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Belediye ile Terkos işi 1 

nasıl bağlandı? 

Afyon, günün meaeleıidir. icra 
"e lefrİ kuvvetlerimiz bu meaele 
ile 11kı surette metııul oluyorlar. 
Afyonun milli ikbaat cephe.inde 
ve beynelmilel sabada haiz oldu· 
ğu ehemmiyeti nazan dikkate a· 
larak, bu maddenin, gerek istih· 
... ı, gerek fabrikasyon ve gerek 1 
ticareti hakkında kat'i ve nihai 
bir vaziyet almak zamanı gelmiı 

bulunuyor. o·· A k d 1 V 1. B • Afyonun milli iktıaattaki bu· un n ara an ge en a ı .ın 
gÜnkü ehemmiyeti, memlekette • • v • • 
oldu!c~.a ~enit.~ekiinlar.!ulan ham gazetemıze ver dıgı ızahat 
afyon ıstıhsalı ıle taayyun eder. 
Türkiye, ham afyon istihsal e· Terko• meselesi için Ankarada 
derek kendi memlek~tinde istih- bulunan Vali ve Belediye Reisi 
lilk etmeden ihracat yapan mem· . Muhittin B. refakatinde Fen ftle
leketlt'rin ehemmiyetçe üçüncü- ri Müdürü Ziya B. olduğu halde, 
.üdür. Fakat Türkiyenin diğer dün tehrimize avdet etmi§tir. Mu· 
&fyon ihraç eden memleketler· bittin B. le birlikte giden lktısat 
den farkı ıudur ki, onlar daha zi· Müdürü Aıım B. bir iki gün için 
yade Şarka ve Aksayı§Arka ibra· Ankarada kalmışbr. 
cat yaptıkları halde, Türkiye, af· Muhittin B. in rakip olduğu An· 
yon fabrilhsyonu yapan Garba ih kara treni, mutat veçhile dün sa· 
raca! yapıyor. Reamiyeti cihan· bah saat 10,25 te Haydarpataya 
ca kabul edilen iıtatiıtiklere gÖ· gelmesi lazım iken, Gebze • Tuz. 
re, Türkiyenin ham afyon ihraca· la arasında kazaen ihtiyar bir a
tı, afyon fabrikasyonunu Cemi- damm ezilmesi yüzünden tahki
yeti Akvamın kuyut ve şurutuna katın devamı müddetince yolda 
göre yapan memleketlere oluyor. kalmıt ve ancak saat 13,40 da 
Bu memleketler, Türkiye ihraca- Haydarpaf&ya muvaıelat ebnİf
b ııoktai nazarından derece aıra- tir. 
aile ıunlardır: Almanya, lsviçre, Bu yüzden sabahleyin Haydar
Franaa, Amerika, lngiltcre, Ja- pqaya istikbale gidenler birkaç 
ponya ve Holanda. saat orada beklemiıler ve kısmen de 

Halbuki son zamanda, Türki- köprüde istikbalde bulunmuılardır. 
yenin afyon ihracatı ettafındıt ba- Vali B. Haydarpafadan latan· 
zı gürültüler ititilmittir• ileri ıü- bula inince, doğru Nifantaımdaki 
rülmüştür ki, gayrikanuni afyon konağına gitmiş ve bir saat sonra 
ticareti yapan memleketler ara· Belediyeye gelmiştir. 
aında Türkiye de dahildir. Hatta Muhittin B. Belediyede bir mu
bir memlekette, geçende bir yev- harririmizi kabul P.derek Terkos 
mi ırazetedf' görüldüğü gibi, Tür- itine dair atideki beyanatta bu
kiyeden gelen balya ve sandıkla· lunmuştur: 
nn Üzerine (afyon ihtiva edebilir, "- Terkoı Şirketile komisyon 
açılıp muayenesi lazımdır) yafta• arasında mütekabil bir hüsnü ni

•• 

Muhittin Bey 
yet ve geoit bir itilaf zihniyetile 
devam eden müzakerat, tam bir 
mutabakat ve muvafakatle neti
celenmiıtir. Gerek ıirketin buku· 
ku, gerek Belediyenin menafii bu 
suretle temin edilmek imkanı ha
sıl olmuıtur. 

Belediye, her sene konulan ser· 
mayenin faiz ve tazminatı olarak 
100 bin Türk lirasmm ve tirket 
tarafından şirket ~lerine sarfedil
mek üzere tahvilat çıkarmak ou-

( Devamı 5 İnci sahifede) 
lannm yapııtınlmaaı lüzumu da
~i mevzuu bahsolmuıtur. Fakat 
kabul ve lastik edilmek lazımdır 
ki, bu gayrikanuni afyon ticareti 
dedikodusunun her hususlarda a
çık ve vazıh bir siyaset takip eden 
yeni Türkiyeye tatbik edilmesine 
imkBn ve müsaade verilemez. 

Oğretilmesi lazım, fa-

Diğer taraftan afyon iktısadı· 
mızın verimli bir surette tensile ve 
tanzimi iktiza ediyor. Türkiye- • 
nin İstihaa1 ettiği ber maddenin 
ayn ayrı ıalahı lizmı olduğu gibi, 
Türk afyonculuğunun da ipti
dai şekillerden kurtarılarak yeni 
Türkiyeye liiyık mütekamil tekil
lere ifrağı zaruri görülmektedir. 
Osmanlılık devrinden kalma koz
mopolit, gayrimilli ve kannakarı
ıık bir afyon iktıaadı yerine, za
bıt ve rabıt altına alınmış, milli 
bir afyon iktısadı ikame etmek, 
yeni devrin tabii ihtiyaçlarından• 
dı. 

itte, afyon etrafında tebellür 
eden bu milli ve beynelmilel ga
yeleri temin etmek makaadiledir 
ki, son günlerde hükUınet merke
zinde bazı büyük içtimalar akte
dihnit bulunuyor. lçtimalann 
umumi maksadı, en:-elbeevvel 
Türk afyonculuiuna bir veçhe ver 
mektir. 

Bu hususta tespit edilen eaaılara 
göre, Türkiyenin beynelmilel af
yon mukaveleleı-İnE" girmesi takar· 
rür etmiştir. Bu mukaveleler 1912 , 
La Haye, 1925 Cenevre ve 1931 
keza Cenevre mukaveleleridir, 
Harpten evvel aktolunan La Haye 
konferansına Türkiye iıtirak et· 
mediği için ...e h......- •onra ak· 
tolunan diğer iki Cenevre konfe
ran&lanna da Türkiye o zaman 
Cemiyeti Akvama dahil olmadığı 
için, bu üç mukavelede de Türki
yenin imzası yoktur. Fakat bugün 
vaziyetler değişmiştir. Şiddetle 
alakadar bulunduğumuz beyne). 
milel mahiyetteki bir madde etra
fındaki anlaşmalarda Türkiyenin 
de mevkii bulunması kadar tabii 
bir ıey olamaz. 

kat ihmal ediyoruz 
Akıl Hıfzıssıhhası cemiyetinde 

d ·· n çoc kların cinsi 
terbiyeleri meselesi göröşüldü 

Muallim Nebahat Hamit H. 

Akıl hıfzıssıhha11 cemiyeti her 
üç ayda bir aktettiği umumi İçti. 
malardan birini de dün saat 17 
de Ha.lkevinde yaptı. 

müdellel fikir ve kanaatlarını an
lattığı gibi, bazı hatıralannı nak
letti ve Kız Muallim Mektebinde
ki sekiz senelik muallimliği esna· 
sındaki mütahedelerini söyledi. 

Hulasaten dedi ki: 
"içtimai bünyede mühim bir 

unaur olan kadının cinai terbiye
ye mazhar olmamaaı tahmin edi
lemiyecek derecede bünyeyi zayıf 
!atıyor. Genç kız kendi.ini bilıne
diği gibi, hayatına kanıacak er
kek hakkında da hakikate uygun 
hiç bir bilgiye malik değildir. Aş
kın büyük kanunlanndan haberi 
yoktur." 

Nebahet Hamit H. raporunu o
kuduktan sonra, muallim Abdül
li.tif B. ayni mevzu Üzerinde .Öz 
aldı ve söyleyeceklerini anlattı. 
Bundan sonra lbrahim Zati Bey 
aöz aldı, liselerde, teırih, fiziyolo
ji, hıfzıssıhha derslerinde azayı 
tenasüliyeye dair malumat veril
mediğini, bu yüzden talebenin bu 
hususta malUınatı olmadığını, bal 
buki bu mevzuun da açıkça tedri
si icap ettiğini söyledi. Ayni mev
zu üzerinde Dr. Nami, Dr. Cevat 
Beyler ve diğer zevat söz ıöyledi· 
ler. 

Neticede F ahrettin Kerim B. 
cemiyetin mesaisi ve idari itler 
hakkında izahat verdikten sonra 
dedi ki: 

"Bütün söz alanlar hemen bir 
noktada ittifak ediyorlar. O da 
geOçlere bir büluğ hıfzıHıhhası 
tedrisi lüzumudur. 

Meclisin 
Kış tatili 

Gelecek hafta tatil 
kararı verilecek 

Vekillerin izahatı 
ANKARA, 29. (TeJef,.nla)

Millet Meclisi gelecek perşem
be gününe kadar müstacel mad
deleri müzak,.re ve intaç ederek 
kış tatilir.e ~arar vtTecclrtir. 

Meclisin cumartesi in'ikadm· 
da Refik Sevket ve Refik 
(Konya) Beyler tarafından ve
rilen sual takr•rir.e alakadar 
Vekilleı· cevap vereceklerdir. 

Saraçoğlu Şükrii B. de avde
tinde Fırka ;rrupund izahat 
vererek azaları Pariı müzake
ratı h.>ldw.ld:ı l•nvir edecektir. 

Mes'uliyet 
Hissi 
Recep Beyin 

mühim 
bir hitabesi 
ANKARA, 29 (A.A.) - Cüm· 

buriyet Halk Fırkası umumi ka· 
tibi Kütahya meb'usu Recep B. 
fendi Ankara Vilayeti Cümhuri
yet Halk Fırkası kongresi azaları 
ferefine verilen Eİyafette &f&ğıda· 
ki hitabeyi irat etmiştir: 

Muhterem arkadaşlar; 
Cümhuriyet Halk Fırkasının 

Ankara Vilayet kongresini bugün 
vazife batında çalışırken batka 
toplanmalara nümune olacak can 
lı bir çalışma halinde gördüm. Bu 
aktam da sizleri buraaa "ırka sof 
ra•ının .amimiliği -ve H"'l'İ•İ içe
risinde görmekle 'Ve neı'enize İt· 
tirak etmekle bahtiyarım. 
Arkadaşlanma evvela ıunu te-

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Tren niçin 
Geçikti? 

Yolda bir adam ezil 
di ve Ankara 

postası gecikti 
Dünkü Ankara postaı;, saat 

10,25 te geleceği yerde,saat 13.40 
ta Haydarpaıa'ya muvaselat eyle
mİftİr. 

Bu gecikınenin ıeb<ebi, bir kaza 
dır. Tren, Gebze ile Tuzla arasm
da kuvvetli bir virajdan geçer
ken, 70 yaflarında bir 11ğır çoba
nı çiğnemiştir. Çoban, başı bir 
tarafta, vücudu bir tarafta parça
lanarak derhal terki hayat etrnit
tir. 

Gebze Müddeiumumisi hadiae
ye vazıyet etmit ve İnahalli kaza· 
ya giderek tahkikatn başlaınıt ve 
ayni trenle ıehrimize gelmi§tir. 

Yapılan tahkikata göre, çoba
nm ismi Hacı Ahmettir. Sürdüğii 
11ğırlar, battan geçmif, fakat aa
panı raya takılmıtbr· Çoban, aa
panı kurtannağa çalışmış ve tam 
bu sırada virajı dönen lokomoti
fin altında kalmııtrr. 

Makinist lbrahimin, söylediğine 

Tespit edilen diğer bir esas 
afyonun dahili fabrikıuyonuna 
taalluk ediyor. Bu, Türk iktısa· 
.ı;....tınr11 R~tık kudret devrine gir
diğine delalet eder. Otedenberi 
k&bul edilen umdelerdendir ki, 
Türkiyede istihsal olunan ham 
madde, gene Türkiyede İlDal edi
lebilmelidir. fıte inhisar altında 
vücuda getirilecek ve işletme şe
raiti vizıh ve muayyen o]acak bir 
milli fabrika, bu Uındeyi afyon 
sahasında tahakkuk ettirecektir. 
Böylece Türikeyede bir milli af
yon fabrikasyonu meydana gele
cektir. Gerek bu fabrikaya lazım 
olan ham maddeyi yetiştirmek ve 
gerek meıru ihracat için iktıza e
decek afyon miktanru temin et
mek Üzere, memlekette afyon zi
raati lüzum görülecek niabetlerde 
tahdit ve teıpit olunacaktır. 

Dünkü İçtimada birçok doktor 
ve muallimlerin aöz aldıkları mü
him bir mevzu vardı. Bu raporu 
muallim Nebahat Hamit H. hazır
lamıştı ve raporunu bizzat okudu. 
A•ıl mevzu bizde gençlerimizin 
cinsi terbiyelerine ehemmiyet ve
rilmemesi idi. Muallim Nebahet 
Hamit H. bu mevzu etrafında 

Birçok müderris, muallim ve 
doktorların hazır bulunduğu bu iı;ti
maa saat 19 da nihayet verildi. 

= göre, ıayet sapan kurtulmuı ol
madan kaza vuku bulsaydı kata
nn raydan çıkması ve birkaç -va
gonun parçalanması muhakkak 
gibi idi. 

Trenin öğleden evvel Haydar .. 
pataya gelmesi mutat olduğu için 
lokantalı vagonda fazla ekmek 
ve yemek bulunmuyordu. Bu yüz 
den trenin mahalli kazada durdu
ğu esnada acıkan yolcular yemek 
bulamamıılardır. 

Afyon etrafındaki hazırlıklar 
henüz bitmiş değildir. Yakında bu 
hazırlıklar ikmal olunacak ve tat
bikata başlanacaktır. Böylece, 
Türkiyenin ehemmiyetli bir iktı· 
sat sahası en modem esaslara ge
re tanzim edilmiş bulunacak ve 
lıu tanzim işinden afyon etrafın
daki milli ve beynelmilel menfaat
lerimiz azami dereıeelerde İatifa
de eyliyebilecektir. 

Müderria Dün 11ah11h Galatasaray ltseM izcileri Atlnaga glderlerke11 

Hesap işleri 
Müdürlüğü 
• Belediye hesap 

i~leri müdürlü· 

ğüne aaaleten mı 
avir.. Kemal B 
tayin edilmiştir 
Kemal Beyin tay 
ni Dahiliye Vekii 

letince tasdik edi 

~ittir. 

1 Tayyare 
Postaları 

Önümüzdeki ayın on 
betinde baılıyacak 

lıtanbul ile Ankara araamdaki 
tayyare seferlerine ay baımda bat 
!anması mukarrerdi. Fakat tayya
reler için lüzumu olan benzin 
memleketimizde mevcut olmadı· 
ğmdan seferler 15 kanunusaniye 
tehir edilmiıtir. Benzinin takas v
ıulüne veya kontenjana tabi ol· 
madan ithali için Heyeti Vekile
den bir karar çıkması beklemnek
tedir. Lüzumu olan benzin Heye
ti Vekileden çıkacak karar üze
rine satın alınacaktır. Tayyarele
rin uçuş tecrübelerine bir haftaya 
kadar, muntazam seferlere de 15 
kinunusani 1933 te baılanacak
tır. 

Türkiyede bava servislerini tan 
zim ile mefgul olan M. Halı bir 
kaç gün evvel Ankara'dan f"hri· 
mize gelmiıtir. M. Hala ile refaka 

tinde bulunau iki Amerikalı iki 
pilot ve bir makinist Y eıilköyde 
yerleımişlerdir. 

Madenciler 
Dün toplandı 
Yeni idare heyeti 

intihap edi',4'.li 
Madenciler birliği heyep umuıni

yeıi dün dördüncü '; 1kıf handa top
lanarak geçenlerde Y.:·.~tıklan içti• 
maa devam etmi;lerdir • 

Dünkü toplantıda eVYeli yeni ae-
ne dolayiaile yeni idare heyetinin 
intihabı yapılmıttır. intihap netic&
ıinde Gümüşhane meb'uıu Edip 
Servet, Zonguldak meb'uıu Ragip, 
Cenubi Anadolu madenleri müdürü 
Haydar Mehmet, Batlaf firketi mü 
dürü Orhan, Miihendiı Retit Os
man Beyler ekıeriyet kazanmı~lar-

Edip Ser&H!f ile Ralflp Beyler 
dır. Katibi umumiliğe de yeniden 
Sadreddin Enver Bey intihap olun
muıtur. Bundan sonra bazı zeyat 
yeni sene faaliyeti hakkında temen
niyatta bulunmuf ve umumi heyet 
yeni idare heyetine önümüzdeki ı&
ne için bazı direktifler vermiıtir. 
Dünkü içtimada teıkilabn tevsüne 
lktrsat vekaleti nezdindeki tl!febbüs 
!erin daha esaslı bir suretle takip 
edilıneıine karar vermiılerdir. Ma
denciler bu ıene Türk madenlerinin 
inkişafını temin için kuvvetle çalı
§acaldardır. 

Madenciler dünkü toplantıda ikti
sat Vekili Celal Beye ıu telgrafı 
çekmiılerdir. 

iKTiSAT VEKiLi CELAL 
Beyefendiye 

Ankara 
Bugün umumi içtimalanm akde

dip :veni idare heyetini intihap eden 
Türkiye Madenciler Birliği Muhte
rem VekiUeri CelBI Beyefendiye de
rin sayğı ve şülıranlannı arz ve bu 
veıile ile yeni aenesini candan tebrik 
eder ve bu yeni senenin mükaddes 
Ciimhuriyetimiz ve sayğı değer Ve
kilimizin himayesi altında madenle
rimiz için feyizli ve oğurlu olmasını 
bütün yÜrekten di}tT. 

TORKIYE MADENCl
LER BIRLlôl 

Yliksek mektepler ve 11se ıaıebesl yuruyOş halinde 

Gençler dün tasarruf 
mitingi yaptılar 

Yüksek tahsil gençliği dün 
ateşli ve heye_ 

canlı tezahüratta bulundu 
Tasarruf haftaaı münasebetile 

tanzim edilen programı ikmal i
çin dün Milli Türk Talebe birliği
nin teıebbüaile Darülfünun ve 
yÜksek tahsil gençliği Darülfünun 
konferans salonunda bir miting 
tertip etmİ!Iİr. Mitinge saat 14,S 
da istiklal martı ile batlanmııtır. 
Müteakıben iktraat profesörlerin· 
den İbrahim F •zıl B. tarafmdan 
ikbaat ve taurrufa ait bir konfe
rans verilmif, konferanaı muhte• 
lif fakülte ve yüksek mekteplere 
mensup gençlerin heyecanlı bita· 
heleri takip etmittir. 

Mitingde binlerce talebe, Darül 
fiinun profeaörlerile daha birçok 
zevat hazır bulunmuıtur. 

Konferans salonundaki mera
sim bittikten sonra aaat 16,5 da 
muazzam bir kafile halinde Be· 
yazıt, Divanyolu, Ankara cadden 
ve köprü tarikile Taksime kadar 
gidilmiştir. Taksimde Cumhuriyet -
abidesi önünde gene hitabeler i
rat edilmit ve tezahürata sükiinet Darülfünunda verilen llon 

feranslar dinleniyor le nihayet verilmiıtir. 

Sanayiciler muafiye .. 
tin iadesini istiyorlar · 

A 

Dün Ali ikhsat meclisine gön_ 
derilecek rapor konuşuldu 

• 
Mtlderrls IYızameddln Alt n. 

lıtanbul sanayicileri dün Ti· 

ray çini fabrikası müdürü de faz
la İnk:İfaf gösteren bir kıam sana· 
yün tahdidinin lüzumunu öne sür 
dü. 

Bu esnada Sanayi Birliği umu
mi katibi Nazmi Nuri Bey §Öyle 
söze bftfladı: 
"- Taksim gibi bot bir talim

hane meydanından yerden biter 
gibi niçin apartıman yükselir? 
Tüccar için bir namus lekesi, en 
büyük korku olan iflii.ı etmek, 
batta protesto edilmektir. 

Sermayedar elinde kalanı kıs
men veya tamamen kaybetmemek 
için onu belki az nema aetiren, 
Fakat emin olduğu ta§& toprağa 
yabnyor. Sanayicilerde, 1942 se
nesi nihayetinde biteceği kanunla 
tekit edilen teıvik; aanayi kanu
nu muafiyetleri 1932 de kaldınlın 
ca emniyet ve itimat büabütün sar 
11ldı, dedikten sonra, aanayicile· 
rin gördüğü mütkülatı saydı ve 
dedi k;: 

--·YAKINDA--... caret Odasında bir içtima yaptı· r ' lar. Bu içtimada Sanayi ve Maa-

1 din Bankauna ait fabrikalar mü· 

"-Eğer kontenjan almasaydı, 
bugÜn mevcut müşkülat içinde 
Türkiyede faaliyete devam edebi
lecek bir fabrika bulunamazdı." 

M.kedoBY. dürleri de haz:rr bulunuyordu. lç-
tiına Ali lktıaat meclisine gönde-

Nl .... 
&.A.l..... ., _ _., rilecek rapor içindi. Kazım Ziya 
&um,__ Beyin riyaseti altında yapılan 

toplantıda evvelce fabrikatörler-
Zanıan zaman yakın de- den Fahri Bey söz aldı. Fahri B. 
vlrlerin tarihini hatırla- sanayiimizin içinde bulunduğu 

mevcut müşkülatı saydıktan son
tan büyiik aşk ve daüs- ra bu müşkülii.tın izalesi için lii.-

sılR ro11ıanı zım ııelen çareleri saydı. Fahri 
'------------•-.lll·Beyden sonra söz alan Ayvansa·· 

Bundan aonra içtimada bulunan 
Müderris Nizamettin Ali Bey söz 
aldı ve dedi ki: 

"- Görüyorum ki meselenin 
yalru.z menfi cephesi görülüyor. 
Hükumetin sanayi için aldığı ted 
birlerin yalnız menfi taraflanru 
saydılar. Halbuki aanayiimizin 
devam ve inkİ!afı için ne gibi 

(Devamı 5 inci sahilt!de > 



Tarihi tefrika: 56 HARİCİ HABERLER 
93 felaketleri 

ve İgnatief 
Askeri harekete g tirip padişa 
hı devirmekte düşünülüyordu 

- Efendi Hazretleri, dedi, meseleleri üzerinde konuımu§, 
bugün ziyaretten mabadı ici - gayretini tahrik edecek sözler 
-ıanem talebei ulU.mun fünunu ııöylemişti . lzz t Efendi, aklı 
riyaziye ve tabiiyeden bir neb- eser, memleketini aeyer zabit
ze tahsil etmelerine mu"Rfıııkat !erdendi. Samimi konutma a
seniyelerini temenni idi. Mek- raıında. Abdülazizin Mahmut 
tep nezaretinde bulunduğum cİ Nedime yaka11ru kaptırmış ol
hetle bu temellAİ kabul buyu- duğur.dan bahsedilince, 
rulduğu takdirde muallim ve - Bu adamdan artık bayır 
saire tedariki için elden gelen yok. Bunun zamanında bir ıey 
muaveneti ifaya bılzmm. Sayei yapılamaz. Bunun en sağlamı 
celilelerinde bu emri hayre vii- askeri harekete getirerek padi
sııl müyesıer olursa milleti is- tahı değiştirmektir. 

• • Iran heyetı 
Yola çıkıyor 

fran sularında bir 
lngiliz kruvazörü 
TAHRAN, 29. A. A. - Anf:lo

Penan Oil Company tkılayisile ln
gillerc ile lran arasında zuhur eden 
ihtilaf halı:lnnda miizabratta bulun
mak üzre Cenevreye gidecek olan 
lran heyeti 31 Kinunut!:TVelde hare
ket edecektir. 
Şahm bu aym 25 inde iıtifa11 ka

bul ediJmit olan Timurtat Han ile 
Darcy imtiyazınm ilgası hakkında 
müşaverede bulunmamıt olduğu 
.Oylenmektedir. 

BASRA, 29. A. A. - Havlônı is
mindeki 1 ngiliz kruvazörü, sabahle
yin Abadan'a hareket ebnİştir. O
rada ydha,ından sonraya kadar kala 
caktır. 

Bu ziyaret, lıatiyen manidar değil 
dir. Zira, bu ziyaret esaaen program 
ela mevcut idi. 

limiye için bir aelimet ve ıaa- Yolunda sözler ıöylemekten 
det kapraı açılacaktır. Zatı ae- kendini alamamıştı. Süleyman 
muhHeri ile şahaan muarefe te- Pqa bu ıözleri bealeT, 
refinden mahrum olduğum hal- - Yalnız ıenin tabunmla Zelzele 
de mücerret bu niyeti haliıe "' ltu it bitemez. Otelci Binbaşıla- MEKSIKO, 29. A. A. _ Galisco 
mı&addesemi ~nıı i~in geldim. J n ne alemde, ne düfÜDCededir? eyaletinde Tomatlan köyiinden ge
Manızatımm hükmü tenfü bu- Diye ıorardı lzzet Efendi len haberlere göre bu koy, ayın 19 
yurulduğu t~~dirde ":zari büda arkadaşı olan Öteki iki binbaşı~ unda bir zelzele neticesinde harap 
ve reauf muçteba ıatihaal e- d bö' I b" • . 'd I olmuttw. 'Z7 ölu ve SO ,..ı.n ......ı.r. 
tflmi ol • h'k" 'b om a ye ır ıte ıstı at an M M k 
d

l , ' ~gıt~ akı ay~ udyuli~- olduğunu söylüyordu. • atsuo a 
ugunuz lf&re ı m amıye e -

1 
. .. .. f 1 'd 

li ki.fidir. Delaleti aci-zanemin Taşkıtladakı uç tab~rla .s~- ta ya a 
meşruiyet ve mukaddeaiyetine leyman Paşaya pek denn hır ı- ROMA, 29 .A A. - Milletler ce-
de bundan vazıh bürha.ıu mi.ne 1 nan ve sevgi ile bağlı olan Har miyeti nezdindelıi Japon heyetinin 
vi olamaz. Dedi. biye mektebi tıı.lebe.i elde o- Venedik'e muvasalat etmİ! olduldan 

d k - · haber veriliyoa• 
Süleyman Paşa bir taraftan ~ tan sonra. sarayı !°un~aıp Baımda M. Matsuob bulunan be 

bunları söylerken, diğer taraf - bır zamanda sararak ıatenılen yet, bu alqam Roınaya hareket ede
tan da me<lreselerin ulahmdan tebeddülü yapmak kolaydı. Yal celıtir. 
daha çok genit ve büyük bir in- nız mesele: d~~er .aııkerleri!' •!a Bir balıkçı gemisi 
lal"p sahaııında da Şeyhiali - caklan e~ı~ u:ı:enne ~endılen -
mm bu riiyaıından iıtifade ümi 1 ne kart! sılah çekm~ıne, yahu_~ 1 battı 
dile, için için seviniyordu. t~d~ul~~n sonra b~le olsa mu ALBERDEN 29 .A .A. - Bir 

Sait Efendi, mucize görmüt 1 ka~ıl ı.htıl~l iıareketıne geçm':' I bolık o;ı pnisi, iıkoçya ..ıuıı...n aç!~ 
gibi. hayret içinde kalmı' otu~ l lenne ımke.n bırakmamaktı. Su lanncla batmış, tayfa11ndan 3 ı.;,, 
duğu yerde taşkesilmitti.' leyman Pa~a. bunun için de la- boğulmuıtvr. 

Hayrullah Efendi, hayran ~nbul Mer~~ ku~~da°:ı Sey Belçika ordusunu 
hayran. Süleyman Paşanın y\i- fı Pa,ayı du§unmuıtü. Bır ge- • • • 
ı:üne bakıyordu. ce. her zaman i,lerden edilen ındırmıyor 

Kahveler, terbetler geldi. tikayetler üzerine babİQ uzamıf BRUXELLES, 29 .A. A. - Me-
Şeyhiıılam Efendi, büyük bir ıöz düğümleri çöziile çözüle i- b'usan meclisinde harbiye bütçea.i-
hulüsla Süleyman Paşanın lerilemi,ti. Süleyman Paşa: nin müzakcnsi e_~naoında mili~ mii-

ed 1 rd ' • b• Ş .. .. b. • d b dafa nazın , emnuselamct tenıık e-
~ rese e e nyazıy~t ve ta ı~ . -. ..ayet gunuo ıno ~ !1 dilmcdikçe harp tehl keairln baki 
ıyat okutulmaııma daır olan du ıtlerı duzeltmek ve memleı<etı kalau.ğmı .. e binaenale)h onlu ,_ 
tüncelerini dinledi. Kendisi de kurtannak için aaken:e bir ha. cudunun tenkisine muhalif bulundu-
buna tara!tar olduğunu söyle- rekete lüzum görülürse? ı ğunu ııöylemiştir. 
di. Bunun naıııl tatbik edilebi- Diye art ya bir ıüal atmıt· lngilteren·n g-n-
lece i baklanda bir program Seyfi Pata da: .ı d • • 
yapıp getirmesini nca etti. - Öyle bir fey oluna bana uer l~I 8 tınlar 

Aralıkta ıöz nünün itlerine. itaat edecek askerle beraber NEVYORK, 29 .A. A. - Majeo. 
ihtilallere Sırp Bulgar Kara- ben de ileriye atılırım tie Yapuna, 15 kanunun-et taksitinin 
da" Her~k vu°ku .. •ma 'hükü- o· det • t• s' .. 1 bir lamu olan 15 milyon dolar altu-

ıs: . . , • ıye va nt!J 1• U eymarı nu ı, mil olduğu halde buraya rel-
melın teclbırlerıne df' mtikal et Paşa, ea'ki Jön - Türklükten mi~tir. 
ti. Hayrullah Efendi, Mahmut kalma hatıralarla, bu vaide da \'a!'urda 2,5 mily"n dolar kryme. 
Nedim devrinin kö~ ülükleri. :u- ba fazla değer vermek için, a- tinde F'rans.., alt••n•, tlo. " !'dD', bu 
aıanın fenabiı üzerinde epey yağa kalkmıt, Seyfi Pa~ın e alt~nu!' bu~usi b~~ ınü~ıeseye gÖn-
ce ikayetlere i9tirak etti. !inden tutara1<. böyle bir lüzum derılmıı olduğu ..,ylenıyor. 

ynlıp çıkarken. Süleyman üzerine kendisi çağırdığı ha!de Bir rekor 
Pa anın yüreği ümitlerle dolu hemen geleceğine yemin ettir-
idi. mi,ti. 

~ ~ .. edf R i Pa.- v,. seraslrer Hü-
üleyman Paşa, 0 ak,am ıeyin Avni Patıı ile de anlaştık 

Ha:-biye mektebine giderken tan sonra Süleyman Paşa, artık 
T e.şkışlaya uğradı. O zaman her iştediği :!'nman bu i~i ba,a 
T rışkışlada üç tabur asker var çıkarabileceğine güveniyordu. 
dı . B..,ılar dıı hassa dördüncü 
ve beşinci Talia taburlan ile Bu akttam Ta,kışlaya ujtra
ha b;rlnci nlıı.vm i\inci t8 bu. maıı da izzet Ef. ile bir daha 
ru idi. Ha11a dördüncü Talia konu,mak, seratkerle, Şey'his· 
~ n m• , ku,., ndanr Binbaşı lamla geçen itlerden sonra. yu 
Osman Ağa. befinci talia ta- kandan alınan kuvvetle aşağı-
i '""Tl kumraanı B;nbası iz dan alınacak kuvveti birleştiri
~et Efendi, ikinci tabur k~an- ci rabtıayı aağlamlattınnak i -
'danı da Binbaşı Etem Beydi. çindi. 
Bunlann üzerinde Miralay E- İzzet Efsıdi. Ta,latlada idi. 
min Bey ve Taşkı•la kumanda- Süleyman Pa,ayr, her zaman
nı Mirliva Etem Paşa vardı. 'ki gibi, saygı ile, gülümııiyerek 

Süleyman Patanın bilhaua kartıladı. Şuradan, buradan ko 
izzet Efendiye çok emniyeti nuıtular. Süleyman Paşa. mem 
yarc!ı. İşlerin fena gidişini gör leketin fıalinden acı acı ba:hae
duğü için, daha önceden birkaç den lszet Efendiye: 
d •fa İzzet Efendi ile ~leket (Devamr var) 

ROMA, 29. A. A. - Tayyıırec:i 
Furio Nidet, dün Si<teur tayyare 
meydanmda turizm deniz t.ıyyarele. 
ri dünya irtifa rekorunu lanruftrr. 
E ki ttkor ltnlyan Ciannini'de idi. 

Ta)'}'IU el Niclot, aaat 12,49 ela 
havalnnmış saat 14,15 de inmiıtir. 

Mumaileyh 8200 metre yükseldi
te çıkararak e ki r koru 2.871 met· 
re r ... kla '°""''tır. 

Ayni pilot, bugün ayni tayyare!&
..., mahsus dünya ıürat rekorunu lor 
mata t~üs edecelı:tlr. 

An.erikada grip 
salgını 

NEV YORK, 29. A. A . - lagilto 
rede oldufu gibi Amerikftda ela criP 
aalımu hüküm sürmektedir. 

Sıhhiye ida-i 35 hükürnet dahi
linde 43997 vak'a çı~ olduiu
bildirmiştir. Bu rak&rr, hakiki raka
mm ancak nkizde biri radclesinde
dir. 

Yalnız Nev Y ork'ta 10.000 •alı:'• 
lıaydedilmittlr . 

Hoover kendi 
Bildiğini 
Okuyor 

Harici politikada Ro 
osvelt'le anlaştı mı? 

Çinliler 
Harbedecek 

Bir ceneral kuvvet
lerini sevkediyor 
TOKIO, 29. A. A. - Rengo ajan

ıından teblii edilmi,tir: Pelıin'de 
bulunan jencral Hıueh Liang geçen 

NEVYORK, 29. A. A. - Cihan de ordu kuınandanlan ile bir içtima 
ilıtiut konferansı ihzari mütehauu- aktederelı:, MilleıJer cemiyeti Çin
lar komitesinde Müttehidei Am«i-· Japon ihb1ilfı ı.ar.11mda hal& ınUte
lıa'yi temsil edecek iki murahhau fü bir siyaset takip ettiğinden, artık 
lıi.nunuoaninin 9 unda A...,.paya ha- Japonya ile clofrudan doiruya müca 
relret edeceklerdir. dele ebneğe karar vermiıtir. 

Nu York Times gazetesi, bu~- Ba mukarrenoı üzerine mÜmaİ· 
.,,keli 4 marta kadar geçecek mucl- leyhin muntazam aalıerlerinden iki 
det zarfında Müttehidei AıMrı'kanm fuf<a bu a)'ln 26 aıncla Manı;uko ela 
harici politikasına verilmesi lhnn 1 hilindeki Jebol eyaletine ııinoeie 
gelen tekil ve istika~et ha~ ba,lamJştrr. Bundan ""4lıa geçende 
Hoover ıle R"'!ıcvelt 1n noktai .'!4zar [ Nankinde aktedilen Kuominbuıgln 
lan anımda bır mukarenf't vucude I umum" ir;tiınamcla Japonya ile si
getirildiğine da;.. delil olarak lelik· libla ~ele husuıu itt!falda b-
lıi eylemcl<tedir. bul edilmi tir 

Zonnolunduiun g~": bu n~ Vaziyet 'eı..;......lyetle tıddp edil-
net M. Norman Davıs ın tavanuti· -•~ di 
1 • -~·ı . . m.,...e r. e temaa euı mıştir --------

Roma 'dald yeni 
Fran•ız sefareti 

Su işleri için 500 bin liralık 
bono ihraç edilecek 

ANKARA. 29 (A.A.) - B. M. Meclisi bugün Reis Vekili 
Refet Beyin riya&etmde toplanmıştır. 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1932 aeaeai bütçesinde 
2400 liralık münakale yapılması ve hıfzıssıhha müesseseleri 
mÜ§temilatı için aarfma mezuniyet verilmiş olan tahsisata 
250 bin lira ilave edilmesi hakkındaki kanun liyöhalan müzake
re ve kabul olunmutlur. 

Kamınu mahsus mucibince müteaddit aeııelere şamil ol
mak üzere mukaveleye bağlanmıt olan fU itlerinin tesrii için 
tediye edilecek yeni senıeler bütçelerindeki sular tahıiııatma 
mahsup edilmek kaydile yüzde yedi faizli yalnız 500 bin lira
'ıık bono ihracı hakkında hükUınete müsaade veren kMun la
yihası taııvtp olunmuftur. 

Yüksek mühendis mektebinin 1932 bütçesine 900 liraldC 
femlade tahsisat verilmesi kabul edilmiştir. 

Belediyelerle ıehremanetlerincleki maaf ve ücretler yekü· 
nunun umum varidatı seneriyenin yüzde 25 ini tecavüz etm&
meai hakkıındaki kanuni teklif müzakere edilerek şimdilik bu 
tMJilin lazım ve muvafık olmıyac:ağma dair belediye kUft• 
au muhtelit encümenin mazbatası kabul olunumuıtur. 

Meclis cumarteııi cünii toplanacaktır. Avusturyaya 
Verilecek para PARls, 29. A. A. - Bonco..r'an ~ekere karşı halı ve tifıtik 

muhitinde Roma elçiliğine M. de vı --- Jouvenel'in' keyfiyeti tayininin an- ANKARA. 29 (Telefonla) - Gi.imriiklerimize gelmit ve-
calr. reiıicümhur Lebnın'un tasdikin ya IS birinci kanun tuihinde yolda bulunmut olan tekerlerden 
den ve tlalya hükiimetinln mut'affa· lngiltere menteli olanlar için muadil kıymette halı ve 
katinden sonra btiyet lıesbedeceii 

Parlamentoda iti
mat talebini 

icap ettirecek mi? 
IÖylcıunekteclir. Malumdur ki, ıelir tiftik ve Bulgar meoıeli olanlar için de muadil kıymette 
geçende ölen M. Beawnan:hais'yi iı zeytiotanesi ihracı smetile bu mallann memlekete ithaline V&-
tilılif edecektir. klletçe mllıaade olımııcakhr. 

PARIS, 29. A. A. - HükWııetin lr 
:1!"~tiı~~=a~·6!::..~= an, Bahriye zabit Keriman Ece Ankaraga gidiyor 

·ı ve neferi . . ıürüp et;rmiyeeeğine dair gazetecı er • • ANKARA, 29 (T elelonla) - Ece Kenman cumarteaı aa-
tarafından IOl'Ulan bir suale cevap t t k 
.. eren M Boncoar, bu hususta hiç- ye ıt ırece bahı parlak merasimle 'kartılanacaktır. Kendisi Ankara Pa· 
bir karar verilmemi' olduiunu söyle LO~DRA, 29 . • A. A; - • Nevı lasta misafir edilecektir. Ece ayni gece Hililiahmerin Anlca-
miştir a.~onıcl~ tıR~etelll, 1 ngılterenm ta- p 1 - · _ _. _ bul k L, t~'- E k 

M.. · ı yh '---'·" '--'· Meb' lim tahıilluini llı:mal edecek 400 ra a asttı. verecegı reveyuuua unac:a ve uu• ara uc v at 
urru>ı e oamr•r "'. usan .. e ~·.. -- ~ak· bal da fi-~ k • meclisi buzuruncla encümenlerde nr 1 lranlı bahriye zabit ve nelerini ken- a,.... .mınmu ı oyu tere C1oulrece tır. 

fetmiı olduğum gayreti sarfetmeğe 1 di donanmasına almaktan imtina et
ı....,.ar •erdim. ('!ü11kü Framanm n-. ıniJtir 
feati ı.nenuubahiıtir. lran'UJ 6 ganbot imıarlanut oldu-

• ğu ltalyan hükumetinin bu zabit ve 
1\uan Meclisi neferleri kabul ehni! olduğu IÖylen-
encilnıenlerlndt! melı:tedir. 

PARls. 29. A . A. - Ayan - lngiltere ile Alman
lisinin maliye ve hariciye encü_,,.. 
lerinin miqt""'1ren akdcfnı4 oldulda ya ticareti 
n içlimada M. Boncour'un dinlenmıo BERl iN, 29_ A. A. _ 1--"tere 
a.i esnasmda birçok aza, Avuıturya. ugu 
nın borçlıınrun artmakta olmasmclaa ile Almanya ara11nda ticaret mii:r.a· 
dolayi endi e izhar etmiıl....ıir. kerelet"İne Kinanuoani bidayetinde 
Diğer b't takım bıltipler bilhaua bllflnndması muhtemeldir. 

M . 1.A .... 
1 

A•uıt11ryadaa Alman- Alm.,nlar daha ıimdiclen fngiliz 
Avustu..,.. ittihadına mütııallik teab kömürü kontenjantmarunı yük• t
h6ılat ını tı-yit ..tmesinin iıtenilmesl melı: •utttile lngiltereye fedakarlık · 
lüzumunda;,...,. etml!lenlir. ta bulunmu,lardır. Falrat bu ımın-

M. Boncoar C>OYllp venrek, yapı- 1 zam ko~tf'DJ!""bnan . perakende Al
lan ·ı.:rın: n iyui "'emmiyetinden · man l.ııCJrlerıne .-mil olmıyacalrtır. 
lıahs tmi, ve bu oavede Avusturya- 1 Bu fazla kömiir, Alman lıiimiir aen 
dan t•abhiic!'ah hakkında teminata- 1 dilıatma .. erilecel<lir, ithalatın ralıi
lın,bileceğini ııöylemi~tlr. bi olan bu ııendika bu suretle ithali· 

M, Bonrour, .~vuıturya ~iYeoıİ;· 1 b kon!':"l e~ecelr.tir. 
nin mu~azen ırun Anupa ıçm haiz 1 lngilizlenn bu uoulli kabul etme" 
olduğu ehemmiyetten de bahııeyle. leri •liphelidir. 
mittir . 1 Almanlar, oyanc:aldar ve memü .. 

Ayan meclisi m,liye enaimeni, 5 ut ve maden .._y; mamulab gibi 
milyar bono ıhracnw müteallik ka- bazı me"a !'it rüoumun indirilmesini 
nun J;,viı..,., metnini 9 reye kartı istemelı:tedırler. 

Bulgaristanda buhran 
SOFYA, 29 (A. A.) - Bulgar kralı iatitarelerine devam 

ederek Sobranya reiıi M. Malinof'u kabul etmiştir. M. Ma
lin-of krala kabine teşkilini tekrar M. Muşanora vennesini söy. 
lemiJiir. Kralın bugün M. Muşanof'u çağırarak kabineyi teşkı
le memur etmesi beklenmektedir. Yeni kabine htikümete gi . 
mit olan siyasi gruplarm yardımile teşkil olı.macaktır. 

ispirto ve ispirtolu içkilerin 
in hisar resmi 

~NKARA. 29 (A.A.) - mıyan her nevi İspirtolu mad -
ispirto ve Meşrubatı Küuliye deler içlerindeki iapitronun d&
lnhisan tıaldandaki kanunun recesine göre, İspirto iıııhisar 
tatbik suretini g&teren tali- reıımine tabi olacaklardır. 
matoamenin iki ve dördüncü Yerli fAraplar, biralar müs
maddeleri atideki ııekilde tadil tesna olmak üzere harice çıka
oluomuşt'ur. · nlacak her nevi ispirto ve ia

13 reyle rtddetmi ti~. 
loıan profokolu 

İkinci madde - lnbiaar ida pirtolu içkilerin beher kilosun
reai her yerde imkan müsait dan almacak eırı. az inhiıaı- rea
olduğu niıbl"tte İspirto ve iıı- mi bir kuruftur. Ancak i,bu ia
pirtolu içkiler bulunduracak- pirto ve ispirtolu içkilerin mem 

Chaco'da harp de- tır. İdare ispirto ve ;ıpirtolu leket haricine çıkanldığıru dör 
V&m ediyor İçkilerin maliyet fiatlamıa fU düncü maddede yazılı şekilde 

P RIS, 2!1 .A. A. - MalUın ol- 1 mabetlerde inbiaar ıermi zam . tenlciı etmek f&rttır. 
~u i'.u. ·~h~I~ m..b'.usıın "'! aran. mee ı LA PA7.. 29. A. A. _ Boü..,.a er medece'krir. 1 Dörüncü madde - Ecnebi 
lr: 11•rı1 "nLacumenlerı ,bazt k' '1hbrazı ka- 'ı tıaru harbiyesi, Bolivya lotaabnm Küulü mutlak 15 derecei · memleketlere çıkarılacak fa · 
vıt er e uaanne pro o o onun taa- • · d 1 rl b" la • ·d. · 1 h' d ka · u· dün sabah Cordan mıntaka11nda dilı hararette·, bır kilosun an asga- raı>. a a ıra r bır guna resme ı'n c ın e nr .-ermış r, 

Mttli•İn ıasdikP prk az mlitema- mana tecavüz etmiı olduklarını bil- ri 150, azamı 300 kuruş. Saf tabi değildir. Şukadar ki iı:raç 
yil olduğu zannedilmektedİt'. dimıel<tedir. O havalide Paraguay- İspirto 15 dereci hararette as- tdilecek bira ve §araplardan 

Cazeteı.,.., hükum~tin mecliıe tu- Wan rieate icbare ve gettk adam ve • 90 300 • lmma "k' · d 
dike karar """"""ini fiddetle tavai- gerek levazun ve müb.immııt itibari. 1 raı:ı t;dı . h mugayyer ~dllD .::hsecf"İI V?f~ 1 ıncı ~il_ 
ye ede<"eğloi fakat bu mesele dolavi- le büyiik telefat •e hasarata diiçar ı spırto ereceı ararette u- e, . 1 en •.ıpırto ve ıııpır 
sile itimat meaelcslni menuu balıiı etmişlerdir. gari 00, azami 90, tolu ıçkilenlen ıhraç dolayııı 
eylcmiyece!tini haber vameldedir. Cephenin diter taraflarında ıülııi- Rakılar bir kilosundan as- ile tenzilatlı reAim İstifa edi'me 

net ,,...d.... gari 40, azami 300. konya~. li- ıi için bu mallann yükletildi-

Paristen on günde 
Saygona 

PARrs. 29. A. A. - Havu a.iaa-
11JDclaaı Franaz tanaredsi Le F-
re, Pariaten Seigon'a vud olmu,tur. 
Mmnaileytı ufalr. bir turizm tana
,_; ile 2 ııehri 10 ründe lıiriblrine 
raptet1Dİ4tlr. 

Tavzih 
kör ve emaali ispirtolu içkiler- ii npur acentaııı veya timen
den aıgart 60. azami 400, her cfifer idaresi tarafından alelusul 
m prap köpürür ıaraplar, gümriife ven1ecek manife.to 

ANKARA, !9. A. A. _ Yçbfr- vermutlardan asgari S, azami &zerine rGmriik idaresince il
- tablu'lıat neticesinde M"'ır oeli- 300, pmpanya bir kilosundan son relen tetkikat ikmal edlle 
rl Haztttlerinin •on bir ay zarfında 
Türkiye matbuatma ,.....; yeye ba
•nıi hiçbir tarafa mülakat weı-W. 
oldufu cii.,,nilnılftir. 

asgari 250. azami 1000, biralar rek bu mallann ihraç edilctif> 
dan ugart 10, azami 100.. nkit verilecek ıebadetnamo

Hariçten retirilen ve ispir-- ilin inhinr idareaine tevdii ıart 
tolu içkiler ı111ıfma dahil bulun tır. 

-- - ·- ----- --.- ~ 

[ Haftalık Siyasi icmal ) 
Borçlar meselesi, hafta aruı nelmilel ihtilafların halli mesel• 

halef ile selef arasında tebarüz e- •İnde kendiıinden aynldığmı da 
deo bir ihtilaf ile Amerikanın dahi ıöylemektedir. Hoover, bOl"Çlar, ,;. 

politiku- kanıtı. Malilmdur llhlar ve iktuat işlemin bir arada 
ki Hoover, son intihabatta m.ğlup halledilebileceğini söylemiştt Ve 
olmuıtur. Fakat iktıdarı 4 marta bu iiç meaeleyi biribirine okadar 
kadar muhafaza edecektir. Hazi- bağlamıştı ki, bunlan ayni komia-
randa bir borç taksitinin daha va- yonun ve ayni komiıyon azalarmm 

~ deai geleceğine ıöre, timdiden A- müzakere etmesini ileri ıürmüttü. 

borçlu devletler bu terait altında. 
müzakereye baılamak istemezler. 
Binaenaleyh 4 marta kadar borç
lar İti olduğu yerde sayacak d&
mektir. Ve eğer 4 mart ile 15 ha
ziran arasmda bir itilafa Tanla
mazaa, 15 kanunueynılde olduğu 
gı'bi, bir buhranı tekrar göze al
mak lazımdır. Bu defa da galip 
ihtimal, IS kanunuevvel taksitini 
tediye edeıı> devletler de l 5 hazi
ran takıittni tediye etmiyeceklflll"
dir. 

yorlar; fakat teslihat meselesi
nin borçlara değil, emniyet mes& 

lesine bağ'lı olduğunu ııöylüyor
lardı. Diğet' taraftan fngilizler 
borçlarla gümrük tabdidatı arasın
da bi.. müoar.eLet görmektedirler 
ki Amerikalılar, bu meselelerin 
müzakeresine henüz hiç yaklaş
mamış•rdır. Elbuıl 4 marttan 
IODJ'a hayli buhranlı günler için 
timdiden hazırlanmalıyız. Çünkü 
yeni i<tidara geç-1c olan Rooıe
velt henüz bu beynelmilel iılerin 
halli için bir hattı hareket tayin 
etmit değildir. Hangi meselenin 
hangi meaeleye bağlı olduğu, 
hangisinin hangisile beraber görü
fÜleceği müzakere edilirken, 15 ha
ziran gelip çatacağa benziyor. 

Çin ile Japonya arasındaki ihtila
fı tC:if edecek bir formül bulm\lf'" 
tur. Fakat karar fte!redilmemit
tir. 1ki tarafı bu karan kabul et
meğe imale etmek için timdilik 
gizli tutulmağa karar verilmif ve 
"19" lar komisyonu da arada fa
aliyetini tatil etmi9tir. 

Diğer taraftan komiıyonun 
kararım tebelluğ eden Japon-
ya, bunu gizli tutmağa lüzum ıör
miyerek, karara kartı itirulan
nı timdiden ilan etmitttir. Karanı:l' 

sonra Milletler Cemiyetinin mü
dahalesine lüzum olmadığına gö
re, ortada mesele yok demektir. 

Milletler Cemiyeti geçen sene
den beri idarei maılahat siyaseti
ni takip etmit ve telifi be}"l1e ça
lıt'llllfb. Lytton komiııyonlanne 
aeyahati, "19'' lar komiıyonunua 
tayini. bu gaye ile meydanıa ıel
mit t•kküllerdi. Bir seneden 
fazla bir zamandan beri vaziyet 
idare edildi. Fakat artık duva· 
ra dayandmıtbr. Japooyaya kar
tı vaziyet alarak, misakm ahki1m 
tatbik edilecektir demek lazımdır 
ki, bu yolun takip edileceği fİİl>
helidir. Yahut ta Japonya tara.
fından ihdu edilen emrivakie bo
yun eğilecektir ki, ağlebi ihtimal 
yapılacak ta budur. 

merika ile borçlu Avrupa devleti&- Rooaevelt. üç meae1e arasında bir 
ri araırnda bu Qteselenin müzake- münasebet olduğunu kabul etmek-
resini düşilnmüı. Fakat kendisi 4 lo beraber, i'ı;iiırün de birden halle-
martta çekileceğinden ve meseleyi dilmesini icap ettireıcek beraberlik 
nihai olarak yerine geçecek olan olmadığrru bildirmektedir. Rooae-
Roosevelt halledeceğinden halefine velt .. m bu cevabı iki cihetle dikka,. 
müracaat ederek bir komisyon ta- te ıayamıdır: 
yininde yardımını rica etmif. t - En-ela borçlar meselesinin 

Roose\·elt, Cümhur Reisinin bu müzakeresi 4 marttan sonraya kal-
mı.ira.eaatmn verdiği cevapta iktida mak lazımdır. Hoover ue kanaatte 
ra geçmezden evvel meauliyeti ü- olana olsun.bunun bir ehemmiyeti 
zerir.ıe alacak bir harekette bulun- yoktur. 4 martta ifhaşından çekile-

ı.ı... __ m_ıv.:..•_c;...;ıc.,_rn.;.;;..ı ..;.b_il_d.;.;inl.....;;ikt;;;.;;.;;en.;;.;;...ı;;..oo'---ra..;;:.......::.o<---'---""-=-ino.....__ göre, ne kendisi ne de 

2 - Borçlar meselesinin hal
line hanqi yoldan gidileceği bak
landa Hoover ile Roosevelt ara
sında ihtilaf vardır. Hoover, borç
lar, iktındiyat ve silahlar mese
lesini bir arada görü,mek ve bir 
arada halletmek iıtiyordu. Roo
sevelt bunlan ayınyor: 

Borçlar ile silahlan ayırması, 
Franııa tarafından memnuniyetle 
karşılanacaktır. Çünkü F ranarz
lar, borçlar ile tamirat araııanıda 
bir münuebet oldu u idcfıa ed"ı-

• • • 
Umumi heyetten "19" lar ko

miteaine intikal eden M~urya 
meaelesi. 16 ki.nunusaniye kadar 
uykuya yatmldı. "19" lar komite
ııiıün bir tesvit heyeti tetkil et
ti· i malumdur. Bu tesvit h eti 

. metnini bilm.iyonuı:. Fakat Japon
lann ileri sürdükleri itirazlardan 
anlaşılıyor ki, Japonya, Mançur-
yanuı istiklalinin tanınmasından 
yani Japon noktai nazarının ay
nen kabul edilmesinden ba,ka biç 
bir bal ,eklini kabul etmemekt&
dir. 

Japonya Milletler Cemiyetinin 
tavassutunu ancak bir şartla Ccabul 
ediyor: Kendi noktai nazarının 
ayen ·kabul edilmesi prtile. Kendi 
noktai nazıı n 'k • 1 a..ı;ı.ı;ı,. 

• * "' Amerikada Makedonya cem~ 
yetinin netrettiği bir Makedonya 
mecmuası vardır. ·Geçenlerde bu 
mecmua neşretti~ b_ir makalede 
v 
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Ekonomi 
• 
lzmirden üzüm ve İncir 

ihracatımız 

Mevsimin bidayetinden kanu. 
nuevvele kadarki vaziyet 

Jznıir Ticaret Odaamm J11pbğı ı ten ittifade imkanı görülememek
latatiatiie nazaran, lzmlr mıntaka- tedir. Diier taraftan Finlandiya· 
ımdan ınevııim bidayetinden 21 K. ya !•P!•!< tütün nümuneleri ıı;Ön• 
evele kadar muhtelif ecnebi meml... derilmıflir. 
1ıet1ere lizilm ibnıcabmız 45.116.919 Bize pazar olmayan 
kilodur. Bu miktar ihracat ıu mem-
leketlere takoim oı-ı.ıac1ır. memleket eşyası 

Memleketler 

Almanya 'H Ş. AYl'llpa 
lngiltere 
ltalya 
Franaa 
Ammka 

· Mıaır 
S. Ruaya 
Avuatralya 
Muhtelif 

YekUn 

1932 
Kilo 

20.637.346 
19.348.111 
3.261.358 

767.481 
261.882 
448.876 

72.825 
27.092 

293.948 

46.116.919 

MCYalm başlanğıcmdan ıene 21 
K. evvele bdar vulrubulan incir ih
racatı da 23.532.975 kilodur. 

1932 
Memleketler Kilo 

Almanya -.e Ş. Avrapa 
Jngilt ..... 
Amerika 
Franaa 
ltalya 
Mııaır 
S. Ruaya 
A-.uatrolya 
Mubtelil 

7.346.522 
6162.049 
2.405.098 
2.890.666 
3.672.172 
t.182.625 

250.071 
224.447 
101.625 

Yel.un 23.532.975 
Bu oene incir ibracatnnız yapılan 

menfi tahminlerin hilafına olarak 
eyi cereyan etmiıtir. Yapılan kuv
vetli tahminler... nazaran incirlerimi
ain yüzde dokaıını ihraç eaılmiştir. 
Hariç piyaaalarda incirleriınizin 
ıtoklan bem..n kimilen bitmi tir. 
Harici eatı,Iar ı•Y~ mütedil fiat
lerle cereyan etm~tedir. Bu tene 
incirlerirniz için yeni iki mahreç ka
Dnılmııtır. Kanada -.e Franaa. Bu i 
ki mmıl~ketin incirlerimiı: için eyi 
birer mahreç olacaiı anlatılmakta
dır. 

Finlandiyayayaprak 
tütün gönderilecek 

Finlandiyadan ,.. ıimal ınem
leketlerinden Türk aiıara ,.. tü
tünleri için bir müddettenberi mü 
teaddit talepler -.lki olmaktadır. 
Finlandiyada Türk tütünlerine 
kartı bii)oiik bir rafbet -.ardır. Fin 
landiyada ıiıı;ara ithalab ağır bir 
,._ tlbi oldujundan bu cihet· 

Devlet Demiryol
larında 

tenzilatlı tarife 
Senebatı dolayıaile De-.let De

miryollan idareai bir hafta devam 
•tmek üzere tenzilatlı bir tarife 
tatbika baJ)amqtır. 

Aydın köylüleri 
mektep istiyor 

AYDIN, (MilliY,et) - Vilayeti
miz nahiye kongrelerine devam 
edilmektedir. Kongrelerde vila-
1et idare heyeti reit ve azıılan 
hazır bulunmaktadırlar. Köy kon 
ırrelerinin dileklerinin batında 
mektep ve muallim ihtiyacı geli-
1or. Köylülerimizin bu intibahım 
memlc'.tet ve Cümburiyet hesabı
na §Ükranla kaydederiz. 

Fotoiraf Germencik nahiye 

Japon mallan ve bize pazar ol
mıyan memleketlerin eşya11 için 
tatbik edilen takaa muamelesine 
yarın alqamdan itibaren nihayet 
-.erilecektir. 

EORSA 

<h Bankaamdan alman cetnlı!ir) 

29 KAnuaueYVel 1932 
Aktun Fiatlan 

frtilrraılar TahrilAt 
111 -<'ıMlt 94.75 
~•ri. d .yollın 5,45 
11. Mnıbbld09,3/4 
Cbmrtıklcr t,11 
Sıydl mahl f .-
Pısdıt f,71 
T. ask<rlye f.11 
lıD' ir BclcdJJI 
ullkııw S9 

1.lektrlt 
TrımY•J 
Tnnel 
Rıht1• tl.'40 
Aoıdol• ı 41;,;o 

• m .. o.
.Mdmuııı 4t.9t 

ESHAM 
1ı Bı. Nama ıe,
• n Hı•ıllı ıu,ıı 

" "'Mlıeull 1 JS,-

A oıdolı l~ .80 
ll•l• c,40 
~lr bı•rtye t3, 
Tramvay I0,50 
L111•111lıtcoıu ı ı,-

Bomoıtl 

Ttrt<>1 
Çlmeoto Ar. 
Uayoa dıy. 
Sark dey. 
Balya 
$Hk& ecu 
Tclcfoa 

U.60 
11,70 
8,SI 

14,-

•,9• 
l,IO 
ı.~s 

11,S.S 

ÇEK F ATLARI 
... ıs tl,rl Praf lt,87, 
Loadra 707 Viya .. f,l6,41 
Nbyork 47,0t JllıJrlı 1.71.lS 
Mllano t,lb,t8 8rrll1. 1,,97,NI 
8ıbbel uıs.' ı \'tno-ra 4,10,5<1 
.ı\tlna 17 ,o• .7s Peıta l,41o.SI 
Clt cYrı t,48,lıt Bllkrtl t!J ,8:",5 
iol)'l U,73,1 Belıraı 14.1~-,• 

Am!stcrdaa ı,ır,ıt.t MoskoY& 1 ~.9b, 

NUKUT (Satq) 

~ ~ 
rc:ı tFrııııı ı:o.-

ı litcrli.A fJl, 4 ~ 

ı dolar 113, 1 /I 
il liret il@,-

" 1. l!elçlta 117,

"' d11bıııl u.
to t. lı\'lrR ~ ... -

l<ı lr•• 17,-
1 Oorla 11,-

1~ hr Çek ıu.-

ı filin. Ay. 11,-
1 pezcu 17.-
1 ınark 10,11.) 
ı ulod u,-
1 pcDıl lt,-
!Q ley u,-
• dlaa 1'--
ı Çcnıo...., 
ı AJt,n t.tı 

ı Mecidiye 16,-
1 Ballnot 1,39,-

1 1 Küç:.i.k haberler 

* E"kaf müdürlüiüniin te-.ıian 
tamirine karar verildiı[ini yazdı
iımız Mimar Sinan türbeainin ta
mirine baılanmıtbr. 

* Belediye aıhbat iıleri müdür 
muavini Hüaeyin Enver Beyin Tıp 
talebe yurdu müdür muavinliiine 
tayini üzerine, yerine Kadıköy bü 
kiimet tabibi Sami B. tayin edil
miştir. Her iki muavin yarından 
itı'baren vazifelerine hatlıyacak
lardır. 

* Emniyet miidürlüiü ikinci 
ıube müdürü Ata B. rahahız oldu 
iundan bir hafta mezuniyet almıt 
tır. Ata B. e muavin lamail Raaih 
B. vekllet etmektedir. ··---... --.................. __ _ 
konere•inde bulunan mümeaaille
rinin re&imleridir. Ortada fırka 
vilayet reiai Etem Kadri Beydir. 

Bono 
Suiistimali 

Dikkate ıayan 
nokta nedir? 

Bütün kıymeti 300 bin lira tu
tan bir mııdene mukabil bot>o ve
rilme.i dolaym ile eski lakin Mü
dürü Cemil Beyle diier alakadar 
!ar hakkmdaki tahkikata de-.am 
olunmaktadır. 

Bu İ§te madene mukabil bono 
verilmesinden zİyllde bu talebin 
evvelce baıka vilayetlere de ya· 
pıldıiı halde reddolunmlllı, bura
da ise k&bul edilmiş olması na
znn dikkati celbetmektedir. 

Diier taraftan Devlet Şıiraam
dan iade edilen evrak ta ikmal 
edilmektedir. 

Cemil ve Raıit Beylerle bazı ih 
tiyar heyetlerinin ifadeleri alın
mııtır. 

Tahkikat bir iki giine kadar 
bitirilerek evrak gönderilecektir. 

Beklenenler 
Nüfus Umumi Müdürü Ali Ca

lip ve Mülkiye Bqmüfetıiıi Hacı 
Hüanü Beylerin iki güne kadar 
Ankara'dan ıehrimize gelmeleri bek
lenmektedir. 

İtlerine nihayet 
verilenler 

Emvali metrukede Ihsan, Sadık 
Beylerin İflerine nihayet verilmİf
tir. 

Bunlardan biri metruk emlilk
tan birine vuiyet edilmeaini bir 
aene uzatmış, diğeri de bir doaya
yı oaklamııbr •• 

Valiyi ziyaret 
Vali Muavini Ali Rıza, Emni

yet Müdürü Fehmi Beyler dün 
aktam Belediyede Vali Muhittin 
B. i ziyaretle Vilayet itleri hak
kında görütmüılerdir. 

Açlık grevi 
Yapanlar 

Kendilerine nasıl 
sun'i gıda veriliyor? 

Komünist mahkiıml&l'dan bazı· 
!arının açlık ırevi yaptıkları ya
zılmıştı. Bunlara yapılmıt olan 
sun'i ıtda hakkında bapiabaneler 
aertabibi İbrahim Zati 8. diyor ki: 
"- Bir insanın yirmi dört aaat ... 

lık ıı;ıda ihtiyacı ıütle mukayese 
edilerek bir miktar tayin edilir. 
istirahat halinde bulunan bir in· 
oana 24 oaatte iki, nihayet iki bu
çuk litre süt vermek kafidir. 

Malık~melerde 

Kabahati kimse Üze
rine almıyor •• 

Yeni birkaç kaçakçılık davası 
Dün dokuzuncu ihtiıaa mahke- ı yapmasına miiaaade edilme.i için 

metinde Recep, Omer ve Haaan Baroya müracaat etmiştir. Bittabi 
iaminde üç kitinin kaçakçılıktan Baro bu müracaatı gayn viki ad
dolayı muhakemelerine batlaıul- detm4tir. 
mııtır. Ali Rıza Beyin müddei umumi· 

Dava evrakına nazaran, Recep life müracaatınm batlıca ıebebi 
Efendi Omer Efendiden aigara budur. Diyor ki: 
kağıdı almak istemiş, Ome1' Efen• "- Gerek bat"Oda, ıerek De•
di de onu Galatacla Perıeınbe !et Matbaasındaki adamların hep. 
pazanna götürmüş, orada berber •i İyi adamlardır. Yalnız gerek 
Hatan Efendiden 90 defterlik bir onları, gerek beni, ıı;erek bütün 
paket ciğara kağıdı almış ve Re- dünyayı elektirik kuvveti aayesin 
cep Efendıye venniıtir. Fakat bun de hakimiyeti alımda bulunduran 
!ar O•manlı Bankawıın önünden bir adam var. Ben bu adamm bü 
geçerlerken inhiaar memurlan ön tün esrannı biliyorum. lılerim ol· 
!erine çıkmış, Omer kaçmıf, Re· duğu takdirde bu adamlar benim 
cep yakalanmıt. sigara kağıtları aırlannı ifta edeceiimi zannedi
müsadere edilınittir. Recep Efen- yor ve işlerimi yapmak iateyenle
,: i mahkemede: re mini oluyor. işte müddeiumu-

- Ben fil vaki Ömerden sigara miliğe müracaatla bu adam hak
ki.ğ ıı # istedim amma, taneıini Üç kında kanuni takıbat yapılmaamı 
kuruşa oattıkları inhisar kağıtla- istedim. 
rından istedim. o da: 

- Gel de vereyim, dedi, bera
ber Galatava gittik, ben bir miid
det bekledim, bu gitti geldi ve gel 
diği zaman bana: 

- inhisar kağıdı yok, 90 def
terlik bir kutu k açak kağıt var, 
bunlarm d" tııneaini 3 kuruta ve
ririm, dedi. Ben de: 

- Madem kaçakmıı, ittemem, 
dedim, almadım, o önde ben ar
kada giderken önümüze inbiaar 
memurları çıktılar, o paketi attı 
ka~b, ben yakalandım, demiştir. 
Öıner bunu kat'iyyen inkar et

mit: 
- RM:ep yıılan aöylüyol", aöyl,.. 

dikleri iftiradır, demiotir. 
Berber Haoana gelince o da o 

giin dükkanda bulunmadıitnı söy 
leınistir • 

Muh&keme tahitlerin celbi için 
batka güne bırakılmıştır. 

Kaçak sigara 
kağıdı mı? 

Beyoğlunda oturan ve alınan• 
ca muallımliği yap&n Alman mu• 
aevilerinclen Karo! Hayın Efendi 
67 yaıında ır. Bu ihtiyar adamın 
evinde inhisar memurları bir ara· 
ma yapmışlar ve 270 defter •iııa· 
ra kağ•dı bulmu~lardır, 

Karo! Hayım Efendi de bunun 
üzerine kaçakçılık suçundan do
layı ihtİ•aa mahkemesine tevdi • 
dilmiştir. 

ihtiyar suçlu mahkemede ka· 
çakçılsk yaptığını külliyen inki.r 
etmiş -.e bu aigara kiiıtlannm 
kendisine paket halinde bir Rus 

Limon k rahnın 
davası 

Limon kralı Diyamandi Efendi 
hakkındaki davaya dün dokuzun• 
cu ihtuaa mahkeme.inde devam 
edılmi9tir. Dünkü muhakemede 
evvelce ıümriikten aorulan aual· 
lerden bir kısmına cevap ıeldiii, 
bir k1&11Una da benüz cevap gel
mediği anlaşılmış, ırfunrüie tekit 
yazılmaaı için muhakeme ayın o
nuncu gününe bırakılmı9br. 

Türk- Yunan mah
kemesinde davalar 

Muhtelit Türk • Yunan mahke
mesinde dün 15 davaya bakılmıt
br. Dünkü davalarda bükUıneti
mizden iatenen tazminat miktarı 
210 bin liradır. Bu meyanda An· 
tuvan Kiryakia isminde biri Dan
cadaki emlikinden dolayı 35 bin, 
Dimitri ve Pavlof lzmirdeki em
lakinden dolllyı 30 bin, Jorj ve 
Despina lzmirdeki emlaklerinden 
dolayı 16 tar bin lira, Mite! 13 
ve Bazil de 13 bin lira istemekte
dirler. Dünkü muhakemede dava
ların muraf-aı yapılllllf ve karar 
için talik edilmittir. 

Semestr 
Tatili 

dostu tarafından tevdi edildiğini, Şelıriıııizdeki liıe, orta -.e ın.. 
paketin içinde aigara k&iıdı ol· mektepler yarm aktamdan itiba
duğunu hilınediı[ini ve huna an- ren bi1' hafta müddetle tatil edile 
cak bir ay sonra evi arandıiı za- cektir. Darülfünun Falriiltoai Sö
man muttali olduğunu aöylem.it- me&tr tatilini 20 Kiımmıaanide ya 

Bu aüt doinıdan doinıya IU- · 
, br. pacaklar ve 20 sün ıünıcelıtir. tik tüpler ile burundan verilir. Karo! Hayım Efendi kendiıinin 

Tüplerin yukarıaı ıeniıtir. Tüp lıüanü haline ıelıadet İçin de mu- Galatasaraylı izciler 
burun deliklerinden aokularak mi h · 1 'I M" t k f b ·k t'' arrır smaı Uf •• a n • or Atinaya aittı"ler deye dogru ıelir, ondan aonra ba Dühaııi zade Hibni, Havra me- ,,. • 
tübe muayyen miktarda ıüt akı• murlarmdan Segal Beylerin cel· Calatuaray izcilerinden 46 ki-
blır ve ıüt doinıca mideye iner. bini iıtemi~tir. Mahkeme zabıt tilik bir kafile, aemeetr tatilini g,.. 
Müteakıben lastik çekilir. varakasını imza eden memurlarla çirınek üzet-e dün aabah Loit Tri-
Kuamamaaı için ıun'i ıD1'ette Segal ve Hilmi Beylerin tahit ıı- yestina KumpanyHınm Adria ,.._ 

ııda -.erilen inaana bir buçuk aa• fabyla celbine ve maznun, lamail purile ve Pire tarikiyle Atinaya 
at kadar bir istirahat verilir. Bu- Müıtak Beyin adre.ini bilmediği ıitmitlerdir. 
runda bir hastalık vana 0 zaman için mumaileyhin celbinden sarfı- izciler Atinada bit mektepte 
makat tarikile ve diier ııclalar ve- nazar edilmesine karar vermiş. misafir edilecekler Ye bir hafta 
rilir. Muhakeme 8 kiııunuoaniye bıra· aonra döneceklerdir •• 

Burundan yalnız aüt verilir, kılmışbr. lzcl!~rlml:ıl l&llklıal 
bati<• gıdalar verilemez. Bu defa Bu •efer de avukat ATINA, 29 .A. A. - YDMDiıtıı.-
komünist mahkiimlann açlık gre- 1 k • f" na ıelecek Calataaaray izcileri, Pin 
vi yapbklan bize haber verilince O ma IS ıyor ltkelesine çktıklan -.e Atine iatu-
kendilerine hundan vazıeçmeleri Evrakı nakdiye bastırmak İçin yonuna ıreldilderi zaman Yunan b-
için naaihat ettik, dinlemediler. vukubulan müracaatını reddettiii a1eri tarafmclan tamimi bir IUl'ette 
Dört ıündenberi açlık g-revcileri- için De\'let Matbaa•• Müdürü ı.ar,ılanacaklarclw. 
ne bu aun'i gıda uoulüııü tatbik e- Hamdi Emin Beyi dava edsn Eyip Calataaaray ttcileri Atina da kaJ. 
diyoruz. MahkUınun vaziyeti ne li Ali Rıza Bey diln de müddei- dıldon muddetçe Yunan izcilerine 
olursa olsun biz anlan yaşatma- umumiliğe müracaat etmiftir. nıia.'lfir olacaklardır. 
ğa mecburuz. Maamafih grevci Müracaatında "Akliye mekte• Calataaorayhlara yaracaklan bii-
mahkUınlar yalnız yemek yemi.

1 

bi, Tıbbıye mualliıni, kimyageri tün ziyaretlerde ve gezintilerde milı
yorlar, ru -.e sigara içmekte de- tehir Eyipli Ali Rıza " iınzaamı r aıanclarlu r«Bkat ve rehberlik ecı.. 
vam ediyorlar." kullanan bu adamcaiu a..W.atlık ceLti~. 

-·-

Ramazanın 
Birinci günü 

Dün camilerde mu· 
kabelelere batlandı 

Diin Ramazanın birinei günü ve 
gecesinde · 1 atan bul camilerinde 
bııtka bir temizlik •e canlılık gö
rülüyordu. Büyiik, küçük camiler
de mukabeleler okundu, vaizler 
verildi. 

Verem 
Cünün geçici haberleri ara

sında bazı acı hakikatler g~ 
zümüze çarpmadan silinip gi• 
diyor. 

Bir misal: 
Veremliler için bu yıl yet• 

mit bin lira aarfedilmi§ ! 
Verem; havamıza, taşım12a, 

toprağımıza ve kanımız" yerle
fen sakin, tekltbiz 1'ir hasta! k 
olmuştur. 

Ôile namazından evvel Hafı:s Kimse iddia edemez ki ka-
Bürhan, ikindi namazından aonra nmm bir damlasmda (Coch) 
Hafız Fahri Beyler Beyazıt cami- • 
inde mukabele okudular. Hafız un ıamini lasıyan bir misafir 
Fahri B. ye Keriman Ece ve aiı ... olmaa.m! Çfu.kü •İkiinm ıokak
ai tarafmdan mukabele okuttum- la. aınemada, baloda arayıp 
luyordu. ı bulan bu mikroba, kartı vücu-

Maruf hafızlar tarafmdan mü- ' dıimı.izun her sathı, büceyratı
ezzinlere öğretilen ezan ve kıımet mızm lıer köeesi amadedir. 
tedrisi nihayet bulmuıtu~. Biribirini kovalayan muha· 

Beyazıtta açılaıı aergı de halk rebeler L.'L 1 h • 
f d "b ·· ·· , ınmran ar, m rumı-tara ın an ra• el ıı;oruyor. ti - -nd k "ki • 

Yeni bono 
Meselesi 

Dün cemiyette ihzari 
bir içtima yapıldı 

ye er yuzu en emı mı-

yeıı harp çoc:.ıldal"J ci jrer!erini 
vereme aı;mı~ bedbaht fe ailer· 
dir. 

Anadolu yaylalan·rla uzak. 
tan birer ya!cın kaya parçası 
ı?;bi göriinen ne va~ız delikan
lılar vardır ki gö:ıbebeklerinde 
okuduğumuz melal vP ıstırap 
ciğerlerini kt'n'tiren m 'um 
mikrobım ifadesit~ır 

Cayrımübadiller için hük\mıe- Kandan kana. nefes,~ Pl"-
tin yeniden bono tevzi etmeai 
hakkında gayrunübadiller aratın· fese aean bu derde karşı zayıf 
da bir cereyan mevcut olduiunu nesli bir kac ıanetorvom. bir 
razmıttık. ~ün Gayrm:_ıüb~diller I iki dispans le mu ha faza ede
ıdare heye_ıı bu meaelerı muzake- ceğimizi mi zamıoo•yoruz. 
re etmek uzere fevkalade surette 1 F ki • d ocuk 
toplanmıttır. içtimada idare be- a r • '.!ers!z· !!'~ asız Ç • 
yeti azalarından batka ıı;ayrımü- lan yetmıs hın !ıranın &WU• 
badillerden de bazılan hazır bu· sepken çınbasil<! kurtaracağı• 
lunmuılardır. Bu toplanbda, yeni mızı mı ümit edivonız? 
den bono çıkanlmumın hükUınet Bana kalırsa bu gayretler 
ten iatenilmesi etrafında müzake- y enHl"k el '-
rat cereyan etmit. bu fikrin lehin- y d" ' onanma~ma ı<artı 
de -.e aleyhinde birçok aözler aöy P ·kule tl11varlannı badana 
lenmiıtrr. Müzakere pek hararetli ettiren veziri azamm tedbirin
olmut. saat 10,30 da haılıyan iç- 1 den fark~ızdır. 
tirna &aAt 13 e kadar aürmüıtiir. · Kövlii yiyf"Celii yumııl"tayı 
lçtimaın .~nunda Cemiye! reial 1 satıp JaPOn h'l~maıı aldı·o<ça, 
lamaı1 Muşhk B. gazetecılere "' I emed ·'-' u •. d" 
izabah -.ermi~tir: m A.ı<ı ÇOCU•« r sut ıye 

. . • T Prko~ snvu i.-•;k,.~. kasabalı 
- Caynmübadiller cenuyeti 1• balını. pekmerm bırakm rakı-

danı heyetinin davet ve ricaaı İl• t-ı· "J .ı"·t"k . t. • •· b • • • Vt ~o ı ı e mı< : çe. senırıt e-
zerıne, saynmubadıllerden bau 1.ed'ye v ·ı · - .. ~ ~· 

• 1 f'I' l eri vuzunı;...ı ""' 
zevat cemiyet merkezınde toplan• ı .,85 .,.;b• d b" -rd"k 
dalar. Tepi anmanın me-.zuu bil- ll!h •· • •hay • a • ır god u ce ve 
h bo 1 • d irdi B m ayet epımız ovmasmı, 

aasa no meae Mille a .. a • . b• 
meaele eaaaen 15 k&nunuaani 933 ~ezmtıı~b.ve •• va~ameda~mkı ır 
de toplanacak umumi kongrede arp 1 l!I 1 ogrenm çe ve-

rem bi7den, biz veremc'en ay
müzakere edileceğinden bugiinkü nlamavız. 
içtimada konırenin meaai ve mü-
zakeratı hakkında ihzari bazı Bizdeki verem. H&r. ve aa-
mütalealar aerdedilmlttir. .-toryom davası değil. sadece 

Bazı gaıtetelerde bu ıneeele 
hakkmda çıkan rivayet -.e :yazılu 
reami bir mahiyeti haiz delildir. 
Caynmübadiller meeeleyi el'an 
aralarında görüpektedirler; -
tice, konınce verilecek karu ü
zerine hükUınet merkezine arze
dildikteı aonra &nlafılacakbl'. 
Bono ..-ele.i etrafında. pyrimü
badiller arumda etAı noktalar U. 
:serinde bir ihtilaf ta yoktur." 

Muayenehane nakli 
Operatör BürhıuMttin Bey -

a:y-haneaini Taluimde lıtikliJ 
apartmıaıımda 1 numaralı daire
ye nakletmit •e but.alarmı kabu· 
le baılamıftır. 

irtihali müe•sif 
Serl.atip Merhum Süreyya Pa..

mn mahdumu Mehmtt Cmıil Bey 
oektei kalpten dün akıam ŞiııJide, 
0..man Beyde, Posta Palu kartt
mıdaki baneeinde lrtilıali elan baka 
etmittir· 

Cenazesi bugünki cu- ıünü aaat 
onbirde me7Hir haneden kaldırıla
rak Yahya Efendi dergibına .ıeı
dilecdrtir. 
Cenabı Hak ralımtt eyliye. 

bir refah Vll' maitet meselesi
dir. 

Burhan CAHIT 

Muvakkat hal 
Şehirde mln'akkat bir hal inta 

aı için 150 bin lira sarfedilecekti. 
Bu huauıta bütçede tahıiaat olma 
dıitndan Dahiliye Vekaleti 150 
bin liranın aureti temini hakkında 
bir kombinezon bulacak ve Bele
diyeye bildirecektir. 

Unkapanı köprü•Ü 
Unkapanı Köprüıünün tamiri 

lçm bütçede yapılacak münakale 
m.,..J ... i Meclitte Bütçe Encüme
ninde tatbik edilmektedir. Müna
kale müsaadesi yalanda ıelecek 
-.e köprünün tamirine batlanacak 
tır. 

Memurlara ucuz 
elbise 

Belediye Kooperııtifinin bir an 
eVYel faaliyete geçm ... i için çıılı
fdmaktadır. Belediye Memurlark 
na ucuz fiatla ve taksitle elbiaa 
d.iktirilmek için- yerli kumaş ya
pan fabrikalarla müzakere edil· 
mektedir. 

dir: "Avrupnam basta adamı." 
MalUnıdur ki bu, harpten evvel, 
Osmanlı İmparatorluğu hakim> 
da kullanılan bir tabirdi. Make
donya gazetesinin iddiaama göre, 
lıarpten sonra Yugoslavya Osman
lı imparatorluğunu iatiblaf etmit
tir. 

Gittikçe anlatılıyor ki Avru
pamn en hassas ırıoktası Yugos
lavyadır. Çünkü bu devlet, aarm 
milliyet umcielerine uygun olarak 
tt1ekkül etmediğindeo dahilen 
zayıftır. Aınmız milliyet asndır. 
Bir.eenaleyh ancak mütecanis 
milli devletler kuvvet ifade eder-· 
ler. İmparatorluklann zamanı geç
mi,tir. Halbuki Yugoslavya milli 
clevlet değil, İmparatorluktur. 

man!ı imparatorluğunun kuvveti 
ni ıs'.ahntta aı-ayan F ranaızlar ve 
b>gilizler bu:ıu temiııı için, "ha:Yll'
hahane" müdahaleler~e bulunduk
lan gibi, 9imc!i ı!e ayni hayır
hahane lavaiyeleri Fransızlar tek· 
rar etmektedirler. Bu vaziyet te 
Yugoslavya ile Oım,,n!ı impara
torluğu arasındaki mü,abehete d&
liilet eden diğer bir rıt::ktadır. 

<le Yugoslav!ann endişe ettikleri 
anlaşılıyor. Bu endiıenin bir neti
cesidir ki Belgrat'ta Küçük itilaf 
devletlerinin bir içtimaı olmut
tur. 

Küçük itilaf devletleri Çeku.
lovakya, Yugoslavya ve Roman
yaciir. Bunlar şu noktada birleşi
yorlar: Veraailles muahedesile ka
zandıklan araziyi muhafaza et· 
mek. ltalya, Bulgaristan ve Ma· 
caristan tarafmdaD ıarar'.a ileri sü
rü'.en iddialar bunu tehlikeye dü
şürdüğü için ve Almanyanm si
liihlanma hususundaki müsavatı 
kabul edildikten sonra hasıl olan 
vaziyeti tetkik etmek icin Kü
çük itilaf Devletleri Belgratla top
laımıı§lradır. Verilen karara göre, 
Küçük 1 ti!iif Devletlerinin bir mec 
lisi ve bir de umumi kiitip:iği ola
cak. Yani bu üç devlet arasındaki 
ittifak, bir nevi birliğe tahavvül &
di or elemektir. 

riki mesaiyi kolaylaıtınna nokta
sından bu kararlar ehemmiyetli 
olabilir. Fakat Küçük İtilif için 
en büyUk tehlike, Fr-anm füp
beli vaziyetindedir. Küçük ltillf 
F ransanmı maddi ve manevi yardı
mile kaimdir. Esasen itilaf Fran
sızların eseridir. Son ıamaın.larda 
Fransız hariciyesin'n aldığı isti
kamet, Küçük İti!aftaın eski te
veccüh ve muhabbetin esirgen
mekte olduğuna delalet ediyor. 
Romanyaya rağmen, Rusya ile 
misak aktettiler. Yugoslavyaya 
para vermiyorlar. ltalya ile bir uz. 
laşma siyaseti takip etmeğe baı
lamışlardır. Almanya ile tamirat 
meselesinde anlaştılar. T eslihatm 
tahdidi meselesinde esas itibarile 
bir uzlaşma hasıl olmuştur. Y a!Jİ 
Fransa Versail!es muahedesinden 
de aynlıyor demektir. İşle Küçük 
itilaf için en çok em!işe noktası 
da budur. 

'&sında Milletler Cemiyetindeki 
ilk çarpıtmadan sonra petrol ihti
lafı 23 kinunusaniye ta:.ik eclüaı. 
lngiltereoin Milletler Cemiyeti· 
ne şikayeti ve cemiyetin de iti tet
kik etmeğe karar vermesi o kadar 
aeri oldu ki lran hükıimeti mümes
sil glhıdermeğe vakit bulmadı. 
Haber verildiğine göre. baıta lran 
Adliye nazm olmak üzere kuvvet
li bir heyet lranın davasrm Ce
nevrede müdafaa edecektir. 

JDİyetinin müdahalesini ıu sebeple 
istiyor: 

lranda İngiliz tebaasma ait hu
kuka tecavüz el.ilmiş le İngil
tere hükümeti bu hukukun müda
faası için müdahale etmek mecbu· 
riyetinde kalmıt ve ihtilaf çık· 
mıt. İngiltere Milletler Cemiyeti
ne tikayet ederken, keodi kuıu· 
nırİu itiraf elmi1, ol.uyar. Zira -.. 
latılıyor ki, ihtılaf çıkaran lr
değil, lngilteredir. lngilterenin 
böyle bir meselede müdahaleye 
salahiyeti yoktur. Eğer o!sa, daha 
evvel Rusyadan tikiiyet etmesi la
zımdı. 

Yugoslavya dahilen zayıf ol· 
makla kıılmıyor; hudutları kom
ıu devletler tar.:fmdaıı münakaşa 
edilriığindcn haricen de zayıftır. 
Binaer.ıalevh bu iki nol,.-tadan Oı· 

Son zamanlarda Yugoslavya 
ile ltalya arasmciaki münasebet
ler gerginleşmiştir. Esasen har
bi umumiden beri iki devlet ara
sındaki münasebetler hiç bir za
mıP< samimi olmamıştır. Ve ltal
ya ile Arnavutluk arasındaki mu· 
ahede imzalandıktan sonra Yu
goslav - ltalya münasebatma 
normal bile denilemez. Dalmaç
yada Venerlik zama'lıımdan ka'.ma 
bazı eserler tahrip edilmişti. 
Muaolini buna karşı Ayan mecli
ıinde hararetli bir nutuk sö !etli. 

Diğer taraftan 23 kinunusani
den evvel ihtiliifm uzlaşma i!e hal
li için iki devlet;u temasa girdik
leri bildiriliyor. Her iki taraf ta 
uzlatmağı istediğinden bir netice
ye vanlması ihtimal dahilinde
dir. 

lngiltere teliiıla bu petrol da
vasını öyle bir tekle koymuıtur 
ki, Milletler CemiyetFrıfo İngilte
re tarafı.ndan ileri sürülP.n noktai 
nazan kabul etmesi, çQk aykın 

Amerikanın bordan Framadan 
tahsil etmek için Milletler Cemi· 
yetine müracaata hakkı olmalıdır. 
Milletler Cemiyetine böyle yükler 
tahmil etmek, bunu aulh müesse
sesi olmaktan çıkanp ta iktısadl 
emperyalizmaya bir vasıta yap
maktan ibarettir. 
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- y 8Dgtnl (Başı birinci sahifede) l M. Meclisinin vücude getirdiği 
Aarm umdeai cM1LL1YET» tir. nıin edeyim ki kongrede fırkaya HükUnıet otoritesinin iılerine te· 

30 K. EVVEL 1932 
ldarehaneı Ankara caddesi, 

100 No. 
Telrraf adre.i: lsL Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Bllfmubarrir ve Müdür: 24318 
Yazı iıleri Müdürlüiü 24319 

idare ve Matbaa 2~-310 

BONE ÜCRETLERi: 

Sigortacılann bir 
kısmı döndüler 

Bo~ıiyük kereste fabrikası yan 
gını için mahallinde tetkikat yap 
mak için giden sigorta mütebaı· 
11slanndan bir kıunı dün avdet 

j 
etmiştir. Yapılan tetkikatın rapo• 
ru hazırlanacaktır. 

Aldığımız malümata nazaran, 
yanırmda kasit görülememiştir. 

niabetle vazife yaparken aizlerde 1 maı ederken diğer taraftan da yi 
ıördüğiim ciddiyet ve vazifeper· ne kendi kurduklan büyük ek...· 
verlik manzara11 fırkanın istikba· riyeti idarei hususiyenin C. H. F. 
lı hakkındaki muvaffakiyet ümit- uzvu olan ikinci müntehiplerin 
terini nasıl kuvvetlendirmiı ise bu verdikleri reylerle vücude gelen 
aktam bu sofranın etrafında biri- Umumi Meclis ve Belediyeden ia
birinize kartı gösterdiğiniz samİ· tedikleri ,eyleri de tesbit ediyor
miyet ve bağlılık bilhassa takdir lardı. Bu sırada bundan evvelki 
ile kayda l&yiktır. (Şiddetli alkııı- kongrelerde ayni ıeyleri meselelere 
lar). temas edilerek tesbit edilmi, olan 

Aziz arkadatlanm, bugün An- dileklerden yapılmış ve tahakkuk 
kara Halkevi salonunda toplan· ettirilmiş noktalıırı da söylemek 
mıı olan Halk Fırka11, rengi, tek· hususundaki dikkatı takdirlerle i
li ve çahşma mahiyeti itibarile bi.. fade etmeği vazife aayarıro. 
zi bilip anlamayanlar tarafından Bu çalıfışta bir Dr. arkadaıın, 

Bugün göreceğiniz film: 

M A J 1 k.'te: S O N T A Y Y A R E C 1 L E R 
Gidiniz ... Görünüz ... Hayrette kalacaksınız ... Dehşetten titre1ecek insan kudretinin ve 

deh sının ne!ere kadir olduğunu siz de tasdik edeceksiniz. Holivut, blltün gizli kapı· 
fan ı ardına kadar bütün dünyaya açıyor. Size bütün hava kahramanlarını H· flmde 

;-c'"• ":" .·• Ji takdim ediyor. Bugün saat 11 de ter.zi'itlı fiatla mdine 

Tilrkiye için 
L K. 

J.l•riç iç'r. 
L. K. 

j 
Maamafih tetkikat henüz ikmal 
edilmif değildir. 

Fabrika umumi müdürü Bile
cik meb'uau İbrahim Bey de An· 

görülmeğe değer bir hususiyet ar• bir avukat arkadaşa sözünün ba· "f • V h b" · · · ld ~ kongre ar-kdaılanna --•am· ·lanru go"'n-~ 1 
zediyordu. 1ında bir köylü mümessil arkada- • ;::. ettı. ~- ~ •;ıru aıt 0 

.. .::t: ma• ..,. .,. 8 u g Ü n 
(Yata .esler): şın ve incik köylü lamail Efendi-;) 111;"

1 
ver<a. ldapı matı mu n .. o- derdiler. ll•A•• 

Kongre salonunda çiftçi, işçi, nin kongredeki açık, kuvvetli ve ":? ış er yapı ı. ve yapılması mum- Anka•a Vilayeti Cümhuriyet Halk N N Y ON D R A 
tüccar esnaf, avukat, doktor, şair kıymetli nutkunu takdirle dinle- kun ,:i.~ayan~ar~~ ya!'.ıl~adığınıal ve Fırkall Konırresinin muhterem &- . Mister Braun (JEAN DAX) 
bütün azanın bir sırada, biribirle· dim. (Alkışlar)• ne k vf ~t ya~.1~. ı d~eBg~?ı .. cevbuapif da- zası, ile 1-eraber 

karaya ıritmittir. 3 aylıjı 4- 8-
6 

" 
7 60 14-

12 14- 28-,. 

1 
Gelen evrak ıeri verılınez -

Müddeti seçen nüsbalu 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya alt 
itler için miidiriyete müracaat 
edilir. Gazetemlz il&nlann me · 
s'uliyetini kabul etmea. 

RAMAZAN: 
s. 

Yunanlılarla 
Ticari mukavele --
Mii:akemta yarından iti-

baren haşlanıyor 

1 

ATlNA, 28 - Türkiye ile Yu
nanistan arasınd11 ticaret mulra'Ve 
lesi mÜz•keratı hazırlıkları bit· 
miştir .. Müzal"fl!reye cuma günü 
başlanacaktır. 

rile, hiç bir sınıf ve mevki Ark .. daşlarnn, biliyorsunuz ki ıra ır ayka ı ır ı . ulun a e- Yakın zamanda belki yarın, 
farkı göstermeksizin memleketin bundan evvelki büyük fırka kon· erden ma sadrın, ark.d~şlar .c: H. belki öbürgün Ankarayı terkede
m~ıterek itlerini, ay?i alaka ile gresinde~. evvel Ankara gibi her. , F;rk~•1.nı; halk ve _huk.u~:tırun a- ceksiniz. Bu aynlık esnasında 
munakaşa eden, ayn• suretle du· yerde Vılayetler fırka kongreler< h.ngı"'. ıkadelede':' sıyası bu manz':'. merkezde çalıtan arkadatlarmı
yan ve nihayet müsbet kararlara yapılmış ve memleketin iyiliği ve ' me o aı a ça ıştıgını ve esaslı bir zın kalplerinin, kendi kalpleriniz 
ırötüren bir kabiliyet ve ehemmi· bayrı için birçok dilekler tesbit e· ç~lışm~.~~t<><iu olarak bu yolu ta- içinde çarptığını ve ellerinin ken· 
yet gösteriyor, canlı bir milli bir- dilerek bunlar büyük kongrede / kıp ettıırını ."?Yleı;n~ktır. di elleriniz içinde bulunduğunu da 
lik manzarası arzediyor. • müzakere olunmuş ve fırkanın u- A~ka~a Vıl11!etının ~o~gre ta~afm im hissediniz. Büyük Maksattan 

mumi dilekleri tesbit olunmu•tur. ' dan ıntıhap edılen yen• vılayet ıdare ve derin arkadaşlık hi&1i9den do· 
Milli halkçılık Şimdi bu ftnattan i•tifade ;de- , heyetini bu toplarufta':' istifade ede- fan hararetin her gün biribirini-

Arkadaşlanm, Ankara Vil&yet rek hu dileklerin hük\ımet tara· r~k h~zurunuzda tebrık eder ve va- zin kalbinden diğerine akmakta 
kongreainin bu çnlıtma manzarası fından ve vazı kanun olan mecli- zifelerınde muvaffak olmalannı te- olduğunu bir an hatırdan çıkar· ! 
Üzerinde duruşum, kongrenin sin ekseriyet grupu fırkamız meb' , menni ~e~. Bu vlU;İfemİ ~a.par- mayınız. (Şiddetli ve sürekli al-

şeytani cerbcze&ile 

ARTİSTiK 
• Sinemasında 

Ki Ki 
neteli ve eğlenceli Fran11zca 

sözlü filminde sizi teshir 
edecektir. lmaak 

iftar 

5 
16 

2 
D. 
39 
49 

Aktedilecek Türk· Yunan tica• 
ri mukavelesine Sırp • Yunıın ti· 
caret mukaveleai nümune ittihaz 
edilecektir. Bu m•.J hede tatbi· 
katta çok faydalı V'J pratik (Örül• 
müştür. 

Cüınhuriyet Halk Fırkasının halk uslar grupu tarafından bugünkü ~ ken v.azıfesınden çekılen eıkı ı~a!8 kıtlar). 1 
çılık vaıfıru tebarüz ettiren teklln- imk&n ve vasıtaların müsaadesi 1 heyeti arkadaşlarımıza da Fırka ıçın Bunu müteakip Şair Behçet Salon; 
den istifade ederek bize bakanla- ni•betinde yapılmış ve yerine ge- ı gôrdü~eri ~i~metten do_layi samimi Kemal Bey ıu ,iirini okudu: • 

her ıeanıta hıncahınç. 

dolmaktadır 

BUGÜNKÜ HA VA 
ra milli halkçılıktan bir nüınune tirilmis oldukunu arzetmek iste· te<ekkurlenmı kaydedenm. Canland.. Demokr .. i bu soce Ankarada lll••ı... 
ıröstermektir. Türkiye Cüınhuriye rim. (Şiddetli alkışlar). . T~ekkü~lerim bütün Tü~kiyede- Mllnen .. çifç\i,iı<i. meb'uo hep bir arada 

Yeıilkö:r ukcri rant merke· 
zinden verilen malümata ıore 
J,ugün hava az bulutlu "e rüz
gar sakin olarak devam edecek
tir. 

29-12-31 tarih.inde bava taz· 
yiki 772 milimetre, en çok sı• 
caklık 9 • az 3 aantiırat kay
deı!ilmiıtir. 

Recep Zühdü Bey 
Kütahya meb'usu Recep Zühtü 

B. dün Eski'9hirden gelmİftİr. 

Halkevinde serbest 
resim dersleri 

tinin mukadderatını idare etmek Eğer bazı noktalar yapılmışsa ve- kı Cumhurıyd halk fırkası ıdare he- TUrk1Uk omuzlar•nda id-1, taı•yor. 
ı;neı'uli.yetini alan ve vazıı kanun ah t S 'h •· r yellerinden yene kongreler tarafln.. Hialer kuc:aklaııyor aömüller "•1•aısıyor y u - an ve açı soy ıyorum- B _,,_ A k bü ··k b" _,, ·· 
olan Türkiye Büyük Millet Mecli- 1 k b b nl ı dan sccilmedikleri İçin çekilen bii· u.~ n ara JU ır our ,unü T•t•To• 
ainde Halk Fırkaaım terkip eden =:S'm-:ır::.ı:ıı:ı~ uİ~n ~dnu;k~~ tün arkadaşlara ,amildir. Ye~. seçi .. 

1 
Yüz Lir vücutta nabzi •uran blr tek aıil 1 

meb'uslar grupu da ayni şekil, rait ve vaziyetin henliz hu itil etme- len arkdaşlar nasıl fırkanın hunnet .. . 1 kan 

1 
ayni kuvvet ve ayni mahiyet ar- • 1 dand ve itimadını hi.mil iseler bundan ev.. Her 711'•.hn gönlünde yalar derler bir 

mış o maıın ır. zetmİyor mu 1 ( Alkıtlar). ve! fırkanın faal vazifesini yapınıt [arslan 
Aziz arkadatlanm; C.H. Fırka· ılfilhim bir no:,ta . olan eski heyetlerdeki arkadaşları- Hepimi7

u• sönlünde yah1or timdi Cazi ı 
•mm bellibqlı esaslanndan ana- Arkada!larnn, söz bu mecraya gel mız da ayni hürmete ve itimada Ji. Soluı.. yap.aklar ıibi dütüror Y•« mui 
vasıflanndllJI biri olan memleket- ! miş iken çok mühim bir noktayi da yiktirlar. Bu veailecfen fırsat bularak A.,yor süller ıibi htilbal. 
te aınıf tanımamak mefhumu iyi , izah etmeliyim: temas etmeyi değerli bulduğum bir Şimdi burda altm14 üç hnsrede 
anlaşılmalıdır. Biz bütün İf ve • Bundan evvel de memleket Fırka nokta vardır: Kutla olaun bu yurda. 
meslek erbabını hususi menfaat ' bayatı yaıamıştır. Fakat F1rka baya• Cümhuriyet Halk Fırkaaım mÜn· Arkadaılar, bilirsiniz muhtelif 

Bugiln MELEK 
Sinemasrnda 

Neşe - Zevk - Musiki - Gü
zellik filmi. 

KADIN ASKER 
OLUNCA 

Büyük mizansenli operet; 
MümeHilleri : 

Gustav Frohlich 

lftcLE~ 
Halkevi Güzel San'atlar Resim ıu 

besinden: Umuma serbest resim 
dersleri verileceğinden kaydolmak 
isteyenleıin hergün saat 17 den son 
ra Gülhane Bahçesi methalinde Alay 
Köşkündeki müdüriyete müracaat
lan. 

gÜderek biribirleriyle mütemadi- ı tında esaslı bir noktanın iyi tanzim tesiplerinin hepsi mebus olamaz.Cüm vesilelerle söyledim. Benim bir da 
yen sllrtiinen biribirlerl.nin kuvvet 1 edHmemesi yüzünden zııntrlı bir ta· huriye! He.lk Fırkaımı bütün çocuk- vam var. Bu memleketimizin yük- 1 Filme il&ve : 
!erini ikna eden zıt kuvvetler ola- kıın açılar do~uıtur. Eğer dikat et ları her zaman ayni vaziyette kala- sek olduğuna birçok aksi kanaat- leri gazdeai. 

Dolly Haas 
Dünya havadis
Bugi:n saat 11 

Terkos 
rak tanımayoruz. Biz bil&kis bu mezsek yine doF;abilir, bu acı nokta mazlar. Pavidar olan Fırkanın bil- lara rağmen Türkiyede kıymetli de tenzili.tlı matine vardtr. 
unsurlar arasında derin sevırıyı şudur< Bir büyük ekseriyet konut- yük idealleridir. Şükranla kaydede- ~ir vatandaş kütlesi bulunduğuna J ".-111•••••••••••••,: 

Halkevinde ve kartılıklı anlatmayı eıaa tuta· sun, çalı,ın, reyler versin kanrlar rim iri bu zihniyet bizim Fırkamızın ınanmak dava11dır. -
rak vatanm ancak bu müıterek alsın öte tarafta asıl tatbik edecek siyasi bayatıımzın tekemmül&tında• Bu memleket tek tek ve hiç bir 
çalışma sayesinde yükseleceğine makamlıır sirasiyle bütün otoriteler, günden güne ilerilmektedir.Cümhuri kı~et ifade. etmiyen bir takım 1 

~ete~ereybakarsak T erkos lstanbul Halkevi Reisliğinden: inanıyoruz. Biz bir 11nıfın tabak· hükUmet, hususi idare ve belediye- , yet Halk Fırkaıı evl&.tlan kendileri- vaıtlerden ıbaret değildir. Bu ' 
işi uibniştır. ani. bu pazar gü Cildi ve 7.ührevi hastalıklar müta- küınü ile bertaraf edilecek tezat• ı ler hiç aldırmasın, ve ,uurlu bir ınil- j ne kaydü bayat ıartiyle bu vazife- mem_leketi~ henüz ketfolunmamıı 
nü latanbullular T erkos is- lar vahimesi ile değil tek milli ı ıı çalışmanın muhassalası olan dilek · lerin mevcut olduğunu bilerek yal- hamıyetlen, tanınmamıt pekçok 
mındeki beli.dan kurtulacaklar ha<1m Dr. Rifat Bey veıikamızla gayeye <-nnek için bütün milli lerl~ istihfaf etsin, bu felakettir. • ruz o vaziyetin muhafazası için de- evl~tl~n vardı_r. Yüzlerce metre ' 
aı:. Bundan dolayı matbuatta gidec~k f•kir hastaların cumartesi, unsurlan biribirini tamamlayacak 1 Diğer taraftan fırka kendi kurdu- ' ğil inandıkları büyük davantn teref derınlıklerdekı ketfedilmemiş kıy , 

Bayramı ni 
mecca

muayene 

çartaınba günleri saat 15 ten 18 e asil ve yüksek kuvvet membalan ı' ğu hükumetten, devletten, yaşaıu· ı ve zaferine yardnn etmek için fırka- metli m~dı;.nler ı,ıibi vatan toprak ' 
görülen memnuniyet o kadar kadar meccanen mu yene ve tedavi sayıyoruz. 1,.0 ırünün imkan ve şeraitinin yeti- lanna bağlı olmalıdrrlar. (Şiddetli larmı_n ustunde ınaan, servet defi 
taşkın-dır ki; İstanbul için bir terini kabul etmiıtir. Arzu edenler ~Şiddetli alkı~lar ve bravo aea- ı ıemediği bir takım teyleri mütema- j alkışlar). ?':len vardır. Bun!an ke§fetmek 
(Terkos bayramı) yapılmasını hergün idare memurlutuna miint- lerı.) . diyen istesin, hiçbir insaf ve takdir l Cumhuriyet Halk Fırt.ası inan ı~ın m-;mleket ev~atlannı muhte-
bile teklif etmeleri beklenebi• caat edebilirler. . Ar~a~atlar, kongre~e bılha81a hissi duyınadan devleti ve otorite- fırka11dır Büyük mü.terek davaya lıf ve1tlele~le v~zıfe ve meı'uli· r dıkkatımı celbeden bır noktayi !eri mütemadiyen küçük düşürecek inanıruşların müminlerin fırkasıdtr. yet cephesıne sunnek li.zımdır. 
ır.L"ki b b evk ı s?,yleyim : M~~ssiller fikirlerini taraftan ele alam, söyletin, yazsın,! Davalarını ve birbirlerini sevenlerin Bize bu güzel tiiri okuyan 

a n ütün u ş ve ne- başka ses bizi bu söze inandıra- soylerken ve ~unakaşalar. cere- hayatın işinden gördüklerini kendi 1 fır~aıdır. (Allotlar). ~~hçe~ K~mali bu davanın isabeti 
şeden ben bir şey anlamıyo- mıyacaktır. yan ederken bır taraftan ıstekler- hükıimetine iblıiıla söyliyecek yerde Bız mensup olmakla iftiharettİfi· ıçm bır tımaal olarak ırösteriyo- / 
rum. Çünkü: 1 İtte stadyum meselesi, işte ve dilekler ortaya konuyor hatip- yıklCl ve dağıtıcı darbelerle hırpalı· miz fırka, bize hangi gün hangi va• ""?· Bu kıymetli gencin liyakat· ı 

"Terkoı belediyeye geç• köprü meselesi, işte Boğazke- ler diğer taraftan da kendi hükU yıcı bir yolu tercih etsin. zifeyi verine onu baş tacı ve en bü- lerı Ankara Halkevinin faaliyeti 
miş" demekle ortada deği•mi• . sen lag"ımı, i•te sokaklarımız me.tinin f~r~--h~kümetinin d'!ğru- Bu vaziyet kartıatnda hükıimetler, I yük şeref aayanz (Alışlar). araamda göze çarptı. Bu çaht-

Y Y Y , lugunu, ıyılıgını ve muvaffakıyet• va derin bir ümitsizlik ici11de idare- Bunun aksi de mühim bir kusur- manın devamı bize her sahada ne 
bir §ey yoktur. Terkos yine o İşte İstanbuldaki inşaat ve iıte lo:~ni !akdir e~ek olgunluiunu ~ini gaip ederek tatalıya~ak bocalar dm-. Uhtemizdeki Fırka vazifesini kadar çok Beh~et Kemaller ka-
Terkostur. Kadro. memurlar, plan!.. f'otl.erıyo~lard~:· _ . veyahut bu tuGrauz hücumlara bu elimizde onun sahibi olan millete ait z!'n~.ır":'.'":~tıı". Bır altın madeni-
mukavele ve su tertibatı ayni- K ! . ~ılhakık": ~utüıı. ~eml':~~.t ııle; imkansız isteyiıler cereyanına muka· o~an bir emane~ olduğunu unutama- nın ustunu kapayan toprak taba-

Lüks hayat, aşk ve 
kadınların mahbubu 

JEAN 
MURAT 

istiklal caddesi No. 77 de 

Karagöz 
Oynatan: 

Darülbedıayiden 
HAZİM BEY 

ipek Film Stüdyo

sunda çevrilmiştir. 
dir. Hatta her yangında ismini azanırsam • nnı':' ~a~a ı~ en ıyı gorulmesı vemet yolunu tutar. Bu daha büyük yız. Bu emanetin ömrü bazen yirmi kaaı sıyrılmadan cevher meydana 

• • 
1 

__ .ı .. d.. hepımızın mut terek arzusudur. fel~kettir. dört saat bile olabilir. Ömrü boyun- çıkamaz. Bunun gibi kıymetli in-
ve resmını gazete erue gor u· Hani çocuklar suyolu oy- F k t h · • · h ·· h' 1 nl .. - b' ' .. a. a epımı~ın .er gun ıl8et- Bu asnn telakkileri içinde beale- ca mebuı o malı tartile ömrü boyun- ~- ~~ gorune ıl!"eai için de ıö İstanbul Belediyes! 
gümüz me,hur direktör M. narlarken , yahut biribirlerine tığımız ekaık!erı'! hır anda ta• nlp büyüyen hiçbir milli bünyenin ca encümeni daimi azasi olmak tarti ı zumuzu kapayan ınce perdeler ' • • 
(Kastel:no) cenapları da ayda bilmece soralarken muvaffak mamla'!ma~ı ~ka~sızlığma mlit· bu sarsıntılara dayanabileceğini ta- le,ömrü boyunca tu veya bu cemiye- k!'ldın~malıod!r. Bu siyah perde- Şehır Tıyatrosu 
1000 lira aylrkla müdür olarak olamıyandan biı· şehir isterler: terek bır ~ı~gı ~le ~anmak da la- savvur etmek mümkün değildir. Böy tin, heyetin reisi azaıı olmak şartile YI c;emıyetlettır~e.k. çalışmak sa- 1 Darülbedayi Temsilleri 
k2.lmıştır. Biz yine suyu az, pis _ Mekkeyi V"r! söyleye- zımdır. Bu~n .'şle~ mevzuu b~h- le bir fırka hayatında, felce uğrayan fırkaya bağlılık hiui yanlıştır. Za- yes~n~e. k:"'~dırabılın_z. Bugüne matine ... t 15,30 ve suvar< 
ve pahalı aldıkça bu tirketin be- . d l K d ki ba sederken H.u~etın v~ Türk.ıye meşru çalıtmalar yerine bir takım rarlıdır. (Şiddetli alkıtlar). . Bırbırımız.• ~ncO,: böyle tanıyabili-
1 

. h b' yım... er er.. arşısın a - B. M. Meclısının. yapabilmek. ım• gizli kuvvetlerin namqru ve mesu- • Biz hepimiz her. takı. mu: bir büyük" rız. Bunun ıç_ın Tur,k gen. _çleri fırka- ıaat 21,30 da 
edıyeye veya usu.si ıue sa- zan nazlanır·. k0- 1 ld ..... t kd rd d d H lk 1 d bi 1 1 an ve çare erı o n!u a ı e liyet duygusundan uzak teıirler h&- sıyasi mevcu ayetin parçalanyız. a a ev erın e r. ";f'~Z, atı mız, Kadın Er-
hiplerine ait olmasından bana - y

00
, olmaz. Medineyi ve- behem_me~al yapacagına ve ~ap· kim olur. Bu arzettiğim vaziyet 1- Memleketin ltuırfinkü yüksek vazi- çalışın?' mı:ydan sızındır. B0ebçet ki 

ne?. Ve ben bundan neye mem ririm .. diye pazarlığa girişir ve mağa !"'k!n olmadıiı takdirde çinde her tarafı kartdıklı ve afğır yetini ebedi ve payedar lolmak yo- Kemalı bı;nım bu. davamın sahıh ol- ke eşince 
nun olayım? İşin fena tarafı nihayet böylece her bilinmiyen onlar unkan hbıl olaealı z.aman bir nefret hiHlnln boğucu havası !unda yürüyen şerefli fırkanın garu du~unu bu;~.k m'.salleri arasında bir Yazan: Hüte· 
şU<lur: Eskiden bir yerde su bilmecenin hallı'nı" o"'ğrenmek d" yapmağa ıayret edeceğme 1- kaplat'. •ı, iveHlz evl&tlan olmalıydi.Şiddetli teki olarak gosterıyarum. (Alkıtlar). I . . 
bul d 

n.anan bir haleti ruhiye memleke· alkı•lar. Fakat sakin buna mağrur olmasm. yın Rahmı Bey 

unmaz, yangın ıön ürül- ı"çı'n bı"rtakım •ehı'rlen' kaygu- t h k k tll b' k C. H. F. ' (; bü' 1 • ın ayrına ço ıyme ır e• Aziz arkadaşlar sözlerimi bitir- urur tün nsanlan ve bilhassa i- Piyes 3 perde 

mezıe Terkosa çatılır, müdü- suz bir kumandan gibi kolay. mal .~~~"tldir. Arlradqlar, biz o fırka değiliz mele isteyorum .,.; Ankaranın tozu deal yolunda mesafe almağa başlı-
1 

.un resmi gazetelere konurdu. ldda arkadaşına veriverir .. Am- Butun ":rkadaşların sözlerinde C. H. F. büyük itlerile dü-lyanın toprağı içinde devletin kuruluıu da- yan gençleri öldürür. 
3 

tablo 
Şimdi ona da dokunamıyacak- ma elde avuçta tabii bir ._ bu hakikati anle.mıt olmak göze takdirimi kazanan yeni Türkiyenin vasma ittiralr etmit adetleri pek Genç. Yatlı nice iyi hisli memleket Umuma. 

n Ç 
.. kü .__l d' • 1 r-• çarpıyordu. (Şiddetli alkı•lar.) idaresinde hükümetin ve halkın bir çok olan bir --'-da,lardan bin' de evtatları tanırun ki, aldıkları •-'·dir· sı ız. un ue e ıyenın ma ı- yok!. Tıpkı onun• gibi. bir c:ı"d· • ..,... """ 

d beled

. · d Mes 'ultgef hl .. l birini duyup anlaması ve bir birinin Aka. le. ri hazmedemerni,ler mubıtlerini 1-
ır ve ıyemn memuru ur. diı gazete -mı'zah gazet-ı' d~ '"" --•- d ü d' ülh tihf 

O 
~ ~ .....,yıım an m tema ıyen m· em Şimdi bana bir fikir telkin etti.Bu af ederek yüz misli sukut etml•-

yle bir memur ki; belediye ğil- doktor, muharrir, hanım, Arkadaılar, Cümhuri:ret idare- olması eaaslarma ehemmiyet veren teldili yerine ıetlnnek için A-ı-- !erdir, Anka.ra Hal .. kev.i muıiki t.ube-

reı'sinden ı"ki mı'slı' fazla a 1 k • Ih 1 •inin mahiyetinde mea•uliyet hia- bl .__,_d T b"' b f d" nxanı lnd d b be d il y ı artist ve ası tanınmı• simala· r nnuo. ır. - a ıı er er ın arzu 'bu. sene Türkiyenin her t·---'-da • ,e. e e ıy_•, t_,tu . "" e tema ııi-
1 

·· l b' ki aı, meı'uliyet kelimeıinin nıinaıı bir bl · • k" ktur anum L.. d b d ğ bel a ır ve oy e ır memur ; yan- ra soruyor.· sunu r talının ım anı yo - Vılayeti Fırka kon~resı" sofrasından ...,.ın " ve utu.n ı. e. r şu •. erde ve 

d 

barizdir. Fakat mea'uliyeti iki ta- fak t ._. "'f ed k ) d . .., cliğ H lk 1 1 

gın a su vermedigı"' içın' hak- " Y l b d b at e ... ıu en ana no ta ar a kurulan C. H. Fırkası Vı"la'yet, L-- er a ev erıne ltlm ennı say111111 
- ı atın a üyük ikra- raflı mütalea etmek lazımdır. •-- · •--'-d • ........, --"- bl k Beb kında müddeiumumilig" e müra· · • k eıuıenyet ..... ., ... an teabit olunan nahiye ve Ocak kongrelerinin binler ya.....,q... rço ~~t. K.emaller mıyeyı azanıraanız ne yapar- Bunun bir tarafı kendisinden va- hep beraber inanıbp bilinen ve arzu ce azııaını hepiniz namına selamla- ..,k~d1ı. Bdız,botek 1tek deJllız, bır takım 

Cllat edilmi§tir. sınız? .. " zife istenen ve iktidar mevkilne edilen şeyler umumi imkan yollan nm. oşe er e ğu an tek insanlar halla 

N (T Ef d
. b" . b sürülen vatandaılara aittir. Fakat ·· • d etklk ol k lır d k 1 1 e zaman erkos) suyu en ım utıin u zatların uzenn " t unara yapı . (lıtirak 1,,.1....: ve alloşlar). 1.e ama. ma ıyız, kalmıyaca"-. Jı.. 

• • d b bunun diğer tarafı da vardır. Va B 1 ela b V'I d ~· a·~ •ehir ihtiyacına kifayet edecek ıçm e ir taneai de çıkıp: u ay ar ütün ı ayetler e Biz hepimiz bir yolun yolcularf· ım, şaır, sanatkar, itçl, çil<;i, .hep be 
• zifeyi verdikten sonra İf istemek F·-'·- k gre1 • im k d • raber h hl · -'--'-' 
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Ertuğrul Sadettin 
' 

T. A. T. 
Bu rece: Kadıköy 

Kuıdili tiyatrosunda 

CANAVAR 
Facia: 3 Perde - Yazan 

Faruk Nafiz 
Komedi 1 Perde. Yalanda 

NERON kadar artar, evlerimizin üst - Haydi efenclim! alay mı mevkiinde olanlar, milrakabe a- B.,..lan on . eeln • yapı a ta ır. yız. GöriinUıteld eksikliklere rai- • · er 1"mi dilcnuuzfu elnikle-

k 1 ed
• ? d un n netıc erı hakkında bir men aramızda ruhi bir bal vardır. ~ ~m ayarak.ve.f.alrat hepimiz 

at anna kadar çıkar, temiz ıyorsun. emiyor.. Kimisi denler, Fırka ve Halk dağıtıp par biri ardından aldığım haberler bu Hergijn muhtelif vesilelerle tezahii· "!r ';<i!tle olarak bırbirunlzl \eyerek 
ve içilecek hale gelir ve ne za- fıkaraları besliyeceğinden. ki- çalayan ıuunuz, hesapsız, imkan seneki konırelerin daha canlı daha rünü gÖsteren bl'r arkadaobğm 11• lıirbınmize. dayanarak birbirimize i· 1--------------

• k · b Ü h Ik ı 
1
• i h t • d ki hudutlarından atın bir isteW:f ve ,..__) ld • .. . __ 1_

1 
...,, ak ,. ... _1 

ma.n şır etin ug n a ıı;ey- m s as arıe yapacagın an. • ,. allUUI ı o ugunu gosterıyor. ......,ıiı gı'ttikçe kendini daha kuv- nanar. ısti•ua e gideceğiz. (•iı&-
h 

• . k tenkit yolunu tutarlarsa emniyet• • -'-d-·ı C H F d ti lkı l ) ~ 
ine olan imtiyazı halkın lehi- mısı me ~tep yapacağından ı ""k" 1 • 1 b" "" ... "9'ar, . · . nm devlet i- vetle hiuettinnekte ve ruhlarımızı e ' a t ar · e, su unet e ıt er ır hükUmet ~--- • • nz1m ne olarak tashih edilir" ve su bahsediyor, vadediyor ve frl<a.- kurulamaz. Bundan doiacak me- ......,sını ta için halk fikirlerin· Isıtmaktadır. Bu sev(İyİ ftsırlar ve ____ _,._ .. ____ _ 

l 
ra da seviniyor... suliyet ötekinden hafif deg·ildir. de!' ililbamd alma~ı' yalnn konrreler asırlarca istikbal için bu vatan. top- M ğl C ff F 

ucuz araa o zaman (Terkos) M 
1 

b b yoıu e •defidir. raldarına ben, temel sayarıın. Onua U a • • ırkası , 
bayramı yaparım. Buııılar olma evcut olmıyan akçeden ıte en ir taraftan yeni ıe:rler kd bu gUn.a civanmertlik pek hof isterken diğer taraftan Meclis ve Meh 'usların tetltlkatı ~~-~. aılali~ her •eye rağmen bir Vilayet kongresi 

• 
FALİH RIFKI 

Beyin 

ROMAN dan, T erkoa ,irketinin kı1- Hükiımetin tahakkuk ettı"rd'ıg·ı· G b . k k ~ı seve m, biri birimize inana-

d kunul d 
oluy L-- 1 B eç"n üyü onırreden son..ı.i f b" bi 1 o ma an bu müessese or amma """Y o uyor.. a- memleket itlerinden dolayı mem- · tihap nn, ve ır rimize kartı çok mu· MU(;LA, 29. A. A. - C. H. Fır-

ı al 
m · ile vazifeye baılıyan Türlri- aha)' 1 ) 1

-- -
ha bir takım hissedarlara ait na ıorar .arsa_ parayı ır çıtır, nuniyetlerimi kaydetmesini bilen ye B. M. Meclisinin ilk tatil devrin- ksam • .ı.~1 ° a ıın.- Musamaha der- ... ı vilByet konıresi üç ıün süren İsimli aon nefis 
•.ınuf• ha belediyeye geçmif... çrtır yenm. Vait sahiplerinin konrremizi dinlerken ltunlan du· de bütün Fırka Meb'usları intihap en ıuca ykaolunddan inhiraf etmefi '?r çalqmadan sonra buırün bitmİf- ' 

_.,

0 

e~er bu halde kala·-ı·-a çoğu da muhakkak benim gibi yuyor ve kongrenizi takdir ediyor dairelerinde memleketin arzulannı ve namus Y ında l&übaliii istisna tir. Kongre daiılmadan yeni idare 1 eseri İntiıar etmiıtir. 
,. ...,.. yaparlar.. dum. (Alkıılar.) mahallindeki Fırka teşkil&.t1run nasıl eemelicliyordum -:- B-:_~u,· nkü varlığımızın heyetini seçmİf, birçok kararlar ve '. Tevzi merkezi: 

bu !İrketin •ki !ekilde kal- B b k Şimdi arkadaılanm, bu sofra çalııtıklarını ve nihayet merkezın' dü" t . ve ıstikııa de varacainnız clilelder kabul etmittlr. Kazalardan , A H 1 
t 

"h ed • Çünkü en u an eti toplayan mu b da b · d" ı· nl d ıröz kamattmcı yüksek hed-nen"n ı 1 k ı ı M E T H A L T masrıtı ercı enm. .. •• h • • • d l atın eni ın ıye er en bazı- fÜncelerinin tafra mesailerinde biri- en e l'll On(l'e aza an mem)eketJerine 
biraz daha korkaktır, daha az d a~rınd yenn le o sam yanım- lan ihtimal ki, kendi çalııı.tlannda bitine uyar olup olmadığım ve fır- kısa yolu budur. dönmütlerdir. KÜTÜPHANESi 
zarar yapabilir. Belediyeye -.. a ır e ufak f Bankası kum- benim uzaktan dinliyerek dikkat ka teşkil&tunızın faal uzuvlarının mı Bu sofrada bulunmak ıerefini İh· F" tı 60 ku 
çince müdür efendi memurl:ri. harası bulundururum.. Böyle ettiğim ve timdi huzurunuzda sa· fuzlarını istismar ederek halka bir ~az etftm:ı dakib"'7dadn ~ ... t evvel Uzunköprii beledlyeı:::::=ıa=·=· ===ru='·==== 

b 1 
yüksekten IQtuflar vadeden yıp döktüğüm bu noktaları ken- zarar verip yennediklerinı" yerlerın' _ uzur ann a u un Ugum Büyük b d 

le ir ikte daha batka tavır ta- d"I · k d d b" Reis:...:. G--' M staf Kemal H 8f oktorluğu zatlara onu uzatır: ı en ongre e e ta u olarak va de tetkik ederek raporlarım vereli- -~ ..., u a az. -~ 
kınabilirler .. Biz biliriz. • zifelerini yaparken belki de far- ı retleri takdir ve mnlıabbetlerini siz. Kayseri'de dil 

faaliyeti T erkos suyunwı artacağı 
vadine gelince; vallahi, bizim 
belediye fen heyetine ait 
tahakkuk ettirilmemit o kadar 
ı;ok proje ve vaitlere .-hit ol· 

- Efendim, gelecek IGtuf- ketmiı deı;ı"llerdı'r. Fakat her va- er. lere iblii' etmemi emir buyurdu!••. Manisa Sıhhiye Müdürü S-'-.._ 

1 h ben b F 
~ Türkiyenin 83 Vilayetinden 61 Vi - ...,.... annıza ma su u rkara· tand•• kendisine ven'lmı"ş olan ı, . b' . Fırka •. run umumi reis Vekili ve B••· Göz ve Dahiliye Mütehassısı Himit ...,. ... yetı ıitıin Meb'uslar tarafından ekili t ...,, 

perver Cemiyetine biraz para vazifeyi yaparken diğer vatandaı tetkik edildi. Fırkanın umumi idare vk •met Pata Hazretleri de Şakir Bey Uzunköprü Belediye Ser. 
ihsan buyurur musunuz?.. !arın dikkat gözü altında bulun- heyeti bu 61 Vilayetin vaziyeti hak- 1odnkırrel nin çalıtma tarzı hakkındaki lababetine tayin edilmlttir. 

O • B-'-1 k k duğunu daima hi&1etmelidir. (Şüp k d b a ı an malümattan çok miitehas· Manitanın sıhhi dertleri ve ihti- KAYSERi, 29. A , A. - Söz eler 
enm. _.. ım aç uruş h . 1 ın a me usların verdikleri bu kıY- sis ve müftehir oldtıklannı 'ıfade bu- 1 t-"- d lu leme heyetinin kurulma '-··ırlı"" 

vetirler?. ___________ .ı...._e_s~ızc..,.ae..,.,s~e~rLi.L)""'.ı.....,~ ..... ı......ı.c0.1.~l-m~e·t~li;....;.v:e_i:n~ce:..;t~etk~i~k:.....,~m::::a:h:•:u:lu~·~o1:an::.,l2:!!!:~~~~.,Z!;!!!!!;~~i!!!!!~~t..,!:!.;.~y~aç~a~r~ı~e~r~an~n~a~~Y-me~~tl~i~m~eaa~i~s-iı!~:'.!..:~:::;:;:!,,::;:.~::°""':.::::•:::.• ...... yur u ar. Çekilen tel rafları geç al- ıiirülen Hamit Beyin Uzunköprü- bitmit ve heyet buıün vali Nazmi 



• 

___ ( ____ ___ 
Haftanın 
Filmleri 
Artistik: Kiki 
Melek: Kadın a•ll•r 
olunra. 
Alemdar. Bir millet 
uyanıyor 

Elhamra: M•çhul çaııuş 
Glorya: Tarzan 
Milli: Canavar yaratan 
doktor 
Şık: Cennet kuşu .. __ ............ -.. 
Opera'da 

Morg sokağı 
Cinayeti 

- ---
Bela Lugoal Sldneg Fn, 

Maruf Amerikalı edip ve mu• 
barrir Edırar Poe'nia bir eaerin• 
den alnmuıbr. 

Filmin mevzuu ıudurı 
Pariain ataiı tabakaaına men• 

ıup bir yerde iki erkek pespaye 
bir kadnun teveccühüne nail ol
mak için dövütmekte ve kadın da 
bu akurane mücadeleyi l&kayda· 
ne .. yreımektedir. . • 

Sevimsiz ve eararen&'IZ bır fA• 
hıı olan doktor Mirakl, orada dur 
duiu takdirde tevkif olunmak 
tehlikesine maruz oldufuna kızı 
ikna ve onu arabauna binm.iye 
mecbur eder, iri bir maymunun 
ı.anını bir kadm kaııile lu.ntbr· 
maktan ibaret olan marazi tecrü
belerini yaptıiı laborauvanna ııö
türiir. 

Bu ameliye kızm ölümüne &e10 

bep olur ve cesedi aotukkanlıbk
la doktor Mirakl'm "ıiyah" iami
ni verdikleri u ... iı tarafından Sen 
nehrine ablır. 

O ak,am, Piyer, nıtanlm ~
mİy ve doıtu Pol bir pazar yenn• 
de ırezerlerken doktor Mirakl'm 
dev ıııni maymunu Erik'i teıhir et 
tiği barakaya ırirerler. 

Hayvan derhal Kamiy'e kartı 
büyük bir meclGbiyet göıterir. 
Bunu gören aefil doktor, derhal 
kızm (!zerinde tecrübelerini yap
mayı düıün r. 

Gece arabaama binip maymu• 
nunu da !arak genç kızın evinin 
önüne ırelir. Verdiii emir Üzerine 
maymun binaya tırmanır ve pen· 
cereden ııenç kızın yatak odaıma 
girer. 

Nitanlıımın ortadan yok oldu; 
ğunu ııören Piyer hemen taham• 
yata koyulur ve doktor Mirakl'm 
laboratuvarmı ketfe muvaffak o
lur. 

Doktor, Kamiy'yi, ci.ni may• -
mun tarafmdan kaçınldıktan oon 
ra oraya ııetlrm.iştir. 

Fakat, Mirakl, müthit tecrü
be.ini yapmak için maymunu ka· 
fesinden çıkarmağa teıebbüı etti
li .,akit, maymun efendisini öl
dürür ve Kamly'yi koltuğunun al
tına alarak pencereden bititik da
ma atlar. 

Takip edenler o eınada yetitir 
ler ve maymunun, tehir içinde, 
yiikü koltuiunun altında olduğu 
halde damdan dama atladığını gö 
rürler. Nihayet birçok mü,külat 
ve heyecanlı aahnelerden sonra 
maymunu öldürürler ve Piyer ha· 
rekebiz niıanlmnı kollannın ara
sına almağa muvaffak olur. 

Bir maymun bir erkek gibi ka-
l b·ı· ., dına i.ıık o a ı ır mı. 

Bir maymun, bir kadın yüzün
den, bir erkeğe karşı k11kançlık 
hi..edebilir nıi? 

Bunlar filmde çok ııüzel bir su 
rette ııöaterilmittir. 

Artistik'te 

Kiki 

M1LL1YET 

Majllıl• gösterile• ve artistleri cocuklardan mOrek• 
kep filmden blrkac aahne 

" fforg .~okağı clnagetl ,, fllmlndt'n bir uhnu 

CUMA30KANUNUEVVEL 1932 

Belediye ile 
Terkos 

Sanayicilerin 
içtimaı 

(Ba.şı birincl sahifede) 

lar hakkında neler düşünülüyor? 

Nizamettin Ali Bey ehemmiyet 
ti bir noktaya itaret ediyordu. 
Buna oanayicilerden Fahri Bey 
cevap verdi, •vvel1 iıtikrann te· 
euüıünün ilerleyiıl ve müabet dü
ıünceler tart oldutunu Öne sürdü. 

Bir çolı: hatipler ııöz aldı. Hep 
si mevcut mütkülattan bahsedi
yorlardı. Y alruz iıtekler kıaaca 
şöyle hulaoa edilebilir: 

- 927 tarihli letviki aanayi 
kanununun muafiyetlerile bera• 
ber iadeıi. 

Netice itibarile mevcut mütkü
labn izaleıi için tunların li.znn ol
duiu teıbit edildi: 

1 - Teıriki aanayi kanunun 
iadeal. 2 - Yeniden ve ihtiyaca 
ıröre bir ırümrük tarifeai teıpiti. 
3 - Yerli mallar ihraç edilirken 
....,elce mevaddı iptidaiyeıi için 
verilen reıimlerin iadesi. 

İHTİRA İLANI 
,. Ham maden, bumuzat ve emaa.. 

li taafiyeıinin ıalalu '' hakkında i1-
tihaal olunan 21 Mayia 1927 tarih 
ve 533 numaralı ihtira berah bu de· 
fa ınevlıii fiile kon.-k üzre ah""e 
dnriiferai veya icar edileceğinden 
talip elanlamı a.Iata'da Çinili Rıh· 
tını Hanında Robert Ferriye müra
caatlan ilan olunur. 

2203 

olduğu anlatdmıştır. Kadının çanta
ımda birkaç paket heroln bulunmuı· 
tur. Kadının hüviyeti tahkik edil· 
mektedlr. 

Poliı kaçakçdık kıomı rnanurlan 
yeni ve mühim bir lutçakçı tebeka.İ· 
nln takibine baılaımtlardlT. Zabıta 

birkaç yeri tara11ut altına alınq ve 
lazım ııelen tertibatı hazırlamıtbr• 
Şebekenin ıu ırünlerde meydana çı· 
ka a11 muhakkaktır. 

Kalp •P.kte•inden 
Kaıımpatada oturan kömürcü 

Y qar Efendinin kanat 28 yatla· 
nnda Saime Hannnm kömür çarp 
masmdan öldüğü zabıtaya haber 
verilmittir. Zabıta doktoru tara
fından yapılan muayenede Saime 
Hannnm kömür çarpma11ndan de· 
ğil, kalp aekteıinden öldüğü tea
bit edilmiı ve define ruhsat veril-
mİftİr. 

Su azalınca 
Kasmıpafll 9 uncu illımekte

binde zemin kab knloriferlerinin 
borulan üzerindeki bozler ıuyun 
azlığından tututmuıoa da ııöndu· 
rulmüştür. 

Tutufan döıeme 

5 
d 

lat. Mr. Kumandaalıjl 

Sabnalma kom. lllnlan 

• • • 
Maltepe Piyade Atış Mekte 

bi ihtiyacı için 9 kalem kışlık 
sebze açık münakasa suretilıı 
alınacaktır. Münakasaaı 7-1· 
933 Cumartesi günü saat 10,30 
da Tophanede Merkez K. Satın 
alma komisyonunda icra kılına 
caktır. isteklilerin şartnamesi
ni görmek için sabah saat 9 dan 
ona kadar hergün ve münakasa 
ya girişeceklerin belli vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(363) (6636) 
1937 

Merkez Kumandanlığma 
merbut müesıesat ihtiyacı için 
13 kalem kıflık sezbe kapalı 
zarf ıuretile alınacaktır. Müna 
kuası 7·1-933 Cumartesi ırünü 
saat 14 te Tophanede Merkez 
Kumandanlığı Satınalma Ko
ttıiıyonunda icra kılınacaktır. 
lıteklilerin ,artnameaini gör
mek için aabah ıaat 9 dan ona 
kadar her gün ve münakasaya 
girişeceklerin belli vaktinde ko 
miıyonda hazır bulunmalan. 

(364) (6637) 
Ul38 

• * * 
Harp Akademisi ihtiyacı i-

çin 300 kilo sirke pazarlıkla 1&· 

tın alınacaktır. Pazarlığı 1-1· 
933 pazar günü saat 11 de Mer. 
K. aatm alma komisyonunda 
icra edilecektir. Taliplerin ev
saf ve teraitini gönnek üzerEJ 
her gün saat 9 dan 10 a kadar 
her gün ve pazarlığa iıtiral< e
deceklerin de muayyen günde 
komisyonda bulunmaları. 

(398) (6888) 
2398 

• • * 
Oıküdarda lcadiy~e Teı:nqa ! Y ~ilköy Hava makinist 

aokağı_n~a ot~ran b_~kçi Hüıeyin j mektebi ihtiyacı İçin _ ıo k&
Efendının evınde doşem.e tah.ta~a ' lem kışlık sebze pazarlıııa kon• 
rmd.an alet çıkını§'. ateıın ~u~- ı muştur. Pazarlığı 111 933 pa-
meııne meydan venlmeden aondu- .. .. t IS t T h ed 
rülmüttür. ı zar gunu saa e ~p a.n e 

Merkez Kumandanlıgı Satın

Adliye Vekili Eskiıe
hire sreldi ve döndü 

ESKiŞEHiR 28 (Milliyet) -
Adliye Vekı1i Yuıuf Kemal B. 
ıehrimize ırelmişler, Temyiz mah· 
kemeaine ve Vilayete uğraınıtlar
dır. Vekil B. bu ak ... m avdet ede 
cektir. 

Etıbba oda•ında 
Etıbba Odası idare heyeti dün 

Dr. Tevfik Salim patanın riya•• 
tinde toplarunıt ve cumaya Halke 
vinde yapılacak aenelik kon&re 
ruznameııini tetkik etmi,, bazı 
kararlar vermittir. 

Riyaseticümhur 
Kalemi 

Mahsus Müdürü 

alma kounsyonunda icra kılı· 
nacktıı·. lıteklilerin şartname
sini görmcl< için sab&b saat 9 
dan ona kadar her gÜ'll ve pa
zarlığa girişeceklerin belli vak
tinde 'komisyonda hazır bulun
maları. (400) (7005) 

• • • 
Gülhane haataneai senelik 

ihtiyacı için 577 tavuk 100 pi
liç pazarlıkla staın alınacak· 
trr. Pazarlığı 1/ 1/ 933 pazar 
günü Sllllt 10 da Tophanede 
Merkez Kumandanlığı satrnal· 
ma komisyonunda icra kılına
caktır. isteklilerin ,artnamesi
ııi görmek için sabah saat 9 
dna ona kadar her gün ve pa
zarlığa giri,eceklerin belli vak 
tinde komisyonda hazır bulun
maları. (402) (7007) 
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1 İstanbul Belediyesi İlanlan 1 
Betikta§ta Sereııc:ebey sokağında klin metnık me%arl&: a"" 

aası aatılmak üzere kapalı zarfla müzayedeye konulmuştur. Ta-
lip olanlar ıartname almak üzere her ıün Levazım müdürlüğü
ne müracaat etmeli, müzayedeye girmek için de 161,5 liralık 
temiınat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarım 19/ 1) 933 
pertembe günü saat on bete kadar Daimi encümene vermelidir
ler. (7002) 

Emrazı Zühreviye Beyoğlu muayenehanesi için lüzumu olan 
ecza ve alat açık münakasaya konmuştur. Talip olanlar taf
silat almak için her güo Levazım müdürlüğüne, münakasaya 
girmek için de 35 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 
19 1 '933 perşembe günü saat on bete kadar Daimi Encümene 
müracaat etmelidirler. (7000) 

Sebze halinde 1 N. dükkan: Temirrat 18 lira. 
Kadıköy " 4 N. " ı " 10 " 

'' '' S N. " : " 11 '' 
Topkapıda tramvay caddesinde 115 95 N. hıme: Teminat 

22.S L. Yeclikulede eski kantar klıibesi: Teminat 4.5 lira. 

Sinir\erlniı! ·n 
cnubataıa ıÇ\ 

ıaınaınıle aıahıursuı 
olan 

r,romura\ 
·Kno\\ • 

rl-eıennl \stiınal \cOll'IP , .. 
ediniz. 

31 1 12 /932 . gece a i 
YILBAŞI 
ŞENLİKLERi 

M~tEN H~J'~a 
Büyük ıan'atkar 

SlFiIE HlNIM 

1932 

Londra Birahanesinde 
Yılbaşı Gecesi Münasebetile 

Deniz iZi EF AL y A Hanını 
Kemani s A D i ~ey 

ve muhtefem saz heyeti 
ve zensrh p•ovr•m ile icrayı 11henk e.ıeceklerdir. 

ODEON 
Plaklarında ilk defa olarak 

No. 202947 
YOYO • bir moda saldın 
Mediha Hanım Koro ile 
Çak çak'ta gel 
Mediha Hanım Koro ile 

Satııa çıkarılmıştır. 

• 

~ BeyoğJu'nda: lstlklfil caddesinde 

Bazar Dü Le ~an A~::!~ 
tJıde 

% 20 Tenzilatla Satış 
Sene ıonu münasebetile yeni mallar tedariki için 

Envanter hesabUe bilançonun tanziminden evvel yalnız 

Gümllf kaplamalı eıya Yazıhane takımlan 
Çocuk oyuncaklan 1 Oyun takımlan 

Kristal ve porıelen biblolar Albüm, cüzdan, çanta 
MUAYYEN MALLARIN müstacelen sabJmuına 

zaruret huıl olduğu cihetle 

21 ila 31 kanunuevvel yalnız 
11 gün için 

% 20 tenzilatla aatıı yapılmaktadır 
2115 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabip i" ·nden: 
Büyükdere Sahil Sıbh;ve idaresi binasına yaptınlacak kıılo· 

nfer tesiaatmm aleni münakasası 14 K. Sani 933 Cumartesi gti

nü saat 14 te Ga'.c. ada Kara Mustafa Paıa aaokağındıı lst" ınbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde mütetekkil Komisyonda ya
pılacağım:lan taliplerin tartnameleri:ni görmek üzer~ her gün 
mezktir Merkez Levazım Memurluğuna müracaatlan. (6776) 

Yukanda yazılı mahaller klraya verilmek üzere açık müza
yedeye konulmuıtur. Talip olıuı!ar tafailat almak için her güı ~ 
Levazım müdürlüğüne, müzayedeye girmek için de teminat 
makbuz veya mektubu ile 19/ 1/933 per§embc günü saat on bete 
kadar Daimi Encümene mürascaat etmelidirler. (6997) 18 kiıilik kıymetli aaz heyeti 

Cazband - o .. korasyon - Ko
tiyon - Sürprizler - Sabaha 

~~--B_u_e_ğ_le_r._. c_e_!i_p_ıa._k_Ia_e_v_in_iz_i _,_e_n_ıe_n_d_i_re_c_e_k_s_in_i_z.~~~ ~------~--~·- ~--------__;2232 

1 3 üncü kolordu ilanları 1 kadar dano. 

Niğde 41. Fırka garnizonu i
çin (180,000) kilo ekmek kapa 
lı zarf uıulü ile münakasaya ko 
nulmuttur. lhaleai 11-1-933 
çarşamba günü ıaat 11 dedir. 
Taliplerin tartnamesini gör-· 
mek üzere hergün ve ihaleye iş
tirak için o gÜn ve vaktinden 
evvel Niğdede Satmıalma Kom. 
cıa miiracaatlan. 

(1058) (6672) 
2060 

• • • 
K. O. ve 1. F. kıt'a ve mD· 

esaeaeleri için (60,096) ki'o 
patates açık mllnakasaya ko· 
nulmuştur. lhaJesi 14-1-933 
cumart'ai günü saat 14tedir. 
T 2 liplerin ıartnamesini gör
aı, k llzere her gün ve mn
nakHaya iftirak için o gilıı 
ve vaktinı!en evvel kamiayo
aa aıüracaatlıtn. 

(5032) (6771) 
2186 

• • • 
Konyadaki kıtaat ihtiyacı i-

çin kapalı zarfla ıatm al-cak 
olan 258.500 kilo un için veri
len fiat fazla ıörüldüğünden 
t>azarlıkla satın· alınacaktır. 
ihalesi 1-1-933 pazar günü aaat 
15 tedir. T a!iplerin tartnamesi 
ni görmek üzere her gün ve mü 
nakataya i•tirak İçin o gün ve 
vaktiı den evvel Konyadaki ~ 
miay- müracaatlan. 

evvel Konyadaki Kcmiayona 

Yerlerin evelden temini ri
ca olunur. Telefon : 40335. 

müracaatlan. (1070) (fı883) • 

2394 -~:::~--~~~~-" . . . 

K. O. krt'a ve müeueıeleri 
ihtiyacı İçin 79600 kilo samaın 
pazarlıkla sa tın alınacaktır. lha 
lesi 2-1-933 pazartesi günü sa· 
at 10 dadır. Taliplerin ıartna 
meaini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için o gün 
ve vaktinden evve! komisyona 
müracaatları. (5046) (6884) 

2395 
• • • 

K. O. ve birinci frrka kıt'a ve 
müessesatı ihtiyacı içinpazarlık 
la 14.880 kilo patates satın alı
nacaktır. ihalesi 2-1-933 pazar 
tesi günü &aat 14.30 dadır. Ta
liplerin ıartnamesini görmelc ü 
zere her gün ve pazarlığa i,ti
rak için o gün 'Ve vaktinden ev-
vel komisyona müracaatlan, 1 

(5047) (6.'~85) 
2396 

• • • 

iyi bir sözlük carnmın cörmek 
huıuıunda ne kadar büyük fai
desi varsa adi bir CIUDDl da o 
dereee mazarratı vardır. Bn ha
kikate binaen ötedenberi göz.. 
lük camlarını birind kristal ge
tirmek mesleğimizdir. Gözlük
lennizi mafazamızdan emni
yetle rnübayaa edebilirsiniz. Bi
rind kristal camlar ve her ne
vi son siıtem çerçeveler külli
yede vürut etmiştir. 

Buhranı iktisadi münaaebeti
le: ZA Y1S-PUNKT AL 
camlan da dahil olduğu halde 
bütün ç~itlerimizde tekrar ten• 
7i)j fiat :mptlmı tır. 

Sultanh:ımam, Yeni Cami 
caddeıinde No 35 Fenni gÖ:ı· 

lükçü lımail Hakkı. 

Çatalca Müatahkem mev
kine ait bir adet traktör ve pul· 
lok satılacaktır.Görmek iatiyen 
!erin Hadımköyünde Müstah
kem mevki kumandanlıı{ına ve 
müzayedeye iıtirak edecekle
rin pey sürmek ü:r.ere her gün 
komiayonumuza müracaattan. 

MUZA YEDE 1LE SATIŞ 

(957) (617l) 
1298 

• • • 

, YILBAŞI GECESİ~, 

Şampanyasız geçmez 
Tabii köpüklü büyük Türk şarapları şirketi 

A HM E T S E L 1 M ve L U C 1 EN F ET T U 
En son ve asri teknik dairesinde ve hakiki Şampanya imali usulüne 
tevfikan ihzar "dilen tamamen tabii tampanyalanıu pnınti eder: 

: CORDON D'OR (Sec - - gout americain) 
KIRMIZI KORDON (Tres sec - gout anglais) 
YEŞiL KORDON (Demi-sec - gout Françaia) 
CARTE BLANCHE (Demi-sec - 1 ere cüvee triage) 

Ecnebi ıampanyıılanndan daha ucuz VP en mükemmellerine muadildir. 
Depoıu: Galata, Mumhane No. 107. Telefon 42548. 

Bütün baılıca bııkkaliyelerde satılır. 

.,... __ _. N O V O T N l --=--
de rengarenk ziyalarla tenvir edilmiş Noel ağacı 

altında 

YILBAŞI REVEYONU 
Orkestra - Muganniler - Mükemmel Mutbah 
Tombola - Program - Kotiyon - Sabaha kadar 

açıktır. 

RAŞİTİZM 
Çocuğunuzu terkibinde vitamin D Ye kireç tuz. 

lan havi Eınulıion SCOTT müıtahzırmı içirmekle 

1 "Rahiteı" tabir edilen iıkelet teklinin tagayyürü ili• 
tinin önü almmıı olur. Emulıion SCOTT, Rafitizm 1 
illetinin tedbiri mahsuıudur. Fazla olarak ııalllJ'İ, 

,, 

1 Evkaf müdiriyeti ilan arı 1 
Alemdağı vakıf ormanlannm büyük Elmalı civannda 120 

metro mik'ap kuesteliğe aalih gayri mamul kestane eşçıırı mü-· 
zayedeye vazolunmuttur. 11-1-933 tarihine müsadif çal'§amba. 
günü saat on bette ihalei kat'iyeai icra kılınacağından taliplerin 
Iatanbul evkaf müdiriyetinde orman ve arazi kalemine müraca
atları ilin olunur. ( 6687) 

--~-~~-~-~~-~---~~~--:.2063~ 
Liseler Alım Satım 

Komisyonundan: 
Meketpler için yaptmlan ve lstanbulda depo edilen Fizik den 

aleti dolabı ve muallim mualan muhtelif vilayet mekteplerine 
gunderilec:eğinden nakliyeleri 25-1·933 tarihine müaadif çaqam
ba gÜnü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf uaulile mi> 
ıııakasaya k.onulmuttur. 

Taliplerin 9artnameaini görmek ve bu bapta fazla malGmat 
almak üzere İstanbul lisesindeki kaleme ve ihale günü teminat 
makbuzlarile Cağaloğlunda Maarif Dairesindeki komisyonumu· 
za müracaatlan. (6792) 

-------~~~~-~~---~----=2270 
• 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğünden: 

(1069) (6861) 
2355 

'Ertuğrul latlasmm tamiri 
hakkında talip zuhur etmedi
ğiııden ihalesi 1/1/933 pazar 
günü saat 14 de tehir edilmit
tir. T aliplein keaifnameaini 

Gümüt çatal bıçak taJomlan ve 
aair parçalar birinci kanunun bugün 
sabah saat 10 da Şişlide Hali.akar 
Gazi caddesinde yeni istasyonda 
Sebuhyan apartmıanmm 2 numanı
lı dairesinde mevcut ye Hacı Bekir 
Zade Ali Muhiddin bey efendiye ait 
ıayet müzeyyen ve kıymettar qya- ' 
lar müzayede auntile satılacaktır. 

f!
!'ı ökrürüiü Ye kil haıtabldannın önünü alır. O halele 
n oğlunuza hakiki t .. ubion SCO'JT ,,.;m,,,,. bıniael 

' ey; ~·::·laion SCOTT 1 

Seksen alh kalem evrakı matbua kağıt ve levazımı verilmek 
üzere ıartname ve nümuneleri veçhile aleni münakasa ıuretile 
tabettirilec:eğioden münakuuı 7 K. Sani 933 cumartesi günü 
saat 14te Galatada Karamustafa P•t• aokağmda latanbul Limanı 
Sahil Sıhhiye Merkezindeki Mübayaa Komiıyonunda yapılacak
br. Taliplerin nümune ve ıartnamelerini ıörmek için Ankara' da 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat muhasibi 
mes'ullüğüne ve 1stanbul'da mezkar Merkez Levazım memurlu-

1 v •• tl (6604} ' guna muracaa an. 

• • • 
Birinci fırka ihtiyacı için sa· 

tm almacak ulım Oaram veya 
Filipı ve yahut Set markalı 
3300 adet ampul için verilen fi 
at fazla görü!düğünden ihalesl 
31·12-932 cwnarteai günü saat 
11 "' talik edilmittir. Taliplerin 
f&rtnamesini 1:örmek üzere her 
gün ve pazarlığa ittirak için o 
(Ün vf' vaktinden eovvel komia
.-ona müracaatlan. 

(5043) (6864) 
23.s& 

• • • 

görmek üzere her gün ve mü
nakasaya İftiralc için o gün ve 
vaktinden eovvel komisyon. mü 
racaatlan (5084) (6994) 

• • • 
Trabzon gamizonunun ihti-

yacı olup kapalı münakasada 
talip zuhur etmediğinden bir 
av müddetle pazar!ığa koman 
348.000 kilo unun mikdannda 
telgraf hatası olup hakiki mik
dar 232.000 kilodur. Taliple 
rin tartnameaini görmek üzere 
her gün pa:ı:arlığa iıtirak için 
o güo;ı ve vaktinden evvel Trab 
zondaki komi•vona müracaat
tan. (1071 (6992) 

1429 
Dokuz parçadan mürekkep Viyanna 1-----=----------------------1 

uıulö müzeyyen yemek oda talmıu, ı·ktısat VekaA Jeti 12 parçadan murcl<kep Luyi XV 
mükemmel yaldızlı salon takınıı, Ba 

~.~:~t:'ra:":!!:a:1' ı:,~ Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
XVI pek müzeyyen yatak oda ta- Y IJll1ım, hayat, nakliyat. kaza ıigorta muamelatile ittigal 
kmu, Luyi XVI franıız --·lib eylemek üzere Sigorta tirketlerini.n teftit ve mürakabeai hakkın 
gayet nefis bir adet biejer koltnk, da 26 Haziran 927 tarihli kanuın hükümlerine göre t-cil edil-
oaray malı tniik-1 bir kebir ı... ~ 
kiki Saksonya oobuı, türk iti ....,.. mİf olan yerli sigorta tirketJ.erinden Am'adolu Anonim Türk S._ 
ketri konsol ayna 6 ~dan mi- gorta Şirketi bu kere müracaatla Türkiye Ziraat Bankaaımn 
rekkep lake salon takmu, bir büyük gerek Umum Müdülüğünü ve ıerekae halen mevcut ve ileride 
aedir, 2 koltuk ve perdeler, atik açılacak olan tube ve sandıklanııı tirket namına yangm, ha· 
türk mangalı, hakiki ıom giimüıden yat, nakliyat ve kaza ıigorta muamelatile ittigal eylemek ve bu 
mamul bayii ptal bıçak ve sair itlerden doğacak davalarda bütün mahkemelercfe Müddei, 
mallar, giimüı kaplama tabak. sa- Müddeialeyh ve üçüncü ıahıs aıfatlarile hazır bu111nmak üzo
maver ve hayli parçalar, hayli U. 

Çatalca Mıt. Mv. ue alt ıtıl· 
dak tamirile aatın almacak olan 
ba'l!ı noksan malzemeai için ta.
lip z;ıhur etmediğinden ihalesi 
31-12-932 cumartesi gÜnÜ ıaat 
10.30 a talik edilmittir. Talip-1-----------
lerin ketifnamesioi görmek üze Dr. H O R H O R U N 1 

moj tabaklar, kristal kadeh Ye siinı- re tali acenta tayin eylediğini bildinnit ve lazım 'Belen vesika-
hıler, ıu ta1mn1an, tekmil madeni yı ffTJDittir. Keyfiyet kanun hükümlerine muvafık ıörülmiif 
ıigara masaları, ipekli .,.. kadife per. olmakla ilin olunur. (6893) 

p! her gün ve pazarlı!ta ittirak McktPp ""kıığınd.ıö muayeneba· deler, büyük .,.. küçük kütüpaneler, Gebze ziraat bankasından gönderilmfftir için o sün ve vaktinden evvel nesini kaoamı tır. He:-cün sabahtan 
koıniayoııa müracaatlan. ak~ama l&aclar baatalarrıu Eminönü hayli cedid yataklar ye yorsanlar, 

Siııger dikit makinaar, elektrik hah 
ıüpürcesi (Vampir), portmanto, 
fransız çini ıoba, mutfak takınılan 

Ye ııair lüzumlu etyıılar Ceclid kapa-

(5042) (6865) \'alide kiraathaneıi yıuunclald m,.._ 
Devlet Demiryollar' idaresi ilanları 2359 yenehanesinı!r bizzat tedavi eder 

• • • 
K. O. ve birinci fırka kıt'a 

ve miıeseseleri için pazarlıkla 
7,000 kilo kuru üzüm ıatın ah· 
na~tır, 2-1-933 pazartesi gü
nü aaat 11\ te ihale edileceğin
den talip!erin ıartnamesini gör 
mek üzere her gün ve pazarlığa 
i!tİrak için o gün ve vaktin.den 
evvel komiayona müacaatlan. 

(5041) (6866) 
Z360 

• • • 
Konyadaki kıtaat hayvanatı 

ıçin kapalı zarf uıuli!e münaka 
saya konulan 402.000 k!lo arpa 
ya verilen fıat pahalı görüldü -
ğünd bir ay müıHı.-tle pazulı 
ğa konmu~tur. ihalesi 2-1-933 
pazartesi "inü sa~t 15 tedir. 
Ta:iplern !'nrtııamesini gör-

Telefon: 2.4131. 

1753 lı Fiat otomobili 510 model hayli ldaremia için pazarlıkla ıatın alınacak ola (36) kalem 
Osküclar Hıılwk Hakimliğinden: mükemmel Aa.dolu ,,. Acem hah- mürekkep. pencere tecrit bezi, çelik kablo, bobin teli, fit nor

Melek Mahizer hanım tarafından lan. Pey ıürenlerden 100 .ı. 25 to- mal; ahize diyaframı; kuru pil, kenevir İp, yatak çvtafı, para 
Hamdi efmıcli aleyhine ikame olu- mİnllt allDJJ', çantuı. su kovaıı; çdaır; tabanca kılıfı, vantilatörlü ocak, atq 
nan botuma Ömer davasından do- -------------1 tuğluı, yuvarlak demir ve saire gibi muhtelifülciıııe malzeme
layi benıyi teblii irsal lulmaa tebli- lstanbul dördüncü icra memurlu- nin pazarlığı 2/1/933 tarihine müıadif pazartesi günü mağa. 
iat •erakasma mümaileyhin cöste- fundan: Hoca Paf8da Karaki Hüae- :ıada icra kılınacağmclan taliplerin yevmi mezkUrda saat 9 dan 
rileil adreate lıulurunadıia mübaşi- yn Çelebi mahallesinin Abbaa Afa 
ri tarafından verilen --h- . ._,.__._ 9 ··---ı- L.__ 11 e kadar iıball vücut ederek tahriren fiat vermeleri ve bu ·-· ÇPpnesı ao...,.~..., n ........... .......,. 
ten anlaıılmıı .,.. müddei- de sakin iken elyevm ikametgihı baptaki malzemeıııüı müfredat liıtesi maitaza dahilinde aaıl-
yede M. aleyhin seyyar çalğıcı olup l • 'im • • ed 
neerde ikamet ettiği malüm olama- meçhul Hüoeyn elene!§ lo:zı kazibe mıt o up nümune getin eaı ıcap en ma!zeme için pazarlık 
dıfm beyan ve ilinen tebliğat icra- hanıma. Frrancalaa Şerif Beyden gÜnü nümunelerinio beraber getirilmesi, nümunıeaia tekliflerin 
sını talep etmiı ve talebi vaki muva- borç aldıimız mebalığı maluma mü- kabul edilmiyec:eği ilin olunur. (6900) 
fık ı:örülmüş olduğundan 20 •• kabil .~a~• •"!esi Y.ıızılı hane>'! İ~ --------------------------• . ııun tek costenp muddetik kanunıyes.ı 
zarfmda dava ıstidasma cevap ver-, zarf da bo d. •· · 

k 
. m rcunuzu Terme ıgınız ... 

me ve tayın olunan 9-2-933 perıem ' d 2 bat 933 ·lıi d b .. .. 1 ' en ıu tari n e a-
e gunu aaııt 4 te mahkemeye gel- : çık arttırma suretile satılacak-

mck Üzre ol baptaki dan iıtidau tır ikametgiıhmmn meçhuliyetine 

Etıbba Odası Riyasetinden: 
Oda Hyeti Umumiyesi 6 kinunuıani 1933 cuma günü aabah 

saat 10 da Ca aloğunda Halkevinde içtima edec:ei.iııdeu azayı 

1983 

istanbul Gümrük muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Dört Muhafaza mevkiiniıı tamiri ilanıdır. 
1 - Kabatq, Arnavutköy, Y eniköy hamam yeri mahalle 

mahalle muhafaza mevkilerinin taıniri. Açık kırdmnaya konul • 
muıtur. 

2 - Kırdırma prtlan kliıdmın tutikli suretleri İstanbul 
Gümrük Muhafaza Batmüdürlüğünden alınacaktır. 

3 - Kırdırma İstanbul Gümrük Muhafaza Batmüdürlüğün
de kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

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

5 - Her iıtetdi, biçilmit bedelin o/o 7.S ğu olan 54 lira 40 
kurutluk muvakkat (iive11me "teminat" larile belli aaatten evvel 
komisyona gelmeleri. ( 6597) 

1881 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her .. bala blr kat• 

NEOKALMİNA 

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

Taliinizi deneyiniz •. 

1551 Acele edin·z •• 
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• 
lstanbul ve Tr ky 
Şeker Fabrik 
TÜRK ANON.M ŞİRKETİNDEN: 

A lpullu ~e er fabrikasıııın İstanbul depo. 
lanndan kristal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak 
üzere sablıı-. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

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

sigorta ettirilir. 

Adres: lstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf 
Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi: lst~nbul 

Şeker_ Telefon: 24470_79 

Yüks k Mühendis ektebi 
Mübavaat Komisyonu Riyasetinden: , 

1 - Mektep Ele'ktrik liboratuvan için lüzumu olan alit 61 j 
ıün müddetle aleni münakuaya vazedilmiıtir. Münakaaafl lS 
Şubat 933 tarihine müsadif çartunba günü saat "14" te icra edi· 
lec.cktir. Mübayaa edilecek içbu alit memleket dahiline ithal o
lunacak ecnebi malidir. Bunun için "I 1940" numaralı kararname 
ve buna ait diğer ahkam ye menuat dairesinde takasa tabidir. 
Taliplerin miinakaaa ıartoameaindeki takaaa ait kuyudat Yedi
ğer şartlan öğrenmek üze.-e ·mektep idreaine müracaatları ve 
münakaaadan evvel teminat ıı.kçelerini ~ktep rnuhuebeaine ya

tarmalan iliın olunur. 
~~~----~~~ 

2 - Mdt:tep malzeme libontuvan için mübayauı iktiza e
den alit 61 gün müddetle aleni münakaıaya vazedilmittir. Mü-

1 nakaaaaı tS Şubat 933 tarihine müaadif çarıamba günü ıaal 

(14.30) da icra edilecektir. Satın alınacak itbu ali.t memlekete 
ithal olunacak ecnebi ıaııalidir. Bunun için ( 11940) numaralı k.a· 
rarname ve buna ait diğer ahkam ve mevzuat dairesinde takaaa 1 
ribidir. Taliplerin ıartnamesiııde yazılı taku hakkındaki kayıt
leri ve diğer §artları öğrenmek üzere mektep idaresine müraca- 1 

atleri ve mÜ'll&kaaadan eYVel teminat akçelerini mektep muhase-
be.ine yabrmalan il~ olunur. \ 

3 - Mektep içİd milbayaaama lüzum ıörüleo ( 40) adet per- 1 
ıel taktml 61 cüo müddetle &leni miinak•aaya koınulmuıtur. Mü
nakaaaaı 15 Şubat 933 tarihine müaadif çarıamıba ıünü aaat (lS) 
te icra edilecektir, Satm almacak persel talamlan -lekete it· 
bal olunacak ecnebi malidir. Buona için (11940) numaralı karar 
name ve buna ait diler abkim dairesinde takaaa tabidir. Taliple
rin bu buauaa ait ıartnamedeki kuyudat ve diier evaafı öjrea
mek üzere mektep id:ar.-U. milrac.aatlan ve miia•kasadau evvel 
teminat akçelerini mektep muha.._ine yabrmalan ilin olunuT. 

(6572) 
1874 

Deniz Levazım Sahna!ma 
Komisyonundan: 

20 Ton beoain: Kapalı zarfla miinakasaaı: 7 Ki,..-Hm 
933 cullllarteai ıünü aaat 11 de. 

Deni& kuvvetleri ihtiyaca için lüzumu oları 20 ton lı-n ka
palı zarf •uiile münakasaya konulduğundan prtnameaini 16r
mek iateyenlerin her gün ve Yermeğe talip olecakl•nn da taıüna
kua ıün ve aaatinde muvakkat teminat maldıuzlarile birlikte 
Kuımp•t•da Deniz Lnazım Satmalma komiey-a müraca-
atleri. (6589) 

1928 

Güze birkürk 
almak için 

F eyoğlun' da lstiklll cadde
ıinde 391 Ne. da 

EPREM 
mağausını zİylU'et etm-;ık 

kafidir. 
Rekabetai:r: FiaUar 

Ecneh1 memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka toınıner~iyale 
ITALYANA 
Sennayeri 700,000.000 

(ihtiyat akçeoi: 

580,000,000 Lİ.ret) 

Tn...Uen (Se11ahill çekleri ı 
aatar 

Uret, fnak, lnıifu: ı;....., "1• 
doluı frank olarak aatılan bu çelı 
ı.,.. aa1111İnde ~ ıitteaiz pa

nmzı lr.emüi emni,.etle taflr Ye 
't• aman latorseniz dün:ranın 
'ter tarafında, tehirde, otellerde, 
vaparlıırde treni...... ı.. çekleri 

ea lııiiçülı bldiyat itia ouılrit -· 
:..-da 1ııo1a,.ı.ı.ı. istimal ..ı. 

)ilininiz. Trııvellen sekisi ha
kilıl ..bibindeoı bafka lıiınllClllİn 

lıuıı.--iı lııir t;elııilde ter
tip ve ihtu edilmittir. 

1394 

YENi MODlRlYET 
lDARESlNDE 

leni Kapris 
LOKANTA 

VE BlRAHANESl 
Yılbaşı reveyonu 
mlı.aıehetı1e 31 Kinu-.el 
Cumarteıi Üf'UDI Huıuıi tez-

KAPPS Alm• ki~ A'-n lıitapl.... • yinat - Koti,..,ruar - Müı... 
llCUZ aatar, BeJ'oilu, lıtildal cadcle- nem mezeler - Tue bira 

VATA 
Vapuru 2 Kanunusani 

az art • s 
ünü akşamı har<:ketlc Zon 1-

dalı, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gircsorı. Tl'Rbzon. Rize ve Ho
pel ye azimet ve avdet edecel<
tir. 

Fazla tahiliit için Sirkeci 
Yelkenci hanındaki accntalıjiı

n11 mü,.,.caat. T el: 21515. 

2298 
_.;ı;:;ı--=-::=:::1!11!! ... 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

lZMlR-MERSt 
POSTASI 

INÖNÜ 
vapunı 1 K.sani PllZ&I' 
-t 18 de Sirkeci Rihtıminde 
hareketle (Çarıakble, lzmir 
Antal111. A.laiye, Menin n Pa 
,... ) a uimet •e ariet edec:elı 
tirr. 

F ula tafoi.llt için Sirbc 
Me,,- hanı altında acenta 

hp müracaat, Tel 22134. 

EDEN.SA 
z-cta nryete - Dekoru 

Kotiyoelıır - Sürprdl• 
Büyük takdirler kazamt'l 

BLEU BEL'S 
CAZI 

tabesahab eğlenceler 
Masalarm evdden temia· 

rica olunur. Td ' 4:l020 

Galata' da Şif hane lr.arakolunc! 
Frej Han 17 No da ;ki mohi 

yalı oda 

KiRALIKTIR. 
lstanbııl'cla Tuhtalıale'c!e M 

li S90, leveç aefareli lı&rıwpda 1 
- Ailderiıı lıibar mecmıu. 

17471 ________ .. ·-------ıt 
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Hilmi Kitaphanesinin 
Ramazana Mahsus Tenzilab 

Yeni Harflerle Dini Kitaplar 

Türkçe u a 
Tercüme ve tefsiri 

Türkce Kuranı Kerim tercümesi - (Yeni harllerle) 
Darülfün~n ilahiyat Fııkülteıi reisi fazılı muhterem lzmir'li lsmail 
Hakkı Bey tarafından ıerh ve izahlarla ıayet açık öz türkçe ile dili
mize çevrilıni,tir. Pek okunaklı bir yazı ile halatız nefis bir surette 
basılmıtbr. 

965 aahileden mürekkep bu değerli kiup 150, tapaya 17S kuru,ıur. 

ELKURAN 
El.kuran ~ Kuranı kerimin arapça metnidir. Kuranı Kerimin 

asıl ve metni yeni harflerle pek mahirane bir •urette baaılmışlır Hil
mi IGtaphanesinin icat ettiği işaretlerle arapça Kuranı Kerim gayet 
doğru ve tecvit üzere tilavet edilmektedir. Salahiyettar ilmi bir heyet 
tarafından yeni harflerle çevrilen ve taahih edilen bu mushafı şerif 
yaldız ciltle ve müzeyyen hediyesi her taraf için 1SO kuruştur. 

Aşağıda isimleri gösterilen kitap
lardan yüzde 40 tenzilat yapılır. 

Ramazan Armağanı - Müslümanlar için gayet değerli bir 

kitaptır. Amme, Tebareke, Yasin, Fatiha ıuhttleri, namaz sureleri, 

namaz duaları, rama:ıan dualan, oruç. ve namazda okunan bütün dua
lar hem türkçe, hem arapça olarak mevcuttu. Türkçeler öz türkçedir. 
Gayet aadedir. Darülfünun lli!ıiyat fakültesi reisi hmir'li lamail Hak
kı Bey tarafından yazılmıştır. Hediyeai 20 kuruttur Yüzde 40 tenzi
lit vardır. 

Ramazana mahsus Hilmi takvimi - Namaz vakitleri
ni en doğru göaterir muhtıralı takvimdir. Fiatı 100 paradır. 

Amme Cüzü - Yeni harflerle Kuranın metnini ve ayrıca ge
ne Kuran yazısile bildiğimiz Ammeyi havidir. Yanlıtsız okunmak ü
zere itaretleri havidir. Hediyesi (20) kuruttur. Aynca tenzilat. 

T ebareke Cüzü - Yeni harflerle ve ayrıca battı arabi ile Te
bareke cüzünün metnidir. Hediyeai 20 kuruıtur. Ayrıca tenzilat. 

Amme _ Yeni harflerle türkçe tercümesidir. Hediyesi ıs ku-
ruıtur. 

Tebareke, Kadıeme, Vezzariyatı cüzleri - Yeni 
harflerle türkçe tercümedir. Ayn ayn kitap beheri JS kuru,a aatıl
maktadır. 

Bütün bu tHcÜmeler fazılı muhterem İzmir'li lımail Hakkı 
Beyindir. 

Y asini şerif - Hem yeni harflerle, hem kuran yazisile fazla 

olarak tercüme ve telairi de havidir. Çok takdir olunmuı bir eaerdir. 
Hediyesi ıs kuruştur. 

Halka mahsuı din kitabı - (Yeni ilmihal) yeni harflerle 
basılmıı en yeni bir ilmihaldir. Yazılışı pek güzel ve pek aadedir. Çok 
beğenilmit bir eserdir. Tabr pek nefistir. Hilmi IGtaphaneai tarafm
dan tertip edilmit itikat ve ibadete ait en mükemmel ve yepyeni bir 
eserdir. Fiatı 25 kunııtur. 

Mızraklı köy ilmihali - Yeni harflerle köylülerimiz için 
yapılmıı islim dinini kırk derste toplanmıt k~ylülerimizin medeni in
aanea yaf81Dlllan için çok faydalı malumat konmuıtur. Büyük bir ili
nıihaldir. Fiatı 35 kuruıtur. 

Hadisi terif - Yeni harflerle baıılmııtır. 1170 hadisi terif 
pyet iyi taanif edilmit, gayet açık aade ve ·tatlı bir üslupla herkesin 
anlryacağı bir ıurette türkçe olarak baıılmqtır. Hediyeai 50 kuruıtur. 
Aynca tenzili! yapılır. 

Surutussalat - Apteıt •• namaz bilgiai hakkında en kısa 
ına:iumatı havidir. Hecliyeıi 10 kuruıtur. Bütün bu kitaplar hep yeni 
harflerledir. 

Mevlidi şerif-·- Bu mey!icfj terif a11l'nüıhaıile tatbik ve tas

hih olunarak ba11lımt en doğru ve nokaanıız tam bir eserdir, Süley
man Dede merhumundur. Hediyesi ıs kuruttur. 

(BİR BUÇUK AY 1Ç1N YÜZDE 40 TENZlLAT) 
Nurülbeyan - (Eıki harflerle) Kuranı Kerim tehirinin türk

çe tercümı;sidir. Bir beyPli fazıla tarafından vücude getirilmiştir. Ku
ranı Kerimin hem metnini yani her ayetin aılmı ve aynca tercümesini 
havidir. iki büyük ciltten mürekkeptir. Bez ciltliıi 450 kuru,tur. Ayn 
ayn iki cilttir. 

Aynca yüzde 40 tenzilat (270 kurut) fakat taıradan iıtiyenler için 
yüzde 25 posta muarifi :ıammolunur. 

MaanÜ Kuran - (Eski harflerle) Darülfünunun ilahiyat fa
kültesi reiıi fazılı muhterem lzmir'li İsmail Haktn Beyin Kuranı Ke
rim tercilme ve tefıiridir, tercüme gayet aade ve açıktır. Çok rağbet 
ıörmüştür. Mükemmel bir Kuran fihristini havidir. Bütün ayetlerin 
mebdeleri ve altında tam tercümeleri, daha altta tam tefıir ve ıerbleri 
havidir. Hediyesi karton ciltlisi 300 kuruıtur. Tenzilattan aonra ıso 
lwruıtuı tafra için yüzde 25 posta ücttti zommolunur. 

Halka mahsuı Kuranı Kerim tercümesi - (Eaki 
harflerle) ıayet aade yazılmıştır. Kuranı Kerimin tam bir tercümeai
dir, Karton ciltliıi ıso kuruıtur. Aynca yüzde 40 tenzilden aonra 
(100) kuru,tur. Bundan poıta ücreti alınmaz. 

Eczayİ şerife tercümeleri - (Eıılıci harflerle) Amme, Te
bareke, Kadıeme, Vezzariyati cüzleri ceman 100 kuruıtur. Güzel Ku
ran yazııile metni tercümeyi aynca malı'.imab diniyeyi havidir. 

Bütün bu eserler için yüzde 40 tenzilat yapıltr 

Y i Kit plar 
Lile evri 

Müverrih Ahmet Refik Beyin en methur .., en ırüzel bir kitabıdır. 
Yeni harflerle ve ilavelerle beşinci defa basılmıfbr. Fiatı (75) kuruı
tur. Poıta ücreti alınmaz. 

• 

Lenin'in Hayatı 
Rus Çarlığı'nı deviren, Bolşevikliği kuran, Ruı'lann en büyük inki

lapçııı olan mqhur Lenin'in tercümeihalidir. 

Avukot Haydar Rifat Bey tarafından pek ıüzel bir üılüpla yuıl
ııııtt.r 

Fiatı her taraf için (100) kurutlur. 
l .. 111!!!1 __ 
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Hilmi Kilaphanesine müracaat edilmesi. 
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lstanbul ve Jzmir' de yeni' 
satış mağazaları açıyor 
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İktısat Vekaleti 
~ 

Ticaret işleri umum müdüı;lüğünden: 
Yaıgın, hayat, ';!akliyat, kaza siııorta muameli.tile iştigal ey

lemek üzere sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkın
daki 26 haziran 927 tarihli kanun hükümierine göre teaçil 
edilmiş olan yerli sigorta şirketlerinden An~dolu Anonim Türk 
Sigorta tirketi bu kere müracaatla Türkiye z;raat Banka•ı- r 
nın ı:.!rek Umum Müdürlüğünü ve gerekıe halen mevcut ve il&
ride açılacak olan şube ve ıandıklanm tirket namı111ıa yvı

gın, hayat, nakliyat ve kaza sig.orta muamelitile i,tigal ey
lemek ve bu itlerdm doğacak Clavalarda bütün mahkemelertle 
Müddei, Müd<İialeyh ve üçüncü ıahıı sıfatlarile hazır bulunmak 
üzere tili aceııta tayin eyleCliğini bildirmit ve lazım gelen ve
sikayı vermittir. Keyfiyet kamm hükümlerine muvafık görül-
müt olma'kla ilin olunur. - 1 

Ey Genço• Hayatını, ai eni, evladını Zehı·rıem ' 
v~ v.:ıtannı e. 

~~:~~~e P R Of • LAK SİN bulunsun. 
Seni da·ma. Frengi 
cak buudan emin 

v~ Ilelsoğukluğu afetinden kat'i 
hiçbir çare yoklur. Her eczane 

bulunur. Fiatı 75 kuruıtur. 

bir aurette koruya. 
ve ecza deuosunda 

Bir Elektrik Cıbazı 
Faydalı ve hoş bir hediyedir 

SAT i E 
6 ili 12 ay 

Eğer vakti)e iş Bankasından bir kumbara 
ra biriktirmiş olsaydı şimdi bu felaket 

alarak pa
karşısında: 

Dimdik durabilecekti! 
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Çatalca ziraat bankasından gönderilmiıtir 
~~~ ...................... --............................. 111!1' 

(187 

İn hisarın 
KONTROLU VE RESMi MOHORO 

ALTINDA 

fıçılarda uzun müddet 
dinlendirilmiş fevkalade 

HARiKA RAKISI 

~~
~~r~ ıı,·,ı 
~ ·lı 

/ 

yakında piyasaya çıkıyor. Mıkdarı mahdut ol· 
duğundan yalnız büyük bakkaliye ve müskirat 

magazalarmda ve maruf birahanelerde 
bulunacaktır. 

SANA Ytı KOULİYE LİMİTED ştRKETt 
Galı\ta. Ermeni kliseai sokak No 31-33. 

Telefon: 42772 
215ı 

Çok ucuz KuştOyO Çok ucuz 
tanbul'da Çakmakçılar'da Bali Zade Kuıtüyü fabrikaımda yaıtık, 
rgan, •İlle ve kuıtüyü fiatlarmda yiizde yirmi lenzilit vardır. 
baıma kadar kuştüyü kumaşları da bulunur. Tel. 23027. 

ıJ05 

Daha 
keskin 
GILLETTE. 
tıraı bıçakları. Yeni bıçak
lar; eski ve yeni model bü
tün tıraf makinel"rine tatb:k 
edilir. 

Oyuncaklar 
Hediyeler 

''OSKA,, 
kunduraları 

Her ıene olduğu ıibi bu ıene 
dahi eıı zenain ve en nıüntabap 
çltfİtlerini en ucuz fiatlarla 

Os. Ferruh 
ve 

Sanai Kazmirci 
(Sabık Ştein) 

matazalannda bulacaimıa 
unutınayIDD. 

Beyoğlu 1 ~tikli! caddesi No 303 

• 
Iktısat Vekaleti 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
ıec 

Yangın, hayat, ınakliyat, kaza sigorta muamelitile ittigal ey
lemek üzere sigorta tirketlerinin teftit ve mürakabesi hakkın
daki 26 haziran 927 tarihli kanun hükümlerine göre teaçil 
edilmit olan yerli ıigorta tirketlerinden AnadDlu Anonim Türk 
Sigorta tirketi bu kere müracaatla Türkiye Ziraat Bankası
nın gerek Uınum Müdürlüğünü ve gerekse halen mevcut ve ile- • 
ride açılacak olan ıube ve ıandıklannı tirket namma yan
gın, hayat, nakliyat ve kaza sigorta muamelatile iştigal ey
lemek ve bu itlerdem doğacak Clavalarda bütün mahkemelerde 
MüCldei, Müddlaleyh ve üçüncü tahıs aıfatlarile hazır bulunmak 
ili:ere tili aceıııta tayin eylediğini bildirmiş ve lizım gelen ve· li, 
eikayı vermiıtir. Keyfiyet kanun hükümlerine muvafık görül- or 
müt olmakla ilin olunur. ey 

Gemlik ziraat bankasından gönderilmiştir ~t 

Şirketi Hayriyeden: 
d 
ıel 
iri 
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td 

Ramazaonı üçüncü güniınden nihayetine kadar Köprüden ,. 
oo1 

15.20 de bir vapur hareketle doğru R. Hisarı ve ondan yukan •Ü 

Rumeli iıkelelerine uğrayarak Kavaklara gideceği ve ramazan at 

zarfında geceleri yapılacak seferlere ait tarifenin de iskele ve 
vapurlara talik eClilCliği ilin olunur. 

Sarıyer Malmüdürlüğünden: 
Baltalimanında Damat Ferit Pataılan hazineye intikal eden 

ahırlar derununda mevcut buİunan on parça kereste Marsilya 
kiremiti ve ikiadet kuruağaç ile tahta enkazı22 . 1 933pazar günü 

1 

aaat on dörtte bilmüzayeCle satılacağından taliplerin satış ko
misyonuına müracaatlrı. (6897) 

1 MiLLiYET :AA'[BAASJ 
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