin Japon
yayı ittiham ettiği gibi. 

Milletler cemiyeti Çin--Japorı 
davasını 14 aydan beri aallıy-0r. 
Bakalım bu lran-lngiltere da· 
vası da o kadar devam edeccl 
mi, hiç zannetmiyoruz. Çünlcü da
vacı ve dava edilen zayıf veyt 
kuvvetli olduğuna göre, M:lletle; 

uıır.iyetinin ele muamelesi eleği 

'ır. 
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llıL1YET CUMA 16KAN.\JNUEVVE.L 

Birinci Sahifeden G~ n Yazı ar 
\srın umdcsi «MiLLiYET• tir. 

16 K. EVVEL 1932 / 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Tel.,.af adresi: lat Milliyet 

Telefon Numaraları: 

Batmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

~BONE ÜCRETLERİ: 
Türk.iyi! için Hariç içiı 

L. K. L K. 
3 •7lığı 4- 8-
6 .. 7 50 14-

12 .. 14 - 28-

Gelen ewak ceri verilmez -
Müddeti ıeçen nüshalar 10 ku
ruttur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz iU.nların me· 
'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Y eıilköy rasat merkezinden 

verilen malUınata ıöre bugün 
hava ekseriyetle açik olacak ve 
rü7.ı:9.r tıırlıi utikametlerden 
hmf kunette esecektir 

lS.12-32 tarihinde hava !az. 

yiki 776 milimetre en çok sı
caklık 11 en az 2 santigrat 
kaydeditmi,tir. 

(fl:LE~ı 
Alhn hesabı 
Memleketin bazı ye~lerin- ' 

de altın madeni çıktığını, iş· ' 
1 tileceğini fU günlerde ha
ber veren telgraflara bak
tım baktım. Asıl altın made
ninin bulunduğu yeri bir tür
lü haber vermediler. Efendim! 
En dehşetli altın madeni İs
tanbul telefon şirl<etindedir. 

--------
Eski Osmanlı 
Borçları 

( Ba:tı 1 inci sahifede) 

kında itilaf hasıl olmuştur. 
Bu itilafa göre tediyat ye

ni Türk eshamı üzerinden 
yapılacaktır. Sermaye 895 
milyon 435 bin franktır. Fa
iz yüzde yedi buçuktur. 

Bu esham on sene müd
detle tahvil olunmıyacaktrr. 
T ediyat F rıııısız frangı ve
ya düyunu umumiye mecli
sinin ileride gii&tereceği di
ğer ikinci bir müstakar para 
'Je yapılacaktır. 

Karşılığı gümrük varida
tı olan Türk esham ve tahvi
!atına ait senelik taksitler 1 
haziran 933 tarihinden itiba
ren tediye olunacaktır. 

Şimdiki eahamm yeni es
ham ile tebciili ilerde tespit 
'.>lunacak nisbetler dahilinde 
yapılacaktır. 

Himillerin diğer devlet
lerin hisseleri üzerindeki hu
kuku tamamen bakidir. 

Türl<iye, İstanbul düyunu 
umumiye meclisinin elinde 
bulun.an ve Türk lirası meb
lağın derhal tebdiline başlı
yacaktır. Kat'i muka,velenin 
metni Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından tasclik 
~dilir edilınez kabul etmele
•i için bimillere tevdi oluna
caktır. 

Hamiller bu mukavelenin 
metnine o zaman muttali o
lacaklardır. 

Yeni deniz 
Teşkilatı 

Bu meşhur şirket elindeki mu- ( Bll§ı ı inci ıahilelde ) 

ka velede İngiliz lirası 850 den birer müdürü olacak ve bu dört 
aıağı düşerse ücretleri dü- müdürlük ayn ayn lktısat Veka· 
fÜrmeye imza vermiş ikeo iki Jetine merbut bulunacaktır. 
senedir bizden hani hani es• Bu 4 müdürlük ,unlar olacak-
ki hesaptan para alırmış. Şa- tır: 
•ılacak ""Y •urası ki; biz yani 1 - lç hatlar ve Yalova idaresi. 
' •- ' 2 - Dq hatlar idaresi. 
aboneler bundan haberdar de- 3 - Fabrika ve havuzlar ida-
ğiliz. Bilmem komiserlik ha- reai. 
berdar mı?. Bir kaç hafta ev- 4 - Klağuzluk i,leri ve yatlar 
vel Pariıte bulunan komiser idaresi. 
beyefendi avdf't buyurdularaa Gerek bu idarelerin muhabera
gazetelerin n-riyatmdan me- tı, gerek bilcümle denizlere ait ;,. 

-• lerin tedviri için Vekalet Deniz 
seleyi elbette öğrenmitlerdir. Ticaret ,ubesinin tevıii muhtemel 
Sevgili •İrketimiz bu ımzası· ıörülmektedir. 
nr inkar etmiyor amma lngi- Bu suretle te,ekkül edecek Dıt 
liz lirasından maksat fU piya- hatlar idaresince tatbik edilmek 
sada dolaşan kağıtlar değildir, üzere Veki.letçe tarifeler hazirla
altrn İngiliz lirasıdır. diyor. nacaktır. Ayni zamanda te,ekkül 

edecek Hususi Vapurcular Türk 
Ah canım!.. Ne de güzel fi- ·Anonim Şirketi de kendi vapurla· 

kir! Dünyada İngiliz lirası di- nnda bu tarifeleri tatbik eyliye-
ye adı geçen kağıt paranın cektir. • 
altın karşılığı esasını bile o pa· Tarifeler, h,.m aeyriaefere, hem 
rayı çıkaran hükumet ortadan de ücurata ait olacaktır. Bu tari
kaldrrdığı halde bizim tele- felerin, lktıaat Vekaletinin taavi
fon •irketi hep altınla laf e- bine arzedilmek Üzere bidayeten 

'. . . ... -:'" .~·.t' ' . . ; , 

Hediye Yağmuru 
( BQfı 1 inci ıahifelde ) 

hediyeler atacaklardır. 
Safiye Hüseyin Hanım daha 

mütevekkil: 
- Artık, dedi, bir tatlıdan ye• 

riz, bir tuzludan ... Daniş Beyin izahatı 
İktısat ve Tasarruf Cemiyeti 

İstanbul §ubeıi Reisi Dani§ B., 
buııünkü program hakkında de
mittir ki: 

Bu esnada hepsinin elinde bir 
kağıt vardı. 

Bugün ELHAMRA ve MELEK sinemalarına koşup 
Ağızlarla birlikte eller de oy

nuyor, bir lokma yeniliyor, ve ki. 
"ıda bir rakam atılıyordu. 

Tamamen memleketimizde çevrilen ilk sözlü filmi görmelisiniz? 

- Yann (Bugün) aaat 14 den 
itibaren İstanbul tehri Üzerine 
bir tayyare filosu yağmur gibi 
hediye yağdıracaktır. Bu hedi • 
yeler arasında neler yok bilse
niz. Çikolatadan, çoraptan ipekli 
kuma~a kadar ne ararsanız hep .. 
si ... 

Bazı Hanımlar çeşniye bakar
ken tattıkları şe1>in lezzeti hakkın 
da kat'i bir kanaat getiremiye
rek: 

BİR MİLLET UYANIYOR 

Tayyareler, bu hediyeleri kü· 
~ük paketler içinde atacaklardır. 
lstanbulda Bayazıt ve Taksim 

1 meydanları, Kadıköyünde lake
i le meydanı, Osküdarda Doğancı

lar parkı önü hava yolile gelecek 

- Üstü bir tuhaf amma, baka· 
lım, altı iyi çıkar belki.. mukad
demeıile tatlınm her tarafından , 
bire'r parça kopannadan ya- ' 
kasını bırakmıyorlardı. 

Rejisör: Ertuğrul Muhsin~ Yazan: Ni:ıamettin Nazif 
Yeni Kopya - fıave Edilen Yeni Sahneler - Yeni Dünya Haberleri Gazetesi 

Bugün ELHAMRA'da saat 10,30 da MELEK'te 11 de 
Ucuz Fiatlarla Matine Vardır 

hediyelerin tevzi merkezidir. 

Tallı mü.,abakası 

Nihayet, tadına bakılacak or· 
tada başka tatlı kalmayınca he
yet müzakere odasına çekildi. 

iki saat süren bir münakaşa
dan sonra müsabakanın neticeıi 
ilan edildi. 

Hediye lıa21manlar 
Yerli mallar haftası münase-

betile dün öğleden sonra Halice- Hediye kazananlar şunlardır: 

T elephotographie 
Banker Graham'ın katledilmiş ol-

duğu eırarengiz , 

TRANSATLANTiK 

~ 
~~' - -vinde bir tatlı müaabakaaı yapıl- 1 incilik - Emine Saffet H. 

(Kadın birliği azaundan, Zühtü ~~~::=9:'3:::::::=:,:::::::;:::::::::: mı•tır. n 
• P•. torunu). · --Üzüm, incir, badem, portakal Y 

gibi yerli mallarımızın ıürümüne 2 incilik - Seher İomail H. vapuru şehrimize geliyor. Hatiye-
yeni bir saha açmıt olmak mak- (~adın birliğinden lamail Pı. kı-

1 
Avrupa ve Amerika gazeteleri bu 

sadile tertip edilen tatlı müıaba- zı ·Madalya alanlardan birincili- vak'anın tafsilatile doludur. Bu ci· 
kaaı çok eğlenceli olmuştur. 

Hakem heyetini 1~ı.· eden ği Selçuk san'at mektebi, ikincili- nayeti iıleyenin kim olduğunu hiç 
Safiye Hüseyin, Latife Bekir, Me ği Lion çikolatası fabrikaaı ka- kimse bilmiyor. Diyorlar ki bu sır; 
liha Avni, Aliye Esat ve Muallim zanmı1tır. 21 Kanuncvvel Çartamba akşamı lı-
Sıdıka H . larla tasarruf cemiyeti Mükafat ve madalyalar, bir b l'd if 1 k Halk . . 

kaç güne kadar tevzi edilecektir. tan u a ııa o unaca tır. ıtti· 
reisi Danit Bey, erkenden gel- rak edecek ve tahkikat sahnesinde 
mifler, masa Ü7.erine dizilen tat- İs. Kız lisesinde bulunacaktır. 

PEK ÇOK FlLM GÖRMÜŞ OLABlL1RSlN1Z! 
LAKİN BİZ ••• CESARETLE lDDEA EDİYORUZ: 

MATA_ BARİ 
AYARINDA BİR FlLM HENÜZ görülmemiştir! 

Çünkü ••• Bütün kadınlık demek olan ilahi 

GRETA GARBO 
Bu harikalar harikası filmde befer kabiliyetinin fevkine çıkmıftır. 

RAMON NOVARRO 
Lewis Ston - Lionel Barrymore 

Şimdiye kadar gördüğünüz eserlerinin en mükemmelini yaratınışlardır. 

ÖNÜMÜZDEKi PAZARTESi AKŞAMI 
M E L E K ve E L H A M R A Sinemalarında lı ve paota çe,itlerini tetkik edi-

l d lktısat ve Tasarruf haftası mü Transatlantik vapurunda ED- '•·----------------------·------yor ar 1
• b ·ı d- 1 b 1 K ı· Cumartesi günü saat 11 de, Elhamra sinemasında Matbuata mahsus 

Nümune olarak gönderilen tat naae etı e un ıtan u ız ıae- MlOND LOWE GRETA NISSEN, 
lılar, şeker ve şekerlemeleri ga. ıinde bir müsamere verilıniıtir. ; buıuıi bir ıeans yapılacağından muhterem matbuat münteıibini ile 
hiden İştihayı artıran ~eylerdir. Müsamereye saat 14 le son llllllf MIRNA LOY ve LOUIS MORAN ;ehrimiz sinema ve film mücaaeaeleri müdürlerinin teşrifleri rica olunur. 

Bunlar arasında Selçuk Kız talebelerinden Meliha Hannnın ta- gibi büyük artistler bulunmakta i- :=::::::::::::::::::::::::::::: 
San'at mektebi muallimlerinden sarruf hakkında kıymetli bir hita dL Bunlardan birincisi tahtı zanna 

1 

Adile H. ın talebesine yaptırdığı besile başlanmı~ ve bunu diğer ,.ı.narak tevkif edilmiıti. Bütün filmlerin en muazzamı, en güzel ve en zengini 
üzüm, İncirli pasta manzaraoile aınıflardan birkaç talebenin din- B E N H U R 
gözleri ok,uyordu. Bundan bat· elyenleri candan alakadar eden 
ka Lion çikolata fabrikasının giizel hitabeleri takip etmİ.§ ara- İstanbul Belediyesi Şerefine dün akşam GLORY A'da verilmiş olan gala 
gönderdiği içi badem, fındık, por da beşinci sınıftan Semiha H. la· müsameresinde liiıyik olduğu muzafferane muvaffakiyetler kazanmııtır. 
takal ve cevizli şekerlemeleri, rafından Halide Nuarat Hanımın Şehir Tiyatrosu Bat rollerde: MARON NOVARRO - MA Y MC AVOY 
Glorya şirketinin incir kahvesi ile (Kış) manzumesi okunmu' ve mü Darülbedayi Temsilleri Yeni se•lendirilmiş kopyesi - Metro Goldwyn Mayer mamulatı. 
Münire Zaim, Seher lımail, Saffet, oamer»ye Aka Gündüz Beyin yer 1 
Türk Kadın birliğinden Akile li mallar hakkındaki (Mallar mey Bu akıam saat 
Yeniköyden Melek, Pangaltıdan danda) piyesi temsil edilerek ni- 21,30 da 
Ulviye Kamil Hanımlann muhte- hayet verilmiştir. 
lif çeşitlerde yaptırdıkları pasta, Mektenlerde miisabaka (ÜÇ SAAT 
ve tekerlemeler. nazarı dikkati OPERETi) 
celbediyordu. M\isabakaya 14 çe- Pazar gÜnÜ bütün mektepler· 
tit tatlı tekerleme pasta ve saire de tasarruf ve yerli mallanna ait Yazan: Ekrem 
nümuneai gönderilmitti. Saat (3) bir tahrir müaabakaaı yapılacak· Re•it Bey. 
te hakem heyeti if baıına geçti: tır. Müsabaka neticesinde tasar- • 
14 çeşit tatlmın çeıniaine bakıla- ruf ve yerli mallar fikrini en iyi Besteleyen Cemal Rqit Bey. 
caktı. Bunun göründüğü kadar ifade edell t-.hıbeye mükafat ve- Um\!111a 
k 1 · im d • "lk d f rilecektir. a sene mükafatlar o ay ış o a ıgınm ı e a 3 perde 27 tablo. 
farkına varan Safiye Hüoeyin H. naklen veıilmiyecek yerli mahıu-

: t umın uzuntugu nazarı ıl.ı.bare alınarak bugÜn ıeanslar: 
2,15 • 4,30 - 6,3/4 de ve ouvare 9,40 de olacaktır. 

,.. Sabah saat 11 de tenzilatlı fiatlarla matine. 

Herkes met
hur komik 

OPERA'da 

Leslie Fuller'in Büyük 
komedisi 

96 No.lu HKÜM 
oldu: lattan üzüm, incir gibi teYler tev Operetin son haftasıdir. Sesli, sözlü ve şarkılı filminde giilüp eğleniyor. 

- Eyvahlar olsun .. bunların zi edilecektir. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1;3;3:6~~===::=~==;=;~:;-~~============= hepsinden nasıl tatacağız.? Y/lhsek mektepler talebesi 
Fakat, heyet azaamm maıal- toplanıyor d" edilm" al'c tı" da tenevvürü Hasan Bey hakkında 1 

1 h d T d 1 k d ""I d zuu olarak tev ı ıt • aıuye ı a ı var ı. a ım ı egı a ela tahkikat icrasına vabeste bulunmuş 
doyumluk yiyorlardı. Çatalları Milli Türk talebe birliği pazar menfoatı uğrunda kullanmak nev'in- olup bu cihet iıe Büyük Millet Mec- J 

durmadan qliyor, ağızlar fasıla- günü öğleden sonra Darülfünun den bir fiil ve giinah timdiye kadar U.inin ıa!ahiyeti dahilinde olduğun
sız oynuyordu. konferans salonunda tasarruf ve defteri iunalimin hiçbir sahifesine ya dan ve diğer ınaznunlann tabi ola-

- Şuna da bakalım.. bundan yerli mallar haftası münaaebetile :zılmamııtır. cağı muhakeme usul ve mercii de 
da tatalım .• derken tatlıların ya. bir toplantı'tertip edecektir. Top Hulusa arkadatlarun, benim zift- Ha5&n Bey hakkındaki tahkikat ne
rm botalınıftı. lantıya bütün Darülfünun, yük. lenmek huyum yoktur, yok." ticeaine bağlı olacağından Ankara 

Çe,itler arasında tuzlu teYler aek mektepler ve liıe talebesi if. Adliye Vekili Yusuf Kemal Bey, birinci müstantıklığının 5 mayis 
de olduğu görüldü. tirak edecektir. O gÜn bir çok ha Refik Şevket Bey tarafından ileri sü 1932 tarihli kararile evvelemirde bu 

D · B b" ··ı edd" · t" t .. ı ki t f rül' en iki noktanın birinciıi hakkında anı' . ıraz mu er ıtti: ıp er aoz a aca ar ve asarru , cihetin ifa ve ikmali zımnında evra-
B·ı ki • ? d" ı· lı h fi h · tı" tahkikat ve takibat yaptıracağını söy - ı mem ne yapacagız . ı yer ı ma a asının e emınıye n lo müteferria müddei umumiliğe tev 

d d b h d ki d . ledı"kten sonra demittir ki: yor u. en a ae ece er ır. di ve Adliye vekaleti vaaıtasile Baı-
------------------------ "Yalnız buyurdukları ikinci nokta vekaletten 18-V-1932 tarih ve 

Muhtelit Encümenin Maz. 
batası kabul edildi 

M A J 1 K'te 1 . . 
. ·. rt 1 cheırd . 

~ TA:i.Ji3ER 
o i ı\' A \ 1\ NAGME\I 
• . _>·;." . 

İdman birliği tilt 
maçları 

lıtanbul İdman Birliği ıilt maç 
Jarı bugün neticelenecektir. 

• ihzarına lıtanbul Deniz Ticaret 
der, alış Vf'rif edermiş. İtte Müdürlüğünün memur edilmesi (Başı birinci sahifede) 
altın madeninin gözü buna der- muhtemeldir. Bu takdirde, tarife- Refik Şevket Beyin 

mualu arkadatların entrikalan,. fu 
veya bu ticari zihniyetle hareket &

denlerin iftiralarına maruz bulun
mak tehlikeoi içinde kaldıklarını gö
rüyoruz. Fı:ıkat bu görüş bizde te
reddüt değil, bizde vehim uyandıra
cak değil biliiıkiı yürüdüğümüz yol
da devam için en ıüzel bir teşvik 
karan mahiyetinde olacaktır." 

zannedivorum ki, kendileri de benim 6/1319 nnmaralı tezkere ile Yükıek 
le beraberdir. Bu sırf adli bir nokta· R•idiğc İrsal kılınmakla Büyük Mil
dır. Bunu bu kürsüde bahaedilme- Jet Meclisinin 16 nisan 1932 tarihin 
mit addederim. Teşkilatı Esasiye ka deki 64 üncü inikadında dahili ni
nunu her kuvvetin kendi salahiyeti- zamnamenin 170 inci maddesi muci 
ni tayin etmi,tir!' hince bir tetkik encümeni teşkili ka

Meclis cumartesi giinü toplanacak rar altına alınmıt ve mezkur encü-
Bugün finale kalan Rami ld· 

man Yurdu ve Fener Yılmaz klü· 
bü birinci takımları karşılatacak
lardır. Birliğin Ramideki •llhaoın
da yapılacak olan bu maç günün 
entereısan ıpor h8.diaelerinden bi
ridir. Fener Yılmaz klübü Birli
ğin iki senedenberi futbol ve voley 
bol tampiyonudur. Rami idman 
takımı da kuvvetli bir şekil arzet
mektedir. Bugünün galibine Birli· 
ğin ~ilt kupaıı verilecelctir. 

ler... Bu fkiri, bu parlak al- terin ihzannda Seyriıefain ve hu- beyanatı 
tın yald;zlı fikri kim bilir han- ıusi vapurcular mümeaaillerinin • Uzun senelerdenberi efkarı u-
gı a'-ıllı bulmu•tur İAı

0

n tu de mu"'taleaları alınacaktır. 
K Y • ' • mumiyede irtiıa me•eleıi diye fUyu 

haf tarafı bu idc1iayı cindi te- Seyriıefain'in bu yeni teşkilatı bulan ve maznunlar içerisinde mec-
ed D 1 nın hazirandan itibaren mevkii 

lakki İp f'V <'t Şurası da tatbika konulmak üzere Meclise ti< erkanından bir arkadaşın iımi de 
tetkika mecbur olacaktır. Ben adeta söylenecek derecede sarahat teklif edileceği anla,ılmaktadır. 
olsam sorarım: gösteren bu mevzuun bugün halli 

lçhatlar, yani Yalova ve aeva· dakikaıına gelmiş bulunuyoruz. Tür 
- Şimdiye kac1ar yaptığı- hili mütecavire tarifleri iıe, kanu kiye Millet Meclisine mensup bir a

nız sarfiyatı. mubayaatı hep al· nusanide toplanacak Liman Tari- damı nihayet Türkçe manası ile dev 
tın İngilize mi yaptınız?.. fe Komisyonunca tanzim oluna- let menfaatini birkaç kuruş mukabi· 

d 1 cakhr. Bu hususta, şimdiki vazi- linde satması gibi elim bir vaziyet 
Laf denilen, iddia eni en yet nazari dikkate alınacak, ma- vardı. Bu elim vaziyeti!ı bugün müı 

şeyın maatteeHüf hala verıti- amafih, .ozamana kadar Seyriıe· bet bir şekilde halledilmiş olma11 
si vok!.. Onun kin söyler OU· fain'in yeni te1kilat kanunu Mec- benim için çok fazln bir zevk ve sü-
rurlar.. • lia~en geçerse ona göre hareket rur membaı olmuştur-

ş h ki 1 f · k · edılecektir. Arkadaşlar, ben Türkiye B. M. 
Üp esiz ; te e on şır etı Meclisinin millet mukadderatının e-

haksızdtr V,. şüphesiz ki; mu- ı - le aldığı gündenberi müıtakillen a-
kavele ahkamını ifa etmediği beli bir mektepte bazı musap- leyhinde birleştiği büyük bir dava
ve fazla para aldığı sabit ola- : !ar görülüyor. Hatta hastalık nın, namussuzluk aleyhine mücadele 
caktrr. Halkı fazla tazyik et· hocalara geçiyor. Mektep ida- davasının içinde yaşamış ve yaşa
tiği gün gibi atikar 0 1,.n bu resı aşı işile meıgul nlıtn ma· makta olan bir arkada,ımız sıfatiyle 
•ırketın bu nızamsız hareketın kama miiracaat ediynr. Bu y ben bu davayi B. M. Meclisinin na
v - a- musuna sürülen Lir leke davası ola
den dolayı mukavelesini fes· zıyı okuduğunuz tarihe kad'ar rak telakki ediyorum. Evvel ahir ta-
betmek f'n isabetli İş olur. 

1 
aradan dokuz gün geçtiği hal- şıdığı namusu muhafaza etmiş bulu

Ne parlak 
münakaşa 

Yahu hangi devirdeyiz! Bir 
memleket var; orada bir alim 
odundan şeker çıkarıyor .• Biz 
de birisine prote.tan demitler. 
o n'l kendini müdafaa ediyor. 
Arad'aki meşgale farkına bakı· 
nız! •. 

Kızıl bahsi 

İıtanbulda kızıl hastalığı 
var. Nispetini bilmem. Korun-

de hiç bir tedöir alınmıyor... nan bu develt rejiminin namusuna 
İtin tuhafı idare işi takip et· leke •Ünneğe cesaret edecek olan a-

l
, damların her halde akibeti muhak-

tirmedikçe ona: kak husran olacaktır. 
- Siz ne velveleci adamsı- Arkadaşlar .iMan olmamız hase-

t d" 1 bİyle vazifelerimizde muaamaha gös nız. ıyor ar ..• 
terebilmekle hata edebiliriz.Şunu bu 

insanda, fennin, hastalığın, 
sirayetin ın.ahiyetine itimat ol
mazsa en sıkı kanunlar bi>yle 
gevşer. Biz galiba, hala hasta· 
lığın geçer bir şey olduğuna 
kail değiliz ki; böyle harek~ 

nu yaparız. Bunlann heyeti mecmua 
sının vicdaıu millette afyi vardır. 
Müsamahası varthr. Fakat millet 
menfaatini tahsi menfaatine feda e
denler i~in vicdannnızda asli müıa ... 
m11ha ol~maz ve olaı:niyacaktır. (Al
kışlar). 

ediyoruz, yine tekrar ediyorum. içinde bulunduğumuz inkılabın te 
Alakadar makamların bu yazı j ~iz ro!u üzerinde. pü"!zsüz yü~y~ 
gözlerine ili,ir de bana sorar- bilmış <>imanın muşkulatını ve bır ıt 
1 dd · d b"l" · vapılırken devl~tle münasebattar o
ar M ma e tayın e e ı ırım. 1 • 1 d • ~ 1 · k d b"" 

ı oren enn ne a ar u 

iki nokta 

tır. menin 25 haziran 1932 tarihli rapo-
Muhtelit encümen 

mazbatası 

runda meselenin tenvirile hakikatin 
meydana çıkarılması için tahkikat ic 
raıma lüzum göıterilmit ve bu nı

Muhtelit encümenin Mecliste mü- por mafadı Meclisin 27 haziran 1932 
zakere edilen mazbataıında vanlan tarihindeki 72 inci inikadında kabul 
neticeleri dünkü nüshamızda hulasa edilmiş olmakla Muhtelit encümeni
etmiştik. Mazbatada bu esaalann miz tahkikata batlamıştır. 
zikrinden evvel denmyor ki: Encurr• nin ilk içtimaında, tevdi e-

Refik Şevket Bey bu vesileden is- .. Barut ve mevaddı infiliikiye in- ' dilen evrakın kesret ve tenevvüü na 
tifade ederek iki noktaya daha te

hisannın müzayedesine fe.at karış- zarı dikkate alınarak hadiseyi ve de-
m"• edeceğini söylemit ve meclis ta- tmnak ve bazı Devlet memurlarına lillorini cem ve telfik etmek üzere dine bağlı bir müddet geçmediği gi-
rafından İlzasından herhangi biri i- 1 

rüşvet vem>ek maznuniyetile ve s- bir ihz&.ri komisyon teşkili münasip bi ceza. kanununun 106 ıncı madde-
çin tahkikat icrası kararı verilmeden 1 tanbul Müddei umumiliğinin 5 tem- görülerek o •uret e tetkikat icra ve sinde bir cürümden dolayi yapılan 
müddeiumumilikçe şuraya buraya muz 1929 tarihli talepnameıile la- vaziyet bir ı·aporla telhis edilmit i- ve ınürurı; zıımanı kesen muamelele 
sıial sorulmuş olması nazarı dikkati- tanbul Yedinci istintak dairesinde di. rin cürümde her ne suretle olursa 
ni celbettiğini ve müddei umumili- haklarında tahkikat icra edilen il>· R&pora ı .azaran: Barut ve mevad- olsun ınethnli olup ta aleyhinde ta·'· 
ğin bu noktaya biç salahiyetli bulun rahin> Beyzade Lutfi ve Jan Pasat dı infil&kiy<> inhisarı ihalesinin ka- kibat ve tahkikat yapılmamıt olan 
madığı ve ikinci cihetin de 340 ıene ve Nesim Mazalyah ve Kemal Naıi palı zarflar açıldıktan ve mazbata kimseler hakkında dahi müruru za· 
ıindc vaki olmuş "e aradan birkaç ve Salomon N asi ve Jül, Jan, Leon tanzim edildikten sonra aleni müna- manı keseceği muaarrah bulunmuş 
sene gec.tikten sonra tahkikatına ba• · ı 1 h "I d -r Fresko efendilere iınat edılen ıuç ar kaaa icraıı suretile yapılmaıına ve o matırna nazaı-'1.n a11 ann a ıonra-
lanmıt olan bir işin bugüne kadar · 1 ı · d da rüşvet almak suretile müıareketi taliplcı·de11 birinin istinkiifı menfaat dan tahkikata baş anan ar içın e 
devam eden safahatının ikmaline İn- ld "f d "dd' d"l · d k b'I · ld " b"'°L nl 1 mu"ruru zamnn meaeleıi varit olrna-tizaren alakadar oldukları zannedi- o uğu ı a e ve ı ıa " ı mMn en mu a ı ı o ugunun ıuuıare a aşı 

dolayi Maliye Veki.leti sabık Vari- masın:ı göre bunda Hasan Beyin de dığı tesb;ı edilmiı ve keyfiyet Muh
len eşhas hakkında bir muamele ya- dat umum müdürü Kamil ve Kava- menfaattar olup olmadığı, 10000 !elit cnciimence kabul edilmiıtir. 
pılmamış olduğunu ıöylemittir. nı"n ,ubcsı' müdürü l&mail Edip ve revolver ithaline müoaadc edilmekte, Ş h 1 ki 1 hk"k la Refik Şevket Beyin beyanatını . u azır ı ar a ta ı mevzu rı 

Varidat umum müdürlüğüne veki· fişek mukavelesine zeylolarak ikinci na nüfu~ eden encümen·, hadiselerin 
müteakıp mazbata reye konularak 

!etle bulunmuı olan sabık Ankara bir mukavele yapılmaımda, 716559 e•bak Maliye Vekili Hasan Beyi a· 
kah ... edil mittir· defterdarı Ihsan ve İstanbul defter- fitek itlıaline müsaade olunmakta ve liikader eden kısımlan üzerinde ken 

Hasan Beyin beyanatı darlığı tetkik memurlarından Tevfik avan• namile müteahhide verilen pa· disirıi isticvap etmiı ve otomobil me· 
Mazbatanın kabulünden sonra Ha Nedim Beyler ve delaili imhadan ralarda da maznunlardan bazılarının selesindcki izahatını müeyyit olarak 

aan Bey küraiye ıelerek demittir ki: maznun Cemil Süleyman Bey hak- ifadesı veçhile Haıan Beyin bir men ibra·< eylediğı vesikaları encümen 
" Arkadaşlarım; hizmetlerinde te- ~ kında tahkikat icrası: lüzumuna bi- faat temin edip etmediği ve müteab- evrakı meyanına almıştır. Difer kı· 

miz yürekle hareket etmİf masum- nae:ı evrak ciheti mülkiyeye tevdi hitlerden bir otomobil alıp almadığ• ormlaı· üzerind~ki izahatınd~n, ken· 
lar herhangi bir sebeple B. M. Mec ve maliye müfetti~leri marifetile !ah noktalarının tahkiki icap etmekte- diıinin vekaleti zamanında varidat 
Hsini" huzuruna sevkedlldikleri za- kikat ifa ettirildikten Mlnr& müddei dir. umuın müdUrlüğünü ar.aletcn ve ve
man orada ancak adaletin icabını gö- umı:.milik vaaıtasile Ankara Birinci Mllhtelit encümen hadiıeyi bir ke- ki.letcn idar<. eden Kamil ve Ihsan 
rcceklerinden emindirler. Bu mesele iotintak dairesine verilerek icra kılı- re de müruru zaman noktaarndan Beylc.-in de istic\'abı lüzı,ımu hasıl 
etrafında bidayeti zuhurundan beri nan tahkikat eanasmda esbak Mali. tetkike lüzum görmüt ve bunun ü- olmu' ve fazla olarak o tarihlerde 
benimle alakadar olarak ortaya atı- ye Vekili Hasan Beyin barut İmtİya· zerine ihzari komisyon tarafından nakit i,leri müdürlüğünde bulunan 
lan Jedikoduların mahiyetini, milli zı müteahhitlerinden 7500 liralık bir icra kılınan tetkik neticetıinde maz- Macit Bey il<> hukuk müşavirliğinde 
vicdanı en yüksek ıdahiyetle temsil otomobili hediye olarak kabul etmek nunla• elan Kamil ve İhsan Beylerin bulunan Süreyya Beyin malumat vt 
eden bu büyük meclisin tahkikat ve, ve fiıek mukavelenameıi hilafına istintllk dairesinde evvelce ~üruru oehadctinc de müracaat e<!ilclikte2 
kararı kadar efkarı umuıniyeye an- riifvet mukabilinde avanılar vennek zaman iddiası dermeyan ederek müs ~e Ihsan Bey tarafından ifadci tifeo 
!atacak batka bir hüccet taaavvur e- ve revolver itinde de müttehaz ka- tantık tarafından reddedildiği ve İşi biye makamma kaim olmak üzere Y 
demem.. rana muhA1if muamele ifa etmek gi.. itirazm tetkik eden mı ~me reisi ı·ıca 'eri~.'.?oı izahname dahi encümeJ1 

Arkada larnn· kul kusursuz ola· bi zamanı vekaletine müteallik bazı tarafından da bu ret 1 ' .,.. ta•· evrr.k • A • 



ı 

• 

Opera'da 

96numarah 
Mahkum 

Leslie Fuller 
Britiah lnternational, her yer

de tanılan ve takdir edilen met
hur komik Leılie hiller ile bu e
ııeri vücude getirerek yapbğı ne
fiı filmler kolekıiyonuna bir tane 
daha ilave etmiştir. 96 numaralı 
mahkiım, gayet güzel tertip edil· 
ıniş, her ıahneai aeyredenlere 
zevk ve nete veren bir eserdir. 

Muaveneti mütekabile klübü. 
nün mükellef bir eğlenceıi eana· 1 
aında azalar hem eğleDJDekte <re j 
hem de muhterem veznedarlan 
Bil Smiterı'in raporunu dinlemek 
tedirler. Eğlence, ten ıarkılar, İç· 
kilerle daha ziyade ıetaret keıbet 
ırtiı ve bu esnada Billi'nin aam.İ· 
mi doıtu Adolf Havkina biraz faz 
laca kaçırmış olduğundan Billi'· 
nin klüp veznedarlığmda bulun• 
rnasına bazı itirazlar yapar. Bu .. 
nunla beraber Bil, klübün para· 
11nm tahtı emniyette bulunduğuna 
llzayı ikna ederek onlan lehine 
celbe muvaffak olur. 

Bil, evine geldiği vakit, kızını 
iÖzyaıları içinde bulur. Buna H• 
bep, annesinin ıevdiği delikanlı 
ile sokağa çıkmasına mini olma• 
Ildır. Bil de kansına hakverir. 
Roz, buna kızarak evi terke ka· 
rar vermiıtir. 

Bil, kendiıinde klübün paraaı• 
nı heaap ebnek Üzere almıı ve 
d,.Jgınlıkla masanın üzerine bırak/ 
rnıstır. Felaket biribirini takip e
de; derler, açık olan pencereden . 
ıiren bir hıraız çekmeceyi alarak 
&avutur. 

Oralarda bulunan ve bıraızm 
kaçtığını gören Alf, onu takip e
der ve aralannda vukubulan mÜ· ' 
cadelede bıraız galip gelerek ka· ı 
Çar,. Rozun evi, terkettiğine dair 
mektubu bulunur. Ayni zamanda 
I> ranm da kaybolması kızlannın 
aldığı hükmünü verdirir. Bil ao- ! 
kağa fırlar, bayılmıı olan Alf'ı 
görür. Bil'i Alf'm baımda gören 
bir polt, bu vak'aya onun sebebi· 
)'"'t v.eı o:.J.iı:.; zanr.,,.dere1'" onu tev ... 
kif ede•. ~.~uhak lunur. Ma· 
aleser Alf'm yedi"' cl•rbe kuvvei 
ınüfekkiresini kaybettirmif ve klü 
biin parası da kaybolmuı olduğun 
dan Bil 3 sene küreğe mahkiım O· 

lur •••. 
Bundan sonra hapishane haya• 

lı başlamaktadır. Orada cereyan 
eden vakayi, firar ve Bil'in hır· 
•ızı bulup namusunu kurtanncaya 
kadar cereyan eden vakayi fev· 
kalade meraklı ve insanı giilmek· 
len katıltacak derecede gülünç· 
tür. 

Majikte 

Bir aşk 
Nağmesi 

Richard Tauber 
Rif&r Hofman büyük tehirleri 

dolatarak güzel aesile binlerce ki· 
tİyi gatyetmekte ve berkea tara· 
fından alkıılanmaktadır. Bu bü· 
l'iik tenor, zahiren tebe11üm et· 
lllekle beraber kalben mahzun· 
dur. Çünkü sevgili zevceıini kay· 
l>etmiıtir. 

Küçük kızı Glorya ile sesine ih 
litnam cdf'!n kayınbiraderi yanın
dan ayrılmamaktadırlar. 

Amerikaya gitmeden en·el son 
leoıailini vermiştir. 

Elde ettiği büyük muvaffakı
l'ete rağmen Ritar ahaliden ka. 
Çar ve küçük bir kabareye gizle. 
tıi.r. Dört mızıkacı, Ritarın meı
lı11r bir ıarkıaını çalmaktadırlar. 
leendisini tanıtmadan bu mqhur 
tenor da şarkıya iştirak eder ... 

Otomobilleri bozulan seyyah· 
1-r tamirine intizaren kabareye 
tirıneğe mecbur olurlar. Kadın· 
1•r Riıar Hofmanı derhal tanırlar. 
lieUa, genç ıef dorkestrin dostu 
0 1a.n Lili'ye, Ervinin yeni havaaı· 
... aleme tanıtmak için bunun bü· 
l'iik bir fırsat olduğunu söyler. 
"'· Lili ve Hella dansederler. Lili, 
"''8.rm hoşuna gittiğinden gelip 
0rılann ma:saaına oturur. Sonra 
liti, bütün orada bulunanları evi· 
"!' davet eder. Orada, Rişar, Er· 
~11\İn şarluamı itilir. Şarkıya mef. 
tllrı olmu~tur. fa 'cat: Lili'ye daha 
ı· > 1Yade •... 

O akşamdan itibaren, Ritar, 
l'':niden aşka inanmağı başlar. 
il.,. çocuk kadar mes'ut olan Riıar 
~vgiliaile ailesini hediyelere gar. 
•der. 

Küçük Glorya da kendine bir 
:O•t bulmuıtur: Bu, heykeltratlı· 
·ı.."' çalıf&n Eıa'dır. Glorya, Eşa'yı 
~ B.nıetgahına davet eder. Eşa, o
•da herkes tarafından sevilir. 

Riıar, Llliyi kendi.ile birlikte 
~erikaya gitmeyi teklif eder. Li 
~ zahiren tenoru sever gibi gö
~ndüğü halde, hakikatte Ervini 
t Vdiğindcn bu teklif karşısında 
"•ırır. 
'ı ~İttiği tai<dirde, Ervinin müte· 
d •ır olacaiını düşünen Lili, on· 
tfı"" ayrılık fikrine tahammül ede· 
~. ~: •. Fak at, Ritarla gitmeyi red0 

ı •. ttıgı takdirde, muvaffak olmak 
ırı bayatın kendisine gösterdiği 
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Haftanın 
Filmleri 
Elhamra ve IJfelell. Bir 
Millet uyanıyor 
Glorya: Ben Hür 
Opera: 96 numaralı 
mahküm. 
Artistik: Gaip çocuk 
Majlk: Bir aşk nağmesi 
Alkazar: Fahişenin be
lalısı. 

Şık: Parisll aşıklar 
Alemdar: Mavi Tuna 

tiğinden ve kendhine kartı nan· 
kör davrandıgından dolayı ınua· 
haze edince Lili maskesini çıka· 
rır. 

Ritarı muazzam bir hadise bek 
!emektedir: Avrupadaki son su· 
vareai. Şef dorkestr mevkiine ilk 
akıamma baıka türlü intizar e· 
den rengi sapsan olmuş Ervin gÖ• 
rülmekte, locada da korkuaun· • 
dan titriyen Lili buluDJDaktadır. 

" Ben HDr ,, den bir sahne 

Riıar Hofman, Karavadoaainin 
büyük finalini her zamankinden 
daha iyi bitirir. Ahali ıevk ve he· 
yecan içindedir. Halk bilafasıla 

büyük tenoru isterken, o gizli bir 1 
Fahişenin beliilısı ,,/ilminden bir sehne 

kapıdan çıkarak tiyatroyu terke- do.tu sanım Matmazel Eıa olup 
der. büyilk tenorun ze;vceai olacak o-

Bu zıddiyet geceai, Rişar, bir lan bu kıza Ri,ar dikkat bile et• 
f"Y keıfebnittir. Kızı Gloryanm memiftir. 
insanları babaaından daha iyi an· Kimbilir, küçük zeki Glorya, 
ladığının farkına varmııtır. O ak· babaaile en iyi doatunun menfaat· 
ıam bir kadın ona açıktan açığa !erine muvafık surette hareket et· 
fikrini aöylemiıtir. Bu sefer mev• memiı olsaydı, itler ne tekil alır
zuubahis olan, Gloryanın küçük dı. 

Alkazar'da 

Fahişenin 
Belalısı 

Phllllps HoJme• 
Alkazar ainemaaında bu film ıö .. 

teriliyor. Mevzu ıudur: 
Cenubi Amerikada bir limanda 

kaçakçı, gemici ve her aınıf eıha· 
aın devam ettiği ve binbir entrika 
ve fenalığa yuva olan bir bar. 

Red iaıninde bir şüpheli tabıa 
burada büyük bir nüfuza malik· 
tir. Bir ıün gene bir haanııru bi
çakla öldürüyor ve anlatılamıyor, 
bunu gören Franklie isminde bir 
kız aöylemeğe cesaret edeıniyor. 
llAu sefahet yurduna düıen kız 
fıtratı temiz ve iyi kalpli bir kız
dır. Bu kirli hayattan kurtulmak 
istiyor. Fakat onu kurtaracak hiç 
bir kimse yoktur. 

Limana eelen bir geminin ef~ 
radı içinde Dan Keep isimli genç 
ve mert bir delikanlı bu kızın 
meziyetlerini takdir ediyor ve ona 
desti muavenetini uzatıyor. Dan 
bu kıza kendiıini fena tanıttığını, 
isterse ıılabı nefıedeceğini aöyJi .. 
yerek yardım vadediyor. Frankie 
de bunu kabul ediyor. Beraber 
geziyorlar. Kilioeye gidiyorlar. 
Sefahat iaıni haricinde temiz bir 
hayat olduğunu gören Frankie ile 
Dan araaında temiz bir aık doğu. 
yor. <?.enç kız ban terketmeğe 
söz veriyor, evlenmeği kararlaş ... 
trrıyorlar. 

Ayni gün genç kız bara, Dan 
da gidip eşyal......,ı alacak ve ken 
diaini bardan almak üzere gele· 
cek olan Danı bekliyecektir. Geçn 
kız bara gelince eıkiden beri onu 
seven ve Dan ile görütmeaini çeke 
miyen Red'in Dan'ı öldürmek üze. 
re bir tuzak kurduğunu haber alı· 
yor ve pek sevdiği arkadaşların
dan Annie ismindeki kadını Dan'ı 
önleyip gelmesine mini olsun diye 
yola çıkarıyor. Annie lafa dalı
yor ve Dan'ın oradan geçtiğini gö
remiyor. Dan bahçe tarafmdan 
bara gelince Red ile Frankie'yi 
bir arada görüyor. Ve Frankie' • 
den şüphelenerek meyus oluyor, 
avdete karar veriyor. Avdeti ea· 

1932 

Poliste 

Mm. Evantiyanın asıl 
katili bulundu 

1 Köylerde 
Sihhat 

Dr. Stampart üç 
konferans 

vermek üzere geldi 

Polis tahkikatına göre bu adam 
şoför muavini 

Milletler Cemiyeti sıhhiye encü
meni Azasından Dr. Andre Stampart 
dün ıehrimize gelmittir. Dr. Stam
part, Y uıo.lavya lufzı11ıhba mekte
bi sabık müdürüdür. Şehrimizde ve 
Ankarada köyler hıfzıuıhhau hak
kında konferanslar verecektir. Sokrat isminde bir Yunanlıdır 

Beyoğlunda Rumeli hanında Ma
dam Evantiyayi parasına tama ede
rek elektrik telile boğanmakla maz
nun Antuvan ve Pandeli Adliyeye 
verilmişti. 

Zabıtanın tahkikatı neticesinde a
ııl failin Sokra! isminde 22 yaşında 
bir Yunanlı olduğu anlaşılmııtır. 
Sokrat bir müddet evvel Yunanistan 
dan lstanbula gelmiş, Antuvan ve 
Pandelile Yunanistandan tanıştığı 
için hemen münasebet teıit etmiştir. 
SokrAt evinde yakalanmıt. Madam 
Evantiyaya ait mücevherler, tabaka
lar ve 70 lira kadar para ele geçiril
mİftİr. Sokrat cürmünü tamamen i
tiraf etmiş, Pandeli ile Antuvanm 
Madamla münaaebet tesia ettikleri
ni, bir gece beraberce eve girerek 
onlann gözcülük yaptıktan ıırada 
kendisinin Madamın ağzına evveli 

pla yaklatmıt ve entarisinin elekle 
ri tututmıııtur. Çocuk evvela ateşin 
farkma varmaınıt bu ıırada ateş her 
tarafını sannıftır. Ço.ouğun bacakla
rı kimilen yandıktan sonra ateı aön
dürülebilıniıtir. 

Çini hırsızlığı 
Son zamanlarda bazı cami ve med 

rese duvarlarından birçok çiniler a
şırılmıı, sıkı arattırmalara rağmen 
çini meraklısı hnaız bir türlü ele ge
çirilemcmjşti. 

Poli• ikinci fUbe müdiriyet tara
fından yapılan son tahkikat netice
sinde bu gibi çini hırsızlıklanndan 
maznuoen Abdullah iaıninde birisi 
yakalanmı,ıır. Abdullah zabıtaca ia
tiçvap altma almmııtrr. 

Sabıkalının biri 

Dün Tokatlıyan otelinde oturmak
ta olan Dr. Stampart ile görüıtük, 
Dr Stampart konferanalan hakkın
da bize ıu izabab verdi: 

- Milletler Cemiyeti sı:lıhlye en
cümeninin karan ve Türkiye Sıhhi
ye Vekaletinin tensibi üzerine köy
ler hıfzıHıhhası hakkında üç konf&
rans vermek üzere Türkiyeye gel
dim. Bu konferanslann birini ciımar. 
teai gÜnÜ Anlcarada, diğer ikisinden 
birini gelecek pazartesi günü Tıp 
fakülteıinde. diierini Gülhane hasta 
ntsinde vereceğim. Bu konferanslar .. 
da köyler lufzİHıhhası hakkında bi
rer film de göstereceğim. Bu ayın 
22 sinde Sofyada da ayni mevzu ü 
zerinde bir konferans vereceğim. Ya 
nn aka~m da Ankara)'& gideceğim.'' 

mendil tıkıyarak batına odunla vur· Zabıta Talip iıminde bir aabıkalı
duğunu, •onra elektrik telile de boğ yı yakalamıştır. Tehdit ve cerh CÜ· 
duğunu söylemiştir. rümlerinden müteaddit aabıkalan o-

Bundan sonra Dr. Stampart Mil
letler Cemiyeti Sıhhiye encümeninin 
mesaisi hakkında bize ıu izahatı ver· 
di: 

- Milletler Cemiyeti Sıhhi,... en· 
cümeni iştişırri bir heyettir. Bu he
yet Pariı Beynelmilel umumi lufzıs
sıhha ofiai tarafından tayin edilen a
zalarla bazı mütehaHıalardan mü
rekkeptir. Bu heyetin muhtelif aıh
hat meaelelerile meşgul daimi bazı 
komisyonları vardır. Bu komisyonlar 
da malarya, cüzam hakkında tetki· 
kat yapan komisyon ile qı ve serom 
lann atandMdizaayonu komisyonu 
çocuk h121Hıhhaaı ve mektep yaşı 
komisyonu. umumi hıf21saıbha ted
risatı komisyonlanndan ibarettir. 

Sokrat: lan Talip son defa da Kumkapıda 
- Boğmıyacakbm, fakat bizi ha- bir icadını tehdit ebni, ve yaralamak 

ber vermesinden korktum! de- üzere bıç1tkla üzerine yürümüttür. 
mittir. Bu sırada kadın bağmn.ıt, polialer 

Zabitada yapbğımız tahkikata gö- yetişerek Talibi cürmü meşhut ha
re, cinayetin esas faili olan SokTat- lioJ~ yakalamışlardır. Talip hakkm
tır ve kendiıi ıoför muavinidir. Ci- d., tahkikat henüz ikmal edilmemiş
nayetten bir müddet evvel şehrimize tir. Bütün cürümleri tesbit edildik
gelmif, Madam Evantiyaya Yuna- 1 ten •onra evriikile beraber adliyeye 
niatanda bulunan oğlu Yorgiden 

1 v~rilecektir. 
mektup getirdiğini söylemit ve bu 
v"5İle ile Madamla ahbap olmuştur. 
Bir gün Madam E vantiya aöz ara
aında Sokrat'a kendİ•İnde 800 İngi
liz lirası olduğun• söylemiştir. 

Sokrat vak'adan bir iki gün evvel 
yapacağı cinayeti berber Todoriye 
anlatmış ve kendisine yardım etme
sini söylcmiıtir. Pandeli ile Antuva· 
nı pansiyoner sıfatiyl& Mm Evantİ· 
yaya tanıtanlar bunlardır. 

Cinayetin sureti vukuu ve faili 
poliı cinayet masası memurlanyla, 
müddejumumi muavini Ki.zrm Bey· 
dir. ı: odori ile Sokrat Adliyeye tes
liın edilmislerdir. 

Todori Çalınan ~yayi aaklamak, 
satmak ve hatile sühulet göstermek 
le maznundur. 

Kalp sektesinden 
ölmüt 

Tütün giimrüğünde 25 numaralı 
şekerci mağazası sahibi Mina. dük
kanda yemek yerken kalp sektesin
den ölmüştür. 

Üfürükçü 
Abdüllatif efendi isminde bir ada

mın Alemdar civannda bir evde Ü· 
fürükçülülc yapmakta olduğu polis 
tarafmdan haber almmıt ve tahkikat 
neticesinde kendisi yakalanıruıtır. 

Zabıta Abdüllatif efendinin suçu· 
nu tesbit ederek kendisini evri.kile 
birlikte adliyeye venniıtir. Adliye 
tahkikatına ikinci istintak dairesi ,.... 
ziyet etmiştir. 

Bir çocuğun etek
leri tutuıtu 

Galatada Osman İsminde 8 yaşla
rın.la bir çocuk sokakta oynarken 
bir dükkanm önünde bulunan man-

sinin masumiyetini ve Red'in m_a .. 

hiyetini anhyan Dan tekrar bara 
dönüyor ve Red ile mücadeleye 
başlıyor, bu mücadele esnaamda 
Red kendi bıçağıyla cezasını bulu 
yor ve iki •evdazede de birleterek 
mes'ut oluyorlar. 

Gloryada 

Ben Hür 
Ramon Novarro 

Low Wallece'in methur ve kla· 
sik olmut olan renkli BEN HUR 
filminin aealendirilmit nüahaamı 
bu hafta Beyoğlunda görmek ka
bildir. M. G. M. in bu f&heaeri 
yeniden büyük bir muvaffakıyet 
kazanmıttrr. 

l•a devrinde bir vak'a isimli e· 
aer bütün dünyada tanınmıştı. Bu 
gün teknik vaaıtalar en akla gel· 
miyecek sahneleri filine çekebile· 
cek mahiyette olduktan için eaki 
zaman deniz muharebeleri ve An
takyada araba koşusu gibi hadise
leri aynen temsil etmek kabil ol· 
muştur. 

Bu eserde HUR prenai Juda ile 
Ester araaında bir aşk romanı da 
yaşanmaktadır. Bundan batka (. 
aanm ölümüne ait hadiaeler,Ponce 
Pilate'in zamanındaki vak'a1ar da 
görülüyor. 

Ben Hur'un temail eden yıldız
lar en parlaklanndan olmak tarti· 
le seçilmiıtir. Bunlar Ramon No
varro, Betty Bronson, May Mc A· 
vey, Francis Buhman ile Carmeli
yas ve 150.000 figÜrandır.Ramon 
Novarro kendisi için yapılmıf o-

Esrar ve eroin 
satanlar 

Ali İ•minde birisi evvelki gece 
Beyazıt civarında şüpheli bir vazi
yette dolasırken polisin gözüne ilit
mi1 ve m~murlar kendisini yakala
mak İ•temişlerdir. Ali devriyeleri gö 
rünce sokak aralarına kaçıp kurtul
mak isteınişse de yakayi kurtara
manuı, tutulmuıtur. 

Alinin üzeri aranınca koynundan 
birçok httoİn ve esrar paketleri çık
mıshr. 

Ali ifadesinde bunları Seyit ve 
Zehra isimlerinde bir kankocadan 
aldığını, onların namına ötede beri
de sattığını söylemiştir. Alinin id
dia" üzerino zabıta Seyit ile kansı 
Zehrayi yakalaınıştır. Bunlarm ev
lerinde yapılan araştınnada esrar ve 
heroinlcr bulumnuıtur. Bunlann ii
tedenberi earar kaçakçılığı yapmak
ta olduktan teıbit edilmiştir. 

Kan kocanın esrar ve heroinleri 
nereden aldıktan ve nerelere sattık
ları tllhkik ediliyor. 

Encümenin diğer sıhhat aahalarm 
dairi faaliyeti de bazı hükiımetlerle 
umum: hıfzınıhhanın inkişafı için 
mesai teşriki vücude getirmektir. 
Bu meyanda Çin, Bolivya, Yunania· 
tan ve Çekoslovakyaya buı müte
haHıslar gonderilmi,tir. Cinin Nan
kin şehrinde bir hıfzıasıhha enstitü
sü, Yunal'lİıtan'da bir umumi hrfzıs· 
sı~ ha mektebi ve hıfzıssıhha teşki
latı vüciıde getirilmiştir. 

Çekoslovakya ile de umumi hıfzla
sıhha bkkında bir mesai teşriki ya 
pılmıttır. 

Geçen ıene Cenevrcde Avrupa dev 
letleri arasında bir lufzısrıhha kon
feransı toplanmıştı. Bu konferansta 
temenni mahiyetinde olmak üzere 
bazı kararlar verilmi,tir. Bu meyan
da köylerde ameli hıfzıHıh'ha usulle
rinin tatbikı ve v....,ova, Madrit, 
Zogrep, Budapeıtc gibi bazı tehir 
lerde tifüs, tifo gibi haatalıklan ve 
süt iatihaalab hakkında konferans. 
lar verilmesine karar verilmittir 

lngiliz - lran petrol madenlerinde bir faaliyet sahnesi 

İngiltere _ iran ihtilafı 
( Baıı 1 inci sahifefde ) cak adli takibatın durdurulması

nı talep ~tmiıtir 

Balkan 
Ticaret odası 

bal toplanacak ve lran da davet 
edilerek bu mesele müzakere e· 
dilecek. Eğer meclis lran hakkın· 
da ittifakı ara ile karar verine, 
16 ncı maddedeki müeyyidelerin 
cemiyet azalan tarafından tat· 
bik edilmeai lazım gelir. Bu mü
eyyideler lrana kartı iktısadi ve Balkan Ticaret Odası meclisi İn· 
ticari boykot, siyasi münasebetle- tihabı için Balkanlar Ticaret murah 
rin keailmeıi gibi tedbirlerdir. haalanndan mürekkep konsey yann 

Hulasa fngiliz - lran müna· ! ıehrimizde toplanacaktır. 
ııebatı çok gergin bir safhaya ( Toplantı aaat 9,5 ta Ticaret Oda· 
gİmıİttir. Ve ansızın Yakın Şarkta smda yapılacak ve Balkan memleket 
birinci derecede ehemmiyetli bir lerinden 18 mııralıhaa hazır buluna 
buhran çıkmıf bulunuyor. fngil- caktır. Bu içtimada 6 kitiden mürek 
tere - lran ihtilafı hakkındaki kep ve her birisi bir Balkan memleke 
telgraf haberleri tunlardır: tini temail edecek olan Balkan Tica 

t 
ret Odası idare Meclisi intihabı ya-

CENEVRE, 15 (A.A.) - n· pılacaktır. 
gilt~ren!n talebi .veçhile Milletler Bu hususla Türkiye Balkan ko
cemıyetı konseyı, Anglo-Peraan ı miteai merkez heyetinden Şinasi 8. 
Oil Company imtiyazmın feshi meıgul olmaktadır. 
yüzünden İngiitere ile İran ara· Balkan milletleri murahhadarmın 
aında zu~iir eden iht!Jih tetkik da bugÜn ve yann aabah şehrimize 
e~~k uzere pazarteaı veya salı gelmeleri beklenmektedir. 
gunu toplanacaktır. Balkan Türk Heyeti dün Ticaret 

LONDRA, 15 A.A. - lnıilte- Odaamda Darülfünun Müdenialerin 
den Tahir Beyin Riyaseti altında bir 
içtima yapmııbr. Bu içtimada Şina· 
si Bey de bulunmut ve proğram tea 
pit edilmittir. 

re hükilmeti Anglo-Peraian Oil ih· 
tilifmı La Haye adalet divanına 

sevkebnek hususndaki ilk fikrin· 
den vazgeçmİftir. lran hükilmeti 
ihtilafm halli için Milletler Cemi· 

etine müracaat etmi olduğun· 

Öğleden sonra da Ticaret Odası 
idare Heyeti toplanarak ayni mcse· 
le üzerinde müzak ratta bulunmut· 



Bil' gencımizin 
Muvaffakıyeti 

U:.t:un 2amandanberi Almanya
da bulunan Metanet Hurufat fab
rikası sahibi Mehmet Ali Beyin 
mahdumu Mehmet Hikmet Bey 
birçok kakine, matbaa. fabrika 
iktıaadiyatı ve işletme usullerinde 
tetkikat ve tetebbuatta bulunmuı, 
Broıuelway yüksek fen mektebin
den mezun Diplom-mühendis ola
rak vatanına avdet etmiıtir. 

Berberler tarifesi 
Berberler aaç tarifelerini dük

lr.Anlarma aamak mecburiyetinde 
oldukları halde son günlerde bazı 
berberler tarife listelerini indir
mi§ler Ye istedikleri 11"bi ücret a· 
maia baılamqlardır. 

Belediye kanlara b'r tamim 
yaparak tarifelerin aynen tatbik 
edilmesinin teminini bildirmiıtir. 

Yeni eaerler 

Türk Maarif rihi 
Pedaaoji tarihi ve Tiirkiyo Ma

arif tarihi müellifi Erzurum meb' 
uıu Nafi Atuf Bey tarafmdan 
Türk Maarif tarihi hakkında bir 
Deneme adlı yeni bir eser neırc>· 
IUDJ1Nftur. Bu uer Türkiye Ma
arif Tarihinin ikinci cildini t04kil 
etmektedir. 

Eserde Nafi Atuf Bey büyük 
bir aalihiyetle fU mevzuları tetkik 
etmektedir: M04rutiyetin il&ıımda 
Türkiye Maarifi ne halde idi? 
Emrullah Efendinin Maarifte yap
tığı .. lahat, Muallim mektebinde 
yapdun ıalahat, Balkan harbi ve 
Maarif, Kadm tahaili, Ziya Gö
kalp, Medreae ıslahatı. 

Nafi Atuf Beyin güzel bir üalüp 
ve aali.biyetli bir kalemle hazD"la
dıiı bu ueri tavaiye ederiz. 

Zabitan için mu
•teret usulleri 

Merhum Londra büyük elçili
ii miiatetart ve Hicaz mümeui
li A.. l.Utfullah bey tarafından 
haznianan Hzalıitan i9n mna,eret 
uanllei ve beynelmilel tetrifat 
kaideleri,, iaimli - ahiren ki
tap halinde Defl'Olunmuttur. Cid
di bir tetkik ve tetebbii eHri o • 
lan bu kitabı tavsiye ederiz. 

ZA YI - R. H. marka Z1004/8 No. 
lu 5 fıçı müstahzarata ait lstaahul 
ltbalit Ciimrüğiinden alcbimuz 
461448 numaralı ve 10 Mut 1932 
tarihli makp11Z11 zayi 01mD4tnr. Y.,.. 
nisi almcbğından zayün hülımü yok
tur. Abııa Zade l sma.ı Hakkı 23876 

. nuu.ra!ı beyaıınıuneden müfTez CT 
marka 4733 No lıir fıçı müstahzara. 
ta ait Calı.ta 1 thalit Cümni'2ündea 

. lllclığnruz miifıez ordino ıı:ayi olnmt
tur. Y enİIİ almchimcı... zayiİn lıic; 

lıir hükmü kalnuıınqtır. Abacı Zade 
l.maiJ Halda. 

PERTEV Şurubu 
PERrEv Briyantin 

PERTEV Kolonyası 

j PERTEV Pvdrası 

FABRIKASI 
İllanbul Çert-uli Tas 

lstanbul uJiya mahkanesi birinci 
hukuk dairesind"": Alqebir banlrau 

lstanbul •ubesi vekili Avukat Faik 
B. tarafından A,.,,_. "-snıda Cii
cliil nahiyesinde sdtjn Y anılaade 
Mehmet B. aleyhine ikame olunan 
rclıin satı11 da,·asının icra kılman 
mulıı:kcmcsinde da..,.cı bankaya iMi' 

hun 125 balya tiftiklcritı ticaret ka
nımunun 766 ma maddesine tevfi. 
k~n biJmÜ7ıyede satılmasına ve sa
tı•m da 21-12-932 çarpmba günü 
saat 13 ten 15 e kadar lıtanbal Bor 
oaunda icrıı•ı mulrnrrer balunmaı 

MiLLiYET CUMA 16KANUNUEVVEL 1932 

İktısat Vekaletinden: 
1 - 2054 -aralı kammun hükümete venliği nlahiyete 

müstenidaı tekerin bir elden memlekete ithal Ye idaresi hükUmet 
çe kararlaıtmlmııtır. Türkiye gümrüklerine gelmif Teya ıs Bi
rinci kinun tarihinde yolda buluıımut olan tekerlerin muamelele 
rinin tasfiyesi maksadı ve mukabillerinde muamele vergiaine 
matrah olan kıymetten yalım Gümrük resmi tenzil edildikten 
aoııraki kıymetleri kadar Türk malı ihracı ve sablması ve •§ağı
da yazılı hükümlere uyıuıı bulunması ıartlarile bu ıekerlerin 

memlekete ithallerine müsaade edilmesi tekarrür etmi,tir. Şeke
rin memlekete bir elden ithal ve idaresi tarzı ve bu husus için tek
lif talebi ayrıca ilin olunacaktır. 

2 - Alakadarların Birinci lı:inun otuz birinci günü aiqamı
oa kaci'ar lktınt Vekiletine -.eya 13344 numaralı karamamenlıı 
üçüncü n:ıaddeuinin tatbikine dair tamim edilmiı olan talimatııa· 
menin dördüııcü maddesinde yazılı heyetlere tahriren müracaat
ları lizımdır. 

Bu müracaatlarda tekerin cinsi ve miktarı bedeli, menşei ve 
hangi gümrükte olduğu veya hangi vasıta ile gelmekte bulunö'u
ğu tasrih edilmelidir. 

3 - İkinci maddede yazılı müddet zarfmd'a müracaat etmi-
1eolerio bilahare vukubulacak müracaatları hiç bir suretle nazarı 
itibare alı-mıyacaktır. 

4 - ikinci maddede yazılı heyetler birinci ki.Dunun otuz bi
rinci günü akşamına kadar kendilerine vaki olan müracaatları ta
rih ve numara sırasile bir cetvele dercederek İkinci kanunun ü
çüııcü günü akıamına kadar lktısat Vekaleti namına postaya 
tevdi etmit bulunacaklardır. Bu Heyetlerin alakadarlara müraca 
atlarını tesbit için birer numara vermeleri mecburidir. 

S - Şekerin ınentei olan memlekete göre lktısat Vekaletin
ce tesbit olunacak muac:il kıymette Türk mahsulatınrn Birinci 
kinun on beşinden itibaren o memlekete ihracı ve satılması mec: 
buridir. Çekoslovakya için bu mahsul münhasıran frıııdılı: Belçi
ka için arpa ile 930 senesi veya daha evvelki seneler mahsulü tü· 
tün, Macaristan için üzüm, incir ve fındık, Romanya için zeytin 
\le zeytinyağı. Holanda için üzü•m; incir ve 930 senesi veya daha 
evvelki seneler mahsulü tütüo olarak tesbit edilmiştir. 

"Rua şekerleri evvelce tekarrür etmiş olan eaaa dahilinıle gi
receklerdir." 

6 - ihraç edilen maim gittiği mahalde gümrük rüsumunun 
tediye edildiğinin ve satılmıı olduğunun isbat olunması ve ayni 
zamanda o mahalde bulunan Türk sefir veya en büyük Hariciye 
memurunun tasdiklerini havi vüsul şahadetııameai ibraz edilmesi 
mukabilinde tekerlerin memlekete ithaline Gümrüklerce müsa
ade olunacak ve keyfiyet lklısat Vekaletine bildiriİec:ektir. 

Bu suretle ithal edilecek ıekerlerio bedellerinin 8 numaralı 

kararname mucibince ihracat ılövizlerioden tediyesi veya mahsu
bu ıarttır. 

7 - Şeker, kahve ve çayın memlekete ithali için lktısat 
V eki.Jeti ile ali.kadarlar arasında yapıwıt olan hususi mukavele 
!er hükümleri mahfuzdur. ( 6629) 

Halkevi balosu 
Şubatta, Halkevi içtimai mua

Tenet şubeai menfaatine verilecek 
olan balo için dün Vali ve Beledi
ye reiai Muhittin Beyin riyasetin
de Perapaluta bir içtima yapıl
mııtır. Komite balo hazırlıklarını 
söriipıü,tür. 

Bir tavzih 

z hayal 
Çetin ve amansı I· 
m•·ad~lesi~~e '."0~11 
lakiyetin bınncı şa 

olan li mukavemet 
sinirlere 

malik değilseniı 

&rom ura\ 
.. l(noll· 

-

--- ---

Yeni bir takas 
mukavelesi 

Polonya'ya ihraç edilecek 
Türk mallan hakkında 

İktısat Vekaletinden: 
lS T eırinisani 932 den itibaren üç ay müddetle muteber ol

mak üzere melldeketimizle Lehistan arasında alrtedilen bdtaa mu 
kavelesinin tatbiki tekarrür eylemittir. Bu mukaveleye nazaran 
memleketimizden Lelıistao'a "128" bin Zloty kıymetinde halı. 
"252" bin Zloty lç fındık, "73" bin Zloty iç ceviz, «21 • bin Zlo
ty fıstık, «31» bin Zloty incir, "84" bin Zloty kuru üzum. "21" 
bin Zloty taze meyve ihrac:ma mul:abil: 

Lehistan'dan: "20" bin Zloty yün iplik, «20» bin Zloıty am
balaj kağıdı, «30» bin Zloty hurdavat eşyası "150" bin Zloty 
yünle karı§dc paın:uklu mensucat. "70" bin Zloty pance ve kontr 
plak, "23S" bin Zloty pirinç, «60» bin Zloty Jütten mamw amba 
laja mahsus mensucat, "25" bin Zloty kıymetinde şİ!e ve li:mba 
,iteai ithal edilecektir. 

Her iki memleket mente şehadetnamelerile tevsik edilecek 
olan bu eşya serbestçe her iki memlekete ithal edilecek ve bu mü
tekabil ithalat eşyası ôövizleri de kezalik seıbestçe ita olunacak
tır. Keyfiyet ehemmiyetle Türk ihracat tacirlerine tebliğ olu
nur. (6628) 

İktısat Vekaletinden: 
1 - 2054 numaralı kanunla verilen nlihiyete müsteniden 

mczkôr kanunda yazılı mad'delerden kahve:ı.io qağıda yazılı e
saslar dairesinde bir elden memlekete ithal ve idaresi bükU· 
metçe kararlattırılmı,tır. 

2 - Bu husustaki teklifler ikinci kanunun onuncu günü
kadar doğrudan doğruya lktısat Vekaletine yapılmalıdır. 

3 - Bu teklifler vekaletçe tetkil olunacak bir kçmİsyon ta
rafından tetkik edilerek lcra Vekilleri heyetine arzolunacaktır. 
ihalenin icra edilebilmesi için teklif sahipleriııüı en müsait tekli
fi yapını' o)n:-.kla beraber deruhte edecekleri işi emniyetle ifa e
debilecek ehliyet ve ihticlarda bulunmaları da meşruttur. Bu hu
susun takdirinde ve yaptıkları teklife ve haiz oldukları ehliyet ve 
iktidara göre talipler arasıncıl. işin dilediğitıe hiaJeainde hükiimet 
aerbea ttir. 

4 -Teklifler, Türkiyenin bütün kahve ihtiyac:mı tatmine
decek mahiyette olaca\c: ve piyasa için herhangi bir darlığı mu
cip olmıyac:ak surette iatok bulucdurulacaktır. lstok miktan lk
tısar Vekaleti ile miifterekeo teabit oluoac:akbr. 

S - Türkiyeye ithal olunacak kahvelerin bedelleri ali.kada
rın nam ve hepbma olarak milli bir bankada bloka edilecektir .. 
Bu para. ancak altıncı madİ:lede yazılı olduğu veçhile sarfedilebi· 
lec:ek ve ve mukabilinde hiç bir suretle clöviz verilmiyecektir. 

6 - Memlekete ithal edilecek kahve mukabilinde memleket 
mahsulat ve mamulatından muadil kıymette eşyanın ihracı ve 
satılması mecburidir. Bu mecburiyet, Türk mahsulat ve mamula
tınm kahvenin meuşei olan memlekete veya Türkiye eşyasına 

henüz pazar olmıyan n:cmleketlere ihracı ve satılması suretile 
ifa olunabileceği gibi hükUnıetçe takas eşyası arasına ithal edi
len Türk mahsulatına ve maınulatına ilaveten. lkbaat Vekale
tince ileride tensip olunacak cliğer eşyanın ve zeytin ile zeytin.
yağının herhangi bir memlekete ihracı Ye satılması dahi ifa olu
nabilir. 

Ancak kahvenin menşei olan memlekete veya Türkiye e'ya
sına henüz pazar olmıyan memleketlere ihraç ve satış suretile YU

kubulacak teklifler dokuzuncu madc!e ır.ıucibince tercih sebebi 
clacaktır. 

7 - Memlekete ithal edilecek kahveler, mem,eket dahilinde 
beynelmilel fiat v~ teamüllere göre toptancı tüccarlara satılacak 
br. Satııın hükümetin göstereceği bir tetekkül tarafmclan yapıl-
ması hususları Cl'a görütülebilir. 

Cümburiyet, Milliyet, Vakrt pze
telerinin 10 kinunuaani 932 tarihli 
nüshasında halk musiki cemiyetin
den bir prup namma derç eclilen fo 
toğrafta resimlerimizi sördük. Ce
miyetten istifa ettiğimiz halde bizi 
cemiyetle alüadar göstermek ve 
bizim resimlerimizle reklama devam 
etmektedir. Mezkür cemiyetle biç 
bir alika ve miinuebetimiz olmaclı
imı taTZİlı ederiz. 

lstanbul dördüncü icra memurlu-
eundan: Tamamı sooo lira kıymeti Tekliflerde, beynelmilel teamüle göre tesbit olunacak fiat ne 
muhnmmin<li Boğaziçinde Rumeli- nisbette zam yapılmak istenildiği dahi Yazıhan gösterimelidir. Cavit Nuri Tahaiıı Rağıp Fethul

lah Mükerrem Hayri F ahrettin Avni l:i=nda Arpaemini mahallesinde l 8 - Hükiimetçe müsait telakki olunan teklifler karşısında 
Suyolcu Halen mezarlık 10k<ığında uzun ır.ıüdclet için <!ahi batlanılabilir. 

lstanbul 2 inci iflü memurluğun- eski 1-3 ve 1-3 yeni balen 62 nume- 9 -.lktısat Vekaleti, bu esaslar ciahiliode aktedilecek muka· 
dan: Sirkecide Nur bnrunda otur- roiu '.oayden mukaddema yekdiğeri- velename hükümlerinin tatbikatını dilediği gibi kontrol ettirmek 
makta ve Nalburlukla meıgul bulun ne rr.aklüp arsa elyevm hane halen h kkıru haizd" 
makta olan Andontokathyan Ef.ifla11 alıtap ap:ırtıman teklinde olan bab- a ır. 
ı;.12_932 tarihinde açılıp tasfiyenin çeli hanenin tamamı aç:k arttırma- 10 - A§ağıtla yazılı hususlar tercih sebepleri olarak kabul 
aJi 'eki1de yapdma11na karar veril- ya l<onmut olup ıartnamesinin 22 edilmiştir. 
mit olduiundanı 1 - Miillisten a- 12-1932 tarihinden itibaren daire- A- ithal edilen.kahve bedellerinin tediyeaincie gösterilecek 
lacağı olanların ve i•tihkak idd'um mizde herkes tarafından görülebile- teahilat ve kredi. 
da bulunanların alacal<lannı ve istih ceği gibi 23-1-933 tarihine müaadif B - Muadil laymette Tüne malıauli.tıom altıncı madde 
kaklımm ilandan bir ay içinde 2 in- pazartesi günü saat 14 ten 17 ye ka mucibince kahvenin mengei olan memlekete veya Türk qyalllll& 
ci iflia claireaiııe selerek kaydettir- dar dairemizde açık artbıma ile sa- henüz pazar olmıyao memleketlere ihraç ve satıknuı. 

Çekoslovakyaya Fındık ve İn
cirlerimiz serbest girecek ve 

dövizleri verilecek • 
lktısat Vekaletinden: 

Çekoslovakya hükômetince Türk fındrk ve incirlerine vaze
dilmit olan ithalat ve kambiyo tahdidatmın ahiren refedilmiş ol
duğu ve bundan böyle bu mallarımı:ı.m Çeko.lovakyaya serbest 
bir aurette ithal olunabileceği tebliğ olunur. (6631) 

İkhsat Vekaletinden: 
1 - Türk mahsulat ve mamulatından hükiimetçe takas eşya 

aı aruma ithal edilenler "halı, tiftik, gülyağı, palamut ve hüliaa
sı. kereste ve travers, 930 senesi veya ondan evvelki seneler mah 
sulünden tütün, kömür müstesna olmak üzere madenleı·" ile in
cir, fm.iık, canlı hayvanlar afyon, zeytin. zeytinyağı ve kuşyemile 
Antep fıstığına Türkiye eıyasma henüz pazar olmıyao memle
ketlere ihraç ve aatarak mukabilinde o memleketlerden muadil 
kıymette ecnebi qyası getirmek istiyenlere, talepleri •t•ğıda ya
zılı tartlara uygun bulunmak tartile. lktıaat Vekaletince müsaa
cl~ verilmesi tekarrür etmittir. 

2 - Bu husustaki talepler tahriren lktuat Vekaletine yapıl· 
malıdır. 

3 - Talep olunacak ihracat miktarının iki yüz bin liradan 
az olmaması tarttır. 

4- Türk mahsulat ve mamulatma henüz pazar olrnıyan 
memleketler Japonya, Brezilya Hindistan. Cenubi Amerika, 
Portekiz gibi memleketlerdir. 

S - ihraç olunacak. malların dövizlerinin, tahsil edildikçe 8 
oımıarah döviz kararnamesi mucibince Merkez Bankasına bir 
bloke hesaba yatırılması ve ancak ithal edilen efya dövizleri
nin tediyesine tahsisi mecburidir. Binaenayleyh ihracz;,t dö
vizleri memlekete girmedikçe ithalat dövizleri verilemez. An
cak satın alacağı Türk alı için mübayaadan evvel döviz 
getirmek istiyenler İktuat Vekaletini haberdar etme~~ ve bu 
dövizleri milli bir bankaya yatırarak oradan Türk mallan !>&. 
dellerini ödediğini Banka kuyudile isbat etmek şartile bu kayıt
tan istisna edilirler. 

6 -Taliplerin birinci madde mucibince yapacakları ihracat 
mukabilinde kontenjan harici olarak memlekete sokmal< İsle
dikleri eşyanın. cins ve miktarlarını da lktısat Vekaletine bilııir
meleri icap eder. Bu etYa alikadarla lktısal Vekaleti araıında 
görütülerek teabit ve mukaveleye dercolunur. 

7 - Mukavele tarihinden itibaren ihraç edilip satılo'ığı ve
aaikile iabat edilen qyanın laymeti 13344 numaralı ararname
nin üçüncü maddesinin tatbikine dair tamim ec1ilm:ş olan talin:;at 
:ı:ameoio doraiincu maddetinde yazıb heyetler marifeti?e tesbit 
olunur. Bu ihracatın İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun; Antalya, 
Trabzon, ÇanaJclı:ale; Fethiye ve Küllük gümrüklerinden yapılma 
sı meşruttur. 

8 - İthal edilecek eıyanm kıymeti muamele vergisine mat
rah oılan laymetten yalnız gümrük resmi tenzil olunarak bu u;ıan 
laymettir. 

9 - ihracatın ithalattan evvel yapılması mqruttur. Malın 
kimlerden alındığı, hangi vasıtalarla hangi memleketlere ne 
zaman sevkedildiği ve gittiğimemlekete gümrük reami te<ıiye olu 
oarak çıkanlcıığının o memleket gümrüklerinden ve mahallin~e
ki Türk sefir veya en büyük Hariciye memurundan tevsiki ve sa· 
tılmıt olduğuna dair vesaikin ibrazı mecburidir. Bu veı;ail; alaka 
darlar tarafından Ankara ela Takas Komisyonuna ibraz edileı ek 
komisyonca verilecek müsaacie üzerine ithal edilmek istenilen 
maim gümrüklerce kontenjan harici ithallerine müsaade olunur. 
Komisyonun müsaadesi tarihinden itibaren altı ay zarfında mal
ların ithal eclilmıt bulımması mecburidir. . 

10- Alikadar tarafından lktıaat Vekaletince makbul ve 
muteber mali bir teminat ıı&terilciiği takdirde Türk malı ihraç 
edildikten aonra bu malın mahalline vardığı ve gümrüğü tec1iye 
edildiği ve &atıldığı hakkındaki veaaikin ve vüsul şehaaetna.ı:resi 
oin YÜruduna intizaren ithalat yapılmasma müsaade olunabilir. 
Bu takdirde keyfiyet llrtıaat Vekaleti tarafından Gümrük ve in
hisarlar Vekaletine bildirilec:ıektir. 

11 - Bu esaslar dahilinde lktısat Vekaleti ile mukavele ak· 
tedeıılerin eaamisi Vekaletçe takas komisyonuna ve g 'mrük ve 
inhisarlar vekaletine bildirilecek ve gerek kom:sy')(lca ve geıek 
gümrüklerce bu eaamiye ait ihracat ve ithalat hesaplar. tut la
c.ııktır. 

12 - lktınt Veldetile mukavele aktedildikten sonra taah
hüdün ifası mecburl olacak ve bu hususta makbul ve muteber 
DI•li teminat gösterilecektir. (6627) 

meleri ve delillerini ( ıenet ve def- hlacaktır. Arttırmaya ittirak edecek 11 - Beynelmilel piyan teamüllerine göre hareket olunma-
ter bnliaaları ve saire) asıl v~ , taliplerin muhammen luymetinin yüz D • Le s b J 

-,-

1 

de -~' ba - . . d ak ması veya bu piyasa fiatlerinden fazla fiatla &atı, yapılması veya enız vazım a na .. m musaddak ıuretlerini tevdi eylenıele Y""' çugu ru•petin e pey • 
• • Mill" b' bıı kam •-' but herhangı· bir sebep ve suretle mukavele ahkimına riayet ecitl . 2 H"'<"- L---lı .. çesını veya ı ır n n ~ K • d n - uaıına IUll"'C et cezas ınesu ... . __ __!_ .1 af d L" 

. ' • - izim im k - -n· nat mektubunu bimil bulunmalan memesi hallerin..e tar eyn arasında tahad ilı edecek ihtil&f Dil" omısyonun an: 
lıyeti muste o » nzere ınu•u- lizımchr Mü erakim ..:ı 1 luf h il d 1 J "' 
sin borslulannm ayni müddet için- . t ver5uer e va kem vurtaaile a e i ecek ve üçüncü hikem staobul Ticaret v- 20 T- iıeuain: K11palı zarfla miiaakasau: 7 Kaoununni 
de kendilerini ve borçlarını lıildu.. iearesi ve Belediyeye ait tenvirat ve dası reisi tarafından intihap olunacaktır. 933 amıarte.i günü saat l l de.. 

ıneleri. 3 - Miifliain mallanm he ~~~:.:!:ı.,"'1:., "::!:en::..: 12 - Taliplerin, tekliflerine lkmat Veklletince rge1dıql Ye Denia lamretleri ihtiyacı için lüzumu olan 20 ton benzin ka-
ne sıfatla olum olsun ellerinde ba- nan 119 uncu nacldesine tevfikan ba muteber bir banka teminab rapteylemeleri prtbr. Bu fftninatm pah zarf mulile miiıwkanya konuldu'ğundan tartnameaioi gör· 
lanthır...larm o mallar üzerinddö pyri menkul üzerinden ipotekli ala- miktan teklif yapılırken asgari elli bin lira Ye muka-nle lllrtedi- mek iateyenlerio ber ııüıı ve y-eğe talip olacakların da müoa
haklan mahfuz blmak ...,.ıile ban- caklılar ile diğer a18kadaranm ve u.. lirken asgari iki yiiz bin liradır. ( 6630) , kua sün ve saatinde muvakkat teminat maldıuzlarile birlikl• 
lan ayni müddet içinde daire emrine titak baldo --L:...1-'nin bu baklan-_...,..... • 1 1 Kuımpıpda Deniz Levazım Sahoalma komisyonuna müraca· 
tetvcli etmeleri ve e-. Df ve hususile faiz Ye -...;fe dair lstanhul Belediyesi lianlan 1 1 . 
lene m•klıu) mezeetleri olan iddealarnn ilin tarihinden iti- at en.. ( 6589) 
bulunmadıkça ~ mesuliye- haren 20 gün içinde evrakı müspite- ı.-------·-------------------
te uğnı.yacaklan Ye ruçhan hakların )erile bilclinneleri ,.k,i halde haklan Fatih Bel~iye Şubesi Müdiriyetinden: Fatih'te Otlukçu ye>-
dan malınım kalecaklVJ. 4 - 24-12- 1 tapu ıicillerile sabit olmadıkça satış kuşunda Vilayet malı MoTalı Osman Efendi medresesi araasmcla 
932 tarihine müsadif cumartesi gü- bedelinin paylatmasmdan hariç ka- mevcut 140 metre mik'abı mikciarıodaki la§larm beher metre 
ne ... t 14 te alacaklılarm ilk içti- lacaklan cihetle alikadaranuı i,bu 'lr.&'abına 40 kurut kıymet vazedilerek 28/12/932 tarihine mü
ma gelmeleri ve miifliı ile müttenlı maddei kanuniye l>ükmüne söre ha- aadif çartamba mahallintle bilmüzayede aatılacaimdao talip olan 
borçlu olanlar ve kefillerinin ve bor- reket etmelei YB daha fazla malii- lamı "!o 1,5 nn yatırmak üzere daireye münıc:aatluı 

Devlet Demiryoiları ida;ı'ezi i An "'lr. 

Bir senede idarede te aküm edecek kırpıntı kağıtların yapı• 
lan müzayedesinde tonu 31 liradan talibi ubteaincle kalmıttn'. 1cı 
25 - apjı olmamak üzere arttırmak iateyenlerio l._12-931 
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3 üncü kolordu 
ilanlan 

Çatalca Müıtahkem Mevki 
in.in pazarlıkta bul- 13,800 
kilo kuru üzümüne ta-
lip çıkmadığmcLm ihale 
si tehirle 21 - 12 - 932 
Çar~aınba günü ıaat 14 te yapı 
lacaktır. Taliplerin 9artname1i
ni görmek üzere her gün ve mü 
r. akasaya ittirak için o gün ve 
vaktinden <"VV<'l komisyona mü 
racaatlar. (SOlS) (6638) .. "" 

Davutpaşa kışlası tamir etti 
rilecektir. Talip çıkmadığın
dan ihalesi tehirle 18/ 12/ 932 
saat 10 da yapılacaktır. Kqif -
namesini görmek üzıere hergün 
ve münakasasıua qtirak için o 
gün ve vaktinden evvel komiı
yona müracaatları. 

(5014) (6623) 
1897 

* * * Çatalca Müstahkem mevki 
kıt'aları için 8,000 kilo bulgur 
pazarlıkla satın alınacaktır. i
halesi 18/12/ 932 aaat 11,30 da 
dır. Şart'namesini görmek üze
re her gün ve pazarlığe. iftirak 
için o gün vaktinden evYel ko
miıyorıa müracaatlan. 

(5013) (6622) 
11196 

• • • 
K. O. ve 1. F. krtalan ihtiyacı 

için 140 kilo çay pazarlıkla sa
tın almacaktır. ihalesi 18/12/ 
932 saat 14 tedir. Şartnamesini 
görmek üzere her gün ve pazar 
lığa iştirak için o gün ve Yar. 
tinden eYTel komiıyona müra
caatlan. (5012) (&;21) 

1895 
• • • 

Ertuğrul kışlası tamir ettiri· 
lec:ektir. ihalesi 18/12/932 ıa-. 
at 10 dadır. Keşifnamesini gör
mek üzere her gün ve münaka 
saya iştirak için o gün ve vak
t i ııdf'ft evvel komisyona müra
caatlan. (5011) (6620) 

1894 

•• * 
K. O. ve 1. F. krtaları ihtiyacı 

için 20.000 kilo bulgur pazarlrk 
la satın alınacaktır. ihalesi 18/ 
12./932 ıaat 11 dedir. Taliple
rin tarlnamesini g&mek üzere 
h<"r gün ve pazarlığa ittirak i
çin o gün ve vaktiuclen ene) • 
komiıyona ımüracaatlan. 1 

(5010) (6619) 

• • • 1893 ı· 
Metres Topçu ahı mektebi

nin top amban tamir ettirile
cektir. ihalesi 17/ 12/932 saat 
11 dedir. Taliplerin keıifname 
sini görmek üzere her giin ve 
münakasaya ittirak içm o gün 
Ye vaktinden evvel komisyona 
müracaattan. (5009) (6618) 

1892 

• • • 
Çatalca Müıtahkem Mevki 

ambarında bulunan a9ağıda 
cinsleri yazılı köhne etYa ıatr 
lıktır. ihalesi 20-12-932 sah gü 
nü saat 10 da yapılacaktır. Mü 
zayedeye ittirak edeceklerin o 
gün vaktinden evYel komiayo
na müracaatlan. (979 (6308) 
Adet Kilo Gr. 

19 250 Muhtelif bakır 

44 
8 
4 

12 
4 

kuan 
50 500 KaraY&Da 
15 Bakraç 
10 Tava 
3 Kepçe 

Kepçe aliimİılfam 
.,. .. "' 

Birinci Fırka ihtiyacı olan 
ZOO ton arpa kapalı zarfla mü
nakuaya konulm119tur. İhalesi 
31-12-932 Cumartıeai günü aa
at IS tedir. Şartnamesini gör 
aıek üzere her gün Ye mün.aka 
aaya iıtiak edeceklerin o gün 
Ye Taktinden evvel komisyOlla 
ınüracaatlar. (999) (6507) 

1676 

• * * 
Trabzon garnizonunun ih-

tiyacı olan 62.000 kilo sığıı: e
ti kapalı zarfla münakasaya ko 
Qulmuıtur. ihalesi 17-12-932 
cumartesi günü saat lS tedir. 
Teminatı 891 lira 75 kuruttur. 
Taliplrein o gün ve vaktinden 
evvel TM!bzondlci komisyona 
ınüracaatlan. (1047) (6386) -- -- -

lstanbal ıııliye üçüncü hukuk mab 
k'!tnesincier. : Rarit cf ndinin karısı 
Bedriye hanım aleyhine terk sebebi
e açtığı bo;anma dava•ının ;cra kı
lınan muhakemede mezbilrenin bila 
1oOep evlilik yurdunu terk eylediği 
-abit olı!uğundBn bir ay zarfında ha 
lei zevciyett' avdeti lüzumunun ib
;"rtna karar vcrilmi, olduğundan 

i. U. M K.nuo 13? inci maddesine 

KUW 
Erbabı sanayi ve inıaat 

Müteahhitlerine 
Aurlardan beri kirecile meıhur 
lotinye kireç ve taı ocakları 
yeni .-eden itilıvtın kiralıkta'. 

DEPO arayanlara 

Ortaı.;;,. uhilinde (ıs.ton ..... 
me) lıir depo kiralıkbr. Çember
litafta TirtM kU'fUOlcla lu-

nıathane sahibi Fikret 

a.,. müracaat. --
lıtanhul 4 üncü icra memurluğun 

dan: Tamıımı 80538 lira kıymeti 
mubammineli Boğaziçinde Kııru Çeı 
mecle Km uç ı • cadcleoincle atik 
89,91 -klap cedit 101 numaralı ha
rem ve ıelNnlık dairelerini ve müı
temilatı ...u-e,.; havi - bahçe aa
hilh ... enia '- 11Çık -....,.. 
konmuı olup f&rlnamenin 4-1-933 
tarihinden itibaren dairemizde açık 
bulundurularak herkes tarafmdan 
.-aı-......- cibi %1-1-lm tarihine 
müaadif c:mımrtesi güni Mat 14 ten 
16 buçufa kadar Sultan Ahmette 
adliye aarayi binaımdaki dairemizde 
açık artırma ile aatılacakta'. Arta
- bedeli _. İa lıı7ııoatia ,.... 
ele Yetmİt be!ini bulmadığı taktirde 

en - ..m...... t.hhiidi haki laıl
mak lizere 6-2-933 tarihine müaadif 

- ciinll - on dörtten on altı 
haçafa kadar lrealik .wr-llzde ya-
pılo.ı:ak olan ikinci artırmasında s•Y 
ri - ' ;ı • çok arbraiıa ihale edile 
cctindeıo taliplerin muhammen kıy· 
metin yüzde yedi haçap niıbetia
dt. pey akçesini veya milli bir lıan
lıanm tsDİDat ..ı.t.lıuna Wımil ...._ 
lumnalan lizımclrr. Mütttakiıiı ver. 
siler ile vakıf İcareai ve belediyeye 
ait tenvirat ve tanzifat rüıumlan 
miitteriıre ait ve 2004 ............ icra 
Te ifliı ka0 n!M• 0 Ull 126 mcı madde
sinin clö"düncü fıkrasına tevfikan 
bu sayri m • bı iiserinde ipotek!; 
alacaklılar ile diğer alikadararun ve · 
irtifak hakkı sahiplerinin i şba gayri 

menkul üzerindeki haklarını ve ha
ausile fm ve masarife dair olan id
dialamaı ilin tarih.inden itibaren 20 
gün iç.inde evrakı müabitelcrile iCT& 
dairesine bildirmeleri aksi halele 
halıları tapu aicilrerile sabit ohnadık 
ça satış bedeliuia paylaımaımdaa 
hariç kalacaklan cihetle alikadara
nru iıbu ,_ddeain mezkUr fıkrıuma 
göre hareket etmeleri ve daha fazla 
meliimat almrk iatiycnlerin 927. 
7198 doıya numaraaile müracaatları 

MiLLİYET CUMA 16KANUNUfVVEI. 

PARA-.IERVET 
KUM&ARADAN 

oo·GA._ 

Emniyei işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Yerli kumattan olmak üzere Zabıta memurlarına nü
aıuneai veçhile 1290 adet kaput imal edilecektir. 
münakaaa müadetinin hitamı olan 25 kanunuevvel 932 pazar 

2 - Münakasa kapah zarf usulile yapılacak ve ihaleei de 
münakasa müddetinin hita_au olan 25 Kanunuevvel 932 pazar 
günü aaat 14 le Emniyet işleri Umum Müdürlüğünde mün'akit 
komiıyonda icra edilecektir. 

3-Teminatı muvakkate 1064 lira 25 kuruttur. 
Şartnameyi görmek ve izahat almak isteyenler Umullli Mü 

dürlükteki komiıyona ve latanbul Emniyet Müdürlüğüne mü-
racaat edebilirler. (6424) 

'\ l . 1555 

Ticaret J~leri Umum Müdürlüğünden: 
30 1 kinci Teşrin 33~ tarihli kamın bükümlerine ııöre teacil edilmit olan 

ecnebi Banblarmclan "Kredi Liyone - Credit Lyonaiı" Bankaaı bu kere 
müracaatla Türkiyec!eki faaliyetine nihayet venı-i karargİr oldaiua
dan hesapların 31-12-932 tarihine kadar kapatılmaaının mütterilere bildi
rildiğini ve bir gilna banka _.a._ı...; yapılm•makta oldupnu Ye -'al 
--'- ...uiıulıalacek miiracaatlan 31-12-932 tarihinden - dabi 
lüzum görülec<k müddetçe Sult .... •maınmdaki büroda kalıul edecelderi.i 
ve bu menmrlann hangi tarihte infikik eyleyec:elderiain aynca bildirile
eeğini bildirmiıtir. Keyfiyet ilan olwnar. 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Kıymeti muha:mminesi 

1000 Lira Balmumcu çiftliği ve Zincirlikuyu caddesi üze
rind'e kar kuyusu namile maruf arui. 

Ku. 40 Beher &fllDI Beşiktatla Yenimahallecle Nar aokağm 
da 1, 3, S, 7, 9 , 11; 13; 15; numarab arsalar. 

Bali.~• kıymet ve adresleri yazılı mahallerin mülkiyeti mü
zayedeye vazedilmiştir. Bedeli ihale peşin omak üzere taliplerin 
ihale tarihi olan 26-12-932 pazartesi günü saıı.t 14 te Beşiktat 
Mal Müdürlüğü Satış Komisyonuna müracaatları . 

Şeraiti öğrenmek isteyenler her gün müracaat edebilir. 
(6465) 

1770 

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

Taliinizi deneyiniz.. 
Acele ediniz •• 

1932 
!'iL ·- ---

7 

fat. Mr. K.amandanhğı Sat~nalma kom. :ti\nl•::_l lf( \'li!:S~~dJ 
kit~uı!:~~;:i~i ~~~~~:, ~ ::!~~!'.>'T~r;k;;- ~~~~ ! l \~#/J[IJlftJ ITT 
kilo kalaycı pamuğu açık mü- ve numuneamı görmek ıçın ••- KARADENiZ POSl'ASl 1 
nakaaa suretile satın alınacak- bah saat 9 dan 10 a kadar her 
tır. 18-12-932 pazar günü saat gün ve pazarlığa . iştire.k i~in V A T A N 
11 de Tophanede Merkez ku- de muayyen vaktinde komıı -
mandanlığı ıatmalma komiayo yanda hazır bulunmaları. Vapuru 18 Kanunuevvel 
nunda icra kılınacaktır. Talip- (354) (6588) 
!erin tartname ve nümurıeaini 1878 ı' PAZAR cörmek için aabab saat 9 dan "" • "' 
ona kad•r her giin ye mütıa.ka- 2500 kilo lıpanak ıünii Mt ı.a..ıılriıtle z..,.cıJ . 
aaıma itlirak için de muayyen 1500 " Lahana dak, laelıola, s.m..a.Onlu,Gi-
yaktinde komiıyonda hazır bu 2000 " Pıraw. re.-. Trabzon, Siiımene ye 
lunmalan. (346) (6565) Harbiye ve merbutu mdrtep Rize'ye nimet " ... det ecle-

1840 ler ihtiyacı için yukarda yazılı cd<tir. 
• • • üç kalem sebze pazarlıkla satın Fazla taflilat ~ Sirkeci Yel-

Gedikli küçük zabit mektebi alınacaktır. Pazarlığı 19/ 12/ ·,.,ci hanmclelô ~ mü-
ihtiyacı için 27 ton livamarin 932 pazartesi günü ıaat 11 de '11caat. Tel: 215JS. 
Ye 400 kilo odun pazarlıkla aa- icra kılınacaktır, Taliplerin iza ••••••••••• .. 
tm alınacaktır. Pazarlığı 17- hat alrcak için her gün aabah 
12-932 cumartesi günü saat 11 saat 9 darı ona kadar komisyo
de Tophanede Merkez Kuman- na müracaatları v,. ittirak için 
danlığı satmalma komiayonun- de muayyen va1'trnc!e komis 
da İcra kılınacaktır. Taliplerin yonda hazır bulul'fT' aları. 
izahat almak için her gün ve ıa (355) (6607) 

l'vıUSTAFA lEMAL Va
purları lzmir sür' at F oltası 

Bursa 18puıt 
bah saat 9 dan ona !tadar ko- 1883 

evvel 
Pazar akşamı saat 15 te ,.. mııyona müracaatlan. 

(352) (6586) 

• 1846 
• • • 

• • • 
Ordu sıhhiyeai ihtiyacı için 

. 65 kalem disci malzemesi fiati 
pıı.l>alı görülclüğünden açık mü 
nakasa suretile aalı1'. alınacak
tır. 18/12/9~2 pazar günü sa
at 14,30 da Tophanede Merkez 
K. ~abnalma komiıyonunda ic
ra kılınacaktır. Taliplerin tart
name ve nümuneaini gönnek İ· 
cin ıabah aaat 9 dan ·O'l?.a kadar 
her gün V<" acık münakuuma 
i•tirak için d~ muayyen Takt&. 
de k-iıyonda hazır balunma-
lan. (353) (6.ı;s7) 

1877 

Karaköy rıhtımından 

doğru i z M İ R E 
hareketle Pzar "esi günü , 
lzmire muvasalat ve Salı 
günü lzmirden hareketle ~ 
Çal"f1mba g ünü f ,tanoula 
avdet edece'.<ti · . Tafsilat 
için Küçük Rıhtım Han 

No. 4-5 Te!efo , 40913 

Harp Akademisi efradı ihti
yacı için 1800 kilo makama pa
zarlık suretile satın alınacak
tır. 19 Kanunuevvel 932 pazar 
teıi günü saat 11 de Tophane
de Merkez Kumandanlığı aa
tınalma komisyonunda icra kı
lınacaktır. Taliplerin şartna
me ve nümuneaini görmek için 
ıabah aut 9 ıiwn -. kadar 
her gün ve pazarlığa ittirak i
çin de n:uayyen vaktinde ko-
misyonda razır bulunmalan. • • • 

Romanya Hükômeti 
ldarei Bahriyesi 

Limanımızdan hareket edecak 
v~: 

(350) (6584) Merkez Kumand.ıuılığma IDeT ARDEAL npura 19 K. Evvel pa 
1845 but müeaaesat ihtiyacı için ---ı&•(P• Hei 

fa. s.lla ,,. l nnzlire) ,..,_ * * * 5000 kilo li.bena ""' 5000 kilo 
H ava Kıtaatı ihtiyacı iç;n 50 pıraııa pazarlrkla atın almacak 

adet yerli ır amulltı soba pa- br. Pazarlığı 19/ 12/ 932 pazar 
zarlık suretile satın alınacak- . gtinü ıaat 10 da Tophanede 
tır, Pazarlığı 19-12-932 pazar- ! Merkez kumandanlığı aatınal
tesi günü saat 10 da Tophıme- ma komisyonunda icra kılma
de ttnerkez kumandanlığı satın- caktır. Taliplmn izahat almak 
alma komi~yo11unda icra kı\ma için sabah saat 9 dan ona ka
caktır. Taliplerin taıtnamr Ye dar her gün ye pazarlığa İftİ
nümuneaini görmek için sabah rak için de muayyen vaktinde 
aaat 9 dan om• karlar ha gün komİ&yonda hazır balunmalan. 

ll0M4K1A 0-U K. l:VYel 

- - 11 - (IQW• ) J'9. 
PRINCIPESSA au.RIA ""uru 

20 K. E.,,,.. ..ı. •at u da Selmiie. 
.. Y11parlar Anupa i?ı, Kmten

c:ecı., - 7,15 ~ ~etle ve 
bütün A...._ için - Lzt eden 
trenlerle rabrta11 1ıod=n ıiqt b 
tarile .ı.tanı.. 

RGnanıra Hükumeti • ............., 
r• 1 J e azimet •e avdet sinle
..._ O.,... Ebprea treninin Ca
IU. - Ren ut Ves-li katan Köa
lwe F lwlar .-;.... Roman
,,_ ...... ~ mert.si 
.. ...lıi A ft"tlllll. iet ,_ ' ı için 
] • Sf& lllildi vwiJir .. j& Ye 

P' 7wwwlıöitün ~ lıenti· 
meato ile eıo-a we' wPi-.. 

ve pazarlı~a İştirak için de mu (351) (6585) 
a:ryen vaktinde komisyonda ha 1876 
zır bulunmaları. (347) (6566) • * • 

1802 Kuleli Lisesi ihtiyacı için 
45 kalem laboratuyar malzeme 
si aleni münakasa suretilıe aabn 
almacaktır. Münakaauı 31·12-
932 Cumartesi günü aaat 14 le 
Tophanede Merkez Kumandan 
lığı Satınalma Komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin 
tartnamesini ırörmek için -
bah ıaat 9 dan ona kadar bs 
gün ve münakasaya qtirak içia 
de muayyen nktinde kmnia
yonda hazır bulumnaları. 

• • • 
Dikim EYi ihtiyacı İçin 200 

metre nefti çuha pu:arlılda alı
nacaktır. Pazarlığı 22/ 12/932 
perşembe günü saat 14 te Top
hanede Merkez kumandanlığı 
utmalma komisyomında yapı
lacaktır. fateklilerin tarlna.ıl:e 
ve ömeğini görmek icin sabah 
saat 9 da'D ona kadar her gün 
ve pazarbğa giri~erin bel
li vaktmde komiıvonda hUD' 
bulunmaları. (560) (6612) 

1881 .. . . 
Kuleli Lisesi ihtiyacı için 

1400 adet yüz haTluıu pazarlık 
la 1tlmacaktır. Pazarlığı 21 / 12/ 
932 cartamb'l günü saat 11 de 
Tophanede Merkez kumandan 
lığı satmalma kornisvonunda 
yapılacaktır. lıteklilerin öme
ğ;ni Ye tartlarmı görmek için 
sabah saat 9 rlan O'I'" kalar her 
gün v,,. nazarltğa giriıeceklerin 
valıtin<!e komisyond'l hazır bu-
lunmalo:rı. (558) (MtO) 

1886 
• • • 

Tophane Askeri ~rmı ilıtiya 
cı İçin bet top Amerikaon ~i 
pAZarlrkla almacaktır. Pazarlı -
ğı 21 / 12/ 932 c-ar~amba l?iinü 
~ant 14.30 da Topl>anede Mer -
kez K. aatınalma kc:.nlıy .. nun 
da icra kılınacaktır. late~<lile
rin ıartnameleri görmek için 
sabah aaat 9 dan ona kadar her 
gün Vf" pazarlığa giriteceklerin 
vaktinde komisyonda haztr ba
lunmalan. (357) (6609) 

1885 
• • • 

Kuleli Liaesi ihtiyacı için iki 
adet helvane ve dört adet yai 
tavası vr 14 parça muhtelif tep 
ai paurlıkla alınacaktır. Puar 
lığı 21 / 12/932 çartamba günü 
ıaat 11 de T opban.-de Merkez 
K. satmalma komisyonunda ya 
pılacaktır. isteklilerin balarlan 
görmek için Kuleli mektebine 
ve tartlan anlamak ic;in sabah 
saat 9 dan ona kadar ·her gün 
ve pazarlığa giriteceklerin Tak
tinde komisyonda hazır bulun
malan. (356) (6608) 

1884 

• • • 
Merkez K. lığma merbut mıü-

essesat ihtiyacı icin 1000 kilo 
çekirdeksiz zerdali ve 1000 ki
lo ayva reçeli pazarlıkla aatnı 
alınacaktır. Pazarlığı 19/ 12/ 
93'l pazartesi günü aaat 14,30 

(339) (6503) , ... 
1674 

Y eşilköy Hava MakDn.t mek 
tebi ihtiyacı için 9 kalem mel
buaat pazarlıkla satın alınacak 
tır. Pazarlığı 17 / 12/ 932 cu

Futa tafdi.t Galata m 1ııea rılı· 

ı.a H......ıa lı:iia - ..; •-'•'i~ = 12iıra-. T~ ~ 1-
W - wp.a.. •,..ı..ti 31 mettir. 

Dr, HORHOR U N t 
M ' •ep aobp..wü _., 'w

Delİnİ lııq.rnl§ta'. Hersin ...ı..ı.ta.ı 

akı lı.adar bawtrl - Eminöaii 
Valide lıirııatlaaneai p==tlaki mw
yeı + ~..ı .. hizzat tedHi ecl.-

Telefon: 2.4131 .. 

1753 
martesi günü saat 11 d., Top- !------------
hanede Merkez KumandMılığı Satılık hane 

Nİfantaf, Metratiyet, Hacı Mut-
Sabnalma komisyonunda icra 
kılmacaktır. Taliplerin fartna
meaini görmek için sabah aaat sur sokak 36 No. lu 12 oda terlıoe, 
9 dan ona kadar her gün ve pa elektrik, gaz, 430 U"1f1l ana üzena
zarlığa iftirak için de muayyen de ,._ kigir Ha. tatdıktlr. lçia
vaktinde komiıyoında hazır bu- ddrilere, müracaaL 
lunmalan. (337) (6501) ı ._ _______ _ .... ~ ,. 

Mar.4 e Gedikli Küçük Za miay-.mda icra kılınacaktır. 
bit mektebi için 23 ı..ı- ..,_ lıteklilerin tartnameaini ıör
habere malzemesi pazarlıkla mek İçin sabah saat 9 dan ona 
aatm almacaktır. Pazarlığı 15- kadar her gün ve münakasaya 
12-932 per§'e'lDbe günü saat l l girq~lerin belli vaktinde ko 
de Tophanede merlı:ez kumaBo- miıyonda hazır bulunmaları. 
danlığı aatmalma komisyonun- (364) (6637) 
da icra kılınacaktır. Taliplerin • • * 
listesini görmek ve yevmi mu- Harbiye V<" mahutu mektep 
ayyeninde pazarlığa i,tirak et- ler ihtiyacı için 250 ton kuru 
mek için vakti muayyaıiode ko ot pazarlığa koDlllUJlur. Pazar 
misyonda hazır bulunmaları. lığı 18-12-932 pazar günü saat 

(349) (8568) 10.30 da Tophanede merkez b 
1807 mandanlığı Satınalma komiayo 

• • • nunda icra kılınacaktır. lı-
Maftepe Piyade Atıt Melde teklilerin tarlnamesini görmek 

bi ihtiyacı için 9 kal- kıtlık İçin sabah aut 9 dan ona ka
aebze açık münakasa ıuretile 

1 
dar her gün ve. pazarlığa gire

almacaktır. Miin•kHaaı 7-1· ceklerin belli vaktinde komia-
933 Cumartesi günü saat 10,30 yoncla hazır bulunmaları (361) 
da Tophanede Merkez K. Satın (6634) 
alma komisyonunda icra lalma • * * 
caktır. isteklilerin tartnamesi- Me&ez Kumandanlığına 
ni görmek için sabah saat 9 dan 

1 
merbut müeaaeıat ihtiyacı için 

ona kadar hergün ft' münakasa ı 155.800 1cilo kuru ot pahalı 
ya ~erin belli vaktinde ı olduğundan pazarlığa konmut 
komuyonda hazır bulunmalan. tur. Pazarlığı 18-12-932 pe.zar 

(363) (6636) 1 günü saat 14.30 da Tophane-
• ~ ~ de Merkez Kumandanlığı aa· 

Merkez Kumandanlığına tın.alma komisyonunda yapıla-
merbut müe~ıesat ihtiyacı için caktır. İsteklilerin şartnameai-
13 kalem kıtlık aezbe kapalı Dİ görmıek icin sabah •aat 9 
zarf ıuretile alrtıacaktır. Müna ; dan ona kadar her gün ve pa· 
bsası 7·1-933 Cumartf'li günü zarlığa giri~lerin belli vak 
ıaat 14 t<" TophanedP. Merkez tinde k.ıımiıyonda hazır bulun-



Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük faide ve tesiri görülen Fosfatlı Sark Malt Hulasası Kullan1nız. Her eczane 

de satılır. 

6 iL1 
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• 12 ay VERESiYE 
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Dr. IHSAN SAMI 41 .. 

GONOKOK AŞISI 
Belıotukluğu ve lbtillılanna karş ı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divan· 
wılo Suiwı Mahmur riir'l«; 

._ __ No. 189 • 

1617 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

ı Banka konııner~iJale 
lTALYANA 
Sermayeoi 700,000,000 

(ihtiyat akçeıi: 

580,000,000 Liret) 

Travellen (Seyyabin çekleri) 
satar 

Liret, frank, lngiliz lirası vey? 
1 Jolan frank olarak .. tılan bu çc~ 

er sayesinde nereye gitseniz pa 
ranızı kemali emniyetle taıır vı 

ıer zaman isterseniz dünyamı 

•• tarafında, tehirde, otellerde 
.•apurlarda trenlerde bu çekleri 
en küçük tediyat için nakit nla 

'camında kolaylıkla istimal ede . 
ıilininiz. Travellen çekleri ha 
<iki sahibinden batka kimsenir: 
'wllanamayacatı bir tekilde ter. 
İp ve ihtaı edilmittir. 

1 1394 

Bu adam büyük bir felaket geçirdi 1 ı!:::~u~~::CÜSa::ğ::m=ci 
derecede ipotekli olup temamı beı 

bin iki yüz on lira kıymeti muham
mineli Koca Mustafa paşa Te Sa
matyada Sancaktar Ha,,..,ttin ma- j 
ballrsinde Koca Mustafa paşa cad
deıinde eski 142 ila 162 yeni 186 i- İ 
la 196-1 numaralarla mürakkam ' 
müfrez maa bahçe bir bap hanenin ta 
mamı açık artbrmaya konmut olup 
şartnamesinin 22-12-932 tarihinden 
itibaren dairemizde herkes tarafın
dan görülebileceği gibi 24-1-933 ta
rihine müsaclif aalı giinü saat 14 ten 
17 ye kadar dairemizde açık arttır- 1 
ma ile şatdacı>ktır. Arttınna bedeli · 
muhammE'n kıymetinin yüzde yet
mit b .. inl bulmadığı takdirde en son l 
arttıranm taahhüdü beki kalmak ü- 1 

zere 8-2-1133 tarihine müsaclif çar
şamba günü yine saat 14 ten 17 ye 
kadar dairemizde )l'&pılacak ol.an art 
bnnasında rayrimenkul en çok art- 'ı 
tırann ihale edileceğniden taliplerin 
muhammen kıymetin yüzde yedi bu 
çuğu nisbetinde pey akçesini veya 
milli bir Bankanın teminat mektubu 
nu hamil bulunmalan lazımdır.Müte 
rakim verıiler ile vakıf icra11 ve Be
lediyeye ait tenvirat ve tanzifat rü
ıumlan müıteriye aittir 2004 numa
ralı icra ve iflliı kanununun 126 in 
ci maddeıinin dördüncü fıkrasına 

I tevfikan bu gayrimenlnil üzerinde i
[ potekli alacaklılar ile diğer alakada-
1 ranm ve irtilalıı baldo sahiplerinin 
; bu baklarmı Te haıuıile faiz ve ma- 1 

' aarife dair olan iddialarmı, ilin ta- 1 

Eğer vakti)e İş Bankasından bir kumbara alarak pa
ra biriktirmiş olsaydı, şimdi bu felaket karşısında: 

rihinden itibaren 20 yirmi ıün için 
de evrakı müıbitelerile bildirmeleri, 1 
akıi halde beklan tapa ıiciU.rile se 

1 

bit olmadıkça aatıt bedelinin paylaş- 1 
maandan hariç kalacalılan cihetle a 
lilaodaranın itba maddenin ""'2kUr 
hkruma ıöre hareket etmeleri ve Dimdik durabilecekti! claba fule malümat a1ınak isteyen
lerin 932-1318 dosya numanııile mü

BAK ER 
Mağazaları 

Halihazırda heryerden ucuz ve yalnız 
eyi mal aatan müesaeaedir. 

Beyoğlunun en muhteşem 

Oyuncak Sergisi 
164 

' ', ~· ..... ' _, _";" .~ . ,. .. 1 
'f ürk Tayyare Cemiyeti 
Mubayaat Komisyonundan: 

933 senesi keşide listeleri §artnamesi veçhile tabettirilece
ğinden talip olııcaklarm 17-12-932 cumarte•i günü saat 15 te 
Piyangodaki komisyona müracaatları. (6575) 

1870 racaatları ilin olunur. 

-HASTALIGIN 
önünü almak, tedavisinden eyidir. 
Binaenaleyh. timdiden Emuhion SCOTr 
müstahzamu alınız. Kıtm bütün b.utalıklan
na kartı en mükemmel mukavviclir. Terkibin.
deki saf morina balıkyaiı, ıerek kalori sıclası 

rerebe ııbbat teTlit eden vitamin

leri itibarile zeqindir. Küçük •e bü
yükler için oldatu bdu zayıf ve lıaYTetÜ olanlar 
için de eyidir. lmıine dikkat ediniz. 

Emulsion SCOTT 

Daha keskin 
GILLETTE 

brat bıçaklan 

Yeni Bıçaklar 
bütün eski Ye yeni model 
Gillett. makinelerine tatbik 

edilebilir. 

Yı aşı geliyor, 
"İpekiş" birçok 

la iyelik ıya 

Ne clayalmu,,ne ıörülmüu 
"Ba it te lpekit'indirl" 

Sanki •tıkla örülmiit 
"Bu it te tııekit'indirl" 

Gidiniz, 
Gör··n .. z!. 

Haldıynn, clalsem sevince 
Krep Mizam'• rörünc:e 
Mehtaptan, tiirden ince 
"Bu it te lpekit'indirl" 

,, " - . .' '' 

• 

Ne lıulyalı sebablıldarı 
ltık, güzellik ve bahar 
Sanki kacaldaııyorlar.
"Ba it te Jpekif'indirl" 

rl dı 

Preton'un üç.dört melresiı 
Cici bir çay elbiıeai, 
Neş'elerin hazinesi. 
"Bu it te lpekiş' indir!" 

. • .. • :ı-"'l 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

A1pullu ş-eker fabrikasının İstanbul 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 isterse 

sigorta ettirilir. 
• 

Adresı fstanbul, Bahçekapı 4 üncü V akıl Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adreaiı btanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

1339 

Beyoğlu dördüncü ıulh hukuk ha- --· T E N z ı L A T L 1 s A T 1 ş ---· 
kimliiinden: Beyoğlancla Aynalı T f Haftası münuebetile fabri· ı O te'nzı· 
Çe,mede ince Kat sokaimcla A_. asarrU kamız mamulihnın yüzde litla 
tolidiı apartmıanm 13 No. lu clairo- aablacağını muhterem müşterilerine arzeyler. 
ıinde sakin iken ll-l0-932 tarihin- Sirkeci Ebu11aut caddeıinde KARYOLA VE MADENi 
de vefat eden mühendis Ahmet AT· EŞYA FABRlKASI. 
ni Beyin terek~ine mahksnece va- I 
ziyet edilmittir. Tarihi ilandan itiba s A T 1 ş y E R L E R : 

Fabrika, Eminönünde Selanik bonmar~eai, lstanhut ve Beyoğlu Is
ren esbalx matlup ve al&kadaranın tiklal caddesinde Yerli Mallar Pazan, Kadıköy iskelesinde Galip Bey 
bir ay Te miraoçılımn üç ay zarfır>-
da Beyoğlu dördüncü sulh hukuk ı 
mahkemeıine müracaatlan lüzumu ~-====-=z=~-=--====:===-:=====:~====-".,_.
ili\n olunur M/LL]YET """ 

~~~~~~~-1841-~~~~~~~~~~~~~-=-~~~~~~~~~--------------------------.............. . 


