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Sürt Meb'us MAHMUT 

Umumi Nepiyat e Y uı Müdürü 
ETEM iZZET 

• İkbsat Vekilinin 
İzahah l Ziraat Bankası Faiz Mikdarlarını indirdi 
Birkıu; ay evvel, Mahmut Ce

lil Beylııı lkbeat Veklletine 
~esi her tarafta aıemnunİ· 
Jetle kar91lanmıttı. Bu, ticaret 
•e ikbıat işlerinin. bir ıihirbe
zın füaunkir temaıile düzelece 
li zannedildiğinden> ileri gelmi
Jordu. Cihan buhranına daya· 
ııan bir darlığın mucize ile iza-

; ' ' ,, . . ~ . ..e._ 

le edileceği beklenmiy.ordu. Arı 
c:ıık umumi hercü men:in mem
leketimizdeki akiılerini hafif
teştinnek için lizım gelen ted
birlerin alınacağına, yani za· 
•arın zaruri olan hudut içinde 
kalması temin edileceğine kani 
di 

.Mahmut Celil Beyin iktııat 
İ§lerini eJ;ne aldığı günden be
ri takip ettiği yol bu itimadın 
yeril!de olduğunu göıterdiğ; gi 
hi, Fırka Grupunda verdiği iza 
lıat ta bunu teyit ebnektedir. 

Mahmut Celil Beyin, bede
le doğru iki istikametten ylirü
düğü anlaşıhııaktadır: 
1- lıtihıali arttJJ'Ulağa doi 

ru hareketler. 
Sanayiin inkişafı için alman 

tecil>irlerden bahaebnit ve bu 
ıneyanda Sanayi Bankuınm da 
kredi ile techiz edileceğini bil
clirmittir. Kontenjan aiıtemi· 
ni" aanayÜ himaye edici bir ted 
bir olarak kabul edilemeyeceği 
llİ Celil Bey vekil olduğu za. 
ınan sarih surette aöylemitti. 
Bu, nihayet mamru maddelerin 
ınmılekete girmesini men veya 
tahdit etmek auretile aanayİe, 
dolayısile bir yardım olabilir. 
Fakat kontenjan daima 
İstinat edilecek bir bi· 
ınaye telakki edilemez. Celil 
Bey, sanayii teşvik meselesini 
daha esaslı tedbirlere iıtimll et 
tirmeğe çalıımaktadır ki, Sana 
Yi Bankasının kredi ile techizi 
de bu tedbirler cümlesindendir. 

Ziraat Bankası Heyeti' Yüzde 13 faiz 1 Yeni lstanbul l 

Umumi esi to landı Isteyorlar Meb'usluğu 
Y p Vasıf B. dün akıam Yarın 1200 münte

içtimada İsmet Paşa bulundu, 
çiftçi lehine kararlar verildi 

Hatipler, bankanın yardımını genişlet
mesi lüzumunu ileri sürdüler 

ANKARA, 30. A.A. - Türkiye 
Ziraat Banka11 heyeti umumiyeai bu 
gün saat 14 te toplandı. içtimada 
Bqvekil ismet P"f& Hazretleri ele 
hazır bulunayorlardr • 

Hıuıka Umumi Müdürü Şükrü 
Bey mevcut izanın 17 milyon lirayı 
temsil ebnekte olması dolayııiyle ni 
zamname mucibince IUmı selen ek
aeriyet meycut hulunduiunu bilclir
mİf ve heyeti umumiye riyasetine 
B. M. Mecliıi Reisi KUun Pata 
Hazretleri aeçilmi9tir. 

Mütealoben idare meclisi raponı 
1931 senesi bilinçosu ve kar ve za
rar hesaplan ile murakıp raporu o
kunmnttur. Raporlara - ikti
sadi buhran tabö olarak banka 
mu·-liibm da tahdide oaik olmut
tur. 

Bu itibarla bankanm 1930 MDeü 
muameliltı umumiyeoi 239.978.288 
lira 86 kuruı olduğu halde 1931 M 
neoinde bu miktar 34.494.309 lira 
16 lruruı noksaniyle 206.489.979 li
ra 72 lnırııftur. 

Kir ve zarar besababna gelince, 
1930 senesinde 7.333.466 liradan i-

1 

KIJ:ıını Pş. H:ı. 
baret buluııan kar ye zarar yekllnu 34.410.468 liralık İpotekli ve müt,.. 
1931 seneainde 720.383 lira 36 ku- selail kefRletli borçlardan nakten ve 
rut nokaaniyle 6.613.071 lira 98 ku- aynen tahıil ve tahdidi muunele su 
ruıtur. retiyle yüzde 38 nisbetinde 13.291. 

Yine rapora söre ndeııi seçen ( Devamı 6 ıncı aahilede ) 

Bir komisyon kitap 
işini tetkik ediyor 

Romaya hareket etti hibisani rey verecek 
ltalyadan alınacak 300 milyon 

liralık avana müzakeratına, Ro· 
ma Büyük Elçimiz Va11f Beyin 
Romaya avdetinden 11>nra devam 
edileceğini yazmıtbk. 

Alınan habere göre müzakera 
bn uzamaaı bazı miifkilat çıkma
smdan ileri gelmi§tir. Bu meyan
da ltalyanlann bizçe kabul edile 
miyecek bazı ağır ıartlan ileriye 
sürdükleri, bu meyanda yüzde 13 
faiz istedikleri beyan edilmekte
dir. Bununla beraber, dünkü nüı
hamn:da haber verdiğimiz sibi, 
müzakere inkıtaa uğramamıftır. 

Sefirimiz Vasıf Bey müzakere
ye devam için, dün alqamki eks
presle Romaya hareket etıniftir. 

Sanayi ve 
Madenciler 

Pazar günü Birlikte 
toplanacaklar 

Türkiye Madenciler Birliğinin 
Ankaraya lktuat Vekaleti ile te· 
mu otmek Üzere sönderdikleri 
heyet avdet etmit, teıebbüs ve t ... 
maslarmın neticesini evYelki gün alr
tedilen umumi bir toplantıda i _. '> 
e!mİftir. Türkiye madenciliğine •-
ıu.t Veklli Celal Beyin ıı:ö•t"rr 

Münhal bulunan lstanbul mebus
luğu İçin intihap yarm Darülfünun 
konferans salonunda yapılacaktır. 

Y ann sabah rey aanclıfl merasimle 
ve otomobile konarak belediyeden 
konferans salonuna nakledilecektir. 
Reylerin ablmuı saat 9 da batlıya
cak ve 16 ya kadar devam edecek
tir. Reylerin atılma11 müddetince 
tehir handMu çalacaktD". Yann C. 
H. Fırkasının lstanbul Mehuıluğu 
için namzet gösterdiği lbrahim Tali 

lbrahim Tali Beyin yeni bir nnnl 

B.için 1200 müntehibi sani rey vere 
cektir. 

Terkosun 
Hesaplan 

Komisyon tetkika
hna devam ediyor 

Terkosun işletilmesi 
için tahsisat ayrıldı' 

Nurettin Münşi Bey sözlerini 
geri aldı ve bu, tarziye sayıldı 

Şehir Meclisi dün birçok işler üzerinde 
mühim kararlar verdi 

Şehir Meclisi dün öfledeıı aon
ra Birinci Reis Sadettin Ferit Be
yin reisliği altında toplandı. Di
nn kitabetlerinde Abdülkadir Zi
ya ve Etem izzet Beyler bulunu
yorlardı. Geçen celseye ait zabıt 
huliaaaı okunup kabul edildikten 
aonra tirketler amele Ye müıtah
demlerinden alman hastane ücret 
!erinin bir liraya iblağma dair o
lan mazba'8 okundu. 

Hastane Qcretlerl 
Dr. Tevfik Salim Pf. dedi ldı 
"- Ocretler artırılmakla varl· 

dat çoğalmak §Öyle dunun azal-
( Devamı 6 ıncı sahifede) Avni B. T. Salim Pı. 

Diğer taraftan memleketimi
ze bu kadar hayırlı ikbaadi fay 
dalını olan Alpullu teker fahri 
!(ası gibi iki şeker fahrika11 da
ha inşa edilecektir. Pamuklu 
ınensucat meselesi de Rusya· 
dan aldığımız krediler ile Ce
lal Beyin söylediği gibi "aza
ıni üç sene zarfında" halledile
cek olursa, T üriciye, ti eski za
ınanlardan beri, iktısadi umde 
olarak kabul ettiği üç beyaz, 
Yani un, şeker ve pamuklu men 
•ucat işini başannıt olacaktır. 

Maarif~e yeni tebeddüller 
olacağı şayiaları asılsızdır 

Ecnebi mekteplerde tedrisata daha 
aalim bir şekil verilecek 

Terkoa'un Belediye'ye devri 
hakkında baılanmıt olan müzake
reye devam edilmektedir. Bu mak 
satla teıkil edilmiı olan komisyon 
dün de Belediyede toplanmııtır. 
Komisyon Belediye Reisi Muhittin 
B. ile muavini Hamit, Belediye 
Fen itleri müdürü Ziya, Şirket 
komiseri Mustafa Arif, Tahir 
Kevkep ve Şirket Müdürü M. 
Cestelnau'dan mürekkeptir. Mu
hittin B. hükfuııet namına müza
kereyi idare etınektedir. Komİı· 
yonda Ziya B. Belediyeyi Mustafa 
Arif B. Nafia Vekaletini, Tahir 
Kevkep B. de Maliye Yeki.Jetini 
temsil etınektedirler. 

Nakliye Ücretlerinde 
tenzilat yapılamaz mı? 

lstibıali arttırmak hareketi 
cümlesinden olmak üzere lktr 
•at Vekilinin madenciliğe verdi 
ğ; ehemmiyeti zikretmek li
zımdır. Madenciler tetkilib na 
IDma birkaç defa Atıkaraya gi
den bir heyet, lktıeat Vekili 
lılrafından çok iyi kabul edil
ıniş .,., infilak edici maddelerin 
İnhisar harici olarak Avrupa 
ınaliyet fiyatları üzerinden ve
rilmesi kararlaştırılmıştır. 

2 - ikinci grup faaliyet te 
ticaretin açılmasına ve genitle
lilmeıine doğru hareketlerdir. 
Bunun bariz neticesini konten
ianın genişletilmesinde görüyo 
ruz. Diğer taraftan bunu daha 
ziyade geoiıletmek için ayn ay 
rı ınemleketlerle müzakereye gİ 
ıitilmiştir. 

iki ay evveL lwntenjanım tat 
lrila yüzünden l spanya ile ara
lllızda bir ihtilaf çılqıııtb· la
Panya yumurtalanmızı almı· 
Jonlu. lıpanya ile nihayet an· 
laşılmıştır. Yunanistan en iyi 
lllütterilerimiz arasındadır." Bu 
ltıeınlekel'e olan ihracatımızın 
de-.amı ve hacminin genitletil
ll:le.i için müzakere batlamıttır. 
>.vuıturya, Macaristan ve Çek 
oalovakya ile mal mübadeleai
lıe müstenit müzakemer cere
Yan ediyor. Dünyanın iktısadt 
Vaziyeti o kadar aykın bir hal
dedir ki, her memleket kendi· 
~e göre, bir ticaret uıulü ka
~ul etmiştir. Bu memleketlerle 
~caret mii·nuebetine g1ritirken 
.er memleketin ayn ayrı husu 

j'Yetlerine • göre kombinezon. 
ar yapmak lazımdır. Hedef, 
ltlütekabil anlaımalarla ticaret 
ll:liinasebetlerimizde nitbi bir ia 
likrar temin etmektir. 
f Herhalde cihan buhranmın 
•rtınalı denizi içinde Türk ik
tısat gemisi, tecrübe içinde yo
h~lmuş ueta bir kaptarun ida 
teaındedi 

r. jı Rın~•· -flKRO 

Bir haftadanberi tehrimizde 
bulunan Maarif Vekaleti orta ted
risat umumi müdürü Fuat B. bu
gün Ankaraya dönecektir. Dün 
kendiaile sörüten bir muharriri
mize Fuat B. muhtelif maarif it
leri hakkında ıu izahatı vermit
tirı 
"- lstanbula huauai iflerimi 

takip için gelmittim. Hiç bir ,..,.. 
mi meaeleyi takip etmiyorum. 

Mektep kitapları 

Mektep kitaplarmm bu sene 
pahalıya satıldığı haklondaki id
diayı Vekalet ehemmiyetle telak
ki etmit ve tetkike batlatınııtır. 
Bunun için lıtanbulda bir ihzari 
komisyon teıkil edilınİftir. Komiı 
yon Devlet Matbaau Müdürü 
Hamdi Emin, Pertevniyal lisesi 
Tarih muallimi Emin Ali ve latan· 
bul Kız Liseai Edebiyat muallimi 
Süleyman Şevket Beylerden mÜ· 
rekkeptir. Bu komiıyon burada 
ihzari tetkikabnı bitirdikten 11>n• 
ra neticeyi Vekalete bildirecektir. 
Maarif Vekili Reıit Galip Beyin 
riyasetinde talim Te terbiye aza• 
amdan mürekkep büyük komisyon 
meseleyi bir daha tetkik edecek 

Hamdi Emin Bey 

ve kararını \lerecektir. 

Tebedd/Jl şagklları 

Maarif Vekaleti erk&nı araam
( De11amı 6 ına aahilede ) 

Calıidenin vurulduiu evin 1capısı dün de 1calabalı1ctı. Ruimıle ( 1) 
CalaiJe, (2) hemfiren llleltilıat, (3) Ze1cinin Haıcaİ Nami~ Hanan 

'-~· - y_.. İs aalıil-Weılir 

_ •• ayi Birliii Umumi Kıitibi 
Nasmi Nuri Bey 

fi teahiliıt ve ali.l<a madenciler a 
raamda pek büyük memnuniyeti 
celbetmittir. Bu meyanda infilak 
edici maddelerin inhisar reanıin
den hariç olarak Awupa maliyet 
fİyatlan eaurndan Yerilmesi ta• 
karrür etıniıtir. Bu suretle maden 
ler senelerden beri faaliyetini dar 
beleyen mühim dertlerinden bir 
tanesini izale etrnit oluyor. He· 
nüz halledilmeyen tetviki sanayi 
kanunu hakkındaki mütalebabn 
da bir an evYel balledilmeal i
çin madencilerle, aanayicilerin 
müıtereken çalıpııalarma karar 
yeriJmiıtir. 

Filhakika madencilerimiz de 
sahai iftisalatı hasebile birer aana 
yi müesse..,leridir. Adeden az, fa 
kat kemiyetten çok mühim ve 
memleket iktısadiyabnda müeaıir 
mevkileri vardır. Madenciler birli
ğinin sanayi birliğine iltihakını u-
mumi ihti7açlar da teıri etınlıtir 
Fabrikatörler ve madenciler 4 ka 
nunaevvel 932 pazar SÜnÜ aaat 
dokuz buçukta bir umumi içtima 
aktederek acil temennileri hak
kında mÜzakere yapacaklar ve 

1 bir ihtimale söre de Ankaraya 
bir heyet izam edeceklerdir ..•• 

Derleme 
İşleri 

Dün yeni kararlar 
verildi 

ANKARA 30 A.A. - T. D. 
T. Cemiyeti U. Katipliğinden: 
T. D. T. Cemiyeti Merkez He
yeti büıumda lwllar ilk toplan 
tılannı yapaıaktadırlar. Bugün 
de etimoloji ve aerleme kolları 
Hk defa olarak toplaumıtlardır. 
Etimoloji lwlunun verdiği ka
rarlar tunlardır: 

1 - Istılah, derleme ve filo
loji kollarından aoralup aaılla

. (Devamı f ıncı sabilffe) 

Komisyon ıirketin heaaplanru 

Hamit oe Ziya Beyler 

tetkik etmekte ve Şirketin vücude 
setirdiği deftere nazaran mevcut 
teaiaata kıymet · takdir etmekte
dir. 

Şirketin Mrmayesi bir milyon 
lira kadarda. Kıymeti takdir edil 
mekte olan tesisatın da ancak bu 
miktara balit olacağı tahmin edil 
mektedir. Şirketin imtiyaz müd· 
de ti 24 sene 11>nra bitecektir. Be
lediye tesisatı sabn aldıiı takdir· 
de mukavelename mucibince Şir
kete, imtiyaz müddetinin hitamı
na kadar her aene safi hasil&bn 
beşte birini, mübayaa bedeli ola
rak tesviye edecekti":. 

1 kanunusani 1933 tarihinden 
itibaren Terkoı Belediye'ye inti
kal edeceğinden komiıyon sene 
batma kadar iıini bitirmeğe çalı-
1&caktır. Belediye Terkoa'u kendi 
si itletecektir. Şimdilik itle- İ· 
ıinin bir firkete verilmesi m...uu 
bahis değildir. 

Sen ve Ben •. 

Yakında Milliyet'te 

Alakadar müessese ve cemiyet_ 
ler pahalılığı kaJ>ul etmiyorlar! 

lıtanbul Ticaret Odaamm, bü
tün ihracat ve dahili istihlak mad 
delerinin fiatlan ucuzladıiı hal
de, nakliye ücretlerinin eski sevi
yeaini muhafaza etm.U hayat p&• 

habhğınm devamında müeaair ol
duğu yolunda bir kanaata vardı
ğını yazmıtbk. Bu cümleden ola
rak Gemlik Ticaret Oda11nm zey
tinyağı fiatlan diqmiif olmaama 
rağmen, latanbulda hamaliye üc
retlerinin eski halini muhafaza et
meainden tikayet ettiğini de ilave 
etıniıtik. 

Nakliye Ücretlerinin indirilip İn 
dirilemiyeceii ve bu ıikayetlerin 
ne dereceye kadar yerinde sörül
düğünü anlamak üzere, dün batlı 
ca ali.kadar müeuese ve cemiyet• 
ler mümeaaillerile sörüttülı. 

Liman Şirketi MQdfiriJ 
ne dlgor? 

Ba meyanda lstanbul Liman 
lnbiaan Şirketi Umum Müdürü 
Hamdi B. dedi ki: 
"- Son tarifelerimizde, yalnıs 

ecnebi me'Dleketlerden selen it
hallt eıya11nın tahliye iicretlerl 
değittirilmemittir. Buna mukabil, 
ecnebi memleketlerine sidecek ih 
racat emtiamızla Türk limanlan-

(Devamr 6 ıncı sahifede) 
ı.m- Şirlıeti Umumi Miidürü 

Hamdi Bey 

, 
"-,..,..,...,..,. miit•h-• Pr. M. Jo•plı llftfıi diiııı llal• a1'4 
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Tarihi tefrika: 38 

93 felaketleri 
İgnatief· ve 

İngiltere bu· çıkmaz- 1 Bitler 
Yumuşamıyor 

DAKi 
Milli hükômet bütçe

lerine ait borçlar dan nasıl çıkacak? 
Paristeki Jön Türkler, Yediler Ce h 1 d W h. gt 

ı d t•ı . vap azır an le as ın on 
kuru .. uşun an vazgeç ı er İ •ıt • b b kt• 

Mr1ırb prens Jön Türklerin Mehmet. Nuri, Reşat Bey- Dgt erenin CeVa 101 e JyOr 
ileri gelenlerini Avrupada ib- ler, Fransaya gelir ıebnez ön- LONDRA, 30. A.A. - Times, 1 Her iki hal suretinin de hiiyiik 
tilil ve ürriyet neşnyatı yap- ~ - _._ ~ d ilın · ı ek h • ce J-··-y a-'---· gı'ttil-. O VHhington'dan istihbar ediyor: A· ı mahzurlan vardır ve Vaahington'a 

zamanın en büyük edibi olan merika reisicümhuru M. Hoover, gön er esı mutasavver o an t -
maya çağrnyordu. A Ynıpaya borçlar meaeleainde her zaman.kin- nik izahat, bütiin mümkün ihtirui 
gelecek olanların geçinmeleri- VictOT Hugo'yu ziyaret etti- den daha ziyade açıkça mütalea ve kayitlere rağmen, takip edilecek yo
ni, °"'riyal muraflarmı, Tür· ler (2) • Sonra Pariae geldiler. ka•·~rnu bildirmek için İngiliz nota11 lu çizecek ve müstakbel organizaıi-
kiyede kalacak ailelerinin ge- Burada en ileri hürriyet fikir- nı beklemektedir. yonlann yolunu bazırhyacalı:tır. 
çimini, Mwtafa Fazıl Pata üı- !erile kaynqblar. (3) Daily Herald, Vaahington hiikti- Hülaıa, 15 kiınunuevvelde ne ya-

lıy rd J P . · h Bira,. aonra Ziya ve Kemal meli IS Ki.nunuevevlde tediyatm be pdacağına •İmdiden kanır vermek i-
tüne a o U. eM) ietn. er hemelıal icra•ı talebinde bulunduğu cap eder. 
biri bir 1- dağılmak korku- Beyler Londraya geçerek ora· taktirde hükümetin Amerikaya Bu teknik pli.run aiyui pli.na ta
ıu içinde titreşen Jön Tüdtle- da "Hürriyet" ad;le bir batka 30.000.000 lngiliz l.inıu kıymetinde havvülü. dünki günün en eaaalı ve 
rin bu i!e atılacaklanm anlı- gazete çıkardılar ( 4). Aynca alım külçeıi ihra~ dmcğe karar ver- calibi dikkat, hadiaeaidir. 
yordu. Saka.lini ile birlikte, yazdıkları riaaleler de Türki. mit olduğunu yazmaktadır. Bu ihraç Lord Turell'in dün aleli.cele Lond 
Babıilinin çok aaydığı Fran- yeye geldikçe, bütün müstebit· keyfiyeti bittabi zaruri olarak nakit rayı ziyaret etmeai de ATrUpm.ya lmr 

.-r. • . d •-- - ..____ 1 len', hele Ali Pasayı çı'leden ÇI· ıedı:vülünü müleeuir eımiyecektir. •ı bir ihtar teli.kki edilmek i~n e-
sız ...,,.ırtnl e l<llmlirllll§ ar, • Maamafih, bazı kanunlarla teda- • -.-
yardımını kazanmıılardı. Bun- karıyordu. Ziy. Pqanm Rüya- vülde bulunan hıınknotlar miktan- der. Biı· de M Neville Chamberlain 

A uhali '7-~ • y ın evvelki ırün Ye M. Mac Donald'm dan sonra Kemal Beye, onun sı, rz , <-<Uemamesı, e- nm 275 milyondan 290.00.000'a çı· ._ _ dün kralın nezdioe gitmeleri, bu da-
yardımile de Ziya Pa,aya ha· raset mektupaarı. Ke;nann Rü· karıhaaı muhtemeldir. kikanm ne kadar büyük bir elıem-
üer verdiler. yası, Hürriyet kaidesi, hicivle- Daily Mail gazeteai, merkezi ban- miyeti olduğunu göatermektedir. 

R Melun B ri, Ali P••ayı hıramdan çatla- kanın altın mevcudunun Amerikaya 
Nuri, eşat. et ey- -. ödenecek 4 takıitin ıeaviyeıine kifa 

!er de A....nıpaya ııideceklerdi. tan, Zaptiye nazırı Hüsnü Pa· yet ebnİyeceğini yazmaktadrr. 
Falcat Mustafa Fazıl Pqa keıı fayı dertten derde a'ütüren ya- Şayet bu altın Amerikaya nakledi 
dileriııi aynca çağırmamı' ol- zılar olmu,tu. lecck oluna lngiliz liraıınm müthit 
duğu için kendi beııaplarrna gi. " " " ıurdte aulı:ut eın-inden korkul-
decıelderini söylediler. Agih E· lstanbulda İgnatief'in key- maktadır. 
endi ( ) "h ·ı·ı · f"mden dudaktan kulaklarına va Daily Telegraph, yazıyor: M. Moo f · 1 prensten ı tı a cı o- tagu Nornıan'm hükümeti ıs kinu-
lamıyacağıına inanmakla bera- nyordu. Sadrazamla gençlerin nuevvel tediyab için zaruri olan pa
ber, bu fırıatı kaçırmamak, AY· araaıııı bozmuştu. Artık Ali ranm merl<ezi baıılı:adan lı:alddırılabi 
rupaya bir kapağı atmak he- Paıa ne yapsa. memleketin leceğine ikna etmit olduio aöylen-
veııiodeydi. Karadeniz yahsm- gençliğine yara-ıyacaktı. melı:tedir. 
da bulunan Ali Suavi bile, ba- Bu kurnaz adamın kredisini Ceoap hazır 
ber alır almaz, hemen Pariı dütürmek, Babıiliyi garp dCY· LONDRA, 30. A. A. - Kabinenin 
yaranına katılmak istemİf, va- j letlerinin gözünden dütürmek içtimaı, hemen hemen 2 aaat de..am 
purun birinde atetÇilik ederek demekti. ebniftir. 
Marsilyaya atlamıttı. Gençlerle Ali Pqa arumda Buırün ba§ka bir içtima yapılması 

1 b' derpİf edilmediğinden Amerilı:aya 
Kıbns mutaaanı:flığile tek· az çak uz qtıncı ır rol 0 !: gonderileuk nota hakkındaki teıki-

rar lıtanbuldan atılışrnı bir tür ~yan. F.~~t ~aşa. ha~a teb~~lı katm bittiği zannolunmalı:tadır. An
lü içine ıindiremiyen Ziya Pa- ıç~ ırıttigı ~ıce ıehn•ırde . ~1- calı: reami mebafil. ba huıuıta gayet 
,a, kaçmağa hazırdı. Erzurum m~f·. cenazeııı lıtanbula -~~~tl- ketum davranmaktadır. 
vali muavinliğinden hiçbir zevk m~tı. Fuat Pqanın .. o.ı.unu.~e İngiltere ne yapacak? 
duymayan Kemal Bey de geri ~ı Pqa, geoçlikt~. bulun bu- LONDRA, 30. A. A.- İngiltere, 
kalmıyacaktı. ikisi de daha tim tun aynlmıt• Babıalıde tek ba- tarihı aaaıler J'8tam•k üzere bulunu
diden yazacaklan yazılan, fiil& kalmıştı. Kıs~ ~~I~ kur- yor. 1914 senesindenberi, lngiliz na
padİ§abtan ba§lıyarak bütün iı- naz devlet adaını omntnwı s~ zırlannm üzerine bu kadar mühim 
tibdat adam.larmm yu""rekleri- nuna kadar sadrazam ve harı- bir mesuliyet yükü çökmemiftir. 

lnglltere, Amerikadalıi 
mi.stemllkelerlni veremez 

RlNGSTON, \Jamaign.e adaaı), 
30. A. A. - lngilterenin lngiliz müı 
ıemlekderile Takaı edilmesi balı:
kında Amerika ayaıundan Haısfield 
tarafından ortaya. ıüriilen teklif Ja
maigne vn!iaince ırülünç diye tanif 
olunmaktadır. 

Valinin bu aözl...-i, borçlar ..-ele 
ıinin tarz ve halli haldmıdaki nut
kunu ~inliyenlerin pddetli alkıtlari
le ka,..da4JD1fbr. 

lngillerenln muazzam 
borç yiJkll 

LONDRA, 30. A.A. - 1 Kanuna 
evvel tarihi İngiliz hazineai için pelı: 
mühim bir tarilı olacakbr. Filvaki, 
Amerilı:aya medyun bulunan harp 
borçlarının pek yalrın olan vadesi me 
selesindan batkaca lngittere hükü
meti lıeaab ...... bu ıene için derpif e
dilmiş olan mali programı ilı:malen 
bir takan mali muamelel...- yapmak 
mecburiyetindedir. 

· k ki pac1: •• L IS ki.nunaenelde tediyatta bu-
nin yağını eriteceğini dütüne- cıye naz~n a ı. '\HU' onu lunmak lilzım mı? Herkcole bir ol- Ancak hazinenin o ırün 5 yüzde 
rek seviniyorlardı. sevmezdi; halk ondan nefret e- mak mı, )okaa huıuıi bir nu1ıımele ! faizli 165 milyon lngiliz liral;k harp 

FrMııız sefirinin yardımı, 
Sakakini ile Jean Pietri'nin 
becemdikleri. iti pek kolaylat
tırdı. Bir gece Ziya ve Kemal 

derdi; ıadrazamlrğa göz dik· görmeği temine çalıtmak mı icap e· istikrazırun tahvil edilmemiş olan 
miş vezirler onun diiJmesİ'ni der? kısmına ait kuponJ"f"I. 140.300.000 
beklerdi. ittihazı lizmı gelen tedbirler, ale- liralık Ye 4.1/2 yüzde faizli bonolan 

iade mali mUamelenin hududiınıi tediye etrneııi l&zım geleı:nektedir. ( Devamı oar ) 

Beyler, Courrier d'Orierıt mat• 1 (1) Jöntürk Agah Efendi denilen 
baasında bulu,tular. ~radan 1 bu zat. Şinaai ile birlikte Ten:ü
Franaa aefaTetıne, aefinn ara- manı ahval gazeteaini çıkaran, 
basile de F reaıioet vapuruna Şinaai aynldıktan ıonra gazete
git• iler Ertesi günü vapur nin başmuharrirliğini - "Letai· 
Ça:ıakkaieyi geçmif, Akdeni~ fiinşa" muharriri • Refik B. e ve· 
· • 1 · . _ _._ 

00
• ren adamdır. Kemal Beye Danton 

zın mavı ıu arı ıçıuıue genç admı takan, Mustafa Fazıl Pata 
Türk vatanperverini garbin me için "biç prenaten ihtilalci olur 
deniyet merkezlerine doğru gö mu?" diyen budur. 
lürmeğe başlamııtı. (2) Victor Hugo, üçiincü Na-

• • • poleon'un zorla İmparatorluk ku

Pariste toplanan Jön Türk
ler, yediler kunılutundan yaz 
geçtiler. Bu tertip, Türkiyede 
ele geçmemek içindi. Pariste 
açıkça ite girifenler kendileri· 
r.i artık meydana vunnuılar 
dernekti. 

Cemiyet reisliğine bu sefer 
Ziya Bey seçildi. Ali Suavi Pa· 
riste Muhbir gazetesini çı
ka mağa batladt. Biraz sonra 
buna Ulum adında bir hafta· 
lık ta ilave etti. Ziya Bey, ce
miyet reisi olank, Mulıbir'in 
ilk ~ayısına imzuile bir mr.k· 
tup yolladı. 

ruıuna kızmıt. bu sebeple 1852 
iayaruna kanpnq, Franaadan ÇI• 
karar 1871 e kadar Jeroey ve 
Gemezey adalannda kalınrştr .. 

(3) Mehmet, Rqat ve Nuri 
Beyler, muharebede de Pariate 
kaldılar. Pariı muhaaarasında 
Maarif nazın Victor Duruy'nün 
tetkil ettiği taburda dövüşıiiler. 
Commune ihtilalinde ih•ili.ldler
le beraberdiler. 

(4) Bu "Hürriyet" i Abdülha
mit devrinde gene Londrada Ci
vanpir imzaaile çıkan Selim Faru 
Efendinin "Hürriyet" ile karıt
trnnamalıdır. Ziya ve Kemal Bey
ler, Suavinin neşriyatından pek 
memnun olınadıkla.rmdan "Hür
riyet" i çıkarmıtlardı. 

fenah, feraah geçmektedir. Zira ha 
teJbirl•-, lngiliz ıiyuetini uzun se
neler için taahhüt albna aokacakbr. 

1 ngiltcre, iki yol aizmda bulunu-

Fazla olarak hazine, yüzde 5 faiz. 
li hnrp istilı:razmm faizi olaralı: 
52.300.000 lira ödeyecelı:tir. 

yor. Avrupa ve Amerikadan birini Hazine hu itibarla, 372.400.000 li 
lercib etmek ıztırarındadır. ra tediyatta bulunacaktır 
Amerikanın yakında yapılmaaı ta- . • • 

zon gelen tediyabn behemehal ifa- Bu ıuretle ha"_?'e, bir K&nunueY-
ımı talep etmeli, şu kıyasa yol aç· ve_lde alını, oldugu .. paralar~ 70 
maktadır· 1 mılyon fazla para öde7ecelı:tir. Fıı-

A · il b" blok • parak • -- 1 kat, ahiren baftal·k olarak çıkanlan 
·1ı:aru · t ._., •. · --''--• azıne ono ı ...,..m g en pa a· vrupa e ır }• .tUDe- 1 h . b tar ••-· el rıı1 

n n memnumye ııuıgıru ~- • . 
mek: Bu, lngilterenin ötedenberi ta rı~ ~ır araya tcıplanmuını tenun ~ı-
kip etm<kle olduğu ıiyaaete maga- tıUftir. 
yirdlr. D~er bir tık ta Avrupadan --------
aynlarak kendiıine bi.ı bir yol takip 
etm•k-. Bu da tamirata müteallik o
lan Lauu.nne moabecı-meaini ıah 
rip eylemek olur. 

Böyle bir karar, iktisat konfenın-
11nın ve belki tahdidi tealihaı konfe
ranaımn behemehal akamete uğrama 
11 neticeaiai teYlit edectktir. Ayni 
zıımADda husuıi Alman borçlarmm 
txili Pibi bir netice wen-ne.i de nmh 
temeldir ki, bu da " City " ye inıli
rilrnİl mühim bir darbe olur. 

V .. hington hükümeti nezdinde bi 
laluıre yapdacalı: tef"bhiiaün istinat 
etıirileceii _..tar ııranılırken iki 
usulden berhıuıgi birinin iutihabmm 
tevlit edeceği aeticel...- tahmin ye 
hesap edilmittir. 

Beşler 
Konferansı 
LONORA. 30. A.A. - Almanya

nın tahdidi ıealihat konfenuııma 
tekrar ittin.ki buıuıunu temin ımn
nmda S devlet murahhaalan araon
da icra edilecek müzakeraba bir ma
ni 7uhur etmediği takdirde Cenevn.. 
de ve 2 Ki.nunuevel icra edilecefi 
ümit olunmaktadır, 

M. Mac Donald ile Sir Jolın Si
mon, müzalı:eratta bulunmak üzre 1 
Kilnunuevel Londradan lıareket e
decektir. 

Von Schleischer'in 
muvaffak 

olacağı çok ıüpheli 
BERLIN, 30. A.A.- M. Von 

Schleicher, Nazi fırkaamın bir Von 
Scbleicher veya bir Von Papen bükü 
metine kart1 alacağı vaziyeti ta.arih 
ettinnek üzre bugün Hitlerle görüte 
cektir. 

Bu mükalemenin icraama Hinden
burg, Von Papen, Yon Scbleicher 
ve müıleıpar M Meisamer'in akdet
miş olduklRn içtimada karar veril
mittir. 

Bu ze~at. yeni bir "otorite'', kabi
ne teıkiline karar verilmeden evvel 
fırkalarla uzlaşma çarelerinin hepsi· 
ne bat vunnak arz.ııunda bulunmaı. 
tvdırlar . 
Beş günden beri teklifleri redde

dildiği 1.alde hlJi. kendiainin fikrine 
müracaata lüzum göriilmekte oldu
ğunu Alman efkarı umumiyeaine 
göstermek Hitlerin boıuna gitmez 
birtey d~ğildir. 

BERi.iN, 30. A.A. - Hiılercile
rin nim reanıi nqİrİ efki.n olan 
V oel Rioclıer Beobahter gazeteli von 
Scbleicber tarafmdan teşkil edil,,_ 
cek yeni bir kabineyi Hitlercilerin 
hücumdan geri durmıyarak bu mu
halefetlft'in Papen hiilı:Umetine gös
terilen muhalefetten daha az ıiddet
li olmıyacağııu tekrar ediyor. 

BERLIN, 30. A. A.- Volff ajan-
11ndan: Bttlindeki sİyHi mahfiller, 
von Scbleicher :le Hitler araaında ya 
pılmııaı beklenen müli.lı:aı hakkında 
sosyaliat milliyel!;iler fırkaamda hü
küm süren fikıi bi.lete göre hülı:iim 
vererek Hitlero;n bir Scbleicb...- ka
bi-1 tqekkülüne kartı göz yum
mağa razi ohmyacağııu iddia edebile 
cekltti zannmda bulunmaktacbftar. 

Bundan dolayi, bugün anlafdma
sı lfu<un gelen yegane """"1e, yeni 
kabinenin le!kili vazifesini reiıicüm 
'1urun Yon Papen'e mi, yolı:aa von 
Schleicher'e mi teYdi edecefini ta
yinden ibaret bulunmaktadır. 

Troçki 
Dönüyor 

lsveçe gitmekten 
de ümidi kesti 

KOPENHAG, 29 - Burada bu· 
lunan aabdı Rua Han.iye Komiseri 
M. Troçki Norveçe gidemeyince 
lıveçe gitmek İltemittir. Fakat la
veç hükUıneti paaaportunu ancak 
bazı tartlar dahilinde imza ede
bileceğini bildirmi§lir. 

Diğer taraftan Danimarka. bü
kUıneti, Troçki Danimarka topra• 
ğından çıkbktan sonra bir daha 
tranıit ıuretile olsun, gelmeaine 
müaaa.de etmiyeceğini haber ver
mi9tir. 

Bu vaziyet kart11mda Troçki 
lsveçe gitmekten va.zgeçmiıtir. 
Tekrar Türkiyeye dönmek üzere 
yola çakacaktır. 

Hava facialan 
BARCELONE, 30. A.A. - S..... 

celone' dan Kartajen' e hareket et
mit olan 6 deniz tayyareai, mülhit 
bir fırtınaya yakalanmııbr. 

Bunlardan 4 Ü Valence , liımnına 
iltica ebnittir. Betinciai, Denia yaki
Rinde denize dütmüttür. Tayyare,ta 
mamen harap olmuttur. 4 rekihi, yü. 
zerek lrartulmutlardır. Altmcumm 
Kartaien'e vaad olup oin.ılıir ma· 
itim değildir. 

Bütçe encümeni Meclise bir 
kanun teklif etti 

ANKARA. 30 (Milliyet) -
Milli hükUmet bütçelerine mü
teallik borçlann kayıtlarına ve 
müddeti muayyenesi zarfında 
müracaat etmeyenlerin alacak
lannm sukutun• dair olan ka
nun tefsiri hakkındaki hükii
met tezkeresi üzerine bütçe en· 
cümeni meselenin teEairile halli 
ne imkan görmediğmden bir ka 
nun teklif etm~tir. Ruzname
ye alınan teklif gelecek hafta 
heyeti umu.ıuiyede müzakere e
dilecektir. Encümenin teklif 
ettiği kanun maddesini bildiri
yorum: 

1927 mali seneııi nihayetine 
kadar milli hükumet bütçeleri
ne müteallik borçlar hakkında· 
ki 1513 numaralı kanuna tabi 
olup bu kanun neşrinden evvel 
hazine aleyhine Devlet Şuruı-

na, muhtelit hakem mahkeme
siıne veya adli mahkemeler ve 
bu tarihten evvel doğrudan doğ 
ruya Maliye Vekaletine veya 
mahallin en büyük mal mımur 
lannm mafevklerine müracaat 
ebniş olanlarla sari hastalıklar 
aebebile öldürülmüş hayvanla· 
rıııın bedellerinden olan matlup 
arım istifa için lktuat veya Zi 
raat vekaletlerine müracaat ey· 
!emiş bulunanlar•n müracaatla· 
rı hüküm ve karara raptedilmit 
olup olınamalarma bakılmaksı 
zm makbul addedilir. Bu müra 
caatlar 1513 nuır.aralı kanunun 
ikinci macidesile buna müzey· 
yel 1783 numarah kanunun i
kinci maddesi hükümlerine gö
re mnameleye tabi tutulur. Ka 
nun neşri tarihinden muteber o 
lacakbr. 

Ankarada zelzele oldu 
ANKARA, 30 (Mill~yel) - Bugün saat dokuzu beş geçe 

şiddetli bir zelzele olmutbır. 

Vatandaşlıktan çıkarılan /ar 
ANKARA. 30 (Milliyet) - Bağdata giderek Irak tabiiyet 

ve memuriyetini kabul eden Ali Derviş oğlu doktor Hüseyin 
Saip Beyle Suriyeye kaçarak orada Türkiyenin fenalığı için ça
htan Gaziantepli Mustafa oğlu Mustafa, Türk vatandaşlığından 
çıkarılmıştır. 

Cumartesi karar verilecek 
ANKARA, 30 (Milliyet) - Muhtelit encümen cumartesi 

günü tekrar toplanacak ve iıtita meselesi ha1ckmda kararını ve
recektir. 

Meclisin bugünkü ruznamesi 
ANKARA, 30 (Milliyet) - Meclisin yannki ruznamesin

de Evkaf bütçesine munzam tahsisat korunası hakkındaki !iyi· 
hadan batka müzakere edilecek madde yoktur. 

lzmir Valisi 'ı 
Ankara da 

ANKARA, 30 (Milliyet) -
lzmir Valisi Kizım Pata bu
gün ~rimize gelmittir. 

Cemiyeti Akvam 
ve biz 

ANKARA, 30 - Şehrimizde 
bulunan Cemiyeti Akvama müza
heret cemiyetleri umumi lı:itibi 
yarm Hukuk mektebinde bir kon· 
ferans verecektir. Konferansın 

mevzuu "Milletler cemiyeti buh
ram ve Türk müzaheret cemiye
tinin rolü" dür. 

Cemiyeti Akvama müzaheret 
cemiyeti pertembe günü içtiınaa 

davet olunmuttur. içtimada cemi
yet nizamnameainin projesi müza 
kere edilecektir. 

Bundan başka cemiyet idare 
heyeti ııeçilecektir. Reiı Vekill.iii
ne doktor Beıim Ömer Paıanm İn 
tihabı çok kuvvetle muhtemeldir. 

bliç vapurunda 
ziyafet 

1ZMlR, 30 (Milliyet) - Bu 
gün limıımmıza gelen So....yet 
bandıralı llliç vapurunda bir zi 
yafet verilmittir. Ziyafette Va 
li MuaYini, Fırka rüesası, Bele 
diye Reisi ve gazeteciler hazır 
bulunmutlardır. Ziyafet sami
mi olmuf, nutuklar ıöylenmit· 
tir. 

Mikrobiyoloji 
Cemiyeti 
Türk mikrobiyoloji cemiyeti aylık 

toplanb11na 28-11-932 pazarleıi gü • 
nü Türk Tıp Cemiyeti ıalonunda bi 
rinci reiı Prof. Dr. Server Ki.mil 
Beyin riyaaetinde yapmıf ve Dr. Ze
lı:i..i Bey tarafından "Bir erken fı:u, 
duz vak'ası", Dr. Osman Şerafetıin 
Bey tarafından "Fievre ondulente" 
üzerindeki tebligati dinlenmit geç 
vakte kadar ilmi fikir teatisine de
vam edİlmİf ve Prof. Dr. Server Ki. 
mil, Prof. Rıza lımail, Dr. V efilr 
Vaaaaf, Dr. lbaan Şükrü, Dr. Oa
man Şenıfettin, Dr. Zühtü Beyler • 
" Diacuıaion " a iftiralı: etmitlerdir 

r İkhsadi ve Mali Hafta ' 1 
giliz mükelleflerinin senevi vergi 
borcunu yüzde bet niıbetinde ço
ğaltmak icap edec:ektir.Bunı.m, son 
derece haksız ve gayrikabili taham 
mü! olduğunu söylemeğe lüzum 
var mı acaba?" 

olarak fıükiimetten daba çok hima· 
ye bekliyorlar. Bu meseleler nasıl 
hallolunacak? 

liradır. Bunun 19.812.861 lirası 
14.118 kilo haliı altındır. Altm 
mevcudu geçen haftadan beri 108 
kilo aıtmııtır. 

aa11 da tabiatile bu ahval<len müte
eaair old\ı. Anadolu gnıpu üzerine 
mahdut miktarda bazı muameleler 
İltiına edilecek olursa idl"ta hiç bir 
hareket vukubulmadı. Haftanın mühim hidi.aeai. İn

giltere ve Fransanın, Amerikaya 
kartı. vadeai tS birinci Ununda 
hüliil edecek olan 20 milyon ıter
linlik harp borcu tabttinin tecili 
için yaptıkları müracaata Mr. Ho
over tarafından ret cevabı verilme
si ve bu taksitlerin beıhemabal te
diyesinde ısrar edilmesi keyfiyeti
dir. 

Bilhassa lngilterenin, dünya 
piyualannda. mali itibar ve hay
siyetini son derece haleldar etmek 
iıtid.dıar gösteren bu mesele her 
tarafta merak ve hatti heyecanla 
takip ed"lmektedir. Anlqıldığma 
göre lngilterede efkin umumiye 
bu huıusta ikiye aynlmıtbr. Bir 
kı r. her ne fedakirlığa mal olur
sa ot.un parayı vermek tarmm a. 
tizam ediyor. Bunların bqmda mu· 
hafazakir partisinin leader'i Ye ay· 
ni zamanda ıimdiki Milli lttmat 
hükUmetinin azuından bulunan 
Mr. Baldwin vardır. Bu zümre bil
hassa Amerikalıları kızdırmamak 
ve binııenaleyfı ileride harp 'borç-

lannm intacı meselesini büsbütün 
mütkülleştinnemek gayesini güde
rek, bu fedakirlığı ihtiyar etmeği 
zaruri görüyor. Diğer kısmı ise, bi· 
likis, iktıaa.di ve mali tezebzübü 
izale ve cihanda ,.-i bir esas ku
rabilmek için, yegioe çareyi. borcu 
vermem& suretile, buhranı tacil 
ve tetdit etmekte buluyor. lngil
tere hazinesi, zaruret kartı•ıoda, 
galiba bu tekli ihtiyara mütema
yildir. Maliye Nazın Mr. Neville 
Chm>berlain. Birmingham'da irat 
ettiği bir nutukta ezcümle şunlan 
aöylemittir: 

"Lauaanne konferanamm, ta
mirat meselesini kat'i ıurette ba1· 
lettiği, dütünüld:ıiliııdi. lngiltere, 
müttefiklerinden harp borçlanın •· 
nmamağa munfakat etmİ!tİ; bi
naenaleyh harp borçlarım artık 
kurcalamamak için bir çok ıebep
ter Yardı. Maalesef bu gün her ıe
yi deii!mit ıörüyona; yeni bir va· 
ziyet bbd olmUftur. Amerikalılar 
İngiltereden öyle bir para istiyor. 
lar ki bunu bbul edecek olsak fıı;. 

"Bununla beraber Mr. Hoove
rin nota11 yeni .nıükilemat imkanı· 
ııı aelbedecek mahiyette değildir. 
Amerika kongresinin IS birinci ka
nunda hüliil eden tabit, v" husu
sile harp borçlan meselesinde al
dığı Yaziyetten kat'i mi.ni ve neti
celer çıkarmak doğru olmu. Hü· 
1rumet, Cemabiri Müttehideye, ha
zırladığı yeni bir nota ile, icap eden 
izahatı verecektir." 

Amerika, ret cevabıııı havi no
tada, lngiltereye bir imtiyazı mah
sus olmak üzere, taksitin, kambiyo 
fiatma suitesir etmemek üzere, al
tınla değil, fakat döviz olarak "blo 
que" bir heııaba devrini talep etmiş 
tir. F ransaya bu İmtiyaz bah~edil
memiı; ondan bilakiı , harp düyu
nunun tenziline mukabil. gümrük 
hususunda tavizat iatenmiıtir. Ta
vizat demek. bilhassa Amerika bu~ 
dayının a?. resim1e F ranaaya ithali 
demektir; halbuki Fransa erbabı zi 

ti. &a n hali hazırdan müşteki 

Bu meııelelerin halli artık kuv
vei karibeye geldiğini zan~iyo
ruz. Evveli küçük devletler borçla
rını veremediler. Büyükler kıyame. 
ti kopardılar. Şimdi aynı sıkıntıyı 
büyükler çekiyor. Bunlar iateriste
mez biTibirile uyutacaklardır. Ve 
belki Mr. Hoover, tahdidi teıılihat 
progrMllım devletlere kabul ettir
mek için bu fıraatı bçırmayacak-
tır. ' . ,. . 

Cümhuriyet Merkez Ba.nk.a11-
nın 24-11-932 tarihli bilançoau bir 
evvelki baftanuıkiııe nazaran qağı 
datri farkları göstermektedir: 

Tedavüldeki bankn.otlar 96.000 
liralık yeni bir amortisman netice
ıinC:e 163.868.000 liraya inınittir. 
Bu paranın 8.688.000 lirası karıılı
ğı yüzde yüz altm olmak üzere ban 
ka tarafından ihraç olunmuftur. 

Pasif kısmında vadeııi.z tevdiat 
yekfınu 6S4.250 lira fazlasile 
11.303.383; döviz -mevduatı da 
248.8971ira farkla 1.206.293 liraya 
baliğ olmuıtur. 

Aktif kısmında ~asa ve muha
birler nezdindeki mevc"t 30560431 

Altına tahvili kabit dövizler 
155.558 lira bir farkla 178.376 lira· 
ya inmiştir. 

Cüzdan mubtCYiyatından aene
dat kıamı 146.728 tin tezayüt ede
rek S.863.554 liraya baliğ olmut· 
tur. 

Esham ve TahvilA.t 
lngiltere Ye Frannnın, Ameri~ 

kaya, harp borçlarlllUll tecili için 
yaptıkları müracaat, Amerikanın 
cevabı ve bwıwı muhtemel netice
si, dünya borçlarını son derecede 
meıgul etmektedir. hk tesir anenfi 
olmuı, ve dünyanın her tarafında. 
hemen bilumum kağıtlarda umumi 
bir inhitat batgöstermiştir. Maa· 
mafiıh gün geçtikçe çareihal ümit. 
leri çoğalıyor gibi görünmektedir. 
Bunun en bariz delili, sterling'in, 
dünden beri yükaelmeğe başlama
sıdır. Filhakika evvelki gün fngili-z 
liraamm Pariste fiatı 80.60 fran1t 
iken, ılün akşam 81,68 olarak leh
li:; olundu ki yüzde birden fazla 
bir tezayüt demektir. 

İstanbul Menkul Ktymetler Bor 

Ünifiyeler S7 1/2 dl" yerinde aa 
yıyorlar. Rumeliler 15 kurut daha 
kaybedel'e'k 4,95 lirada kaldrlar. 

lıtikrazı dahili 9S 1/2 tur. 
lt Bankaları, hafta zarfında 

10,45 liraya kadar yükseldikten 
aonra dün alqam 10,10 lirada kal· 
clılar. 

Anadolu kiğıtlarınm fiyatı şun 
larclır: 

Ak•İyon 23,85 Lira 
Obligasyon 37.40 Lira 
Müme11il 39.20 Lira 
Tramvay 50.50; Bomonti 23.50 

Telefon lS; ittihat Değirmencilik 
25; Şark Değirmencilik 2.10; Reji 
4,20; Şirketi Hayriye 14; Aslan Çi 
mento 8,40 liradır. 

Kota harici Mısır kredi fon.siye 
!erinden 
1886 tertibi 1S7,SO 
1903 tertibi 85,50 
1911 tertibi 83,SOlira etmektedir 

Gayri:rübadil bonoları 38 l/Z; 
altın da gene 920 kuruştur. 

.,,.,JYE'I 
K.H. 

1 
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vkaf imar:etıerinden ·istifade ed 
Ekonomi 

Yumurta fiatları da 
birdenbire yükseldi 

Buna sebep İspanya ile itilafın 
tasdikına dair gelen haberdir 

iki ıründenberi, bilhana dün 
1\ımurta fiatlerinde ani bir yÜk
lelİf hiaıl olmUflur. Bu yükaeliJ 
lıB§lıca ihraç eıyamızdan olan yu
lllurtalarmıız için pyanı memnu
llİyet bir hadQe telBkki edilmekte 
dir. 

Y umurtalarmıız için bqlıca 
lllahreç olan İapanyanm yumurta
larmuz hakkında döviz verıne
l*>ek karan yumurta ihracatnruz i· 
çin menfi tesir yapmıf ve memle
lrete ıenede JS milyondan fazla 
lıir servet temin eden bu ihraç 
llladdemizin fiati ıür'atle düıme
ie batlamı§b. Yumurta fiatleri bu 
~tle iki kuruta kadar dütmÜf, 
Piyasa çok ırevtemitti• 

Son kontenjan kararnameainde 
ve listelerde lıpanya i~in müsait 
bir vaziyet alınması ·we lktuat Ve
irili Celal B. in Fırka ırrupundaki 
izahab eınaamda lıpanya ile ak
lolunan itilahn lıpanya Nazırlar 
t.!ecliainde müzakere edilmekte 
olduğunu söylemesi piyasaya yeni 
bir hareket verınittir. Dün piya
aaya ıelen bir haberde, ispanya 
llı.ecliainin Türkiye ile olan itilafı 
la.atik etmlı olduğunun bildirilme 
ıi piyasada büyük bir memnuniyet 
le karıılanmııtır. Dün ufak hoy
YUmurtalarm aandığı dahi 37,5 li
rayı bulmuıtur. Perakende yu
"1urta dün 4 kunutan satılmakta 
idi. 

İngiliz 
Lirası: 669 

lstanbul borsasında da 
mütemadiyen diJşiJgor 
İngiliz lira11 lstanbul Boraasm-

da da aür'atle aukut etmektedir. 
Avrupa borsalarında, bilbaeaa 
londra boraaamda lngiliz lirası
ıun hiç bir zaman düımediği bir 
fıate kadar inmeıi Türk boraasm 
da da tesirden hali kalmamııtır. 

Dün Bonada lngiliz lira11 müte 
"1adi tenezzül etmiı ve bir aralık 
669 kunlıtan muamele ırörmüı
tür. Şayanı dikkattir ki, dün ls
tanbul borsaımda lngiliz daima 
Ajana ve telgraflann verdiğinden 
daha az fiat almııbr. Boraada da
lıa birkaç gün evvel lngiliz liraaı 
'113 kuruıtan muamele görmüıtü. 

LONDRA, 30. A. A. - lngiliz li
~sı, dün hafifçe ıalaha yüz tutmaf 
•di, Bugün bu salahı muhafaza ede
ıııemı. ve kapanııta 3.153 dolara düt 
trıüıtür ki, yeni bir ıukut nkorudur. 

Bu aukut, aom altının yükaelmeai 
'Iİ İntaç eylemit Ye altm' one b&fma 
129.3 ıiline çıkmııtır. Şu hale naza
"nn dünki piyaaaamdan 11,S pena 
Viikselrtir. 
Gümüı para da yükselmiıtir. Pe-

BORSA 

(1, Bankaaından alman cetveldir) 

30 Teırfnlaani 1932 
Alqam Fiatlan 

İstikrazlar T ahvilit 
'" dıblll 96, 
~ırk d . yolları 4,C)D F.lektrlk 
il. Muvahhid• 11,- Tranıvay 
CunıriıLler ~.7~ Tllod 
"1ydl malıl 1.- Nıhum ıuo 
8ı1gdıt r ,fi Anadolu I 37,.fO 

1' IÜeTI)e 7,7S • il! 19.21 
lzoıtr Belediye .~1ümcuil 19,21 
hın.:raıı 

ESHAM 
'~ Da. Nınıa ıo.~s Bom on ti 23,SO 

• Hamtltn ıu.'~ Ttrtos 3U/4 
"Mim.ıs 12G,- Çimento k. • ••• 

.\oıdolı !3,q5 t'oyoa dey. ti,-
~·ıı 4,20 Şart dey. t.15 
~lr . ha\'rtye J4,- Balya t,ao 
Tramvay 50,50 Sark ıo. ceza 2,8J 
1 'mumlslgorta ıı.- Telefon 15,15 

ÇEK F Ti.ARI 
1»'ı11Js ıt.(.6 Praf ıt,93 

l.ondrı 6.71 Vly&DI .,,4,6~ 
l'iuyort 4i,18 Madrit S.74 
lllaoo 9,27 Beri la 19,84,I 
llıbhd 3,41 Vırşo.,·ı 4,2',61 

"'"•• ~6.tı Peşte l,6t,3~ 
1 lııtvrc t,44.81,5 Butreş ~0.69 
Soıı a ti4,15 Belcrat 35,47 
Atııl~tırdım 1,17,t? Moıtko\.·J 10,70,7$ 

NUKUT (Sabt) 
l\tınıt Kuruş 

~lJ t l' r:ııısız 1:-1,- 1 şlllıı, A" 18,-
' ıcrlln 678.- ı pczctı 17.-
~Ol.ar 21 l,Jf,~0 ı mart 50,-

h•eı ı:ıııs.-
ı zcloL.'. J.f,-

1 Dclçika ll8,- ı r••r• 12,-

.hını 27,--
2() ley 15,-

o, ı •lrre li':!,3-
)0 diıar 69,-
ı Çnn~"'f 

it\ 1 "2"/, 1 Ahın Q,!ı 
" lloıio u. 1 ~lcddn·t ~~. -

1 Lu Çel) 24,-1 1 Bınl.ııot :t •• ıP,-

tin gümüı para 17 7 /8 ve vadeli ırü
müş para da 17 15/16 dır. 

Fransa ile 
Ticaretimiz 

ihracat Ofisi Türkiyenin batlı· 
ca mü~terilerimiz olan memleket~ 
lerle ticari münasebetlerini teıbit 
eden istatistikler hazrrlamıttır. 
Bu istatiatikler memleketimizin 
hariç memleketlerle olan ticari 
münaaebetlerini açıkça eöotermek 
itibarile pek ıayanı dikkattir. Bu 
ırün Fransa ile olan ticari münaae 

'betlerimizi gösteren iatatiatiği neı 
rediyoruz. 

letatiatiklerimize nazaran 932 
senesi ilk dokuz ayı zarhnda mem 
leketimizden Franaaya 5,809,193 
lira kıymetinde muhtelif eıya ih
raç edilmittir. Geçen ıene ayni 
müddet zarfmdaki ihracatımız 
9,574,207 lira idi. Geçen seneye 
niıbetle bu memlekete olan ihra
catımız 3, 765,014 lira noksandır .• 
Fransız iatatistiklerine nazaran i .. 
ae bu memlekete 932 seneei ilk 
dokuz ayında vaki olan ihracatı
mız 67,250,000 frank olarak göa
terilmektedir. 931 aenesi ayni 
müddet zarfındaki ihracatımız 
ise 97,388,000 frank idi. 

932 aeneoi ilk dokuz ayı zarfın 
da Fransaya ihraç ettiğimiz baılı
ca maddelerin miktar ve kıymet· 
lerini gösteren istatistikten anla .. 
trldığına göre 932 aenesi ilk do
kuz ayı zarfında Fransa.ya en faz
la ihraç ettiğimiz maddelerin ba
§mda Arpa ve sonra aıraoile af
yon, fındık, pamuk, yumurta ve 
halı gelmektedir. Buna mukabil 
Franaaya tütün ve yün ihracatı
mız mahauı de,..ecede azalmıştır. 
Buna da aebep Franaa'nın yumur
ta ithalini kontenjana tAbi tutma 
aı ve tütün mübayaaaı için bazı 
memleketlerle takaa esa11 dnire
ıinde itilaflar vapmıı olmasıdır. 

Fransaya 932 senesi ilk dokuz 
ayı zarfında ihraç ettiğimiz mad
delerin kıyrnetlerile bu maddelere 
ait umumi ihracat kıymetleri aşa
ğıda göaterilmi.ttir: 

Maddeler Fransaya Umumi 

Üzüm 
Tiftik 
incir 
Pamuk 
Fındık 
Yumurta 
Afyon 
Z. Yağı 
Yün 
Arpa 
Tütün 
Halı 

ihracatnn.ız ihracatımız 
Lira Lira 

93,475 6.034.M<l 
54.868 805,213 

125.634 1.049.Gll 
233. 793 2.976.992 
266435 3.817.325 
217.480 6.809.791 
358.009 ~.202.254 

172 652.607 
23.275 632. 732 

668.117 3.107.142 
20.685 14.122.907 

134.230 955.635 

Bu İstatistik 932 seneıi ilk do
kuz ay1ık 1lınumi ihracat vaziyeti 
mize nazaran Fran!'ta'nın İ•ğal et
tiği mevkii açıkça gÖ•tennektedir. 

Tedavülden kaldırı
lan Romen paraları 

Romanya hükUnıeti 100 ve 
5000 Leylik evrakı naktiyeyi mey 
kii tedavülden kaldmnağa karar 
vermiştir. s~n karar mucibince 
1 Ki.nımuevvelde 5000 ve 15 ki
nunuevvelde 100 Leylikler piyasa 
dan çekilecektir. Alakadarların 
müteyakkız olmaları lazımdır. 

Son - - . . uzum ve ıncır 
vaziyeti 

IZMIR, 30. A.A. - Şehrimiz ti
caret ve sanayi oduının üzüm ve in· 
c.irlerimizin ticari yazİyeti ve ihraca
bna dair bmzim eylediği bir rapora 
nazaran mevaim iptidaamdan 27-11-
932 tarihine kadar lzmir honasında 
41 milyon 916 bin 88 kilo üzüm sa
tılnuttır. 

Movıim iptidurndan 20-11-932 ta 
rihinc kadar lzmir limanmdan dışarı 
memleketlere vaki ihracat 42 milyon 
702 bin 387 kilodur. 

incirlere gelince, mevaim iptida
ımdan 2-711·932 tanlıine kadar iz. 
mir borsasında 13 milyon 958 bin 
676 kilo incir aatılnuştır. 

Mevaim iptidasından 20-11-932 ta 
rihine kadar lzmir limanından dı§An 
n memleektlere vaki ihracatımız 20 
milyon 579 bin 831 kilodur. 

Yunan tütünleri 
Yunan lktısat meclisi Yunan 

tütünlerinin kıymetlerinin ıukutu 
na ait olan tetkikatını bitinnit ve 
bazı acil kararlar ittihaz etmiı
tir. 

Gelen malıimata göre, bu aene, 
Yunaniıtanın istihaalatı 30 mil
yon kilo olarak geçen aeneden az 
dır. Bu da geçen aeneki atokun in
zimamile ihracat ve d,,hili ietihli-. . 

Yerli kömür 
Varken 

Ta .• Baltıktan kok 
kömürü 

getirtiyormufUZ 
Ticaret OdaAJnda dün toplanan 

bir komisyon yerli kömürlerin da
hilde daha fazla revacını temin 
çarelerini tetkik etmiıtir. 

Bu içtimada Oda tarafından ya 
prlan anketlere iatinat ederek ha
zırlanan bir rapor tetkik edilmiş
tir. Komisyonda verilen maliimat
tan bu aene ta .•• Baltıktan, Çekos
lavakyadan, Lehiıtandan ıehrimi
ze kok kömürü getirildiği ve ıatıl
dığı anla,rlmıf ve bu haber komi• 
yon azası arasında asabiyet uyan 
dırmıttır. 

Yerli kömürlerle bilhasaa Rua 
ve lngiliz kömürleri rekabet et
mektedir. Türk kömürleri tonu 18 
liradan 23 liraya, lngiliz kömür
leri 19 liradan 29 liraya ve Rus 
kömürleri 23 liradan aatılmakta
dır. 

Umumi 
Maaş 

Mahkemelerde 
-

PırçıkHüseyine göre, 
öldüren o değil! 

Fakat şahitler meseleyi başka 
türlü anlabyorlar 

Bundan birkaç ay evvel Eminö
nünde Hanönü iskelesinde bir cİ· 
nayet olmuş Pırçık Hüseyin iemin 
de bir adam Arnavut Aliyi öldür
müş, kardeşi Mustafayı da yarala 
mııtı. 

Dün Ağırceza mahkemesinde 
bu cinayetin davası görülmeğe 
baılamıfbr· 

Cinayet köprü baıındaki ıerbet 
çinin biraz ileriainde olmuıtur. 

- Bunları kabul etmem, benim 
eöstereceğim phitleri dinleyin, 
demiı ve kunduracı Arılanla kun 
duracı Kemali bir İranlıyı fAhit 
olarak gösterıniştir. 

Muhakeme bu 1&hitlerin celbi 
için baıka güne brrakılmııtır. 

imzasız mektuptan 
çıkan mesele 

Pırçık Hüseyin hakimlerin hu· Dün ikinci Ceza mahk.emeainde 
zurunda evveli cinayeti inkir et•, şayam dikkat bir davanm rüyeti• 
mit • ye: ne baılarulnuştır. 

- Ben kimaeyi öldürmedim, br- Davac:ı Artaki ieminde orta Yat 
çak onların elindeydi, phitleri lr bir adam, auçlu da Mihran is
dinleyiniz, §ahitler ne aöylerlerse minde genç bir çocuktur. Karar
doğrudur, o zam.an cezama razı- na.meye nazaran, Mihran Hacı 
yım, demiştir. Sahak iaminde bir Ermeniye Arta 

Bundan ıonra iki ıahit dinlen- kinin iamini mevzuu bahsederek 
mit, bunlar cinayete sebebini bir ailevi endi,eler tevlit edebilecek 
türlü anlayamadıkları bir kavga- imzasız bir mektup gönderınittir. 
nın sebep olduğunu söylemitler Artaki de kendi ismi de kanı· 
ve: bnlan bu imzaıız mektubun Mih-

- Arnavut Ali mavnaların Üa· ran tarafmdan yazılmıı olmaaı ih 
tünde Prrçık Hüaeyne küfrediyor- timalinden bahaebniı, bu söz Mih

B ugün birinci kanun du, o da onu mavnadan atağı in· ranm kulağına "Ya11l olmut. o da 
dinnek iatiyordu. Bir aralık nasrl bir han içinde Artakiyi srkıftmp 

maaşı veriliyor oldu bilmiyoruz, Arnavut Aü muhtelif yerlerinden yaralamıfbr. 
Defterdarlık umumi mlUll iatih· mavnadan apğı atladı, Prrçık Mevkufen muhakeme edilmek-

"
.. yı·n de yanına "tti" • te olan Mihran Artakiyı• yarala-

zaratını ikmal etmiıtir. use gı ve ıag e-
Maaş bugün verilecektir. Oc- !indeki kamayı •rrtma vurup madığmı iddia etmiı, ıahitler de 

retli memurlann ikinci Teşrin ma kaçb. yaraladığını bizzat gönnediklerl-
8 ık Arna Al · ı· ni aöylemi,lerdir. 

a,ı dün verilmiıtir. u ara ı vut inm ıa ız Fakat hadiseyi gören phitlere 
• bir küfür savurduğu ve: nl y enıbahçe stadı - Ben aana gösteririm, dedi- tebligat yapılamadığı a qılmı" 

1 
ği iıitildi. ikisi de fena halde aar- bunlara tebligat yapılmaaı için 

Yenibahçede yapılacak atat• hottular. Arnavut Ali küfreder muhakeme batka güne bırakıl· 
yum için oraya iaabet eden ar- etmez Pırçık Hüaeyin )ı:alabalrk mış, Mihramn tahliye talebi de 
ve binalar kısmen istiml8k edilmit araau:dan tekrar fırladı, bu aefer reddedilmittir. 
tir. sai elinde bir kama, sol elinde de 8 O yafında kaçakçı 

V b 
bir kunduracı bıçağı vardı, geldi 

ali Beyin ir Arnavut Hüaeynin ı.öğrüne bıçağı İzmit köylerinde oturan Gül-
ziyaf eti nı iki defa daha sapladı, Ali bı- aüm Hanım isminde 80 yatında 

çaklan yer yemez yere yıkıldı. O bir kadmrn dün Dokuzuncu ihti
zaman Alinin kardeşi Muatafa saı mahkemesinde ve gıyabında 
Pırçık Hüseynin yakaırna yapıfb. muhakemesi yapılmııtır. 

Vali ve Belediye Reiai Muhit
tin B. dün Perapalaıta ıehrimizde 
bulunmakta olan Dahiliye Müste
şarı Hilmi B. şerefine bir öğle zi
yafeti venniştir. Ziyafette Beledi
ye Reis Muavini Hamit C. H. Fır
kaaı Vilayet idare Heyeti Rew 
Cevdet Kerim Beylerle Şehir Mec 
lisi Azalarından bazrlan hazır bu 
lunmuşlardır. 

Milli 
Musiki 

-·--
Konservatuvar mü

tehassısı 
bir konferans verdi 

Konıervatuvarın ıslahı için Vi
yanndan tehrimize davet edilen Pro 
feaör M. Joaeph Marx diin Halke
vinde saat 18 de "Milli musiki ve 
kültürdeki mevkii" mevzulu bir kon 
ferana vermiştir: Konferanata muai
ki ile alakadar kadın erk•k bir çok 
zevat hazır bulunmuıtur. Pr. Joaeph 
Marx'ın konferansı Hüaeyin Sadet
tin B. tarafından tercüme edilmiıtir. 
Profesör konferanaında Türk muıi
kiai hakkında yaptığı tetkikatı anlat 
mış ve tekimülü iç.in fikirlerini izah 
etmi,tir. Bu huıuıta ezcümle demi.
tir ki: 

- Türk musikisine dair mütead
dit e•erler okudum ve bin;ok mealek 
taşlarımın izahatım dinledim. iyi ve 
güzel bir musiki. Bunu Garp musiki. 
aile mezcedip çok güzel bir milli 
Türk musikisi meydana getirmek 
pek mümkündür. Bunun için konıer 
vatuvarda Garp musikiaile beraber 
Türk muıikisini de tedrisi icap eder. 
Bu şekil inlcitaf yolunda büyük bir 
adım olacaktır. 

Birkaç sene iç.inde htanbulda Av
rupadakiler gibi beynelmilel bir fÖb
reti haiz bir konaervatuvar vücuda 
getirilebileceğine kaniim." -----·-.. ··-··--····-···········-
görülmektedir. lkbsat mecliai tü
tün fiatlerinin dütmeğe değil, yük 
selmeğe mütemayil olduğu kana
atini izhardan sonra Yunan tütün 
!erinin Türk tütünlerile bir muka
yeaeeini yapmakta ve Yunan tü
tün fiatlerinin Türk tütün fiatleri
ne nazaran çok düıük bulunduğu 
nu, halbuki daha yüksek olmaaı 
lizım geldiğini, Yunan tütün müs 
tabailinin kuvei maneviyeainin ne 
kadar kırık olduğunu bu miaalle 
ileri •Ürmektedir. Yunan iktıaat 
meclisi bu halin önüne geçmek i
çin devletlerle tütün satışı için an· 
!atmak ve müstahsilden mübaya
atta bulunmak lazım ıeldiğini, 
par'! verilmesini ~I t.etlıir alarak 

Bn aefer Pırçık Hüseyin sol elin• Tütün kaçakçılığından maznun 
deki bıçakla onu da !yaraladı, bu olan Gülaüm Hanımın cereyan e• 
e•nada pofi•ler g idi Vf' Prrçık den muhakeme•i neticesinde cür
Hüaeyİn yakaladılar, demişlerdir. mü aabit gôrülmÜf ve 6 ay hapaİ· 

Fakat Pm;ık Hüeeyin bu tahit- ! ne 30 lira para cezaama mahkUnı 
Jerin ifadelerine itiraz etmiı o: · olmuştur. 

Evkaf imaretlerinden 
istifade edebilsek ••• 

Bu imaretlerin varidab ile 
binlerce gıdasız 

çocuğa sıcak yemek verebiliriz 
1 ••••••• 

Her iti HilAliabmere bırakmamalı 
ilk mekteplerdeki gıdaıız ta

lebeye verilen yemeklerin daha 
ziyade geniıleti!mesi iç!'> Hilaliah 
mer cemiyeti bazı yenı tetebbiif· 
!erde bulunmaktadır. 

Halen tchrimizde 4 bin ırıda11z 
ilk mektep talebesine haftada 
dört ırün kuru yemek .verilmekte
dir. Verilen yemeklerın 11cak ve
rilebilmeei ve daha çok çocuğa 
teımil edilebilmesi için bazı mü
esseseler nezdinde tetebbüaat ya• 
prlmııtır. 

Hilaliahmer cemiyeti reisi Dr. 
Ali Pf. dün bu husuala bir mu• 
harririmize ıu izahatı verrnittir: 
"- Bundan altı ıene evvel bizi 

bu iıe sevkeden hadiae, bir ilk· 
mektepte bayılan bir çocuğun 
Maarif müfettifleri tarahndan ia
ticvabında haata olmayıp karnı
nın aç olrluğunu söylemesidir. Bu 
hadise Hilaliahmer için üzerinde 
durulacak bir şeydi. O zaman, 
kongrede bu meaelel'.i uzun boylu 
teırih etmit, ilk tah.~ıl ç!"iında o
lan çocuklarımızın uzerme nazan 
dikkati celbetmİftİm· O vakit, te
tekkül eden bi~ k~i~~-n 400 ço
cuğa haftada irç gun ?l'!e yeme
ii vermeğe karar verm!ftı. Ve her 
çocuğa 7,5 kurut kıymetinde ek· 
mek peynir, helva, zeytin gibi 
ku...: yemek verilmeğe baılanmıt· 
b. BilihAre umumi merkezimizin 
verdiği 12 bin lira ve aair iane ile 
400 çocuk adedi 6 bine çıkanldı. 
6 bin çocuk bir sene dört bine, bir 
sene iki bine, evvelki aene üç bi
ne inmi§ ve çıkmıştır. Bu sene ba· 
şmda üç bin çocuğa gene öğle ye
meği vermeğe batladık. Bu sene 
haftada üç gün yerine dört gün 
yemek veriyoruz. Şimdiye kadar, 
6 senedir ıtıdasrz çocuklara yar
dım için 77 bin lira aarfettik. Her 
sene beş bin lira da Belediyeden 
yardım sörüyoruz. Bıa i~ bize se
nede 10 • 12 bin liraya mal olu
yor. Ost ~arafmJ merkezi umumi 

· r. Bizim a .UZ ilk tahsil 

çağında bulunan çocuklanmızı 
l'ıdaaız bırakmamak, onların her 
surette yetişebilmeleri için karınla 
rmı doyurmaktır. Biz timdi 3 bin 
çocuğa öğle yemeği veriyoruz. Fa 
kat lstanbulda tahmin ederim ki 
öğle yemeğine muhtaç ilk mektep 
talebeai 10 bindir. Biz bu on bin 
çocuğa herl'ün öğle yemeği ..er
mek istiyoruz. 

Şimdi bazı aemtlerde tıcak ye
mek verilmek tecrübeleri yapılmıt 
Ye muvaffak da olmuıtur. Yemek 
..erdiğimiz çocuk adedini çoialt
mak ve arcak yemek vermek j. 
çin varidabmızı çoğaltmak, bazı 
m~lerden istif11.de etmek i
çin teşebbüaler yapbk. 

Evkaf idaresinin timdi kapalı 
bulunan birçok İmaretleri var. Bu 
imaretlerin yemek pitirmek için 
her türlü tetkilit ve vaaaiti var
dır. 

Bundan batka bu imaretlerin 
"Yakıf olan varidatları vardır. i
maretler timdi kapalı olduğuna 
göre, Yaridatlannm nereye aarfol 
duğunu bilmiyoruz. Halbuki bi
zim yaptığımız yardım daha mü
himdir. 

Memlekette yeni veıil çocukla
rına ııda vermek en büyük vazi
femiz v1' hizmetimiz olmalıdır. 
Evkaftan bu imaretleri ve varidat 
lannı almak istiyoruz. Bu teteb
büaümüzde muvaffak oluraalr 
daha binlerce çocuğa öfle yeme
ği verebileceğiz ve verdiiimiz ye
mek de daha gıdalı olan aıcak ye
mek olacaktır. Hilaliahmer mem• 
leket çocuklan için çahımaktan 
uaanmiyacakttr.'' 

Ziraat mütehassıs
ları celbedilecek 
ANKARA, 30 - Ziraat Veka

leti zirai ikbaat ve ziraat makine
leri hakkında iki ecnebi mütehas
ua aetinneğe kar.r vennittir. 

Yeni yapılacak 
Mezarlıklar 

Belediye bir milyon 
lira sarfedecek 
Belediye ıehrin üç semtinde 

yaptıracağı Aari mezarlıklar için 
bir milyon lira aarfedecektir. Be
lediye bu Üç mezarlıktan batka 
bir de aynca huıuai mezarlık yap
tıracaktır .. 

Geçenlerde Şehir Meclisinde 
tarihi ve metahire ait mezar t&§
lannm kaybolduğundan tikayet 
edilmittir. 

Belediye yapbracağı hususi bir 
mezarlığa, tehrin birçok tarafla
rında yayılmıt halde bulunan ta
rihi kıyn:ıeti haiz mezarları, mes 
§ahire ait mezar ta§lannı toplaya
cak ve ayn ayn lahitler yaptıra
caktır. Ayaspaşa mezarlığına a· 
partımanlar yapılma11 dolay11ile 
kaybolan Şinaernın mezar tqı a
ranmaktadır. Bu hususi mezarlı· 
ğa nakledilecek mezarlar için Be
lediye tarih encümeninin ve müze 
!er idareainin fikirlerini alacaktır. 

Badema da ölen büyük adam
lar bu hususi mezarlığa defnedile 
c:ektir. 

Bazı otobüsler 
lzmire gidiyor 

Otobüaçülerden bazılan, daha 
fazla kazanacakları zannile, lz
mir'e ıitmeğe karar vermitler ve 
bazı otobiiaçüler, otobüılerile be
raber l'itmiılerdir. Otobüaçüler 
buna sebep olarak latanbul Bele
diyeainin kendilerine müşkilat çı
kardığını söylemektedirler. 

Albnmadeni 
Bulundu 
Madene 7 5 milyon 

alhn lira kıymet 
tahmin edilmektedir 

Türk topraklan dahilinde mühim 
miktarda altın madeni bulunmuştur. 
iktisat Vekili Celal Bey bu hususta 
tetkikat yapıldığını aöyliyor. 

Altın madeninin' bulunduğu yer 
Kağızman ve Arat vadiıidir. Mad,._ 
ne 75 milyon altın lira kıymet tah
min edilmektedir. Bundan b&fka A
nadoluda da yeni petrol menbalan 
bulunmuıtur. Hüküınet bu madenl&
ri işletmek için yakında Mecliıten 
tahsisat istiyecektir. 

Hastaneler 
Liyihası 

Bir operatör kendi 
kararile ame

liyat yapamıyacak 
ANKARA, 29 - Sıhhiye Ve

kaleti bu sene Büyük Millet Mec
liainde müzakere edilmek üzere 
hastaneler hakkında bir kanun 
layiha11 hazırlamı~tır. Kanunda 
gerek halkı, gerek hekimleri ala
kadar edecek birçok mühim nok
talar vardır. Şimdiye kadar husu
ai hastanelere müracaat eden ha.ı· 
talara hastanenin operatörü veya 
hekimi tarafından gösterilen lü
zum Üzerine derhal ameliyat yapı 
lıyordu. Yeni kanunun bir madde 
aine göre hiçbir hekim, bir hasta
nın ameliyatı için tek başma bir 
karar venniyecek, ameliyat için 
mutlaka hastanın muztarip bulun 
duğu haotalığın mütehaaam ile 
fı:onıülta•yon yapmağa mecbur o
lacaktır. 

Bir operatör, diğer bir meılek
tqile konaültaayon yapbtma dair 
bir rapor almazsa tek bqına ya
pacağı ameliyattan mes'ul tutu
lacakbr. 

Bundan batka, 11hhi ..., zaruri 
bir aebepten dolayı çocuğu alına
çak himile bir kadının çocuğunu 
almak için hekim, mutlaka adli 
tabibin müıaadeaini istihsal etme 
fe mecbur olacaktır. 

Resmi hastanelerde yatan hat
talar için bu gibi kayıtlara lüzum 
göriilmernekteclir. 

Çünkü reaıni haataııelerde, haı 
tııne doktorlan tarafından konaül 
taayon yapıldıktan eonra ameliyat 
icra edilmektedirler. 

Bundan baıka, hususi hastane
lerin alacaklan tedavi, ameliyat 
vesaire ücretleri hakkında bazı 
tahdidat ta yapılacak ve huıuıi 
hastanelerle srhhat yurtlan 11nıf
lara aynlacakbr. 

Liman müdürü An
karaya gidiyor 

Liman inhisarı Şirketi Umum Mü 
dörii Hamdi B. lstanbul liman i,leri 
nin bir elden idaresi meseleai etra
hnda hükümetle tema.Janna devam 
etmek üzre yarın veya cumarteai l'Ü 
nü telırar AIJlıaraya sidecelrtir. 

Türk tütünü 
Azalınca •• 

Mısırda da sigara 
•• 

sanayıı 

müşkülata uğradı 

İhracat Ofisi Mıaırda sigara -· 
nayünin son seneler zarfında dü .. 
çar olduğu mü,külit ve aigara ih
racatında vukua gelen tenakua 
hakkında tetkikatta bulunmuştur. 
Bu tetkikata göre Harpten evvel 
M111r ıigara aanayiinde büyük' bir 
inki,a.f huıule l'elmiı ve harice o
lan sigara ihracatı artmııtı. Hal
buki vaziyet bugün değişmiı ve 
Mısır sigara sanayii müıkülit j .. 
çinde kalmı§tır. Harpten evvel bir 
çok memleketlere sigmra ihraç e
den ve nefaeeti itibarile her ta
rafta tarulmıt ve f(>hret kazanmı' 
olan Mısır siearaları bu mevkii 
kaybetmiştir. 

lıtatistikler de bu vaziyeti teyit 
etmektedir. Mı11r 925 seneainde 
382,000 Mrsır lira11 kıymetinde 
sigara ihraç ettiği h .. lde, bu mik· 
tar 931 senesinde 213,000 Mısır 
liraema düımiittür. 

Bunun bir tek sebebi vardır: 
Mıaır ıigara aanayiinin düçar 

olduğu müşkülatm başlıca oebebi 
nefaseti her tarafta tanınmış olan 
Türk tütünlerini iıtimalda aon ae
nelerde gösterdiği ihmaldir. Mı· 
ırr sigara aanayii ıigara imalinde 
Akaayı Şark tütünlerini kullanma 
ğa batladığı zamandanberi aigara 
ibracab mahıus derecede azalmıı 
ve bunun neticesi olarak ıigara 
sanayii mÜ•külata düşmü~tür. 

Türk tütünlerinin Mısır ıigara 
ihracatmda oynadıih rolü anla
mak için bu memlekete olan tÜ· 
tün ihraCAttınıza bir nazar atfet• 
mek kafidir: 

Sene 
928 
929 
930 
931 
932 ilk sekiz aylık 

Mı•ır lirası 
831.233 
5'7?.427 
202.167 
246.731 
102.798 

Bu iatatistikten anlaşıldığı veç 
hile Mısıra olan tütün ihracatımız 
sened~n s~neye azalmıshr. 928 
tene.inde Mmra 831.233 liralık 
tütün ihraca! ettiğimiz halde 931 
acneoinde ihracatımız 246. 731 ı;. 
raya düsmüştür. Bunun neticesi 
olarak Mmr sigaraları eaki n fa. 
setini kaybetmiş ve ihracatı b·:r:za 
rur gittikçe aznlmıttrr .. 

Memleketimizi Mısıra rapteden 
rabıtalar bu iki memleket ara. ın· 
daki iktisadi ve ticari münaı bet 
lenn inki•afmı amir bulunmakta 
dır. Memleketimiz Mıur sigara 
ihracat ticaretine pek kıymetli 
muzaharetlerde bulunmaktadır. 

Mmr sigara -nayü Türk tütün 
!erinin nefaaeti sayesinde inkitaf 
etmi.t ve ihracatı da o derece ort· 
mıştır. Mıırr hükıimetinin v si!Ja· 
raya aanayiinin bu dakikayı nt..za• 
rı itibara alarak eski inkişafı te· 
min etmeleri için Türk tütünlerini 
iatimalde artık ihmal göstermeme 
!eri pek şayanı temennidir. 

... 
Ayan Meclisi 

istiyormut 
IZMIR, 30 - Cuma günü yap. 

lacak meb'uı intihabı için hazır· 
lrklar devam ediyor. Müatakil 
namzetlerden eski meh'us Tireli 
Numanzac!e Muatafa Bey Hizmet 
cazetesinde bir beyannam netret 
miştir. 

Beyannameainde zümre i.nhiaa· 
rma yol açan içtimai nizamların 
aleyhinde, meclio ayana taraftar 
olduğunu bildirmektedir. 

Abdullah 
Cevdet'in cenazesi ---
Bugün saat 11 de İçtihat 

t!Dlndt!n kaldırılRcak 

Vefatmı teessürle yazdığımız 
içtihat sahibi Abdullah CeYdet 
Beyin c:enazesi bugün aaat 11 de 
Caialotlundaki içtihat evind• 
kaldırılacaktır. Cenaze namazı A· 
yaaof-ya camiinde kılındıktan -
ra Merkezefendiye naklonularak 
defnedilecektir. Abdullah CeY· 
det Bey, bir çok eserler tercüme 
Ye telif etmiıtir. Bu meyanda la
l'ilizceden Shakapear'in HamleHe. 
Julea Sezar, Macbette ve Kral 
Lyre'ini tereüma ebniıtir. Bundu 
başka Mevlananm rübayilerini " 
Rübaiyab Hayyamı tercüme et• 
mittir. Merhum, bilha•aa Güata" 
Lebon'un meftunu idL Kendiııiı. 
de tanıtırdı. Bir çok eserlerini .,., 
bu meyanda "Aanmızm nuauaa 
felsefiyeıi" ni tercüme etmiJtir. 
Abdullah Cevdet Bey içtihadı irn 
defa Mıaırda, sonra Panı ve lil
ğer yerlerde nefretmiş, !itin harf 
!eri tedris eylemiı, hürriyetin illi 
nından sonra lstanbula döner.rıl 
neşriyatına burada devam etmltc 
tir. Abdullah Cevdet Bey, şahaa11 
Liberal idi ve kadınlann serbeatf.. 
ıini eakiden beri müdafaa etmJttl. 
Ve bir müddet Sıhhiye Mücliri 1~ 
mwniliğinde bulunmQffu. ~ı# 
,.a,....ıa da söz ılektoru Wi. 

... ............... ....11 
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MlLLIYET PERŞEMBE 1 KANUNUEVVEL 

l Katil Zekinin eski ka- 1 M. Jurdan 
Kaçtı mı? 

rısı neler anlatıyor? 
Nazmiye H. da, ifadesine göre, 
başından birçok haileler ve 

gaileler geçmiş · bir kadındır 

lzmirden tegayyüp 
ettiği bildiriliyor 
Dün lzmirden şöyle bir telgraf 

aldık: 
" Rıhtım suistimali davasında üç 

sene altı ay hapse mahkum edilen 
şirket direktörlerinden M. Jurdan 
ortadan kaybolmuştur.M. Jurdan bir 

Beşiktqta köy içinde evvelki gün Yalnız kalmıştım. O da ortadan aır- vergi borcundan dolayı maliyece a-
vukua gelen kanlı aile facia11 etra- rolmuıtu. ranmış, fakat bulunamamıştır. 
fmda dün tafsilat vermiştik. Vak'a- Bir gün yolda ona rastgeldim. Bi- Bunun üzerine yapılan araştınna-
yı yazarken katil Zeki efendinin ze ıelmek üzere olduğunu söyledi. da kendisinin lstanbula ve oradan 
Nazıniye H. isminde bir kadınla ev- Gelmemesini söyledim. Fakat buna pasaport alraak Fransaya gittiği an
Jj olduğu da yazılmıştı. rağmen ben evde yokken gelmiş gir- laıılmıttır. M.Jurdan evindeki eşyayı 

Nazmiye H. timdi Ortaköyde Piş- mit, evde bir hizmetçi kadınla bir •atarak zevcesini akrabasından biri 
mit oğlu sokağında Kaptanpaşa aka çocuk vardı. Onu evden zorla çıkar- nin evine bırakmıştır. 
retlerinde otunnaktadır. Nazmiye mak kabil olamadı. Bu hadise tahakkuk ederse serbes 
H. da vak'n etrafında şahsına ait ,u bırakılması için verdiği 15 bin lira-
malumatı veriyor.: Tehditle izdivaç !ık kefalet akçesi hazineye irat kay-

- " Büyük valdemle Zekinin bü- Teklifini tekrarladı, kabul etme- dPdilecektir.'' 
yük valdesi Bosnalı, Botnak ve Öz diğim takdirde cinayet çıkaracağını Bu telgraf üzerine aalıık lzmir Rıh 
hemşiredirler. söyledi, tehdit etti. Korktum, ağır 1 tını Şirketi Hukuk Müşaviri Gat 

Baı.a.ı ölünce kimseaiz kalan Ze- ~artlar sürdüm. Kabul etti, ve niıan- Franko B. ile görüşmek istedik. Ya-1--------------.. 1 ki baıka kimşesj olmadığından kara landık. Sonra Ankaraya gitti. 929 da zıhanesinden verilen malumata gö-
BU GÜNKÜ HAVA 1 betimi, hasebile bize iltica etti. Be- hen de gittim. Orada nikah muame- re, Mı Jurdan lstanbul'a gelip Av
y C4ilköy askeri rasat merke- 1 raber otunıuya batladık. Ozaman lesi için İcap eden makamlara baş- rupa'ya gittiği M. Gat Frankoca ma-

Gelen evrak [!erİ verilmez -
Müddeti geçen r>üshalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler için roüdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz il&nlann me· 
s'uliyetin.i k1t.b•ıl etmez. 

l Zeki Sanayi mektebine gidiyordu. vurduk.. Faka .. t. m. eğer o 2 .. 1 tevellütlü lum değildir. 
zinden verilen malümata göre j k f B d d Mektebe devam etmedi. O sıralarda 1 a~ e.r .. ırarııı ımış. u yuz en rne e- ···-·---• .. •••••••••••••••-··--·-·----
bugün hava açık ve sakin de- ben konservatuvarda ıın-'- ~·lı'y-e nı •. ruki_, hnnız olamadı. B.en. lstanbula al ın - -~ nun Üzerine izirrıi aramışlar. H bu-
vam edecek, Marmara havzası 1 hanende olarak devam ediyordum. dondum. ~ramız~a. eıkı bır ~uva~.e ki ben memura verdiğim adresten 
sisli olacaktır. 1 Zeki beni seviyormu,. Benim habe- I~ vaı:dı kı, mucıbınce 0 ~~ bu- çıkmıştım. Acaba bir haber var mı-

30-11-32 tarihinde bava taz- rim yoktu. Hissetınemiştim. O da tun agır ?."tl~rOd muıa:ıbıl bıyn]r tek dır diye, bir gün oraya uğradmı. On 
yiki 774 ok caklık 13 . uzun müddet sevgisini bana açmıya ıart surm.u?tu. . ~· on an a ... ır- !ar, kızın ailesinin ısrarla, iz'açla be 

~ ç 
11 

• ~ cesaret edemedi. 9~ kendisıne hın hra vermeldıgım- ni aradığını söylediler. Babası, be-
az 3 santigrat kaycledilmıştir. , F k t b' .. • !arak ba t dı 

1 
a a ır gun anı o na & · nim mutlaka kendisini görmemi rica 

-,_,. - cavü~ etmek istedi. Tuzaklar kurdu. Bana. kendisine gitmediğim tak- etmiş ve adresini bırakmış. Gittim, 

1 
•1111!11!!!!1!1!~1!!!!!1 Komedyalar oynadı, beni istemez- dirde beni mahkemeye vereceğini bu Cahidenin bahasını gördüm. 

.. ELE )' sen •öyle yapanın, böyle yapanın bin lirayı İstiyeceğini söyledi. Bu pa 
' · ğ' d b Konuşmamcz esnasında Zekinin - dedi, o, benden ya•ça küçüktü. Is- rayı veremıyece ım en mee uren 1 k 

._._._.;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;;;;;iiiOi- ' A ka · · B benim kocam o duğunu ispat etme 

h C d 
ti.kbalini temin etmemit vaziyette i- n raya gıttim. ana: maksadile onun el yazılanru göster-

Abd il t d - Muamelei resmiyenin ehemmi-
U 8 CV e 1

• K d' . k . ti'kball . t yeti yoktur , dedi. Uzun, süslü söz- mekte idim. O, haberim olmadan, Ze 

Beyin ölümü 
Gene okur yazar, dü9ünür ve 

öğretir bir adam kaybettik. Dr. 
Abdullah Cevdet Bey nihayet 
her faninin akıbetine uğradı ve 
öldü. Muayyen ilmi kanaatlere 
sahip olan bu yorulmaz zatın 
meziyetleri arasmda ilmi cesa· 
retinin büyüklüğünü ve takip 
fikrinin kuvvetini zikretmemiz 
lazımdır. Okuyup yazma ve dü 
şünme sahasında yenilik adımı 
nı ilk atanlardandı. Bence 
frcnklerin "Libre penıeur" de
d;kleri serbest düşünceli bir zat 
olan Abdullah Cevdet B. in bı
raktığı botluğu doldurmamız 
güç olacaktır. 

Halı ve cami 
Gazetelerden birinde oku· 

dum. Evkafa birisi mühim bir 
şey haber verınİ§: Bir caminin 
halılarını oranın kayyumu dü
ğün evine götürmüş ... Ben Ev· 
kaf müdürü olsam aldırmam .•• 

Cami Allahm evidir .. Evlen
me de Allahın emridir. Allahm 
emrini yerine getirirken onun 
evinden iyreti eıya almaktan 
daha tabii ne olabilir? 

Şoför ve korna 

en ısıne anca ıs nı e- kinin bana hitaben yazmış olduğu 
'J\İn ederse ve ailem de muvafekat lerle beni aldattı, ikna etti. Bir müd-

d b ti · N'h bir mektubu almış. ettigı" · takdirde izdivaç teklifini ka- et te u sure e geçti. ı ayet ya 
1 ak! • ed • ''-" Ben onlara iddialannın aksine ola-bul edebileceğimi söyledim ayn m ıgım, Ya m enı nıı<anm ya 

pılması için mahkemeye müracaat rak kızlarını Zekiye vermelerinl,hat-
Y a I n ızlık ettim. A•kerlikten sonra yapacağı ta Zekinin iyi bir adam olduğunu 

Bilahare pederim, hemıirem öldü- nı vadetti. söyledim. 
ler, biraderlerim vazife! askeriyeleri Ve evlerine de, onların nitanı bo-

Bfr POCUk dog
0

du, iJldü ld k da k di " ni ifa için Anadoluya gibnitlerdi. ' zu u tan sonra o en mute-

sa bugünkü otomobil ve koma 
gürültüsü şehirlilerin beyinleri 
ni yoran ve anlan asabi hasta
lıklara uğratan, delilikleri arttı 
ran imiller içinde belki birinci 
gelir.. Korna şoförün elinde 
her şeydir. Müşteriyi onunla 
çağırır... Arkadaşına onunla 
yarenlik eder, yoldaki yolcuyu 
onunla ikaz eder, kahvede otu
ran şoförü, muavini onunla ça
ğırır, barda, meyhanede veya 
zevk evlerinde geçiken mü9teri 
ye kapıda bekleyen şoför onun 
la sabırsızlığını bildirir, gara· 
jm kapısını onunla açtırır ... Yol 
da giderken eğlenmek için onu 
çalar, afi yapar. Fakat bütün 
bunlarla İstanbul halkı uyanır, 
rahatsız olur, sinirlenir.... T &

min ederim ki; eğer belediye 
bunun önüne geçerse İstanbul 
halkının memnuniyetini kaza-
nır ... 

Karflerimizden Ferit 
Faik Beyefendiye 

Güzel sözlerinize teşekkür e
derim. Eld~n geldiği kadar hiz 
mette devam P.deceğimden e
min olabilirsiniz. Münakaşa 
ac!abının ayaklar altına alınma 
sına ben de sizin -kadar mütees 
sirim., Bahis buyurduğunuz za 
tın Darülfünun mezunu oldufııı 
nu zannetmiyorum. Lise doku
zuncu •ınıfıncfan çürüğe çıkmış 
tır. Hürmetler efendim. 

Ankarada bulunduğumuz zaman on- madi davetleri, rsrarlan üzerine git
dan bir erkek çocuğum oldu, fakat tim. Bütün bu söylediklerimin ta
ömrü vefa etmedi, dört aylık iken mamen doğru olduğunu müteaddit 
öldü. şahitlerle her zaman ispata hazı

Zeki askerlikten hep kaçtı, ve ta- rım." 
bii bu yüzden nikahı yapmıya im Vak'agı nasıl haber aldı? kan hi.ııl olamadı, 

Zeki nişanlHnıyor 
O sırada duydum ki bu kızla ta

ruşmıılar. istemiş, nif&Dlanmı~lar. O 
zaman o işle, Sinopta bulunuyordu. 
Ben muhtaç vaziyette idim. Bilrnec~ 
huriye onu aramıya, bulmıya gittim. 
Ve: 

- Bu İte artık kat'i bir nihayet 
verelim! Dedim. Ozaman bana nişan 
1ı oldutunu itiraf etti. Hem onu ala
cağını, hem de benden vazgeçmeıİ· 
ne inık2'n olmadığını, ve bu şekilde o 
nunla yaşamayı kabul etmediğim 
takdirde beni parça parça paralıya
cağını söyledi. 

Sinobun bir köyünde idik. Yalnız
dık. Korktum. Mecburen: 

- Peki: Dedim ... Orada bir hata 
iıledi, çalıttığr yerden çıkardılar, be
raber lıtanbula döndük. lstanbulda 
bana nitanlısının evine beraber git
mek teklifinde bulundu, kabul etme
dim. 

Sonra uzun müddet beni arayıp 
sormadı. Sokaklarda kaldım, yine 
mecburen onu aradım. Ayaıpatada 
bir yerde oturduğunu öğrendim.Git
tim. Bulamadım. Bir memura, ararrta 
sını rica ettim, bulursa bana haber 
verebilmesi için adreaimi bıraktım. 
Memur onu ararken, öteki kızla ni
şanlı olduğu"'u bilen bir adam,neye a 
randığını sormuş: Memur da ona, 
benim karısı olduğumu, ve aradığı
mı bildirmİf. 

Nişa11lı kız herşeyi 

öğreniyor 

Bir gün Zekinia Ankaraclan gel
mit olan kız kardeşi beni ziyarete 
gelmişti. Onunla oturuyorduk. Kapı 
çalındı. Bir poli• geldi: 

- Siz Salih Zekinin ailesi misi
niz? dedi. 

- Evet dedim ... 
Karakola kadar liitmem icap etti

ğini söyledi. Zeki ile münasebetimin 
hikayesini sormaları üzerine yukarı
da size anlattıldanmı aynen anlat
tım, yazdılar ..• Bu ifademdi. imzala 
dım: 

- Bunları sormanıza sebep nedir? 
Asker firarisi olduğu için filin mı? 
diye sordum: 

-Hayır, dediler ... 
- Kendisi nerededir? dedim. .. 
Küçük bir tereddüdü müteakip: 
-Delirdiğini söylediler ve neticeai 

ni anlattılar. 
Nazmiye Hanım facianın bu kıo

mını anlattıktan sonra ~ka bir 
bahse geçti: 

- Kızın ailesi bu cinayette müıeb 
bip olarak beni tutuyorlar. Halbuki 
bukadarcık hakkımı aramak •anıyo
rum ki günah değildir. Hata değil
dir. 

İkinci bir çocuk 
Benim yann öbürgün Zeki Bey

den doğacak ikinci çocuğumu kim 
bakacak , onun hayatını kim temin 
edecek? 

1932 

Edirnenin 
Vazifesi 

Kurtuluı gününde 
Reıit Saffet Beyin 
söylediği nutuk 

Edimenin kurtuluı gününde ya
pılmış olan merasimin evvelce taf 
sili.tını vermiştik. Bu merasimde 
yirmi senedenberi Edirnenin fahri 
hemıehrisi olan Reşit Saffet B. de 
bir nutuk söylemi1ti. Bu nutkun 
bazı yerlerini alıyoruz: 

'' Bugün bu son kurtuluşu tes'it 
ederken Şehrimizin geçirdiği, her 
asrı ölmez bir abide ile damgalan 
mı§, muazzam tarihini hatırlama 
mak mümkün değildir. Edirne 
Gazinin Afyonda göıterdiği isti
kametin bugün garpta son nokta· 
aıdır. 

Ulu Gazimizin gösterdiği isti
kamet yalnız Ordumuz için değil 
Millet için de bir gaye istikame
tidir, yani kuvvetleşmenin yolu 
garplılaşmak olduğuna itaret e· 
der. 

lskitlerden beri eski Türkler, 
Avrupanın şarkına, müzeler dolu
su medeniyet getirmişler idi. Ga
rezkirların fikirlerine rağmen bu
nu bugün ilim ispat ediyor; Bul
garistanda çahıtan aaarı atika mÜ· 
tehaaaıslan bunun her gün yeni 
delillerini meydana çıkarıyorlar. 
Bugünkü Türklerde arzu ederler 
ki Avrupa hudutlarımızdaki hem
ıerilerimiz de milli medeniyetimi· 
zin şanlı piıdarları olsunlar. Edir
nenin altında, üstünde, etrafında 
Türk eserinden başka eser yok· 
tur. Ne varoa biz yaptık. Edirne 
memleketimizin Avrupaya kaqı 
penceresi, bir medeniyet kapııı .. 
dır. Buradan Türkiyeye giren her 1 
ecnebi, hudutta medeniyet farkı· 
nı, lehimizde olarak his etmelidir. I 

Şehrimizin üzerinde minarele.. · 
rile yükselen ölmez abideler, sula
rının Üzerinden geçen metin köp
rüler bu medeniyetin, imarcrlığın 
göze çarpan güzel, sağlam örnek
leridir. lıteriz ki bütün ıehir ve J 

balkı bu eserlere iyi bakmakla on 
lara layik olsunlar. Çünkü mede 
niyet, yalıuz kurmak değil, ayni 
zamanda korumak; yalnız doğur
mak değil, daha ziyade yaşatmak 
kabiliyetidir. 

Geçende bir seyahatimde rast 
geldiğim eski bir Macar recülü 
dedi ki: 

"Türklere bir millete bin sene· 
de bir nasip olan bir fırsat düş
müttür. Başlarında, dahilde ve 
hariçte umumun şartaız hürmet 
ve emniyetini kazanmıt bir koca 
adam var. Bunun idaresi altında 
bir asırda yapılacak teYleri on se
nede yapabilirainiz. Milletiniz ka
biliyetini bu dahinin ilhamlann
dan istifade etmekle gösterebilir." 

Hemteriler, ba§rDlızda şahikai 
sa bir ıahıiyetin bulunmaaından 
asgari zamanda azami istifade 
yollarını aramak boynumuzun 
borcudur. Bu yollarda ilerilemek, 
harpte gösterdiğimiz bayat kabi
liyetlerini aulh ve medeniyet saha 
larında göstererek Balknnlarda 
tevarüs ettiğimiz Efendilik mev
küni muhafaza etmek için ilk ve 
en kuvvetli hamleleri Edime hal
kından, Edirne münevverlerin
den* Edirneyi idare edenlerden 
bekleriz.,, 

Kongreye davet 
Cümhuriyet Halk Fırka11 Bakır 

köy Kazası Heyeti idare Riyase-• tinden: 

Yeni eserler 

Zından hatıraları 

Jön Türklerin Sultan Hamit ve 
istibda tla meşrutiyetin ilaıuna ka 
dar devam eden mücadelelerini 
tas\·İr eden, bir çok vesikalar ve 
resimlerle dolu olan (Zindan Ha
tıralaıı) nam eser İstanbul Meb'
uau Yusuf Akçora Beyin bir mu
kaddemesile bugün intİfar etmiş
tir. 

Büyük bir uıfere doğru! .• , 
Bir san'at harikası ..• 
Bir tekamül bediası.~ 
15 yaşının unutulmaz 
tatlı anları!! ..• 

Mektep)· 
Kızlar Bu kıymetli eser hakkında, mu 

kaddeme&inde, Yusuf Akçoora B. 
~u .atırlan yazmaktadır: Bu fevkalade muvaffakıyeti 

''Osmanlı tarihinin son devresi- , bu akşamdan itibaren 
ne ait bir çok vesikaları ihtiva e- M A J 1 K 
der ve muayyen bir hareketi der- , 
li toplu gÖstf'~en bu kitap vesika sinemasında görüp alkıtlaya-
arayau tarih meraklıları için fay- caksınız. 
dalı bir monografi, umumi kanlcr ilaveten: R. K. O. halihazır 
için, gec.,·en nc!Iİn ideali uğurunda dünya havadisleri. 
çalışıp çab,,lamalarını muvaffakı- 1 Yerlerinizi evelden temin ediniz. 
yetir tasviı- eden heyecanlı bir ro- 1 ~======= 
mandır." .ıııı 

Matbuat almanağı 
İstanbul Matbuat Cemiyeti 933 

seneai için çok güzel ve çok isti .. 
fadeli bir almanak vücude getir
mektedir. Matbuat almanağının 

içinde herkesi aliı'cadar edecek 
faideli malllmat tarihçeler, ilmi, ' 
fenni, siyasi, tarihi, edebi makale
ler memleket matbuatına ait hatı
ra ve izahatlar, Türkiyede mÜn· 
teşir gazete ye mecmualar ın isim .. 
!eri, edebi yazıları ihtiva etınckle 
beraber cemiyetimiz müntesibini
nin fotograflarını ve son senelerin 
vukuatını da ihtiva edecektir. Al
manak güzide bir heyet tarafın
dan yazılmakta olup nefis bir su
rette tabı ve yakın bir zamanda 
satılığa çıkarılacaktır. 

lRTlHAL 
Hacı Bekir Zade Ali Muhittin 
Beyin valdeıi Reşkimelek Ha
nımefendi irtihal etmiştir. Ce
nazesı bugün öğleden evvel 
saat 11 de Şişli'de Sebuhyan a
partımanı iki numerolu da.ire
sinden kaldırılarak cenaze na
mazı Teşvikiye camisinde kı

lınıp Edirnekapusuna defnedi
lecektir. 

• • 
rtıhal 

Mülga Meclisi Maarif azaarn .. 
dan merhum Cevdet Beyin mahdu ı 
mu ve Urfa mutasamfı Şehit Nua 
ret Beyin yeğeni ve Kastamonu va 
lii esbakı İbrahim Hakkı Beyin 
hemfİre zadeai olup Galatasaray 
lisesini ikmalden sonra Almanya
ya giderek orada da tahsilini tev 
si eylemit gençlerimizden ZiyaOa 
man Bey bir buçuk seneye karip 
bir hastalıktan oonra dün akıam 
irtihali danbeka eylemiştir. Mer
humun cenazesi bugün öğle nama 
zmda Beyazıtta Soğanağa mahal 
lesinde Abıhayat sokağındaki ha
nesinden kaldırılarak Beyazıt ca
mii ,erifinde namazı eda edilecek 
ve badehu Topkapıda aile kabri• 
tanına defnolunacaktır. Cenabı 
Hak rahmet ve mağferet eyleye. 

Üçüncü icra memurluğundan: 

Ptfahcuz ve satılması mukarrer bir 
li.atik Kaynak makinesinin birinci a .. 
çık arttırması 4-12-932 pazar günü 
saat 11,30 - 12,30 kadar Beşiktaıta 
Tranvay eadde•inde 20 No. lu dük
kanda icra edileceğinden taliplerin 
mahallinde hazır bulunacak memuru 
na müracaatları ilin olunur. 

Neler çektik? 
Naaıl ağladık? 

Na11l aattılar bizi? 
Nasıl döğü,tük? 

Naııl kurtardı bizi O? 
Nasıl kurtulduk? 

Bütün milli kurtulutumuzun 
destanı! 

BİR 
MİLLET 

UYANIYOR 
filminde 

ipek - film stüdyolarında l.tan
bulda yapılan ilk ıesli,ıözlü filim. 

Rejisör: 
ERTUGRUL MUHSiN 
Senaryo: 

Nizamettin Nazif 
PEK YAKINDA 

ELHAMRA ve MELEK 
Sinemalarında 

MELEK 
SİNEMASINDA 

BR1G1TTE 
HELM'in 

Temsili muhteşemi 

Mavi Tuna 
harika filminin gördüğü 

FEVKALADE 
RAGBET 

haaebile bir kaç gün daha 
iraesine devam olunacaktır. 

DİLLERDE DEST AN 
olan 

MARY GLORY'nin son temsili 

MÖSYÖ, MADAM 
ve BiBi 

ikinci defa olarak 
4 Ki.nunevvelden itibaren 

E T U A L ' de başlıyor 

İıtanbul Belediyeıi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi T em~illeri 
Bu akıam saat 

21,30 da 

(ÜÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekrem 

Reıit Bey. 

Besteleyen Cemal R~şit Bey. 
Umuma 

3 perde 2.7 tablo. 

' 

Gazetelerde okudum. Bir kam 
yon toförü Balattan geçerken 
önündeki kadına korna c;almış, 
kadın ürkmüt kaçmış, şoför ka
dının ürktüğünü gördükçe ho
şuna gitmiş kornayı daha kuv
vetle öttürmeye başlamı§ ... Ka 
dın kaçmıt o kovalamış ve niha 
yet biçare kadın yere düşmüş 
ve yaralanmış. Rivayete naza
ran şoförü de yakalamışlıır ••. 
Tabii ifadesini alın koyuvermiş 
ler. Muhakkak olan bir şey var FELEK O kızın babasına haber vennit,bu-

Ben bu müıkül vaziyette oldu
ğum halde kendilerine kızlanıu ona 
vennelerini bile söylemek büyüklü
ğünü göslermi,tim." 

2-12-932 cuma günü sabah sa
at onda kaza kongresi İcra edile
ceğinden azayi muhteremenin te~ 
rifleri rica olunur. 

ZA Yl - 345 •icil numaralı arabacı 
ehliyetimi zayi ettim yenisini çıkar
tacağımdan eski~inin hükmü yoktur 
Hüseyin oğlu Şükrü. 791 

"Milliyet,, in romaıu: ::9 

ADEM ve 
yor ve onu bu zevkinden mahrum 
etmek hakkını kendimde bulamı
yordum. 

Yeni hayatım sakin ve hadise
siz geçiyordu. Aşkımı ve kinimi u
nutmak için kendimi kitaplarıma 
verınittim. Okuyordum, bütün boş 
zamanlarımı okumakla geçiriyor 
dum. 

Seni unutmamıştım, seni unut
mama imkan yoktu, bunu pekala 
hinediyordum. Fakat kendimi 
bağlı bilmek hissi beni peşinde koş 
m.:ktan, sana gelerek yalvarmak
tan alıkoyuyordu. 

KÖ!kte yegane canımı sıkan şey 
Süheylanm bana karşı aldığı ta
vırlardı. Esasen kendi yaşımda bir 
kızın kar.ısına üveyanne olarak 
çıkmanın ne tuhaf bir vaziyet or
taya getireceğini evvelce de düşün 
müttüm. Süheylamn evde vücudü 
mü hoş bir nazala gömesine im
kan yoktu. Fakat onun ne riyakar 
ruhlu bir kadın olduğunu sonra
dan anladım. B .. na karşı başkaları 
nın yanını!a nckadar nazil-: ve ki-

HAVVA 
'Yaşar Nabi 

mız zamanlarda da en ehemmiyet
siz fırsatlarla VP çok kurnazca bir 
tarzda kinini göstermekten kendi
ni alaır. ıyorciu. 

Yalnız Paşanın yanıncia ben
den iyisi yoktu.. Onun kalbinde 
ne kadar eherrmiyetli bir mevki 
sahibi olduğumu bildiği için böyle 
hareket ediyordu. Bu riyakar ha
reketler beni Süheylidan çarça
buk soğuttu. Önce iyi bir arkadaş 
nazarile gördülüm bu kızdan çekin 
meye ve lüzum olmaciıkça yalnız 
kalmamaya karar verdiım. 

Paşaya varmakla yaptığım ha
tayı çok geçmeden anlamıştım. Bu 
sun'i ve riyakar hayat benim har
cım değildi. Azap çekiyordum. Ya· 
lan söylemeye mecbur kalmak, ol
madığım gibi görünmeye çalışmak, 
sonra Paşa ile kızının arasında so
ğukluğa sebebiyet verdiğimi bil
mek beni çok sıkıyordu. 

Bir aralık Süheylanm evlen
ınesi meselesinden bahsedilme
ye b~tlanmıştı, Bu izdivacı Sü-

nederek adeta sevinmiştim. Fa
kat kiminle evlendiğini bile sor
madım. Bu bC'lli n"' alakadar eder
di ki .. Yalnız yapılan hazırlık
laı-dan damadın köşke geleceğini 
anlayınca çok canım sıkıldı .. Ev
de bjr yabancının, he;n de ya
bancı bir erkeğin vücudu hiç te 
hoşa gider bir şey değildi. Sonra 
daha genç yaşımda kaynana ola
cak, ihtimal benden ya~lı bir 
erkeğin karşısına bu sıfatla çıka
caktım .. 

Müstakbel nişanlınrn t>ve ge
lip gitiğini biliyor fakat paşa· 
nm ısrarına rağmen her defasın
da çıkmamak için bir sebep bulu
yordum. 

Nişan günü de çıkmamak 
mümkün değildi. Tabii ben de 
merasimde hazır bulunacaktım. 
Hatırlıyorum.. Kapıdan girerken 
seni gördüğüm zaman evvela da
vetli olarak geldiğini zannetmiş 
ve bu sürpriz kalbimi şiddetle 
çarptırmıştı. Paşanın seni "Dama
dım Cahit Bey" diye takdim et
tiğini işittiğim zaman, bu ani dar
benin tesiri altında nekadar sar
sılmış olduğumu tahmin edebi
lirsin .. Yüzümden kanm çekildiği
ni hissettim. Uzattığım elimin 
titreyişini bilmem ki hissettin mi? 

Çok defa benim için en bü-

şündüğüm zamanlar olmuştu. 
Fakat hiç bir zaman bu kadar 
müthiş. bu kadar zalim bir fela
ket tahayyül edememiştim. 

Sen her zamanki gibi yakışık
lı, her zamanki gibi vakur ve 
kendine hakimdin .• Gözlerinde be
ni çıldırtan muzaffer bir tebes
süm vardı. Bana reva gördüğün 
işkence çok, çok ımüthit bir şey
di.. Bahusus ki o lahzada bu iz
divacı sırf benim için, sırf ben
den intikam almak için yaptığı
nı anlıyamamıştım.. Beni büsbü
tün unutmu, olduğunu zannet
miş, ve tuhaf cl'eğil mi. paşaya 
varmakla alikadar olmamaya az
mettiğim atkının benim için ha
la büyük bir kıymet taşıdığını 
o anda anlamıştım. 

Davetlileri gönderdikten son
ra odama çekilerek o gün ne 
kadar ağladım ve sonra gözleri
min kızartısını paşaya hissettir
memek ikin ne kadar boyanmak 
mecburiyetinde kaldım. O gece 
sabaha kadar uyuyamadım. Bir 
taraftan öbür yanıma mütemadi
yen dönerken, gece, bana hiç 
bitmiyecek gibi geldi. Ve bah
tım da şüphesiz bu gece kadar 
karanlıktı. 

"Ben böyle çırpınırken o şim· 
di ihtimal ki yeni nişanl11ını dü-

or onunla irece - i ba-

!ayını tahayyül ediyor" diye dü
şünüyor ve beynimin bir burguy
la oyuluyor gibi olduğunu hissedi
yordum .. 

En büyük korkum Süheyla-
nın aramızdaki eski münesebeti 
öğrenmesi ihtimaliydi. Ona bun
dan bahsetmiş olduğunu bilsey
dim seni hiç bir zaman affet
miyecektim. Süheyli beni terket
miş bir adamla evlendiğini og
renince bana nasıl müstehzi ve 
acıyan nazarlarla bakacak ve 
bu istihzaya karşı ben. başımı 
eğmekten başka bir şey yapama
yacaktım •• 

Her gün müşterek saadeti
nize şahit olacağımı düşünür
ken buna mini olmak için ölü
mü bile hatırımdan geçirmiştim. 
Fakat o kadar korkaktım ki •. 
Daima, çocukluğumdan beri, hul
yalamnm en müthi!i, en fazla 
tüylerimi ürperteni, muhayyelem· 
de kendimi ölü olarak tasavvur et· 
mektt .. Kendimi ölüm ôöşeğinde. 
ve etrafımda dökülen göz 
yaşlarını tahayyül etmek 
bütün irademi altüst et-
meye kafi geliyordu. Y &§a-
maya mahkumdum. Ölmek için 
lizım gelen kuvvetten bile mah
rum bir insandım. İşkencelerim 
ne kadar ağır olursa olsun on
lara tahamül etmeye çalışacaktım. 

Evde kimse olmadığı: için sa
na kapıyı ben açtığım gün Dl:! 

kadar sevinmiştim. Seninle yarm 
saat olsun baş başa kalmak fır
satı ıçın her şeyimi fodaya ha
zırdım. Ve işte bu fırsat zuhur 
etmişti. Fakat geçen aylardan 
sonra. ilk defa. yine yapayalnız 
kalınca aramızda artık aşılması 
mümkün olmayan bir duvar bu
lunduğunu, artık biribirimize ya
bancı olduğumuzu hissetmiştim. 

Söylemek istediklerimi bir 
türlü açamayor, manasız sözler 
arayordum. Nihayet bir an gel
di ki, gözlerimin gözlerime değ
diği bir an. artık susamadım .. 
Mağrur ve kinli olmasını İstedi-
ğim sesim nekadar yumşak 
çıktı.. Verdiğin cevap vt> yü-
zunun aldığı hüzünlü mana ba
na her şeyi ifşa etti ve beni ha
la sevdiğini anladım, çünkü sen
de bu ifadeyi çok İyi tanıyor
dum. 

O zaman , belki hala üzerin
de eski iktidarımı muhafaza et
tiğimi ümit ederek, sana emre
der gibi kuvvetle Süheyla ile 
evlenmeyeceğini söyledim. Ve 
aldığım cevaplar J.ıana artık o ik
tidara malik olmadığımı öğretti. 

Eğer senı zayıf görmüş olsa 

(Oe\amı var) 
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Lik maçları 
Başlıyor 

ftn sene yepyeni bir 
sistem 

takip edilecektir 
Bugün aylardan beri bekledi 

foniz lik maçları baılayor. Ma 
11~ındur ki bazı idari dü9ünce
er dolayısile İstanbul 
llııntakası kongresi, mu
l}'yen tarihinde yapılama
lııış ve gecikmitti. Burada 
bunun sebeplerini teşrih edecek 
değiliz. Bu senenin lik maçları 
bı.ıgün iki saharia birden bqla· 
Yor. Hafta içinde içtima eden 
~ıntakaFutbolHeyeti fikis.t!iril 
tanzim etmit ve yepyeni bir u
•ı.ıl ile maçlan tertip etmittir. 
Şöyle ki : 

Lik maçları Viyana sistemin 
de oynanacaktır. Viyana ıiate
lııi hakkında karilerimize bir 
Parça malumat vermeği fayda 
dan hali bulmayoruz. 

Bu sistem Avrupada yeni tat 
bik edilen ve çok büyük fayda
ları görülen bir siıte:ndir. Bu 
larz VP vsule göre her takımın 
A. ve B takınılan ayni günde 
~e ayni sahada biribirlerile kar 
!ıla,ır. Neticede maçlar oyna
Iıa oynana bir A ve bir de 8 ta· 
~!'Jlı şampiyonu meydana çıkar 
ıu, bu, oyuncu yetiştirmek ve 
ı>nlara maç kabiliyeti verebil
lllek için tatbik edilen usulle
rin ve sistemlerin en iyisidir. 1, 
le bu stbepledir ki, memleke
li1:1izde oyuncu azlığını gider
lllek v" yeni yeni eleman yetiı· 
liı-ebilmek için mmtaka futbol 
heyeti bu seneki lik maçlarını 
bu esas üzerinde oynatmağa ka 
tar vermiştir. Bundan başka; 
tene lstanbulMıntakası Futbol 
~eyeti bir de gençler tumuvau 
thzar etmiıtir. Bu gençler tur
nuvasından murat olunan neti
Ce A ve B takmılanna gireme
Yen fakat haddi zatında sporcu 
olan v" ıpor ruhu taııyan 
gençleri de sahalarda oynat
lllak ve onların da cesaret ve 
kabiliyetini tesbit etmektir. 

Bu karar çok yerinde ittihaz 
olunmuı olmakla beraber mem 
l"ketimizde artık vücudu inkar 
edilemez bir tekle relen oyun· 
tı.ı buhranına mani olma11 ~ 
layısile de aynca ıayanı ıülc
tlndır. 

Bütün bu söylediklerimizi 
telhis edecek oluraak fU netice 
}e varabiliriz. 

Bu seneki Mmtaka Futbol 
~eyeti futbolculuğun gayrikabi 
ı te<!avi olan yarasına parmağı 
~ı basmıt ve o yarayı delmit
lır .. 

Bu.ndan sonra yapılacak tek 
ç~ ,. muntazam bir surette mü
•a:..,.kaları bitirmek ve cok mik 
darda oyuncu yetiştirmektir. 
~cak bu suretle şimdi çok fe· 
tı bir halde olan Türk futbolcü 
lüğü kurtulabilir. Aksi halde e
ıier bu yeni heyet te çok yerin
de olan bu kararlan tltbik ede 
tr.ezse son ümit te mahvolmuş ı 
~lur ve haritai alemden Türk 1 
lıtbolü de silinir. 

Bunu düşünmek bile tnsanm 
ı.Üylerini ürpertiyor. Onun için 
ık maclarının muvaffakıyetini 
1eınenni ederken bu yeni ve çok 
Yerinıde buluştan dolayı da Fut 
l>ol heyetini tebrik ederiz. 

Muhteıem Özdemir 

Cuma günü yapıla
cak lik maçları 

l'aksim stadında: 
Birinci küme B. Talamı; 

l Beykoz - F enerbabçe saat 
t
1
,JO da. Ha.kem Adil Giray Bey. 
irinci küme 1 inci ta.kını; 

li Anadolu : Kaaımp&fa saat 13,15 
.ı.- EmlD Bey. 
Birinci küme birinci takım: 

l Beykoz • F enerbalıçe saat 
S le Hakem Adil Giray Bey. 

F enerbahçe stadında: 
B!_rinci küme B. Takımı; 

l t Siile}'manİye • latanbulspor saat 
j3? d~ ",akem. Kemal Rifat Bey. 

t kincı kume 1 ınci ta.kını· 
lı >'Üp • Topkapı saat 13,lS te Ha
"n Arif Bey. 
Birinci küme birinci takım: s .. ı 
il eymaniye - lstanbulapor saat 

MİLLiYET PERŞEMBE 1 
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Bir at meraklısı gazetelerde çıkan 
haksız tenkitlere cevap ver· yor 

Geçen haftalarda yapılan konkur 1 rakiplerine tefevvuku, bu spordan 
!pikler hakkmda Vakit refikimizde anlayan meraklılan netice hakkında 
çıkan bir yazıya cevap olarak kari- diitündünnektedir. 
!erimizin birinden Atçı imzıuile bir Aheste ile Hurmanın mnkayeoe 
mektup aldık. Mektubu a§'litıya der- ai pek tarafgirane yapılmııbr. A· 
çediyoruz: heste sıra at değildir. Belki (Hur 

16 • 11 • 32 de Vakit gazetesinde ma) ismini yanlıı olarak bildiği-
inti~ar eden cuma günkü at mü- niz gibi en ön sıra bayvanlarından-
sabalralanda gördüklerime ce- dır. Bunu isbat için de Hurmanın 
vap: Memleket iktısadiyati4e ali- ilkbahar müsabakalarında onu 
kadar mevzulardan birini teıkil yetİftiren ve terbiye eden süvari 
eden ve atçılık bat..inde onun ga yüzbaııaı Vehbi Beyin altında 
yelerine eriımek için aarfedilmek- yükııek konkur yapınaaı ve muvaf 
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Tayyarecili aleminde 

te olan çalıpnalara hernedenae fak olmaaını misal olarak zikret- • 
günlük gazetelerimizde çok a:ıı mek icap eder. 
havadiı bulabilmek bile imkansız Süreyya kupası ... 
lığı karımnda kalınınaktadır. Anglo arap bikri - Çok kan• 

Hatta eııefle söylemek icap e- lı ve güzel etki.ili olmaaına rai· 
der ld ıpor gazetelerimizde bl- men tatıdıiı iami gibi her zaman 
le buna ait ali.kalı yazılar her 1 itimat edilemiyen idaresi kolay 
nedeııae bulmak pek güç olmak- deiil, bilakis güç ve oldukça zor bir 
tadır. hayvandır. 

At aporu Türklerde mazisi çok Eğer ıüvariıinin muvaffakıyet 
eski ve difeı- milletlere nazaran ve uzun zamanlarla elde ettiği 
en önde yürüyen bir apor zevk ve kudret ve kabiliyeti bu hayvan Ü· 
sevgisi olmuıtur. Hazarda cirit zerinde toplanmamıı olaaydı. .. Ekaeri 
oyunlan, yanılarla kabiliyetlerini nntrenemanlannda gördüğümüz 
yükoelten eski Türk cengaverleri gibi bir çok mani•lan devirirdi. 
bu sevginin mülıifatıru otlanru Viya Hurmanın rakipsiz olarak musaba 
na, önlerinde sulamakla göıtennit· kaya girmesi konkur günü ya, 
!erdir. pılan hakaızlıkdan doğmuıtur. U 

At sporu sporların en müşkülü zun zamandan beri idmanını ya· 
ve çetini olmakla beraber en cen• pan ve geçen yaz yarıtlannda ol-
tilmen ve spor kelimesinin mana· Küçük Nedret duğu gibi her iki müaabaka için 
aını tamamen üstünde toplayan hazırlanan küçük Nedret her ne 
bir spor ıubesidir. bunu taşıyan insanlara kıskanç ve dense proğra.ma iami yazılmamrı 

Galataaaraylı namı müstearile haria göıtenneniz doğru olmasa ge- ve müaabaya aolrulmamııtı. Jüri be-
fikirlerini yazan spor muhariri rektir. yeti de çok iyi bilir ki garanti 
Beyin bu ıube hakkında çok fena Fazlı Bey kupası; ı edilmek istenilen bir muvaffakı· 
görüşleri ve anlayıfı olduğu yazıla- Aheste hakikaten iuni gibi a· yet bu suretle himaye edilmlt 
rından anlaşılıyor. bestedir. Eaaaen iıimler hayvanın 1 oldu. . 

Yalnız •.. Şurası muhakkaktır f<abiliyetile ve kendi hakkında Nedretın mevcut erkek ve kadm bi 
ki yapılacak bir tenkit ve hare· ~·"lcın bir fikir verebilmek için in .. I nicilerin en iyisi olmasına rağmen 
kette evveli o itin mütehaaısı ol- tlhapla konulmuıtur. Faraza de- bu musabaya girmemesi bir badiae 
mak zarureti vardır. Yoksa her l ı. ıa inı teşıyan bir at hakikaten olmutlur.Onu o gÜn müsabayı heye 
eli kalem tutanın aklına ge- huyıuz ve deli olmasındandır. canla takip eden halk ve alakadlll'-
leni yazma11 ve yazılarile Eğer binicisi küçük Nedretin lara sonnak daha doğrudur. Küçük 
bu spora heves eden genç heves- spor ıevgisi ve kan çıkan mahmuz Nedretin ve Orhanın topladıfı alkıt 
k.lrlan kırmasına ne hakkı ve ne lan ve onu sevkeden kudreti ol- bu takdirin kimlerde toplandıfına 
de salihiyeti vardır. At ve atçılı.. mamış olsa idi antreneman günle iıarettir. 
fa ..-aklı, bu gibi itlerin müte- rinin ekaeriletile gördüğümüz gibi (Macar ırkı diğerlMinden fena 
ha .. m. müsabakalan ve daha ge- j o yine ismi gibi aheste beste parku- dı.) 
çen gün yap1lan idman ru bitirirdi. Hükmü vennek doğru değil-
n hareektleri yakinen tet- Müsabakayı oldukça çabuk de- dir. Bir atın muvaffakıyeti bir 
kik eden ve alakadar olan bir he- ğil .. Eheınmiyet!ice çabuk olarak çok avamille berabeı- terbiye aiı
ves~r srfatile bu spor muhariri bitinnesi de, ırkının Fransız ol- temi ve kabiliyet dereceaine gÖ• 
beyin yazılan hakkında fikir mıuından değil, yukarıda arzedi- re değişir. 
ve nıütalee.larmıı sıralayorum. len esbap tahtında süvarisinin mu Bir çok Macar hayvanlar en 

• • * vaffakiyet ve kudretine, hünerine yüksek konkurlan clifer ırk atlan 
Binid hannnlann tefevvuk ıçın medyundur. kadar yapmaktadır. Hurma buna 

gösteı-dikleri sinir, ve nazarlan Nedretin hafif olmaaında da bir misaldir. Bahar konkurların-
kendilerine çekmek arzusu... Ay- muvaffakıyeti de bir amil olarak d a derece almıştır. ni duygu ile çırpınan erkeklerin göıtermek istediğiniz doğru olma 
hali. aa gerektir. Hurmanın ayaklarında haata-

Diye müıabaka baılangıcını Çünkü bu yorucu sporda mü- lıiı mevcut değildir. Esasen prog 
tasvir etmiıler ... Bir kere ıunu dü- sabıkların yat ve kuvvet farklan ramda göriildüğü üzere aıhhi he
§Ünmek lizımdır ki her ıporda ol- netice Üzerinde daha çok müessir het muntazaman vazife ve kon
duğu gibi atçılık ve onun zevkli dir. trollerini ifa etınitıir. Buna müda-
aporu olan yarıı ve konkur ipild..-i Yokaa on dört yaıındaki bir hale etmek haksızlıktır. 
musabıkın imtihan günü olan bugün- çocufun 10 aylık bir çalışma ile Doyçe Oriyent Bank kupası. 
de m91ru olarak rekabet hak ve his- 10--15 aene gibi uzun çalııma ve Zati hayvanlar müsabakasında 
!eri qikirdır.Yalnız bunu sporcu ru- kuvvetli kol ve t.caldara malik hayvan sahiplerine yanlı~ esaslar 

Geçen hafta Plauder'le nasıl maç ııaptığını mufassal 
· esnasında 

tevcih etmenize hiç te yerinde ol
mayan bir tarz olmakla beraber 
ve belki bilmeyerek şahısları ten
kit ebnit oluyorsunuz. 

Silviya ... Merak ve yorulmak 
bilmez bir azimli binicinin ve 
mütehaıııı süvarilerin nezaret 
ve idareleri altında antre· 
nemanlarını ikmal etmekte-
dir. Bunu bilmeden bu mütaleala- 1 
rı yazmak biraı: tecavüz olsa ge
rektir. 

Aakeri müsabakalar hakkında 
yazılarınıza hayret etmemek iş
ten değil.. Onlara cevap vermeğe 
kendimde salahiyet his•edcmedi
ğim gibi cevap verilmiyecek nok
ta bulabilmek le pek güç olacak
tır. Yazıları bitirmeden şunu da 
zikretmek isterim ki geçen aene 
yanşlar bakında (Karacabey) 
liler için yazdığınız satırlara veri
len yerinde cevaplar karımnda 
bu ıene artık bu tenkitçilikten 
vaz geçeceiinizi zannetmi4tim .. 

Netice düşündüğümüz gibi ol-
madı .. 

1 •••••• 

Güreı 
Müsabakalan 

ATÇI 

Haber aldığımıza göre Gü
reş Federasyonu yeni bir milli 
temas daha yapacaktır. Bu te
mas Balkan turnuvasında şana 
sızlığımız dolayısile kaybettiği 
miz ağır siklet kategorisinde 
yapılacaktır. Bütün Balkan dev 
!etleri bu müsabakaya davet e
dilecek ve gene Balkan turnu
vaıın<laki esas üzerine maçlar 
yapılacaktır. 

F ederaıyonumuz şimdiden 
bütün Balkan devletlerini bu 
tekliften haberdar edecektir. 
Y alruz bu turnuvanın resmi bir 
ünvanı olmayacak, yalnız bey
nelmilel ağır s;kletler çarpışma 
sı olacaktır. 

Bundan başka aynca da Av
rupa şampiyonasına iştirak edi 
lip edilmemesi hakkında dü§Ü· 

"im · 

.. 

Alman kadın paraşütçülerinden Lola Schroterln riJkor yapmalı için giriştiği teşeb 
büsten evvel Fransız tagyarecllerinden Rene Machenaud da Breguet fabrikasının-
270 tipindeki bir tayyaresi ile 6729 metre irtifadan kendisini paraşütle atmış ve 
muvaffaklyetle yere inmiştir. Bu teşebbüsten sonra Alman milletine mensup 
aıatma:ıe/ lola ~chroter de bir allagUJ yapmış ve 7300 metreden atlamak sure-

tlle dünya riJkorunu kırmıştır .• ................................................................................. , ..... , ...................................... .. 
Bugüne kadar yapılmış olan 

300 zeppelin nerede? 
Almanlar (L. z. 129) uda yakında bitiriyorlar 

Graf Zeppelin Haııa gemüıinin 1 
biiyüh kardefİ L. Z. 129 haııa ge- ı 
misinin infaah Fredrihıhafen'de 
bitmek Üzredir. Bu da Alman ya· 
pıcılığının biiyük bir zaferi olacak 
tır. Hali hazırda dünyada mevcut 
üç büyük haııa gemiainden iküıi 
Almanyada '"' üçüncüsü de Al
man sistemi üzerine Amerikada 
imal edilmİflİr. Fakat bugüne ka· 
dar infa edilen 300 haııa gemiai 
nerededir?. Lütfen Ofağıda oku-
yunuz: 

Fredrihshafen'deki Zeppelin 
hava gemileri İnşaat tezg8.hların
da yapılmakta olan Almanyanın 
ve hatta dünyanın en büyük ve 
kabiliyetli hava gemiai L. Z. 129 
un inşaatı bitmek üzredir. Fennin 
en son terakkiyat ve tecrübeleri· 
ni ihtiva edecek olan bu muazzam 
eserin ismi ( Hindenburg) tesmiye ' 
edilecektir. Graf Zeppelin balo
nunun muhtelif dünya uçu,lann· 
da topladığı tecrübelerin neticesi
ne göre inşa edilen bu hava gemi-~ 
si Zeppelin tezgahlarının 129 un
cu eseridir. Bugline kadar dünya· 
da 300 hava gcmiıı;i in~a edilmiş· 
tir. Bu kadar geıni ne olmuıtur? 
Almanyanın yani Zeppelin mües
sesesinin ilk bava gemisi L. Z. 
1 Temmuz 1900 tarihinde hava· 
lanmı~, kısa bir n1üddet sonra da 
r.ökülmüştü. ikinci hava gemıaı 
L. Z. 2. 1905 tarihinde havalan
mıt ve gene ayni !ene zarfında 
bir m~cburi ini* esnasında fırtına 
yüzünden parçalanmıştır. Yalnız 
L. Z. 3, 1906 seneıinden 1913 se· 
nesine vani sökülünciye kadar Al
man o;duıunda vazifesini görmüt 
tür. 

Harbı umumide Alman 
Hava genıileri 

Harpte hava gemilerinin yaş.a
ma müddetleri çok az olmasına 

Harbi umumide Edirne civarında Yanboludan Mısırın 
cenubunda Hartuma kadar gidip gelen Zeppelin balonu 
rağmen inıaat pek fazlalatmadı. Sökülenler 17 
Mamafih harp esnasında elde e
dilen birçok tecrübeler hava ge
milerinin terakkisine çok yardrm 
etmiştir. L. Z. 59 un Bulgaristan 
dan, Hartuma kadar gidit gelit 
6800 kilometre uçmaaı, L Z. 55. 
in 7300 metre irtifaa çıkabilmesi 
ve bu suretle havagemileri irtifa 
rekorunu kırması, daha aonra L 
Z. 101 in 1917 senesinde 101 aa· 
atlik u:ıun bir uçut 
cümledendir. 

yapmaıı bu 

1914 ağustosuna kadar hizme-
te sokulan 25tane 
Fena havalar yü. 
zünden kaybolanlar 8 
iştial edenler 3 
Kullımıldıktan son
ra sökülenler 4 

15 

1919 Kanunuevveline 
mele sokulan 
Yukarı listeden kalan 

10 kalan 

kadar hiz-
89 tane 
10 tane 

Kalan 99 tane 
Fena havalar yü
zünden kaybolanlar 
Harp yüzünden kay
bolanlar 
iştial edenler 
Eskidikten sonra 

9 

52 
12 

90 

Kalan 9 tane 
Almanyada harpten sonra ka

lan Zeppelin ve yeni yapılan dı
ier bir Zeppelinle beraber galip· 
ler arasında tU suretle taksim edil 
miıtir: 

Fransa 
ltalya 
lngltere 
Belçika 
Japonya 

3 
3 
2 
1 
1 

10 
Bu hava gemileri de maziye ka 

nttıktan sonra şimdi dünyada fa
al bir vaziyette ancak Üç havage
miai kalmııtrı: 

1 - Amerikanın Los Ancelos 
eaki Zeppelin L. Z. 126 (İnşaat 
senesi 1924). 

2 - Amerikanın (Akron) Z. 
R. S • 4 

3 - Almanyarun (Graf Zeppe
lin) L. Z. 127 (in§&at seneai 1927-
1928 

Bundan sonra dörüncü ve be
şinci olara kyapılmakta olan Al
ınanyanm (Hindenburg) ve Aıne 
rikanın ( Macon) balonları gel
mektedir • 

lngilterede R 101 havagemiai
nin feli.keti Üzerine İDJ&at dur
mu, ve halli. bu felaket üzerine 
R 100 ve Almanyadan alınan LZ. 
128 sökülıniiltür. 

(Graf Zeppelin) balonunun 

Harbi unıumiye iştirak eden Zeppeltnlerden L. z. 13 

dünya seferleri ve muvaffakıyeti 
tlmdiye kadar hiç bir havageınlli· 
ne nasip olmıunıf yalnız lngiliz 
binb-.ılarmdan Skott, R 34 balo· 
nu ile 1919 aeneıi haziranında 
ve daha sonraları da R 100 ile in· 
giltireden Amerikaya gidip gel· 
mi, tir. 



Birinci Sahifeden Geçeİı Yazılar 
ISTANBUL iNTiHABI 

Meb'usan ·Hey'eti 
Teftişiyesinden: 

Terkos için 
Tahsisat 

(Başı birinci sahifede) 
mıs olacaktır. 

Çünkü fakir sınıf, bu parayı ve• 
remeyecek ve meccani kısımda 
tedavi edilmek isteyeceklerdir." 

Neticede, baataneler için etraf· 
lı bir talimatname bazırlanma11 
kaydile mazbata kabul edildi. 

Terkosun işletilmesi 
Terkos için Belediye bütçeaine 

konulan tahsisatın mübayaa ve İJ
letme masrafı suretinde tashihine 
dair olan makamın talebi üzerine 
Bütçe Encümeni mazlıatası okun· 
du. . . , 

Encümen m•k•mın teklıfme lf'" 
tirak etmiyordu. Belediye Reis 
Muavini Nuri B. izahat vererek 
Terkoa Belediyeye geçtikten son· 
ra şikayetlere sebep olan hususla· 
rm ilımali için mühim masraflar 
ihtiyanna mecburiyet huıl olaca· 
iını, mütehuaıa ve makineler ge
tirtileceğini yeni tesisat yapılaca· 
(mı eöyledi. • 

Bütçe Encümeni namına Reıa 
Hamdi Bey, eöz alaralu 

- Henilz idare tekli teabit edil
mit delildir. Mevcut tahsisat m&· 

•ta da aarfolunabilir ••• dedi. 
Bütçe Encümeni ile makamın 

iki celse arumda bu hususta te
mas etmesine karar ırerilerek mü· 
zakere tehir edildi. • 

Gazi köprüsü yapılıncaya ka· 
dar Unkapanı köprüsünün tamiri 
için yilz elli bin lira tahaisa! ,,.._ 
rilmeaine dair Makamm teklifi O. 
zerine Bütçe Encümeni mazbata
., okundu. Encümen ba paranın 
istikraz auretile temin edilmesi 
şartile tahsisatın ırerilmealne mu• 
vafakat ediyordu. 

Teriik Salim Pt. köprilnün ne 
zaman tamir edilecetini sordu. 
Fen heyeti müdürü Ziya Bey iza• 
hat ırererek tahalaat almır alm· 
maz derhal tamire baılanacağmı, 
tamire batladıktan aıı:ami bir aya 
kadar köprünün açılabileceiini 
söyledi. Bunun üzerine mazbata 
kabul ve celse on dakika için ta• 
fil olundu. 

ikinci celıe 
İkinci celse açıldıiı zaman N U• 

rettin Miinti B. söz aldı ve gazete 
mizde çıkan Şehir Meclisine dair 
beyanatma temas ederek huauıi 
mubabaaelerinde bazı f"yler SÖY· 
lemiı oldufunu, mahaza fikirleri· 
ni tashih ettiğini beyan etti ıre aöy 
lediklerini ceri aldı. 

Manyaaizade Feri dun B. bu nq
riyattan şahsı itibarile çok mü!e
esair olmakla beraber Nurettin 
Münti Beyin verdiği izahatı bir 
tarziye makammda kabul ettiğini 
bildirdi. 

Etem izzet Bey Nureddin Mün
ti Beyden sordu: 

- Feridun Bey ve diğer arka· 
daılarımızm teeaaürüne ben de 
iştirak ediyorum. 

Nureddin B. mubalıase esnasın
da gazetede çıkan sözlerini ~:y;· 
lenmemİf midir? Yoksa sözlermı 
ve kanaatlarmı tashih ettiklerini 
mi ifade ediyorlar? dedi. 

Nureddin Bey: 
- Eıret. ••• diyerek ikinci tekli 

teyit etti .•. 
Müzakere ki.fi cörülerek diğer 

maddelere geçildi. 

Gene T"rlıo• m"•"lesi 
Bundan sonra Terkoaa ait tab· 

aiıahn bütçedeki unvanının tebdi· 
li hakkında Bütçe Encümeninin 
mazbatası okundu ve aebekenin 
muayene, tevai ve ıılah masrafı 
teklinde tashih ıre ilerde ıraridat· 
tan ödenmek Üzere tefriki karar· 
laftı. 

Tevfik Salim P§. bu tekle itiraz 
etti: 

- Masraf mübayaadan sonra• 
ki İftİr dedi. 

Hamdi B: 
- Sa işi mühimdir. Takyıdata 

bağlamayalmı. 
Müter.kıben bal intaaı meselesi· 

ne dair muhtelit encümen mazba· 
tası okundu. Encümen ihtiyat ak· 
çeainden 200 bin lira istikraz et
mek auretile halin inta11nı tasvip 
ediyordu. Bu buıusta azadan söz 
alanlar ve buna ait projelerin 
makam tarafmdan hazırlanıp gön 
derilmeaini ileri sürenler oldu. 
Avni B., bunun heyeti ıımıımiyeyi 
değil, daimi encümeni alakadar 
ettiğini söyledi. 

M .. hınet Ali B. bu gibi intaata 
ait projelerin fen ciheti hariç ol· 
mak Üzere Meclisçe tasvip edildi· 
,iini söyledi. 

Vali ve Belediye Reisi Muhid· 
din 8. cevap vererek dedi ki: 

- Mesaimize bakim olan umu
ru maballiyei Vilayat kanunu de
ğil Belediye kanunudur. 

Belediyeye ait bir itin iae umu
ru mahalliyei Vilayat kanunu ile 
Mecliste münaka~aama mahal yok 
tur. Ben Meclise hesap vermekten 
çekinir bir adam değilim. Fakat 
bu söylenen .ekil, Mecliıin meı'. 
uliyetin iftirak teklidir. 

Mehmet Ali B. cevap verdi: 
- Mea'uliyete ittirakten biz 

de çekinmeyiz. Planlan burada 
ırömıek bilahare esasta göriilecek 
batalan tenkide mani değildir. 

Vali B. tekrar IÖz aldı: 
- Dem.in fikri ne ise zikri de 

odur. Kabilinden Mehmet Ali B. 
runıp dunıp ayn· tevleri tekrar 
edfyorlar. Eğer kendileri benden 

. . . 
' <' ~ • • •• • 

Bir komisyon 
Kitap işini 
Tetkik ediyor 

( Baıı 1 inci sahifefde ) 
da mühim tebeddüller olacağı 
hakkındaki haberler taYiadan i· 
barettir. latanbulda vakit vakit 
bu nevi ıayİalar çıkanlır. Veka· 
!ette yeri değİfmİf kimse yoktur. 

Ecnebi ve hususi mektepler 
Bütün huıusi mektepler için 

genit bir talimatname yapılmakta 
dır. Senelerce bu itin geri kalıtı 
tecrübe ve görgülerin kuvvetlen· 
dirilmesi için beklenilmiı olmasın 
dan dolayıdır. Vekalet timdiye 
kadar edindiği tecrübelerle alelô 
mum hususi mekteplere, yapmak 
ta olduğu talimatname ile yeni 
ve aalim bir iatikamet verecektir4 
Talimatnamede ecnebi, ekalliyet 
huauai mektepler, bunların talimi, 
terbiyevi, idari vaziyet ve vazife
lerine dair ayn ayn ahkam var
dır. Talimatname bu dero aeneai 
sonunda ikmal edilmit olacaktır. 
Esaslan bazrrlanmıftır. Önümüz
deki ders senesi batında tatbika 
batlanacaktır. 

Ecnebi mektep muallimleri 
Bu talimatnamede, bu mektep

lere tayin edilecek türkçe, tarih, 
coirafya ve yıırt bilgisi muallim· 
!erine dair de sarih maddeler var· 
dır. Eıaa itibarile hususi mektep· 
)erde, reuni mekteplerde muallim 
lik etmek bak.kını haiz olanlar 
hocalık yapabileceklerdir. Yük· 
sek tahsili olanlar Lise ve Orta 
kısımlara, lise veya muallim mek
tebi mezunu olanlar da ilk kısım 
!ara tayin edileceklerdir. Bu -
ne, bu mekteplerin kadrolan ya• 
pılrrken açığa çıkanlan muallim· 
!erde iki eaaa araıımııtır. Açığa 
çıkanlanlar aramlan teraitte ya 
mentei olnuyanlar yahut da men• 
tei müsait olup da tedrisatta mu· 
vaffak olamadıklan müfettiı ra• 
porlan ile ıabit olanlardır. 

Ac;ıia çıkanlan muallimlerden 
Vekalete birçok itirazlar gelmit
tir. Bunlar tetkik edildi. Muhik 
göriilmedi. Yalnız tasfiye yapılır
ken üç sene muvaffakiyetle boca• 
lık etmİf, fakat muallimlik mese
leğinden olmıyan ehliyetli hocalar 
vazifelerinde İpka edilmiılerdir. 
Fakat bu vaziyet talimatnamenin 
tatbika başlanmamaamdandır • 
Önümüzdeki sene talimatname 
mevkü ıner'iyete girince, ihtiva 
ettiği ahkam aynen tatbik edile
cektir. 

Bu sene menşei, bizim aldıiı· 
mız manada, müsait olmıyan ba
zı zevat,, muallimlik verilmittir• 
Edebiyat ve yazıcılık aleminde se· 
nelerce kendisini tanıtmıf, hizmet 
etmit kıymetli zevat muallimlik· 
!ere tayin cdilebilmekt<'dir." 

Ziraat Bankası 
H. Umumiyesi 

(Başı birinci sahifede) 
810 lira tahıilat yapılmıtbr. 

Bu vaziyet karşısında borçluların 
ödeme kabiliyetlerini çoğalbnak ve 
tahsilatı daha kolaylıkla temin ede
bilmek ı:ıalnadiyle azami beş sene
ye kadar U71ln vadeli muamele yapd 
maya başl~nmııtır. 

Banka &ermayesine gelince; 1930 
>ene.İnde 26.232.600 liradan ibaret 
olan banka sermayesi 1931 senesinde 
menafi hiı•.sinden yapılan 515.900 
lira tahsilat ile 26. 748.500 liraya ba 
liğ olmuttur. 

ikinci cefsn 
iki saate yakın bir fıuıladan 

sonra tekrar Reis Kazım Pata 
Hazretlerinin riyasetinde topla
nan heyeti umumiye temenni tak
riri etrafında komisyon tarafın
dan ittihaz edilen karara ittila 
peyda eylemif ve bu karan tasvip 
etmİftİr. Karar ıudur: 

Karar . 
1930 seneai temmuzuna kadar 

İpotekli veya kefaleti müteaelaile 
ile borçlu olan zürranm borçlan 
senelik ha11labna ve borç ödeme 
kabiliyetine göre bef seneye ka
dar tecili hakkındaki Ziraat Ban
kaaı meclisi idareainin karan müt 
tefikan tasvip olunarak bu kara
rın tevıiine timdilik lüzum görül
medi. 
Faiz ve komiıyonların tenzili bak 
kmdaki tekliflere ..,lince, 1 ka· 
nunuaani 933 tarihinden muteber 
olınak ve kefaleti müteselaileli ıre 
ipotekli zürra borçlannın bin lira 
ya kadar olanların faiz ve komia 
yon haddi yüzde dokuzu ve bin 
liradan yıık•mu için faiz ve komis 
yon haddi yüzde onu geçmemek 
üzere muamele yapdmaama karar 
verildi. • 

Nakliye 
•• 
Ucretleri 

( BQfı 1 inci sahife/de ) 
na gönderilecek eşya ve kömür 
tahliye ücr..tlerinde tenzilat ya
pılmıştır. Mavna ücretleri de indi 
rilmittir. Tarifelerimizde daha zi· 
yade tenzilat yapılabilmesi İf hac 
n1ini1J ve hareketin artmasına mü .. 
tevakkıftn·. Eskiden limanda it 
azalınca mavna fiatlannı yüksel
tirlerdi. Biz, iı az olmasına rağ
men bunu yapmıyoruz. Fakat üc
retlerde daha ziyade tenzilat için 
iş faaliyetinin arbnasr icap eder." 

Hamallar Cemiyetine göre 
Hamallar Cemiyeti reisi Musta

fa Faik B. de dedi ki: 
"- Hamal ücrf!tleri pahalı de

ğildir. lstanbulda elektrik, au, ha
vagazi ve Tramvay Şirketleri ücretle 
rine zammetr.:ıİJ oldukları halde, 
Hamal tarifesi, 8 • 10 sene evvel
ki tarifedir. 

Bugünkü şerait dahil inde bu üc 
retleri indirmek ihtimalini göre· 
miyoruz. Tütün Gümrüğünden ve
ya Hasır iskelesinden 100 okka· 
hk bir yükü Davutpaşa'ya 20 ku
ruta götüren bir hamalın aldığı 
ücret çok mudur? 

Maalesef, bayat pahalılığı bah· 
aı ortaya çıktı mı, gözler evveli 
hamallara çeviriliyor. Halbuki, 
hamalların üatüıte kazandıkları 
para günde 70 - 80 kuruıtan faz• 
la olmıyor. Bu para ile hamal bu· 
rada kendini, memleketinde aile
ıini geçindirecektir. Buna çok de
nilebilir mi? 

Gemlik Ticaret Odasının tiki.
yetine gelince: hamal ücretleri, 
herhangi bir malın fiatmın inip 
çılımasile alakadar değildir. Yük, 
ayni yiiktür, fiatında ayni olmau 
tabiidir." 

Tahmil ve Tahliye 
Cemiyetine göre 

Komisyon azasından Maliye Ve 
kili Abdülhalik Bey ittihaz edilen 
bu karar etrafında izahat verir· 
ken zirai ikrazata faiz ve komia- Liman Tahmil ve Tahliye ,.,_.. 
yonlarm yapılmıt olan bu tadil le Cemiyeti Katibi Umumisi Rem· 
ile bankanm senede 6, 700 bin lira zi B. de demiştir ki: 
bir fedakarlık ihtiyar etmİ§ bulun "- Bizim Cemiyete mensup •· 

Derleme 
• 
işleri 

(Başı birinci sahifede) 
n anlatılmak İstenilen kelime
lerin etimokıjilerini araştır· 
mak. 

2 - Bu araş-tırmalan yapa· 
bilmek için de bir bibliyografi 
yapmak ve bir kütüphane kur
mak. 

3 - Kafi hazrrlrktan sonra 
umumi lisaniyat bahisleri üze
rinde neşriyatta bulunmak. 

4 - Türk dilinin etimolojisi
le uğraşmış memleket içinde 
ve dışındaki zevattan istifade 
yollannr aramak. 

Derleme kolunun verdiği ka
rarlar da şunlardır: 

Derler, e kolu azası arasmıda 
iş bölümü yapmıttır. Azadan 
her biri ağızdan veya kitaptan 
aöz derleme itinde çalışacaktır. 

Vilayet derleme heyetlerine 
gönderilecek talimat maddele
ri de teabit olunmUJ ve en ya
kından başlanmış olmak için 
Selçuk devrinden itibaren keli
meleri derlenecek yazma ve 
basma eserlerin listesinin hazır 
!anması v,., diğer taraftan mem 
lekette çıkan gazete ve mecmu 
alann gözden geçirilmesiyle a.
ğızdan derleme merkezlerinin 
çalrşmalannm kullanmaaı ka
rarlaş tırılmıt tır. 

Derleme J,,.r hafta pazar ve 
nertembe günleri toplaınacak. 
Umumi derleme mahsulleri ge 
!inceye kadar elde mevcut mtl· 
zemeyi tetkik ve tasnif ile uğra 
facaklardır. -------
Rus-Fransız 
Misakı dufunu itaret eylemittir. mele, vapurlardan mavnalara q-

Kararm kabulünden sonra 931 yayı naklederler; vapurlarla ge- Uzlaıma mukavele
seneıi pl&nçoau kar ve zarar be- len kömürleri mavnalara botalbr-
sapları tasdik olunarak idare mec lar. Kömür için ton batma 40 ku· sHe misakın metni 

·b ) 1933 ruı alırlar. vapurlardan tahliye-lisi aza11 ı ra o unmuf ve MOSKOVA, 30. A. A. - Sovyet-
• · · •· k. !"ki 1 k de iıe her amele gu'" nde 225 kurut seneaı ıçm mura ıp ı ere • en· Fransız ademi tecavüz miaalmnn 

Z . ·· aki · yevmiye alır. Bu Ücretleri ve yev• der ve ıya ve mur P muavın- metni ıudur: · ç b k -ı A "f miyeleri indirmiye imkan yoktur. liklerıne ı u çu og u n ve Sulhu tarain etmek arzuaiyle mü-
Şükrü Beyler aeçilmi9lerdir. Çünkü, bir defa her amele hergün tehaaaia olan ve memleketleri ara• 

k k 1 · · 53 it bulamaz. 3 • 4 .,.;;nde bir gün Ban a esas mu ave eaınm 9
- amdaki münasebetlerin jyil-mea.i 

· dd · "b" ""dd t rahaan amele-~ı.tur. Cemiyetin -· Ünciı ma eaı mucı ınce mu e • ' .,.- ıre inki·-'mm iki tarafında da men-
. b" "d • S b"t M yevmiye defteri tetkik ediline, a- ,... lerı ıten ı are azaaı a ı ' U· faatlerine hizmet edecegı-·ne kini bu 

B h Ce d N hl Ah melemizin ayda 15 • 20 liradan 
bittin a a, v et asu ve • 1unan So-et Merkez icra komitesi 

M - B J · · S b•t fazla kazanmadığı görülür. Bunu ., met unür ey erın yerıne a ı • ile F ranaa cümburiyet.i reisi kar•ılık 
N b Ah M .. ·· B tüccar da, acenteler de görüp öğ· • Cevdet asu met unur ey•· lı münasebetlerinin müslihane iııki-

z. B k M rendiler v" görÜp öğrendikleri i· ler tekrar ve ıraat an aaı •· ıafma -ni olmadıinnı ve itbu mi-
b -d- ·· N - t B çindir ki, aon zamanda tesiı etti• ,..._. g.· nisa şu e mu uru uare ey ye· --'- ile tezat t-kil etmedigı-·ni be-.1 • ı d" iimiz (Amele Sigorta Sandığı) na ...,. -• 

niden aeçı mı§ er ır. k d yan etti.klen" beynelnu"lel ı--Lhütleri 
1 k . R • K. aidat bile verere yar nn etmeği """ 
ntihabatı mütea ıp eıa •· 1 d ne ••dık ka)·-1• harp aleyhindeki 27 • · ld memnuniyetle kabul ey e iler. - ~ zon Pata Hazretlerı yeru are temuz 1928 tarihli" umunu" nu·--•-

f k • ı Amelemizin kazancının seneler ..,.. 
meclisine muvaf a ıyet er temen• ı· karoılıklı mu""naaebetienn" de teyı"t ve 

b k denberi 15 • 20 ırayı geçmediği · • 
daha iyi ya_pacaklarsa uyuraun· ni ederek içtimaı apatmı§tır. 40 k" atırib etmek uz .. ere maddelen" a~.n. teabit edilm1'tir. ton ömür ..-.-
!ar dedi. Teklif ve temenniler yüklü bir mavnayı bO§altan 20 a- da yazılı miaaki akdetmeğe karar 

Mehmet Ali B. - Ben icra 16 li -ermı·,ı-dır" .. 
d ANKARA, 30 (Telefonla) melenin kazandığı ra .-ok • ~· mevkiinden bir daha av et etme - ' 1 _ Akit taraflarclan L- biri eli-

k ·· ) b. d Bugün toplanan Ziraat Banka11 mudur ve bn terait dahilinde tab- .,... 
me uzere ayrı DU§ ır a ammı. ı · ·ı di g·en·m·n hakimiy~' altında bulunan. 
C b rd. heyeti umumiyesinde ilk sözü Ma- vil ıre tabliye ücret erı tenzı e ·• çu 

eva ını ve ı. K 1 kd. 1 -eya -'-'r devleti"n ı. • ..:-te tenııı.ı"-
M · k k"fi ·· ··ıd- Em. nisa meb'usu Refik Şevket B. aldı. lebilir mi? o ayca ta ır o una• • -""u - ... 

iına afa a ı goru u. m !ini veya idaresini deruhte etmit ol-
•ı· Be · l" f "t t 1 Hatip Refik Şevket B., çifçiye fay- bilir." ,.. ı yın ea a a aı mezar at an du"-· eraziye kart• ne yalnız olanık 
hakkındaki takririne Nuri B. ce· dalı olmak için devlet ile ayni saf· A rabacılaı· Cemiyetine giJre ne"de bir veya ı.:-ok diier deır-

rd. "fak b t kl"f• da Ziraat Bankasının da yardımı· -~ vap ıre ı; " aınm u e 1 1 A b la C · b•t d t Jetler bı"rlikte karadan denız• den ve 
b .. ti k ı d • )"f k nı geniolebneai lüzumunu ileri sür ra acı r enuye e e emaa 

urme e arşı a ıgmı, eı a a· • "k o· d... . .. hri havadan mubarebe veya teca-•,de 
b . 1 · • d k k · · dü. Herşeyden evvel tüccar olma· ettı . gren ıgmuze gore, şe - ·-
ır ermı mey ana çı arma ıçm · d k "ft ti 1 k 4500 bulunmamağı ıre bu anızını" ·n ---um· 

b . k • t k"l d·ıd·· · · ·· yan .-iftçiden alınan yüzde dokuz mız e te ve çı a ı o ara ----·- ·~ 
ır omıayon ef ı e ı ıgını soy- x b 1 k b• ··k y~'-' ı--Lhu"t ed-. 

ı d" faiz ve üç komiıyon ağırlığına i- ara a ça ııma ta ve ır yıı ara- ç~u """ ~· 
e ~~ndan sonra Üsküdar halk ıaret ederek faizin yüzde altıya bacısmın günde vasati kazancının 2- Akit taraflardan biri bir veya 

d · M b ı· E tenzilini ve 1930 temmuzuna ka· Üst üıte 150 - 200 kuru§ arasında birkaç devletin tecavüzüne uğrarsa 
tramvaylarına aır u te ıt n- bulundugn" temı"n edilmektedir. dig" er akit taraf ibtiiiifın deıramı .. b t k d dar olan borçların ödeme kabiliye cumen maz a aaı 0 un u. "'"f b J b" b ·· d mu .. d_..b.nce mu""tecavı"ze ne do;;.,.,•dan H d · B b t bakkınd · ah t tine göre beş ae11eye kadar tecili .,_ı t ayvan ı ır ara anın gun e "" •• _ 

Ahmet Raaim Beyden inhilal eden İstanbul meb'usluğu iç;n 

K. Evvelin ikinci cuma günü intihap icra edileceğinden münte· 

bibi sanilerin aşağıda gösterilen sırayı takiben Beyazıtta Darül· 

fünun konferans salonunu teşrifleri rica olımur. 
Saat 

9 ili 10 Fatih, Eminönü kazaları müntehibi sanilerı 
10 " 12 Kadıköy, Beşiktaş, Beyoğlu " " 

13,30 " 15 Sariyer, Beykoz, Üsküdar, Adalar, Bakırköy 
kazaları ve mülhakat 

ıs " 16 Sırasında limazeretin geciken müntehibi saniler. 

Mülkiye mektebi" 
Müdürlüğünden: 

4/ 12.1932 pazar günü saat on dört buçukta mektebimizin 

açılmasının elli altıncı yılci'önümü kutlulanacaktır. 
Adresleri bilinmediği cihet~ kenciilerine davetiye gönderile 

ıniyen eski ve yeni bütün Mülkiye mezunlarının Yıldızda Mül· 

kiye mektebinde tertip edilen bu içtimaı teırifleri ve bu ilanın da· 

veliye mahiyetinde telakki buyurulmaaı rica olunur. (6313) 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 

Satılık tarla 
la.mi Mahallesi Semti Ziraı Dönümü 

Pertiye Paşa Kartal Tepe Aksu 300 34 
Balada evsafı muharrer tarlanın beher dönümü 42 lira bedel 

ile talibi uhdesilıde takarrür ettiğinden 10/12/932 taihinde iha· 

lei kat'iyesi icra kılrnacağmdan daha ziyadeye talip olanların 
yevmi mezkUrda mahalli idare heyetine müracaatları ilin olu· 
nur. (6334) 

Istanbul Gümrükleri 
Muhafaza Başmüdürlüğünden~ 

1 - Kinunuevvelin muayyen günlerde satın alacağımızı i
lan ettiğimiz "3" kalem "2100'' metre astarlık bez "1035" metre 

kıtlık elbiselik ve "310" metre yeleklik ve "970" metre kaputluk 

kumatlarla "471" adet yün battaniyenin pazarlık için latanbul 

Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünde satın alma komiayonu ta· 

rafından Kilıunuevvelin 3 çüne rastlıyan cumartesi günü saat 

"9" dan saat "16" ya kadar yapılacaktır. 
2 - İstekli yerli fabrikalar mümessil veya vekili olduğunu 

ispat eden waika ve teminatı lbime ile o gün mezkur satın alma 

komisyonlll>a müracaatları. 

3-- Nümune ve §artnaıne ve evsaf kağıtları hergiin mezkilr 

Başmüdürlükte görülebilir. (6329) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

20 : 26 adet saka arabası 4/ 12/932 Pazar günü saat 15 den 

16 e kadar pazarlıkla satın alınacaktır. Talipler ıeraiti anlamak 

üzere hergün pazarlığ~ ittirak için de mezkilr günün muayyen 

saatinde Komisyonumuza müracaatları. (6331) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1000 TOll Lavemarin kömürü: Kapalı zarfla 24 Birinci Ki· 

nun 932 Cumartesi günü saat 14 te. 

67 Kalem -eczayı tıbbiye: Açık münakasa 24 Birinci Ki

nun 932 Cumarteai günü saat 15,5 ta. 
lzmir Müstahkem Mevki Deniz K. ihtiyacı için yukarda 

miktarı yazılı kömür ve eczayı tıbbiyenin hizalarrndaki gün ve 

saatlerde münakuaları yapılacağından ıartnamelerini görmek 

İsteyenlerin her gün ve vermeğe talip olanların müııakaaa gün 

ve saatlerinde Kasımpaşada Dz. Lv. satınalma komisyonuna mü 

racaatları. ( 6294) 
am ı · a a ız a h kk d k" k 1930 t 60, tek atlı arabanın da günde do:;..•ya ne de bilvaata yardnnda bu verdi ve hattm bir tarihçesini ya- a ın a ı arann emmu· ... -

parak yapılacak yardımın Beledi· zundan sonraki borçlann bu ,e. 30 kuruf hayvan yem mıurafı var lunmamağı teahhüt eder. Akit taraf. ı bul etmemeği ve bu gibi tqkili.tla
ye kasasından bi~ milyon liranın kilde taksite bağlanmaaı ıuretile dır ki, bunun da, 150 • 200 kuru, !ardan biriıi aber bir devlete kartı nn ibdaıiyle bunlara yardımda bu
çıkmaaı demek olduğunu, maama· teşmilini istedi ve ayrıca emniyet arasında olduğu iddia edilen ka- tecavüzde bulunursa dilier akit ev- . lunmamağı levazım ve para verme
filı hattın ilerde temin edeceği ha Sandığının yapbğı rehin üzerine zançtan çıkbğı ilave olunmakta· velce haber vemıekaizin ıtbU muııh4ı ınf'ği bilhassa teabbüt eyler. 
aılatla bu parann iıtirdadı kabil mueaaes muamelatın bankanın fu- dır. Arabacılara göre de, daha a- deyi fesl edebilir. 6 - Akit iki taraf bütün ihtili.f-

zer.ine her sene bir defa toplanır. 
Ve yine umumi itilaf üzerine içti· 
mamı öbür seneye tehir edebilec• 
ii gibi müıtacel vak'alarda fevka 
iade olarak da içtimaa davet edi· 
lebilir, Komisyon toplanmadan .,.. 
ırel akit iki taraftan bet" biri diğe1 
tarafa komisyonun tetkik etmeıirıl 
iatediii meselelerin bir liateaini 
diplomatik vaaıtalarla bildirir. 
Her içtima devresi 15 günü g,.c;
mez. Fakat umumi itili.f lizerine 
bu müdd~t uzatılabilir. Komisyon 

oldufunu, borcu 5 _ 7 sene zaTfm. beteri va11talİle memleketin her 4ağı Ücreti.. çalı§mak imk&naız. 3 - Birinci ve ikinci maddelerde !arı müslibane rabıtalarla görüıüp 
da imha etmeği kabul edecek mÜ· tarafında yapılma,.nın muvafık dır. . ki teabbütler akitlerin itbu miaakm hal etmek lüzumunu tasdik eder. Bu 

e .. e·-lerle temas ederek bir istik- ol,,.CAğını ileri sürdü. meriyete konulmaamdan evvel yapd 
1 

maksatla bir uzlapne ınukaveleai ak· 
~ B (Bol ) ki ı · · bankanın bu iki ödemeyi ayni lan ka el 1 t.--ı daki edil k · raz yapılabileceğini söyledi. Şükrü . u te if ere ıab· mış o mu v e er ~, sm t ece tir. 

Mehmet Ali B. bir aralık mü- rak etti, borclann taksite bağlan- zamanda getirmiyecek tedbir hukuk ve teabhütlerini tahdit veya 7 - işbu muahede Fransızca, Rus 
zakerenin kifayetini ileri sürdü. )"a.smın teımili temenniıini teyit almasını tavaiye etti. tebdil etmez. Fakat akit taraflardan ca iki nüsha olarak tanzim eclilmit-

lsmail Şevket B. aaabile,ti: eltı. Komisyon azaları her bin ahn bu devlet tarafından gi 

1 

tir. Franıızca ve Ruaca metinler ay 
_ Şimdive kadar yabiı birçok Çanakkale mümessili Veli B. riıilccek olan ber hangi bir tecavuze ni kıymeti haizdir. Taadilmameler 

ııeyler dinJ,.dik. Biraz da Jôtfen çiftçiye yardım için bir pulluk ANKARA, 30 (Milliyet) - iı?rak ~bu.riyetini ken~ıine tab- Moakovada teati olunacaktır. Mııa-
bizi din!A.yin, dedi. fabrikası kurularak ucuz pulluk Borçlann tacili faiz v,., komis- mı! eden hıçbır mukavele ile baığb ol j hede tasdiknameleri teatisinden iti-

Mehmet B. _ Müzakerenin ki- verilmesini borç vadelerinin uza. .k 1 • • d• "im • madığını beyan eder. haren meriyete girecek ve iki taraf-
favetini söylemekle kimsenin aö- blmaaını, idare masrafının tenkia !'?n mı .~ar annın 1~ ~n kri ~ı. i 4 - Akit her iki taraf diğerine 1 tan biri feab arzusunu difer tarafa 
zünü kesmek iatemivorum. yan• edilmeaini faiz ve komiıyonun İn· ıçm verı en temennı a. nnı j mal satmayı veya mal almayı veya- bildirdikten bir sene sonraya kadar 
lıt anlamftyın .... dedi. dirilmeain.i teklif etti. tetkik edecek olıtn komısyona I but da kredi açmaiı netice itibariyle meriyette kalac:akbr. Ancak bu feab 

Avni 8. - Daha dün Haliç Ziraat Bankası Umum Mü- Maliye Vekili, Refik Şevket B., . ame~ olarak menne~e.;eJ< hiçbir~: arzusu muabedenin meriyete girdi-
Sirketinden alac,.ifı olan 22 bin dürü Şükrü B. mütalealara mü· Hasan Fehmi B. (Gümüthane) nel~~el anlatma!• ııf;irak ~ ii tarihten itibaren iki•-g~ 
lirayı tecil.rkeden M .. clis, kendi do- dellel cevaplar verdi. Oz serma Mükerrem B. (İaparta) lamel :t ~'.:.m~ =:. k::.- den izhar edilmıiycet:ktir. 
::r~d!r~ .i:..ıı~ti evleviyetle hima- yenin U%un vadeli ikrazlar yap B. (Corum) Raaih B. (Antal- biç bir tedbir alm•maiı teabhiit '::. UzlBfmB mukaoeleal 

Tevfik Salim Pt- _Hattın Ka- mağa imke.n vermediğini teba. ya) Ali Münif B. (Adana) se- der MOSKOVA, 30 A.A. _ Fran. 
dıköy ve Kalamışa temdidi fay· rüz ettirdi. lamet B. (Corum) çil~itlerdir. lktısat vekili Ce- 5- Akit taratlardan her biri dii• uz • Soıryet uzl&fm& mukaveleai
dalı olmayacağı kanaatini izhar ciftçinin <IPVlete ve baınkaya ö- lal Beyin mütaleasın<lan istifa· ~afm iı~u misakın ~ ~dde- nin metni fudur: 
etti. deme müddetlerinin ayni zama de için komisyona i~tiraki ken- •ı.nd~ ~Y_ın ~lunan. erazıaı uz~nde- 1 - Mukavelenin meriyete gir-

Ceırdet Kerim B. - Bilakis fay na tesadüf ettiğini söyleyerek. di • d • ecri • f ki bô.lrimiyetine nayet etmegı ve dikten sonra çıkacak ve diploma-
dalı olan o kmmdrr dedi. ıs:n en nca 1 mı~ ır. dahili itlerine hiçbir suretle müdaha- tik vasıtalarla bal edilmiyecek o-

Sadettin Ferit B. - Üsküdar l eıı!!!!l!!!!!!!!ll!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l••••!!!!!ll!l!!!!!l!!!P.!1!!!!!1!11 1 lede bulunmemağı ve bilhassa diğer )an ihtilaflar uzlatma komisyonu-
battmm ilk tesisi karanna muba- • tarafın toprak tamamlığımn izalesini na tevdi olunacakbr. 
lif safta kalmış olduğunu anlattı.. inhisarlar Umum veya eraziainin heyeti umumiyeai ıre 2 _ Uzla,ma komisyonu dört 

Cevdet Kerim B. - Vaktile bu ya bir k11mı üzerinde siyasi veya iç azadan mürekkep olacaktır. Bu 
i4e karar vermiş olan lan bilakis M •• d •• J •• v •• d timai rejiminin zorla değiftirilmeai- azanın ikisi Sovyet ve ikiai Fraıı-
doğru hareket etmi§ vaziyette bu- U Ur UgUD en: ni istihdaf ~ .. n tahriki.t, propaguı sız vatandaıı ol•caktır. Bu aza 
luvorum. Bu hareketi tebrik ve da veya müdahale teşebbüslerini t"f bir içtima devresi için ve komia-
tahıin ediyorum. Patabahçe fabrikası için şartnamesi mucibince ve pazarlıkla ci >eya teshil edecek mahiyette her yon hangi tarafın eraziainde top-

Bundan sonra Üsküdar traın· ( (T V ) d k alı hangi bir hareketten içtinap eyleme- )anacak ise 0 erazi dahilindeki iki ._,_ . . 2500) ton u- önan ma en ömürü aatın nacakt1r. Talip-
vav şı ..... etinın yapacağı istikraza ğİ teahhüt eyler. Akit taraflardan tarafın vatandaılan arasında inti 
kefil olmuı için Makama aalahi· !erin tartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere her biri maksadı diğer tarafa kartı hap edilir. Mütebuaıslar komia
Yet verilerek muhtelit encümenin müaellah harpte bulunmak olan aa- yona tiki.yet huauıunda umumi i
buna dair mazbatası kabul edildi. (o/o 7 1/2) teminatlanm hamilen (14-12-932) Çarşamba günü keri teşkilatlar ile diğer taraf erazi- tilaf üzerine ifadelerine miiraca· 

latikraz için verilecek karar fU· saat ( 15) de Gala tada Mübayaa komisyonuna müracntları. •İnin heyeti umuıniyesi veya bir kıa I atte fayda bulacakları kimseleri 
bat d"ırresine talik edile...,k mec· ınının hükumeti veyll mümeaailliğini celselerinde dinleyebilir. 
lia içtİmaına nihayet verd~ ( 6289) benimseyen tqkilatı erazisinde ka· 3 - Komi.yon "mi itilaf ü-

sıra ile bir Pariate bir Moıkovada 
toplanır. ilk içtima Moakovada ya 
pılacakbr. 

4 - Komisyonun karaı·lan 
ancak bütün azanm huzurile ve 
ittifakla verildiği takdirde mu
teberdir. Beıinci, altıncı. yedin 
ci maddeler komisyon mesai· 
sinde takip olunacak usullere a 
ittir. Her haııai bir nttsele hak 
kında komisyooda itilif elde e
dilemediği takdirde akit taraf
lardan birisinin talebi ii;ı:erine 
komisyon bir evvelki tatili tari 
hinden itibaren azami dört ay 
zarfında fevkalade toplmarak 
hu meseleyi kabul edip etmedi· 
ğini üç ay zarfında bildirmeyi 
ve uzlatma usulünün devam el 
tiği müddetçe komisyonun ka
rarlanna takaddüm edecek ma 
hiyette herhangi bir tedbir itti· 
bazından içtinap etmeyi taah· 
hüt eylemektedir. 

8 - Uzlaşma mukavelesinin 
meriyeı müddeti ademi tecavü:ıı 
misakının ıneriyet müddetinin 
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1 3 üncü kolordu ilAnlan 1 
Çatalca Müstahkem Mevki ı Topçu taburunda bulunan 100 

ambannda bulunan qaiıda arııba ııüf- aatılıkbr. Talip 
cinderi yazılı kame qJa aab· çılmıadıtmd- maleai 3-12-932 
ld<tır. ihalesi 20-12-932 salı ııii c:umart•i ııünii saat 11 de ya. 
nü saat 10 da yqdacaktır. Mil pılacaktır. Taliplerin h
zayecleye i!tiralı: edeceldwin o komüyona müracaatlan. 
ıiia nktioden evvel komiayo- (984) (6324) 
na müracaattan. {979 (8308) 1246 
Adet Kilo Gr. • • • 

19 250 Muhtelif bakır Çatalca Müıtahkem Mevki 

44 
8 
4 

12 
4 

kazan kıt'alan ihtiyacı için 2500 kilo 
50 500 Karavana sabun açık münakasaya konul· 
15 Bakraç muttur. Şartnamesini ııörmek 
10 Tava üzere her gün ve münakasaya 

3 Kepçe ittirak için ihale günü olan 1~ 
Kepçe alüminyum 12-932 cumartesi günü saat on 

• ,. • dan evvel komiıyona müracaat 
ları. {937) {6086) 

755 
• • * 

laL llr, Kum•ndanhiı 

Satın•••• kom. na.tarı 

Giilbene hHtah-1aııia l&

nelik ihtiyacı IÇİn 577 taTilk ve 
100 piliç puarlıılda aataı alma
caıktır. Puarlıtı 8-12-932 ,... 
,........ ııünii ıaat 10 da Toplı 
nede Medrea Kumandanlı 
Satmelma Komayonuncla · 
kılmacaktır. Taliplerin ,..tna· 
meaini görmek için sahalı ıaat 
9dan ona ta.dar lıer gün, pazar 
lığa iıtinık için de muayye 
vaktinde komiayooda hazır 
lunmalan. {306) {6299 

11 

• • • 
K. O. ve 1. F. krt'alan ihti

yacı için 6.000 kilo pirinç pa· 
zarldda aatm a:lmacaktır. Şart
namesilti görmek üzere hergiin 
ve pazarlığa ittirak edeceklerin 
ihale günii olan 7·12-932 çar
şamba günü &aat on beş· 
ten evvel komisyona müraca
attan. {980) {6309) 

• • • 
Muhabere Gedikli Küçük Za 

bit mektebi ~in 20 kalem mu
habere malzemesi satm alına
caktrr. Pazarlığı 8-12·932 de 
yapılacaktır. Lwtesini görmek 
üzere her gün ve ihaleye itti· 
rak etmek için o gün vaktin
den evvel komiıy<ına müraca
atları. {989) {6349) 

Maltepe Lisesi ihtiyacı için 
700 takım maa ' serpuf elbi 
kapalı zarf auretile satm alm 
caktır. Münakasuı 24-12-93 

Çatalca Müstahkem mevki Cumartesi günü saat 11 de Top 
kıt'alan ihtiyacı için 2700 ki· hanede Merkez Kumanılanlığı
lo zeytin yağı açık münakasa- Satın alma Kcımisyonunda icra 
ya konulmuştur. İhalesi 10-12- kılınacaktır. Taliplerin oümu· 
932 cumartesi günü saat 11 ,30 ne ve şartnamesini görmek için 
da yapılacaktır. Taliplerin tart sabah saat 9dan ona kadar her 
nameyi görmek üzere her gün gün ve münakasasma istirak ı
ve ihaleye ittirak için vakit ve çin de tartnameai veçhile hazır 
saatten evvel komisyonı. müra· lıyacaklan teklif mıektuplarmı 
caatları. {938) (6087) ihale gününün muayyen vaktin 

756 den evvel Komisyon Riyaseti-

* * * K. O. Muhabere Depoıu ta· 
mirhanesi için 14 kalem malze 
me satın alınacaktır. ibatesi 8-
12-932 paqembe günü ıaat ıs 
tedir. Listesini görmelc üzere 
her gün ve pazarlığa it· 
tirak için o gün ve vaktin
d .. n evv.,,ı komisyona mü
racaatları. {988) {6348) 

• * * Muhabere kıt' alan için 67 ka 
lem tamir ve tathir malzemesi 
pazarlıkla satın almacaktrr. i
halesi 7-12-932 çanamba günü 
saat 16,30 dadır. Taliplerin o 
gün ve vaktinden evvel ko
misyona müracaatları. 

{985) {6345) 
• • • 

• * * 
K. O. ve 1. F. kıt' alan ihti· 

yacı için 20,000 kilo bulgur pa 
zarlı'kla satın alınacaktır. ihale 
si 7-12-932 çarşamba günü sa· 
at 16 dadrr. Nümuıııe ve fartna 
meai görülmek üzere her gün 
ve münakasaya ittirak için vak 
tinden eTVel komüıyona müra· 
caatları. (981) (6310} 

1204 
• • • 

Çatalca Müstahkem mevki 
kıt' aları ihtiyacı icin 2600 kilo 
zeytin tanesi açık münakasaya 
konmuftur. ihalesi 10-12·932 
cumartesi günü ~aat 11 dedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
ittirak için vaktinden evvel ko
misyona müracaattan 

{939} {6088} 
787 

ne vermeleri. {311) {6321) 

.. * * 
Kuleli Lisesi ihtiyacı ıçın 

1680 takını maa aerpuf harici 
elbise vakti zamanında talip zu 
bur etmediğinden pazar1ıkla sa 
tm a1macalc:trr. Pazarlığı 3-12· 
932 cumartesi günü saat 10 da 
T opbanede Meıkez kumandan
lığı satmalma komisyonunda 
batlayacaktır. Taliplerin nümu 
ne ve taı<tnameaiııi. görmdı: için 
sabah saat 9 dan ona kadar her 
gün ve münakaaasma İf tirak 
için de muayyen vaktinde ko
misyonda hazır buluıımalan. 

(312) (6340) 

Dr. A. KUTiEL 
Kankö,. Börekçi fmnı llJ'aamcla 34. 

47 ----
Devlet Demiryolları idaresi i lanlaT-ı 

idaremizde bir ıene zarfında gerek kullamlmıt telgraf bant 
!arından ve gerek eski evrak ve defterleden ha11l olacak hurda 
ve kırpınb kağıtların bir ıene müddetle satıtı müzayedeye 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker F abrikalan 
TÜRK ANONiM ŞİRKETİNDEN: 

• 
A~pullu şeker fabrikasının lstanbul depo-

larından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

• 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381
/ 2 kuruş 

Sandıkta küp, kilosu391
/ 2 kuruş 

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

sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbul, Bahçe kapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: lstanbu l Şeker - Telefon: 244 7 O-7 9 

l'i l 

lSTANBULDA HAVAGAZI VE ELEKTRlK 
VE TEŞEBBOSA Ti SINAIYE İLAN 

Ankara Merkez Kumandan· 
lığı Satınalma Komisyonunca 
satın almacak olan 600 Ton 
kok kömürünün alınması ilim 
ahire kadar tehir oltlllllluttur. 
Aynca il{n edilecel<tir. 

{1045) {6350) 

kooulmuftur. Müzayede 5-12·932 tarihine müsadif pazartesi Be§iklat icra dairesinden: Bir 
günü saat 14 te İcra kılmacaktır. Talip olanların H. P. Mağaza ı.orçtan dolayı mahcuz olup açık ar-

TÜRK ANONiM ŞiRKETi .. 
(MOHlM tLAN) 

• * • 
Çorlu ve T ekirdağmdaki kıt' 

alann ihtiyacı olan qağıda 
cins v,. mikdarlan yazllı erza
ğa talibm teklif ettiği fiyat pa
halı ıı-örüldüğtinden pazarhl'a 
konulmu,.tur. Pazarlık 5-12· 
932 pazartesi günü saat 10 da 
yapılacaktır. Talip1erin vaktin
den evvel Corluda 61. Fırka 
SA. AL. KOM. nuna müraca· 
atlan. {1046) (6351} 

müdürlüğüne müracaatları. ilin olunur. (6196) tmna suretiyle paraya çevrilıneaine 
1050 karar verilen 1 adet biiyijk aynalı do 

______________________________________________ ;;... 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Mübayaa Komisyonu Riyasetinden: 
Erzurum Vilayeti için lüzumu olan ilaçlar olbaptaki tartna· 

meai veçhile ve 13 kanunuevvel 932 ıalı günü saat 14 te kapalı 
zarf usulile ihale edilmek üzere münakasaya konulmuftur. 

Bu baptaki tartname ve listeyi gönnek iatiyenlerin komiıyo 
numuza müracaatları. (6189} 

969 -

lap ve 2 adet büyük mermerli büf&
ııin delliliye ve ihale pul ,.inıleri 
mütterisine ait olmak üzere tl-12-

32 tarihine tesadüf eden pazar günü 

- 13 ten ıs 1ıac1ar Beıiktafta Aı.. 
hu ağada Salmancı ıookaimda 2 --
maralı hane önünde hazır bulunacak 
olan memu,.. müracatları ilin olu-
nur. 

Miktarı Erzak Mem 
44000 Kuru fuulya Çorlu TURK ANONiM ELEKTRiK ŞiRKETi tıtanbul ikinci iflas memurluğun-
12000 Mercimek " dan: Şi,lide lzzetpafa sokağmda o-
4800 Zevtin yağı " ( M O H İ M l L A N } tunnakta ve Mobilyacılıkla -.gul 
7500 Sabun " El kt ile bulunmakta olan J . Virasiç Ef. ııin 

16000 Nohut ., e r· Şirketi, memurinin 1932 senesine ait "k o- , iflası 30-11-932 tarihinde açdıp taa-
29100 Pirinç " yu pembe" renkte ve "sekiz köşeli" tekilde hüviyet fiyenin adi şd<ilde yapdmaıma ka· 
60000 Kuru fasulya Tdird•l• kartlannm 1 Kinunuaani 1933 ten itibaren İptal edile- rar verilmit olduğundan: 1 - Müf-
17000 Mercimek " rek 1933 senesi İçin muteber olmak üzere "açık kül" listen alacağı olanların ve istihlmlı: 

6800 z,.vtin yağı " renkte ve "mustatil" şeklinde kartlarla tebdil edileceği iddiaıında bulunanlann alacaklarmı 
9500 Sahun " nİ muhterem müşterilerine arzeder. ve istihkaklarmı ilindan bir ay içüı-

lstanbulda Havagazı ve Elektrik ve T qebbüsatı Sı
naiye Türk Anonim Şirketi, memurinin 1932 eeneaine 
ait •turuncu• renkte ve "mustatil" §eklindeki hüviyet 
kartlarmın 1 Kanunusani 1933 ten itibaren iptal edile
rek 1933 senesi İçin muteber olmak üzere " Açık yqil" 
renkte ve ''beyzi" teklinde kartlarla tebdil edileceğini 
muhterem müşterilerine arzeder. 

MezkUr kartlann baş tarafında Şirketin unvanı ya
ni "lstanbulda Havagazı ve Elektrik ve T eşebbüsatı 
Smaiye Türk Anonim Şirketi" ve aşağısında 1933 ibare-
si yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrı 
muvafık addedilerek himilleri hemen polise ihbar olun
malıdır. Şirket, müşterilerin işbu ihbarnameye riayet 
etmemelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için 
her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. 

Müdiriyet 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem 

KARADENiZ POST ASI 

VATAN 
Vapuru 4 K.inunuevvel 

PAZAR 
ıiinü aktamı hareketle Zongul 
~ak, lnebnlu, Samıun, Ordu, Gi
re.on, Trabzon, Sürmene ve Rİ · 
ze'ye azimet ve avdet edecektir 

Fazla tafıilat için Sirk~ci Yel 
kenci banmdaki acentalığma mıi 

·acaaL Trl : 21515. 

Naim Vapur İdaresi 
Izmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lükı 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 
ıünl,ri Galata rıhtımından saat 

tam 17 d~ !.arık ti .• doğru 

lZMlR'e 
ve pazar giinleı·i lrmir'den s.aat 
14 1/2 da hareketle lıtanb:ıl'a ov 

Jet eder. Tafsilat için Gıı~ta 

:;.iımrük klırımnda Site Franae' 
18:1 No.12 yazıhanesine müracaat 

-- Tel: 4. 1041 
919 

Biga icra memurluğundan: Big2 
Ziraat Bankaaına 6500 lira ipotekli 
ikrazattaıı borçlu (Ziraat Baııkaaı 

kanununun 27 ci maddesi sarahatin> 
binaen) gargı çifliii mutasarnıfla

nndan Ali Bey zade F elıim ve Halil 
ve Ahmet ve Mehmet Beyi. rin borç 
larma ait mebalig ınetküreden dola
y; mümaileyhimden Fehim ve Meh
.- Beyi..., ait gargı çifliğindc 

mahcuz olup yedi eminlerde ve ço
banlar nezaretinde muhafaza altında 
bulunan beheri 20 lira kıymeti mu
baınmeneli 10000 on bin liralık mes-' 
kür çiflilrtelô 180 reis bozalı inek ve 
170 reis iki ili bet ya91armda tos~n 
Ye 150 reis iki ili üç yaılarında dü
ve hayvanab toptan af&iiıda yazılı 

ıerait dairesinde müzayideye 
konulmuştur. Müzayede 21 tt!frinsa· 
ni 932 pazartesi gününden itibaren 
Bir kinunu ene! 932 per~<Sllbe gü 
nü ve 3 kinwıu evvel 93?. cumartesi 
pnü saat 12 ye kadar meakür çinik 
te ve on ikiden ondört buçuğa ka
darda Bipda icra daire.inde devam 
edecek ve bedeli muhammeninin 
yüzde yelmit betini lıuluraa ııon iha 
le günü olan üç kanunuevvel 932 cu. 
aıartesi günü aaat on dört buçukta 
Bigadalci icra dairei mabıusasmda 

ihalesi icra kılmacaldır. 

ŞERAiT: 1 - Metkür hayvana 
tm çok olması baaabile aabt için Bi
cada muhafaza edilecek bir yer bu
lunmadığından hayvanatm mahfuz 
bulunduğu borclulalara ait gargı cif· 
liğinde aatdacakbr. 2 - Hariçten 
müıteri zuhur ed<'Cf'k oluroa lnyme
ti muhıunmenenin yüzde yedi hucu
ğn nispetinde pey akçaaı olan 7'>0 
lira deı:ıoz:itoyu icra dairesine te•lim 
ile makbuzunu aatıı mahallinde iha
lenin muayyen olAn aaalmdan evv..ı 

aatq memuruna ihraz. mecburidir. 
3 - Han~ten telpfla mü•teri çı
karsa r.on kabul ve pey miktanm bil 
dirmeye mecburdur. 4 - Hariçte.n 

-------------------------'
7
_
3

_ 1 YUku bulacak taleplerde mü,t•rİnin 
maballi icra memurlufu va<ıtaule ta 

22500 Nohut " b de 2 inci iflis dairesine ırelerek kayd 
33500 Pirinç .. Me~ kartların aş tarafında Şirketin unvanı ya- etfomeleri ..,e delillerini (senet we 

• • ~ ni "Türk Anonim Elektrik Şirketi" ve eğri olarak ve defter huliaalan ve saire) uıl •eya 
K. O. ve 1. F ıri<a kıt'aları i'b büyük harflerle 1933 ibaresi yazılıdır. ınuaaddak suretlerini tevdi eyleme-

tiyar.ı irln ı>azarlıı.ta bu-lunan Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrı leri. ?. - Hilafına har<ket cezai mf>. 

13000 ki1o kuru üzüme talip c1k muvaEık addedilerek hamilleri hemen polise ihbar olun- suliyeti müstelzim olmak üzere müf-
madı"ından ihalesi tehir edil- ı· · bo ı •--· ayni müddet ·~· " malıdır. Şirket, mü,.terilerin İ§bu ihbarnameye riaye mn rç uıa.-.~n '%10 

mi~tir. lhftle 13· 12-932 salı sıü " t de kendilerini ve borçlannı bildinne 
nü saat 15 te yapılaca\tır. Ta- etmemelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için teri. 3 _ Müffioin mallarım her ne 
!iplerin o gim ve vaktinden ev- her mes'uliyeti §İmdiden reddeyler. sıfatla olursa ol•un ellerinde bulun-
vel komisyona müracaatları. • Müdiriyet I durMların 0 mallar üzerindeki halc-

(986) (6346} lan mahfuz kalmak tartile hunlan 
• • • TESlSATI ELEKTRIKIYE l .yrumüdcletiçindedaireemrinetev 

K. o. krt'alanmn ibtivacı o- TÜRK ANONiM ŞiRKETi i etmeleri ye etmezlerse -.ldıul ma 
lan 17000 kilo kuru fasulye pa· 1 zeretleri bulunmadıkça cezai meau-
zarlıkla satın alınacaktır. ihale ( M O H 1 M 1 L A N ) liyete ufrayacaklan ve ruçhan hak-
si 7· 12-932 çar•amha günü sa- ı..ı ı..ı. 

Tesisatı Elektrikiye Tu .. rk Anonim ş· k · larmclan maJırumaca n. at 15.30 dadır. Niimune ve şart • • ır eti, 4 _ s.12_932 tarihine müaadif pa-
nırmesini görmek üzere hergün memurının 1932 senesine ait " Koyu Pembe" . zarteai günü aaat 14 te de alacaldıla 
ve münakasaya i,tirak için renkte ve mustatil §ekilde hüviyet kartlarının 1 Kanu- rm ilk içtimııa gelmeleri ve müflis 
0 gün ve vaktinden evvel ko- nuaani l933 ten itibaren İptal edilerek 1933 ııe· ile mütterek borçlu olanlar n ktiil
ıni.yona müracaatlan 

(987) {6347) senesi için nıuteber olmak üzere " krem " terinin ve borcunu tekeffül eden sair 
* • ~ renkte ve "mustatil" şeklinde kartlarla tebdil edileceği- kimselerin topla.n.'.""da bulunmata 

Davutpafa kıtlasmda bağlr nİ muhterem müşterilerine arzeder. ı haklan olduğu ılin olunur. 

tamirat yaptırılacaktır. Pazar- Mezkiir kartlann ba§ tarafmda Şirketin unvanı ya-
lıkla münakasa ve ihalesi 3-12- • "T • El kt •ki T k A • lstıınbul yedinci icra memurlağun 
932 cumartesi günü saat 15 te nı esısatı e rı ye Ür nonım Şirketi" ve eğri dan: Bir borcun temini znnnrnda mab 
Yapılacaktır. KeşifnamesiDİ olarak ve büyük harflerle 1933 ıeneai yazılıdır. cuı: ve paraya çevrilmesine karar ve 
görmek üzere her gün pazarlı· Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrı rilen balık ağı ve inesi 3-12-932 ta

ğa iştirak, o gün vaktinden ev- muvafık addedilerek hammeri hemen polise ihbar olun- rihli cumartesi günü saat on ili on 

""'1 komiıyonıı. müracaatları. malıdır. Şirket, müşterilerin i§bu ihbarnameye riayet iki arasmda balık pazannda peynir-
(983) {6323) j 1 ll ci sokağında 14 No. lu dükkiom ö-

1245 etmeme erinden teve üt edebilecek olan neticeler için .. d L-- bul cak tara 
· h 'uli • • d•d d nun e ua&ır unn memuru 

sı: , er mes yetı ı;ım ı en red eyler. ı fından paraya çevrileceii ilin ola-
DavutoaGa kıslasında K. O. Müdiriyet nur. 

lstanbul ithalat gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adedi 
kap 
25 

Balya 
00 . 

Markası 

Bili 
No. 
Bili 

Kilosu Cimi e,ya 
1710 Tütün ıarpı-

na mah•us müıta· 
mel boyalı bne
viçe parçalan. 

Baladaki efyanın 17-12-932 T. ne müıadif cumartesi ııünü 

İltllliNI lthalit G. Satıt ambarmda bilmüzayede füruht edile
cektir. Talip olanlann yevmi mezlrurda Satıt komiıyonuna mü· 
racaatları. ( 6223} 

1075 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller 

Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

lehini bildinneai ve üçüncü mad~e

nin tamaınma ri~•et etmesi ~buri 
dir. 5 - Mahalline gelmeırerek ha 
riçten müfteri çkanlar malin evoaf 
ve cinai ve vaşr ve uireıi hakkında 

hilihare vıoki ola~ itirazları pyanı 
kabul olmaclrğmdan all!U!Zdan f'vvel 
ya kendiıi vevahut bir mümeır."ili la· 
rafından mali ırörmesi liiznndır. 

6 - Her nrkRdar aatı, toptan iaede 
aatqm ,ubulet ve ..,Jimeti ve tara
~n menfaati düşünülettk asgari 
60 ..,.. hayvan perakende olar~k salı· 
labilect!ktir. 7 - Bedeli mebi hak
kmcla mü,teriye tarihi ihaleden iti
bar• yedi günlük mehil verilec<"k
tir ancak bu mehil için aynca tebli . 
gat yapılmaz. 8 - Müşteri ihale ü. 
nrİne paravı derhal verirıe mali de 
dtthal teııellüm e-i ve mehiJ mü
kabilinde ahrsa mehlin bitti•i P.Ü

nün ertesi gününe kadar tesellümü 
f"rtlır. 

Yerli malı olarak yaptırdacak bir mazot motörü teknesi lıtanhul befinci icra daireıinden: 
için 23 Te,riniaani 932 de yapılan münakasada talip çıkmadığın- I Fehmi beye ait olup bir deyinden do 
dan mezkiir tekne 5 Kanunuevvel 932 Pazartesi günü saat on layi satılmasına karar verilmi! olan 
binle Galatada Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil komisyon- bir halı •eccade ile ev eşyasmın 
da pazarhkla ihale edilecektir. Taliplerin tartnamelerini görmek 5-12.932 saat 14 radde!ennde san· 
·· A-•- d H d S h•tt _L'L .ıuı bedestanrnda acık arttınna ıure uzere DK&ra a u ut ve ı er S1U11at Umum Müdürlüğü t"I t 1 • d • "'' 1 _, __ _ . . ı e- sa ı acagın an twıp o aııunm 
Aynıyat Muhasıpliğine ve İstanbulda mezkür Merkez Levazım l 'akti mezküı-de mürac;aatlan ilin .,. 
memurluğuna müracaatları, {6276) , lunur. 



olmasından dola'(I 

2 tabletlik yeni AstJfrln 

paketlerini tercih •diniz. 

......... .,. remeklerde. pNV(la. tatlıtard. 
ıeuetane P9,an JOtı;tur. 

Bqkalarmdan ibret alalım ; çok hassas oliı.lıın ; ••• 
Hiç fÜphesiz bu aeneki pek zengin yılbaşı piyangoıuna ıiz de iıti
rak edeceksink. işte ıize • Türk topraklan için harpte hir kola

nu l'~da .e:lıır'. :J<' 1ı.k kola ile çalrıan bu manldıet evlidi bir Tülic 
lıayii (Eminönü Selanilı: Bonm•rteai k~eainde) 

TEK KOLLU GAZI C E M A L ' in 

GAZİ GİŞESİ-.a 
Muhterem mütterilerine kolaylık olmak üzere 

UF AK T AKS iTLERLE SiZE BiLET VERiYOR. 
Hemen ,imdiden yılbatı biletinizi kapatbnruz; acele ediniz; 
Hiç bir yerde ıubeıi yoktur. Adreae dikkat ediniz; 
Biletinizi bir kollu Gazi Cemal'in tek elinden alınız; 

TELEFON : 24093 41-------

&um, ıq .,. b6bre k .,. bılhas&a u tra. N n hk. ,. ı~tanbul Barosu Reisli2"inden: 

Bu yeı11 ambalaj, tabletlerin ha
kikllijtl hakkında teminat teşkil 
eder ve sizi kıymeti olmayan 
baifka mamulat almaktan korur. 

• 
ASPiRiN 20 ve 2 tabletlik amball/lar lçlllde 

her yerde bulunur. 

Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden: 

1 

1 

. 
Sigorta Şirketlerinin teftiı ve müralı:abeai hakkındaki kanun hükümle

rine söre yangın , nakliyat sigorta itlerile çaLımak üzre te.cil edilmit olan 
• • 1 

ec:nehi sigorta ılrketlerinden (Nord,tern ve Faterlendiıe umum ııgorta 

ıirlı:eti) bu lı:enı müracaatla firket hiaaedar heyeti umumiye.inin 27-5-932 

tarihli içtimamda nizunnaı1*lln birinci fılı:raıile 7 inci madde.inin 2 inci 

fıkraaınm tadiline ve bu meyanda tlrket unvarunm (Nordıtern-Nordıtern .1
1 Umum Siıorta Anonim Şirketi) olarak tebdiline karar verildiiini bilclinnit . 

ve IUmıcelen nıikayı vermiıtir. Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık ıö
rülmuı olmakla ilin olunur. 

1 
latanbul Belediye•i İlanları 1 

ı.----___.;.-ı 

Kqif bedeli 2870 lira 42 kurut olan Bebek ile Rumeli hisarı 
arasındaki nbtımm tamiri kapalı zarfla münakasaya kooulmut
tur. Talip olanlar ıartname almak ve ketif evrakını görmek üze
re her gün Levazım Miidürlilğüne müracaat etmeli, münakasa
ya girmek için de 215,S liralık wninat makbuz veya mektubu ile 
teklif mektuplarmı 22-12-932 perıembe günü saat on beşe ka
dar daimi encümene vermelidirler. (6337) 

Mübayauma lüzum görülen 100 top 26 kiloluk battal ka
ğıt 150 top 18 kiloluk battal kağıt 100 metre mücellit bezi, 15 1 

paket on ikilik san mukavva kapalı zarflaımünakaaaya konulmut ı 
tur. Talip olanlar tafsilat almak için her gün Levazım Müdürlü
ğü:oe müracaat etmeli, münakasaya girmek için ele 126,5 liralık 1 

teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplanm 22/ 12/ 932 1 
Perrembe ııünü aaat on bete kadar Daimi Encümene vermelidir-
ler. (6336) 

lstanbul Gümrükleri 
Mu haf aza Başmüdürlü2'ünden: 

1120 Metre Kıtlık elbiselik kumaa 
432 Adet Yün battaniye. 
330 Metre Kaputluk kumat 

1100 Metre Astarlık bez. 
310 Metre Kıtlık elbiselik kumaf. 
120 Metre Y eleklik kumq. 
960 Metre Astarlık bez. 
450 Metre Kaputluk kumaa. 
252 Çift F otin. 
504 Çift Yün çorap. 

1250 Metre Çaınaıırlık bez. 
126 Adet Elıımek torbaaı 
126 Takım Kütüklü paluka 

, 

1 - Yukarıda yazılı 13 kalem C§Ya pazarlıkla satın aJına
caktır. 

2-- Pazarlık iti latanbulGümrükMuhafazaBaımüdürlüğünde
ki aabnalmak komisyonu tarafından ki.nunuevvelin 4 düne raat- ı 
!ayan Pazar günü saat 9 dan 16 ya kadar yapılacaktır. 

3 - lsteldi yerli fabrikalar mümesıil veya vekili olduğunu 1 
isbat eden 'ftlllika ve teminatı li.zime ile o gün ıne:drur satınalma 
kom~yonuna müracaatları. 

4 - Nümune ve tartname Ye evaaf ki.ğıtian her gün m~-
kUr Başmüd\irlükte görülebilir. (6328) 

Yalova Kazası 
Malmüdürlüğünden: 

Şartnamesinde yazılı 9erait veçhile 2227 lira 72 kurut keşif
li Yalova hükilmet konağının tamiratı 29-11-932 tarihinden itiba 
ren20gün müddetle münakasaya konularak21-12-32tribine müsa 
dif Çar9amba günü ihalesi icra edileceğinden taliplerin teminat 
akçelerile 1evmi mezkiircl'a Maltye Dairesinde mütetekkil aatıt 
komiıyonuna müracaatlan. "6342" 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
12000 Kilo Putorize edilmiı aüt 

Guraba hastanesine Mayıs 1932 gayesine kadar lüzumu olan 
oo iki bin kilo paatorize eclilmit aiit aleni münakasaya konmııt
tur. Talip olanlar teraiti anlamak üzere hergün Levazım idare
sine ve ihale günü olan Kanunuevvelin yirmi dördüncü cumar-
tesi günü aaat onda İdare Encümenine müracaatlan. "6332" j 

weeıa•r ttuıaıııdarın41 kin td• ••rit. 

SATILIK LOKANTA 
Karaköy'ün en kalabalık ve mu 
tena mahallinde 70 senedenberi 
küçük aynalı lokantası namile 
maruf lokanta bütün levazmıi-
le ve binanın 120 hisse itibari-
le 67 hi11eai aatılıktır. Lokanta 
ve ayn ayn olarak ta satdabi-
lir. Arzu edenlerin mezkiır lo-
kanta müdiriyetine müracaat1a-

n ilin olunur. 

' KEDPETEN GıB 
S"l<Ellt 
ATAllt.. 

.J 

• 1 

htanbul Barosu Heyeti umumiyesi rüznamede yazılı huıuaatın müza
kereai için 6 Kanunuevvel 932 tarihine müsadif salı günü saat 15 te içtima 
ecneccğinden yevm ve saati mezkllrda rüfekanm Baroyu tqrüleri rica 
olunur. 

Ruzname: 1 - idari raporun kıraat ve müzakeresi, 
2 - Bütçenin müzakere ve kabulü. 

LONDRA BİRAHANESİ 
Menim dolayısile mu!ıtetem nz heyeti her akşam aaat 

tam 18 de icrayı ahenge baş'ıyacakbr. 

Muhterem müıterilerimiz bugünden itibaren 

Deniz Kızı EFTALYA Hanımı 
ve Kemani S A D 1 Beyi 

tam •aat 20,1/2 ve 23 de dinliyect"k)erdlr. 

Mağazasında kazara vaki olan yangında 
fSLANMIŞ OLAN MALLARIN yok bahaaına 

Kat'i Sabşı 
0n bet günde ikmali icap e<'en bu ıon fırra ' tan iltifade 

•tmelerİT•i muhterem mi'ıterllerimize tavah., e -'er•z 

ZİRAAT BANIA/I 
Tasarruf, Dirlik 
VeDüzenlik 
Kaynağıdır. 

Bir Kumbara 
Alınız. 

ı Her Gün Biraz Para Biriktiriniz! 
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ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

ıl Cncil Vakıf Han f•tanbul 

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

Türkiye iı Bankası tarafından tetkii olunmuıtur, İdare mecli•I ve 
müdürler heyeti ve memurlan kamUen Ttlrklerden mtlrekkep yegane 
Türk Sigorta Şirket;dir. Tilrkiyenln her tarafında (200) il geçen 
acentalarımn bep•i TOrktiir. Ttlrkiyenln en mühim mileaae•elerinln ve 

bankalanmn algortalaruıı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
aia-ortalarım en iyi şeraitle yapar. Haaar vukuunda zararlan ailr'at Ye kolaylıkla öder. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefonı lst. 20531 
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f8TANBUL • QALATA ,.,,... ... "°"',.... ~ ıı.:11 
TUIPOMt .tllOO 

T0RKlYEDE BIRINCl 
YAZI MAKiNELERi ŞIRIDI 
..., KOPYA KAl! IDI FADRIKASI 

Mev•İm mflna•ebetile 
MEŞHUR 

HACI BEKİR ZADE 
ALİ MUHiTTİN 

Ticarethaneleri 
Kaymaklı, bindistan cevizli lokumlar, kestane ıekeri, 

t:ıhın helv&11, fondan, meyvalı çikolat., Halep ya;;.i • 
> saray baklava11, tulumba tatlısı imal ediyor. 

• 
Istanbul Ziraat 

Bankasından: 
Karyesi Sokağı Cinai No. MuhammenK. T. No. 
Maltepe Dıragoı Tarla o 250 
Maltepe Köy civan " o 200 1092/ 1 
Maltepe Bağdat C. Hane 2/4 1000 249/ 14 
Pendik Refet B. Natamam o 400 5637 

hane 
" lıtaıyon Arsa o 800 293,283/ 7,9 

civan 
" Kiliıe 

,, o 150 5524/ 26 
" Mayıı C. .. o 1000 5897/ 2 .. Kilise arkuı " o 300 5637 
" Pendik C. " o 600 5890 

Bedeli ihale ve pey akçesi nakden ve yahut Gayrimübadil 
bonoıile tesviye edilmek üzere yukanda yazılı gayrİmübadiller 
emvali, ıar1nameaine tevfikan açık arttırmaya konulmuştur. lha 
le 3-12-932 cumartesi günü aaat on beıtedir. Taliplerin muham· 
men kıymet üzerinden yüzde yedi buçuk pey akçelerile müraca-
atlan. Şartname banka kapısına aaılmııtır. (5917) 

1 Büyük Millet Meclisi Daire 
Müdürlüğünden: 

Büyük Millet Meclisi polia memurlarile müstahdemlerine 
kumatı meclisten verilerek yaptınlacak "on dokuz kaput ve dok
san bir takım elbisenin" imaliyesi pazarlıkla ihale edilecek
. tir. lstiyen terziler kinunuevvelin dördüncü pazar günü saat 
on dörtte 8. M. M. idare Heyetine müracaat etmelidir. Nümu· 
neleri görmek ve teraiti öğrenmek için her gün öğleden evvel 
Mecliı Daire müdürlüğü kalemine müracaat olunabilir. (6188) 

Çok ucuz Kuştllyü Çok ucuz 
tanbul'da Çakmalı:çılar'da Bali Zade Kuıtüyü fabrikasında yaatık , 

rgan, •ilte ve ku,tüyü fiatlannda yüzde yirmi tenzilat vardır. 
başına kadar kuştüyü lı:umaşlan da bulunur. Tel. 23027. 

, \) J ':J 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğünden: 
Y aptınlacak Mazot motörü için 23 T etriniaani 932 de ya• 

pılan kapalı zarf uıulile münakuada teklif olunan terait kabul' 
edilmediğinden 5 killunuevvel 932 Pazarteai günü saat onda ls· 
tanbul Sahil Sıbbi1e Merkezindeki komiıyon tarafından pazar" 
lık auretile ihale olunacaktır. Taliplerin 9eraiti görmek üzere 
her gün Anlcarada Hudut Ye Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğii 
Ayniyat Muhuiplitine ve latanbulda mezkUr Merkez Levazıııı 
memurluğuna müncutlan. (6277) 

Ticaret itleri Umum Müdürlüğündm r 
30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun hükiimlerine ıGn tescil edilmit olaJI 

ecnelJI Bankalarından "Kredi Liyone - Credit L7-U" Banlı:a11 ... kerf 
miracutla Türkiyecleki faaliyetine nihayet verilmesi karargir olduiundaJI 
hesapların 31-12-932 tarihine kadar kapablınaaının müıterilere bildirildİ
linin lıir cGna banlıa mn• olesi ,....ım.m.kta olduğnnu ve mes'ul mt' 

mmlana vulı:ubalacalı müracaatları 31-12-932 tarihinden sonra dahi lii
:mm ıörülecek müddetçe Sultanhamammclaki büroda kabul edec:elı:Jeriol 
ve 1ıa memurların hanci tarihte infikilı eyleyeceklerinin aynca bildiril
iini bilclirmittir. K.,fiyet ilin olunur. 
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Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük faide ve tesiri görülen Fos atlı Sark Malt Hulasası Kullar.cnız. Her eczane 

de .. tıbr. 
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