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İbretle seyrettiğimiz bi~ 
boğazl~şma: Borçlar! 

1Gümrükteki kahve,1 
pahi.Iiye 

k 1 . h 1.. işlen 
şe erveçay arınıt a ı --

Fırkada bugün de 

Devletler arasındaki mücadele ikbsatvekiletilelzmir tacirleri 
ve Amerikanın ısrarı Avrupagı arasında bir mukavele yapıldı 

geni bir dönüm noktasına 
mı götüriigo_r? 

Kahve, çaya mukabil neler ihraç edilecek 
nn birleterelı: toplu bir halde bu 
yolda mukavele akti için vuku bu
laçak müracaatlaruun lkbaat Ve-

Avrupa Devletlerinin Ame- j kendi borçlulanna ka111 m6- kaletince terviç edileceğini öğren-
rikaya olan borçlarını tecile ye- samaha göstermittir. Şimdi ay· elim. 
gine salahiyetta,. olan Ameli- ni müıamahayı alacaklısı olan lzmir tacirleri ile aktedilen mu 
ı_ kavela abkimma &'Öre mezkGr ta· 
.._ Meclisi evvelki gün toplan- Amerikadan da bekliyor. cirler memlekete ithal edilecek 
dı. V ashington' dan gelen tel- 5 - lngiliz praaımn sukutu, mallan, talipler arasında hiç bir 
graf haberlerinden anl8Jılıyor 15 Kanunuevvel taksitinin yü- tefrik veya tercih &'Özeb1meksizin 
ki, borçlann nihai hal tekli künü ağırlattırmı9tır. Çünkü lzmir piyaaalannda cari fiat ve 
hakkında bu Meclis ne dütii- taksit dolarla tediye edilecek- teamüllere tevfikan her isteyene 
ııürse dütüosün. her halde 15 tir. 95 milyon küsur dolar es- der:..01 Türk parası ile sablmaaı· 

nın teminini taahhüt etmitlerdir. 
Kii.nunuevvelde vadesi gelen ki hesaha göre 19.750.000 in- Bu mukavele hükiimlerine tev-
taksitlerin teciline taraftar de- giliz lirası erlerken, ,imdi 30 fikan memlekete ithal edilecek 
ğildir. Binaenaleyh ikinci in- milyon İngiliz lirası ediyor. ,eker, kahve ve çayın lzmir lima-
giliz ve Fransız notalannın te- 6- Beynelmilel lxwçlar me- nindaki aırf fatura bedelleri ve 
ci) hakkındaki esbabı mucibe- selesi tamirat meselesine bağ- buna ilave olunacak faiz miktarla 
1 1 rı yekunu kadar atideki Türk mal 
eri birinci 'llotalan gibi Ame- lıdır. ngiltere kendi tamirat a- lan ihraç olunarak, satılacaktır: 

rika Hükiimeti, Amerika Mec- lacağından vazgeçmi9tir. Di- Zeytin, zeytinyaiı incir, hali, 
liai ve Amerika efkriı umumi- ğer devletler de vazgeçmi9ler- Celil Bey tiftik, gülyağı, palamut, valeka, 
Yesi üzerine bir tesir yapama- dir. Eğer Amerika timdi kendi ANKARA, 6 (Milliyet) - lk- 1930 veya daha evvelki seneler 
ınıştır. alacaklannm tediyesinde ısrar baat Vekile!-i il~ lzı:?~. tacirleri!"" mahsulünden tütün. 

lngiliz HükUınetinin çok ederse. diğer devletler de Al· raamda lzmır gumrugune &'elmıt Tacirler zeytin ve zeytinyağı 
.. . .•. b "ki d t • bo olan veya yolda bulunan şeker, "h t "h . I 
o_zeııerek tanzım etti~ı u ı n· manya•~ ~ır~t rc:unun kahve ve çayın memlekete ithali ı racatmı ercı an tezyıt ey eme-
cı notanın n:ündencatına te- tediyesıru ıstıyeceklennden j için bir mukavele aktedihnittir. ği mukavelede vadeylemişlerdir. 
ınas etmezden evvel, mevzuu- Lausamıe tamirat itilafı suya Menin tüccarlannm da Mer- lktıaat Vekaleti bu nevi teklif-
hahı borçların sermayelerile dütecektir ıin aümrüiüne ıelmit olan mallar !erin on kanunuaaniye kadar Ve-
15 K • 1 ı. • • • "k 7 D • 1 1 iki • bo için bir mukavele aktine tetebbüı kilete yapılmaamı ilan etmekte-anunuevve ta,.sıtının mı - ev et er ı nevı rç ttikl . . · ti t.. d" · bo 1 1 · 1 1 "h ı· e ennı ve umumıye e ucca- ır. 
tan Vt> hangı devletlerln rç u a tına gırer er: ıtı sa ı arttır- ==========================
olduğunu bir defa daha hatır· mağa hizmet eden borçlar. 
lıyalım. Rakamlar dolardır: Böyle bir maksada yaramıyan 

Borçlu 
devlet 

Borcun 
borçlar. Birinci sııuf borçların 15 K.E •. delô 

taluit tediyesi kolaydır. Fakat ikinci miktan 

lnııiltere 4,600,000,000 
Franaa 4,025,000,000 
tehlstan 178,580000 
8.lçib 417,780,000 
ÇekoılowJıı.ltya 115,000,000 
lt.Jya 2,042,000,000 
Yunaniatan 31,760,000 
ta ton ya 13.830.000 
Finlindiya 
l~tonya 
lit•anya 
>.t:aca.riatan 

9,000,000 
5.775.000 

95,sso.ooo 
19,261,438 
3,302.980 
2,125,000 
1,500,000 
1,245,437 

444,920 
266,370 
1&6,235 
ııı.ss2 
92,386 
40,729 

sınıf borçlar tediye edilemez. 
Harp borçları bu ikinci sınıf 

borçlardan dır. 
8 - 15 Kanunuevvel taksi· 

tinin tecili borçların nihai halli 
için yapılacak müzakereleri 
teshil edecektir. 

Görülüyor ki lngiltere, A
merika nazarın<la çürük olan 
bir davanın mümkün olduğu 

ll,.j.46,674,000 124,127,347 k d ku 1 
a ar vvet i bir müdafaasını 

Bu cetvelden anlatılıyor ki 
Amerikanın "Harp borcu" na· 
rııı altında alacağı on bir buçuk 
ınilyu dolar kadardır. Ve bu-
nun 124.127.347 dolarının va
desi, yarınki değil, öbür per
fembe günü geliyor. Bu taksiti 
tediyeye hazır olduiunu yalnız 
ltalya bildiımittir. Diğer dev
letlerin hepsi de tecil talebind'e 
hulunmuılardır. 

Borçların tecili için ~ri
ka Hükiimetine lngilterenin 
leydi ettiği ikinci notada tecil 
ıebepleri fU yolda izah edil
ınektedir: 

1 - Cihan buhranının se
bepleri beynelınilel tediyattır. 
Ve bilhassa Avrupa Devletle
rinin Amerikaya olan borçları
llm tediyeıidir. 1923 senesin.
den 1929 senesine kadar borçla 
rın tediyesinde büyük müıkü
lit görülınemif ti. Çünkü Ame
rikadan Avrupaya istikraz su
retinde para akıyordu. Halbuki 
1929 dan sonra istikraz yapıl· 
ınadığından bu paralar ödene
mez. 

2 - Amerika Hükfuneti, 
borçların tediyesinde enı ola
rak devletlerin tediye kabiliye
tini kabul etmiıtir. Tediye ka· 
hiliyeti b gene Amerika Mali
Ye Nezaretinin 1924. 1925 se
nesi raporuna göre §Öyle tespit 
edilir: "Bir devletin bütçesi 
l'rıütevazin, ikbsadi vaziyeti 
IDütekimil, milli parası sağ· 
lam ve vatandatlarınm hayat 
•eviyesi iyi olmalıdır.,, Borçlu 
devletler timdi bu vaziyette 
değillerdir. Binaenaleyh tedi
)'eye kabiliyetleri yoktur. 

3 - Amerika Hükiimeti 
borçların tediyesin<le ısrar et
llıekle iktısadi vaziyeti okadar 
sarsacaktır ki, kendisi de mü
teessir olacaktır. Halbuki bu 
taksitlerden vazgeçmekle iktr 
•adi vaziyetin düzelmesine yar 
dırn edeceğinden neticede ken
disi <le fayda görecektir. 

4 - lngiltere Hükumeti bey 
tlelmilel borçlar meselesinde 

yapmıttır. Amerika efkarının 
bu mantıktan müteessir olma
masına sebep, 1 ngiliz notasın· 
da işaret edilen noktaların hep
sine de evvelce cevap vermit ol 
malarıdır. 

Evvela Amerikalılar, tami
l"at borçlarile bu borçlar araam 
da bir münasebet olduğunu in
kar ediyorlar. Harbin soounda 
Amerikadan tamirat borcu ta· 
lep edildiği zaman. Aımıerika
nın bu nam ahında bir para al· 
mak istemediğini hatırlatıyor -
lar. Ve şimdi, Almanyadan 
haksız olarak talep edilen bir 
ceza paraamdan vazgeçildi di • 
ye Amerikadan yapılan istik
razlan tediye etmek iıtememe 
!erinin manaarnı anlıyamıyor
lar. 

Tediye kabiliyetine gelin
ce; buna da akıllan ermiyor. 
lnııilterenin 95 milyon dolan 
tediye edecek kabilivette olma· 
dıimı inkir ediyorlar. Hele 
Fransanın 19 mıilvon doları te
diye edemiyeceğine aıla inan-
mıyorlar. Tediye kabiliyeti öl
çülürken, bütçe muvazenesinin 
de nazarı itibara alınmasını ka· 
bul ediyorlar. Fakat borçlu dev 
!etlerin bütçelerinde harp için 
konulan tahsisatı fazla bulu
yorlar. Ve beynelmilel borçlar
la teslihatın azalması arasında
ki münasebette buradan neş'et 
ediyor. iddialarını ispat için de 
fU istatiıtikleri hatırlatıyorlar: 

Sili.hiçin 
...... f 

Har1t horcunqn 
tediye•i için 

t&h•İı••t 

··~it... 'il> 13.6 % 4.ı 
Fr•naa '1o 27.4 % 2.0 
ltal1a % 33.I % 1.4 
Belç;ka % JJ.3 % 2.0 
l.ehiatan % 29.5 o/o 1.9 

Binaenaleyh devletler büt • 
çelerinin üçte birini silahlanmı· 
Ya sarefederken, azami yüzde 
dôrt miktarını geçmiyen Ame· 
rika borçlarının tediye edilme
mesine razı olamıyorlar. 

Amerika efkarmın lngilte· 
reye karşı daha müsamahakar 
davranmağa meyyal olduğu 

Beynelmilel telgraf 
ücretleri indirildi 

Ankarada 150 kilovatlıli bir 
telsiz istasyonu yapılacak 

Madritten dönen Posta ve Telgraf Umum 
Müdürünün verdiği malumat 

Pqsta ue Telgraf 1.Jmum 
Müdilrll Fahri Beg 

· Madritte toplanan telgraf, 
telsiz telefon ve telefon konfe
ranıma ittirak eden ve Avrupa 
da -leki tetkikatta bulunan 
Posta ve Telgraf umum müdü 
rü Fahri Bey tehrimize avdet 
etmiftir. Fahri Bey dün kendi
sile ııörilfen bir muharririmize 
konferansın mesaiıi ve seyaha
ti -hakkında ıu izahab vermit
tir: 

- lki eyliil tarihinde lapan· 
yada, lıpanya Nazırlar Meclisi 
Reisinin riyaseti altında ilk cel 
sesini yapmıf olan. telııraf, tel· 
siz ve telefon konferansı, mesa 
isine timdiye kadar ayrı. ayn 
mukavelelerle çalıpn.kta olan 
bu üç tubeyi birle,tirmekle 
batladı. Çünkü bu üç tube de 
buııfuı telıırafın bir cüz'ü haline 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

anlatılmaktadır. Bunun sebep- 1 ği kadar, karıtacağma da A
leri de ıudur: Bir defa Ameri- merikalılar inanmıyorlar. Hele 
kada lngiltereye kartı daima biraz karışsa bile kendilerinin 
bir sempati vardır. ikincisi, in- bundan mutazarnr olacakları· 
giltere. notasında da izah etti· na ihtimal vermiyorlar. Dünya 
ği gibi, borçların tediyesi meae azacık daha d'üzelip te mal sa
lesintle kendi borçlulanna kar- tarak memleketimize dolar ge
tı Fransadan daha müsamaha- leceğine, dolarların borç tediye 
kir davranmıttır. Amerika bır ai ıuretile kendiliğinden gel
na mukabele etmek istiyor. Ü- meleri daha istifadelidir diyor
çüncü bir sebep te lngiliz para· lar. 
aınm son sene zarfında üçte Biz bu borçlar itinde doğ
bir niıbetinde kıymetten düş- rudan doğruya alakadar deği· 
mesidir. Ancak Fransaya on liz. Binaenaleyh uzaktan seyİr· 
para bağışlamamak hususun- ci vaziyetteyiz. Ancak iki ba
daki Amerika azmi sarsılmı· tındanberi birçok milletleri ha· 
yor. Bunun da birtakım sebep- raca bağlıyan devletlerin, anaı
leri vardır. Ancak Fransanın zın borçlu vaziyetine düter düt 
Lava) zamanında Amerikadan mez, bu yükün altından kurtul
külliyetli miktarda altın çeke- mak için kıvranmaları ve hepsi 
rek doları sarsmak istemesi en alacaklı oldukça daima cephe 
büyük bir sebeptir. Dün dolara birliğini muhafaza eden devlet 
hücum eden bir devletrn bugün !erin kendi aralarında borçlu ve 
20 milyon doları vermek iste- alacaklı sınıflarına ayrılmaları 
memesi Amerikalıların havsala üzerine, bo,ıazboğaza mücadele 
larına sığar bir iş değildir. etmeğe başlamaları cidden ib-

Taksitler tediye edilcliği 

1 

retle seyretmeğe değer bir 
takdirde dünya iktısadiyatınm manzaradır. 
lngiltere n1ltasında izah edildi- ' Ahmet ŞÜKRÜ 

müzakerelere 
devam olunacaktırl 

ANKARA, 6. A. A. - C. H. Fır
kası Crupu bugÜn öileden sonra 
saat 2 de Tekirdai Mebuıu Cemil 
Beyin riyasetinde toplanarak Dahili 
ye itleri hakknıda aöz alan hatipl&
ri aeç -..akte kadar dinlemit ve yann 
saat 12 de clahiliye itleri müzakere
sine devam edilmek üzere celseye ni
hayet verilınittir. 

Asılsız 
Haberler 

Maarif vekili istifa 
etmiyecek 

ANKARA, 6 A.A. - Maa· 
rif Vekili Rqit Galip Beyefen
di bazı lstanbul 
gazetelerin<le çı 
kan istifası taYİ 
alan hakkında 
muharririmizin 
sualine cevaben 
demittir ki: 

-O kadar 
çok ve uzun ça
lı9maya muhtaç 
işlerim var ki 
böyle asılsız 9a 
yialarla meıgul 
olmak için ayı
racak vaktim 
yok. 

Evkaf 
Asrileşiyor 

Bütün karıtık ve 
pürüzlü 

işler temizlenecek 

Eokaf Umum MQdQr/J 
RIJşlQ Bey 

lıtanbul Evkaf idaresine 26-30 
bin liraya balii olacak derecede 
mahlUI emlak ihbar eclilmittir. E-..
kaf idaresi bunlann kat'i ıurette ta 
kibine karar verdiği için Müdüriy&
ti Umumiyeye bir proje teklif etmit 
ti. Gecenlerde Evkaf Umum Müdür 
lüğünee davet edildiğini yazdıimın: 
latanbul Evkaf Müdüriy&
ti Mahllulit Müdürü lbaan Bav 
bu proje etrafında Umumi Müdürlü 
ie malumat vermit ve avdet etmittir. 

MahlUI emlakin tasfiyesine batla 
nacak ve tasfiye neticesinde akar ol 
maSI lazım gelenler Akarat Müdür
lüğüne dev...,dilecek, diğerleri de sa
hta çıkanlacakt1r. 

Kanunu medeni veraset derecesi
ni genitlettiği için timdi mahlUI mik 
tannm azaldığı doğru değildir. 

Kanunu Medeni Evkafın bu hu
sustaki eal<İ kayıtlannı yeni vakıf 

( Devamı 6 ıncı sahifede ) 

Sen ve Ben 
MILLIYET'in 
Yeni romanı 

Mua:ı:ıe:ı Tahsin H.ın 
ga:ıetemi:ı 

hazırladığı eser için 

Yakında 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nqriyat ve Yarı Müdürü 
ETEM iZZET 

Dokuz ayda 36 milyon 
lira memlekete kaldı 

Kontenjan olmasaydı, bukadar 
paramız harice gidecekti 

Kontenjan ·usulünün memleketi
mizde tatbikinden sonra ihracatmm 
da nud bir tebeddül olduğunu g&
çenlerde ihracat Ofiıinin bir istatia 
tiğine atfen YllZDllfbk. Bu istatis
tiğe nazaran memleketimizde kon
tenjan tatbik edilirken son 9 ayda 
ibracatnnwn kontenjandan evvelki 
aylara nazaran artbğı görülmüttü. 
Bu artİf ihracatnruz lehine 41.338. 
978 kilo olarak kaydediliyordu. 
Ofiı kontenjıuun tatbikinden son 

ra baıhca ithalat maddelerimizin it
halinde husule &'elen tenezzülü ve 
bu suretle harice çıkmayan paranu
zm miktanru tespit eden ikinci, çok 
f&J'8Dl dikkat bir istatiıtik daha ba 
zırlamqbr. Bu iıtatistiie nazarıım, 
kontenjarun tatbikinden evvel mem.
leketimize hariçten 9 a7 zarfında 
101.165.359 lira kıyıneinde 346.453. 
779 kilo muhtelif qya ithal edilmit 
tir. Halbuki kontenj&l\ tatbikinden 
sonra aeçea 9 ay zarfmda 64.826. 
720 lira kıymetinde 273.600.683 ki
lo qya ithal olunmuttur. Bu vaziy&
te nazaran kontenjan tatbikinden ev 
velki 9 aya niıbetle kontenjandan 

J 

Ofla Müdürü Cemal Beg 
sonraki 9 ayda harica ıftmeyerelı 
manlekette kalan paramız 36.338 
639 lirada. 

1931 ve 1932 seneleri ilk 9 ayİ 
( Deuomı 6 ıncı Nhilede ) 

.Sebze fiatları niçin 
yüksek ve pahalı? 

Nakliye ücretlerinin yüksekliği 
sebze fiatini de mi yükseltiyor? 

Ekmek Ta et b&Jta olmak Gııe
re bütün &"da maddeleri ucuzla
dığı halde aebze fiatlerinde hiç 
bir deiiıiklik yoktur. 

Kst sebzelerinden psraaanın ok· 
ka11 perakende olarak 15 • 20, 
lahnanm 12,5-111 kuruttan atalı 
dütmemektedir. 

Dün aebze halinde yapbiUDJz 
tahkikata &'Öre tehrimize &'etiri
len pırasalar ekseriyetle Buraa ve 
Çanakkale mahdır. 

Birinci nevi pıraıanm sebze ha. 
!indeki fiati 5 kuruıtur. fstanbul 
civan malı 3 kuruta kadar aabl
maktadır. 

Lahana daha ucuzdur. iyi cins. 
lahnalar 4, diğerleri 3 kuruıadır .. 

Maamafih, bu .fiatler de yerin-

deki flatlere nu:aran yüluektir. 
M-la Buraada en iyi labnanın 
okkası 40 paraya aablmaktadır. 
Pırasa da 40-50 para araundadsr. 

SebHyi bu kadar pahalı yiyiJl
mlı:in aebebini nakliye fiatinin 
yükaeldiilnde aramak lhnndır. 
Yüz okkalık bir küfe sebzenin 
Bursadan lıtanbuldaki sebze hali
ne gelinceye kadar üzerine birçok 
maıraflar binmektedir. 100 kilo
luk küfe için Buraadan Mudanya. 
ya tren nakliye ücreti 50 kuru~
tur. 

Mudanyadan lstanbula vapur 
navlunu 120 kurut tutmaktadır .. 
Küfe hale aelince kabzsmallarm 
eline &'eçmekte, onlar da bundan 

( Deuomı 6 ıncı ıahilue ) 

• 



Tarihi tefrika: 36 

93 felaketleri 
ve İgnatie/ 

Vezirler arasında 
bir sürgün! 

toptan 

HARİCİ HABERLER 
Borçlar meselesinde 
kongre ısrar ediyor 

ıs Kiııunuevvel taksiti için 
herhangi bir teşebbüsün 

akim kalacağı muhakkak ••• 

Milletler 
Meclisi açıldı 

Mançurya ve Bolivia 
Paraguay 

ihtilafları görüşüldü 

CENEVRE 6 A.A. - Mil
letler Cemiyeti büyük meclisi, 
saat 11,10 da açılmıştır. Reis 
M. Hymana, Çin-Japon ibtill· 
fında takip edilen usul ve hare 

Her letJebbüs nafile ket tarzı hakkında izahat ver-

, ..... . D.Al(i IUr.l 
Ankara hapishanesin 

de kanlı bir vak'a 
Yaşı küçük olduğu için idam 

dan kurtulan 
Ramazan hir mahkômuöldürd 

Hele valiler, -o zaman Ab Baron Hirscb'le anlattılar. Da 
düli.zizin dama merala.na tel- ba yapılacak yollardan devlet 
mih olarak söylendiği gibi- vaz geçti. Mevcut hisse senet
dama t&§ma dönmü,lenli. Bir leri yapılmıt olan kıuma kartı 
vilayete tayin edilen vali, bazı lık olarak Barona bırakıldı. 
kere daha nııakamına varma· Yolun iki tarafındaki onar ki· 
dan ba,ka bir yere tahvil edili- . lometrelik'mesafede bulunan 
yordu. Her vilayetten merke- omııanlar ve madenler de Baro 
ze para iıteniyordu. na verildi. Bu kadar müsaade-

V AŞINGTON 6 A.A. - Kongre 
nin son 3 aylık içtima devreai öğ- j 
le vakti açılmıttır. M. Hoover'in 
beyannameai yarm okunacaktır. 

NEVYORK, S A.A. - Ortada mİJtir. Buıı.dan sonra. M. Yen, ANKARA, 6 (Milliyet) - Al!Jkara um.uıni hapiahanesin 
1 dolatan bazı §ayialara nazaran Çin hükWııetioin noktai nazarı bugün kanlı bir vak'a olmut ve mevkuflardan biri ölmüşti 

lstanbulda kimse ba,ından ye mukabil Baron Hirscb te 
emin cleğildi. Daba ilk ağızda sadrazama bir kaç yüz bin lira 
Mahmut Nedim Paşa. padişah lık bir çeki sevine sevine ver. 
tan aldığı bir irade ile, ıeru· di. Bu çeki cebine koyan Mab
ker Hüseyin Avni. sabık Mali- mut Neılim Pata, padişaha bol 
ye nazırı Şirvani zade Rüştü, bol para yetiştirebileceği için 
zaptiye nazın Hüsnü, lıkodra ıeviniyordu. Memlekete edil
valiıi Divi.tçi lımail. Paıalar- miş olan zarara akd erdirmeği 

Hooı•er ne yapacak? hükumet, birinci Kanunun 15 in- m anlatmıştır. M. Yen Millet· Vak'amn kahramanı Menemende irtica hi.diıesini çıkaranlard 
de ödenmesi lazım g_elen. . ta. ka •. İt ı ler Cemiyeti büyük ım~lill;";" Çoba R d R k k ld · · 
h kk d k ted ğ -...-. ·n amazan ır. aınazan yaaı üçu·· o ug"u ıçın o zam 
a. m a ongreye ,. 1 ını. soy- Lytton komisyonunun ya·pbğl ' 

NEVYORK, S A.A. - New • leyıp yaptırmak husuaundakı her , . . . . . idamdan kurtulmuştu. Ramazan henüz sebebi anlaşılmayan 1 
York Times gazetesinin Vaıing- hangi bir te~ebbüsün • lngiltere ı· tetkik ve tahlcikler esasına ıstı· sebepten mabkiimlardan Osman Nuri ile kavga etmiş. hidaeti 
ton muhabirine nazaran M. Hoo- A&kkında da olsa - akim kalaca- nat ederek, Japonyanın Millet yenemeyerek elde ettiği bir sustalı çakı ile Osmaru ve aralan 
ver, kongreye göndereceği sene- g ... ı neticesine va.rm.ı"trr. . ler cemiyetı• mı"sa•kını, Parı·s mi · T h · · de b• hk• \ O ld • gıren a 8ln ısmin ır ma umu yara amıştır. sman a ı 
lik beyamtametinde harp borçları Hükümetin fikir ve kanaalma sakım ve 9 devlet muahedesini 
meselesine dair bir imada buluna göre kongrede bu mesele h•kkm- .bl "J . • • • be . . . yaradan az sonra ölmüftür. 
cak, fakat birinci Kanunun IS in- d . d"lik ı fi b" "--'- ı a ettıgım yan et.mesmı ıs 

atımı era ı ır m ....... ere . d • ·ki 
den evvel bu meseleden etraflı bir açılması harp bon;lanmn yeniden tem~ vı:. ~ış~r . : 

la mabeyn başkatibi Emin Be- bile düşünümüyordu. surette bahsetmiyecektir. tetkiki hakkında reisicümhu.run Çın bükumetı, Mılletler Ce-
Yine bu muhabirin yazdığına giri§eceği herhangi bir hareket ve 1 miyeti büyük meclis-inin evvel

göre M. Hoover o tarihte borçla- teıebhüse kar,, muhalefeti artıra oe Milletler Cemiyeti konseyi
rın yeniden tetkiki ile mükellef caktn·. nin kabul ettiği karar suretleri 

yi, ,ehremini HaydaF Efendi Mahmut Nedim Paşa, bir 
yi muhakemesizce sürüvermiş- yandan da padişahın boyuna 
ti. Bunlarm nef'ine dair olan \ orduya en yeni silahların veril 
buyurııltuda Mahmut Nedim m'sİ. yeni zırblı:lar yapılması 
Paşa şöyle diyordu: ı yalundaki heveslerine yetişme· 

olmak Üzere bir komisyon teşkili· 
ni tavsiye edecektir. Çeko.dovakyanın borçları mucibince Japon askerlerinin 

Parlamentodaki fırkalar lider· tamaur: en geri çekilecekleri tari 

"I b l Lf ola t-'-Lf. ğe çalışıyordu. Henri Martini 
lerinin mütaleasma ve tefsir tarzı Y AŞINGTON, 6 A.A. - Çekoa he kadar ıimdilik demiryolu 
na göre bu hal M. Hoover'in 15 lovakya sefiri. hariciye nezareti· 

1
. mıntakası dahilinde alınmaları 

kanunuevvel tak•itine ait tediya- ı ne 15 kanunu~ vvel vadeainin leh- J b .. kU f · d t t 
tm yapdmaoını beklediğini göster rini talep eden bir nota tevdi et- na _aı;ıon ~. md.~ ,1';-d1• av

1
e e · 

mektedir. · 1 miftir. mesını wıe vucu u Ki ıa o unan 

cra aynı ma .. a n ..,.,. .. fek( . . I ak . . f 
im• "~ tetkikatta burulan böyk / tu ermı a m ıçın en ena 
dahi tebeyyün edecek ahval üzeri şartlar altında 10 ımilyon lira
ne cezalarının ıe§dit kılm<U:ağı cıe lık bir istikraz yaptı. 
~imdiki h~l~e tahakkuk eden ~ Padişahın emniyetôni ve İır 
ıdare ve ıahmalden dolayı teb'it natief'in müzahereti sayesinde 
edildikleri ... " k _.. · · t k d tt ·· 

enuısını ar i sa are e mu· 
Bu söze herkes şaıa kal- ebbet sayan Mab.mut Nedim 

mı~b. Ko&koca vezirler, mütir- Paşa, ortada biç bir rakip bı· 
ler, sebepsiz olarak kaldırılıp rakmamak için ti Bağdatta 
turaya. buraya atılıyordu. bulunan Mitat Paşayı da bir 

latanbulda kalabilen Tiize- nefi beluına uğratmak istedi. 
ra kendi bqları derdine düı- Her vilayetten 1atediği paralar 
müşlerdi. Mahmut Nedim Pa- araamda Bağdattan da senede 
şaya kimse kartı gelemiyordu. 360 bin lira istedi. Mitat Paşa 

Çinliler 2 
Milyar istiyor 

Şanghayd• 1738 

Beşler 
Meclisinde 

Von Neurath gelir 
kişi ölmüş, gelmez 

719 kişi kayholmutl müzakereler haıladı 
- Herif sırtmı saraya, omu hesap vererek 250 binden faz. 

zunu Moskof ıefaretlne daya- la gönderemiyeceğini bildirdi. XANGHı\ Y, 6. A.A. - Çin bari- CENEVRE, 6 A.A. - Bet dev· 
mış, kimseden korkıuu yok! Mahmut Nedim Pap ısrar e- eanaamda aŞnghay şehrinin vaziye- let müme•sillerinin bugÜn yaptık· 

Deniyordu. dince İstifasını vererek latan- ciye nazırı, Çin-Japon muhasematı !arı içtimada M. Norman Davi• 
tine dair olao tam raporu yakında sene nihayetinden evvel İptidai 

Bulgar eksahlığı tasdik edil- bula doğru yola çıktı. Cenevreye gönderecektir. bir mukavele kabulü maksadım 
mif, eksarha fıtabulcla yer tah l l ay içinde Osmanlı İmpa· Bu rapor, milletler cemiyeti büyük güden planı hakkında izahat ver· 
sis olunmuttu. Ebarh, itine ratorluğu Mahmul Nedimine- mecliai, Çin-Japon ihti!Mında mesu- mittir. M. Norman Davis'in bu iza 
baılıyacağı zaman, (gnatief'e !inde bir asırlık yıkmı:a uğra- liyetin kime ait olduğunu teabit et- halından anlaırldığına göre ayni 

Yaranmak için ne •apacag" mı t tiği zaman Çinin tamirat talebi için zamanda daimi komisyon, bilhaa-
J mış ı.. J • ·· · · sa hukuk berabıorlig" i ve emru0yet bilemiyen Mab.mut Nediımı Pa- aponyaya yapacagı muraeaa ıçın 

- 2 4 - esas teşkil edecektir. meselesi hakkındaki me•aisine de-
!anın irkasile, huzura çıkarıl- Rapor, maddi haııar miktarının 2 vam edecektir, 
mış, padişaha dua ve aena dolu Dlit}mez kalkmaz bir Allah milyar dolar tahmin etmektedir. Alman haı:ici]'e nazırı M. Von 
bir teşekkür nutku söylemi,ti. Galata rt'btmu "iğne atsan Sivil ahaliden 1738 kişi ölmüştür. Neurath, hülnimetine damımak 
Abdülaziz d·e bir nutku hiima- yere dütme:ı:" denilecek kadar 719 kiti kayıptır. için bir mühlet iıtemittir. 

1 ı.. h al "f b k 1 bal k f 1 rıkl b · TOKIO, 6. A. A. - Aoalıi gaze- M. Von Neurath'm iararı üzeri-yun a e ..... ar ı t tı uyurmuş· .•. a ı h. es er, sa ıı.r iı sı· Japon kıtaatınnı Khailal'ı· zapte• , 
B 1 Ş k · b• h 1 ~ ne M. Herriot, Fransa nın hukuk· tu. Öy ece ar' ta yenı ır tun rı tım boyunu do durmuş- mı·. olduklarını bildırm· ektedır· . • -. ~ tt..11 ça beraberlik esasına muanz ol-

Bulgar kilisesi türeyordu. Bul- tu. Arada bir, bir veya birkaç 1 cak bu haber teeyyüt elmemİ§tİr. madığmı tekrar beyan etmit. fa
garlar, Rum patrikhanesinden, arkadatm bir kayık tutarak a- Ayni zamanda Süpingven'İn nezdin kat umum emniyet ve ae!Ametinin 
lJlab kilisesinden aynlmıtlar- çddıklan görülüyordu. fatih d~ bul':'n.an Japon rehi~~lerinin temin edilmesini ıart komnuttur. 
dı. fakat bu iti Rusya sayesin Dersiamlarırun en ileri gelenle- cu~esının, aralannda ko?.sul Yama içtima~~ ög"leden sonra devam 

. . . • l'aki bulunan 27 erkek muateana ol- ~ 
de kazandıklarını bildikleri i- rı. . ken~ı~rıne çok b~g! talf!be: mak üzre, Sovyet arazisinde kiin olunacaktır. 
çin şimdi Çara ve Rusya Si- lenle bırlıkte, orada ıdıler: İhtı Sains.aufa'e viısil olmll§ olduklan lıil M. Herriot ile M. Mac Donald, 
nod'\ına bağlanmışlardı. yar Gelembevi Hayrullah Efen dirilmektedir. bu akıam Cenevre'den hareket e· 

M h Neci. p dinin iki koluna birer dinç sof- de~eklerdir. S devlet mümeuilleri 
a mut ım aşa para- Asi ceneral Rus toprağında arasındaki müzakereler, kifi de. 

dan başka bir şey düşünmüyor ta girmişti. Razgratlı Hacı recede ileriler ilerilemez, tekrar 
du. fiüseyin Avni Paşayı at- Feyzullah Efendi, kırk elli ta· danMOTSKO~A, G.A.Ab."ldirili". Tcbı4·ta5- Cenevre'ye geleceklenlir. 
•~-·- k • bü ed !ebesinin anuımdaydı. Birçok- aH aıarmna ı yor: - , 

hıu•uı sonra, as en ··tç en Kanunuevvel gece~i, 43 vagon~ ! Von Neurath Cenevrede 
tenkihat yapmı,tı. lttabası a- lan kendisini göstererek: olan ve Mandchounden gelen bir ı 
çılmca teDkihatı başka daire- - Şu zatı görüyor musu- tren, Sovyet eı·aziaine girmiıtir. Bu CENEVRE. 6 A.A. - M. Fon 
lercle de yaprnağa kalkıştı.Otuz nuz? Kuleli vak'asmda Hüıe- tı=. Sovyet muhafa krtaati tarafın Neurath. dün aktam buraya gelir 
kırk sene devlet hiz.mıetinde yin Daim Paaa taknnile bera- dan tevkif edilmiıtir. Çinliler arasın gelmez, doj-ruca lngi!iz ~a!"eki-

1 ber bulu"~n F-yzullah Efend~ da Sou-Ping-Oııen ile erkinı barbi- linin nezdine ithal edılmııtır. 
uç, ıakal ağartuuf yÜz erce e- - ~ ' k ld İşte budur. yesinin bulunma la o uğu mü,o.he- Baılıca devletler içtimaıDlfl bu 
mektar memur açıkta bırakıldı. de edilmiıti. akşam aktedilmeai mutaoavver-

İgnatief, bi ... aralık bir o- Diye tanmnyanlara tanıtı- Bütün Çin nefer ve zabitleri, silah dir. Bundan baıka 8 devlet yani 
ywa claha kurdu: Y anya vili.ye yorlardı. Şirvani Zade Ahmet lannclan tecrit edile.-ek bir mahalde Belçika, Felemenk, hveç, Norveç, 
ti dahilindeki Parga kazaaım Hulusi Hoca, F atilıin o zamaını tevkif edilmiılerdir. Çin müfrezeleri, Danimarka, Çekoslovakya! lııpan. 
bir çiftlik sayarak satnı alma· en sayılı miidıerrialerindendi. beraberlerinde Japon tabaası ile Sou- y.a, laYiçre, murabhaalııın oleden. 
ya talip bir Romu Babuili}"e Söz.ünü esirgemez bir adam 1 Ping-Oven'in itrali altındaki mahııl. beri miifterek içtima.la" ak~enıll 
go .. nderd·ı. Çiftli.im" mahı"yet;..: diye taımunıtb Zamamn Şe- lerde bulunan Çin ve Mançuri me- 1 müzakoı.,ler _.....,~ktakı~1 ede

- . • . · . . morlarını da getinniılerdir. Bunlar, cekleri hl\ttr hareket& ara••attrr 
dütüııuıek Malım.ut Nedimin hıalamlan bile ondan çekinir- Mataiecskaia i•taıiyonuna aevkedil- magı itİy1tt edinmiılerdir. Bu mu. 
aklmclan bile geçmedi. O, yal- lerdi. O ıLı orada, yüzlerce ta· mi,lerdir. Oradan Japonya veya rahhaolar, bugün Çin-Japon-ihti
nız alacağı parayı diitii:niiyor- !ebenin arasındaydr. Mançuriye gideceklerdir. Sovyet me lafını tetkik edecek olan büyiilı; 
du. Kaza içinde bir kale, bir Rıbtmım bir tarafı böyle , murları, m':"'kôr is~~onda bulunan mccUae hatmatmak üzere bu ••-
çok köyler vardı. PU"ga Yu- k • ib. • b b j Japon koınııyonu reısıne 86 numero bah toplanmıtlardır. 

ar yagmıf g ı çogu .cm e- ı lu takatı veya Mandchouli istaıiyo-
nan hududu üzerinde mühim yaz sarıklarla kaynaşırken. öte nuna g-itmek için mezuniyet vermit M. Heriot dönilgor 
bir aekeri mevki.dl.. Bunları dü- tarafta da ehi fesli birçok genç lerdir. CENEVRE, 6 A,.A. - M. Herri. 
şüııen yoktu. nbtonın üzerim dol<luruyordu. --------- ot, yarın aktam Pariae hareket 

da _..L__ ~ B ı mc1a f ı · · Bır" Japon torpı"tosu edece"'ini teyit .ım;,tir. Bu aıra Avrup11U1U1 g.... un ar araa es erınrn ren- " 
mit olan eıki Jöı:ı Türkler, A- gi ötekilerden daha kr.zıl görü- battı 
leksan Sarrafy- i.mıi.nde biri- ilen birtakımları vardı ki grup 
nin imtiyaznw aalıip olduğu tan grupa gidiyorlar. ber gittik 
(İbret) gazetesini. üstlerine al- leri yerde rl., füpbeli balatlarla 
dılar. Guetenin Batmuharriri karşılanıyorlardı. Bunlar Mah
Kemal Beydi. Nuri. Ret•t, mut Nedim Patanın yeni icat 
Mehmet, Tevfik Beyler de Ke- ettiği "jurnal memurları" idi
mal Beyle beraber müeaaia o- ler. Siyasi hafiyelik, lgoatieP
larak imza koymwılardı. in bir konuıma arasında orta-

TOKIO, 6 A.A. - Sawarabi is 
mindeki Japon muhribi Formoz 
açıklarında bir fırtına dolayısile 
kendisini denizin dalgalarına kap·· 
tırmqbr. 

Diğer 3 muhrip oür'atle gele· 
rek 14 kitiden ibaret olan müret· 
tebatım kurtarmıılardır. Deniz 
pek dalgalı olduğundan tahlia a
meliyesi mütkül olmuıtur. Bu gazete ön ayu oldu: ya attığı birkaç sözle, Mahmut 

Parga'nın çilftik, falan olmadr- Nedim Pata t.arafından İcat e
ğı meydana konuldu. it te ge- dilivennişti. Bwıılar bu kalaba- Vatican demiryolu 
riye kaldı . lıkta canmı yakacak birkaç va. VATICAN, 6 A.A. - Yakında 

lgnatief, kurduğu pelıinm tan~erver bulmak ümidi ile ltalya tarafından Vatican'a veri-
foyaa.ı meydana -..L-nJmasım seğirtip duruyorlardı. lecek olan demiryolu hattı ile i .. 

Yeni ltalyan 
transatlantiği 

LONDRA, fi. A. A. - ilk •eferi. 
ni yapmakta olan Con.te ıli Sa-..oia 
aclb ltalyan Mika poata Yapu'nıncla 
bulunan Reuter ajan11 muhabirinin 
gönderdiği bir telırafa söre vapur, 
makine kazanımn ve su ile çevrilen 
çarhm zorlukla iılemeai yüzünden, 
Nev Y ork'tan 800 mil uzakta dur
maia inecbur olmuıtur. 

Vapur, limun göriilen ehemmiyet 
siz bazı tamirler yapddı.ktan ıonra 
yoluna daha az bir aür'atla devam 
edecektir. 

!r'""" tasyonunun tecrübeleri hükıimet 
affedemedi. Mahmut Nedim Bütün bu kalabalık. Bağ- erkanı ile muhtelif servislere men M l Beaumarchais'İn 
Paşaya bu ihtililcilere yüz ver dattan dönüp gel'lr.ekte olan sup mühendisler huzurunda icra ot 
'lr. :o.ınesiııi, onları birer tarafa at Mi tat ~ Paşayı karşılamağa gel edilmiştir. 
m~~ını tavsiye etti. ~_emal. B. 1 mişti. Pa,anın ötedEc b"ri hu· !!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Gelıbolu mutasarrıflıgıle bıraz ı susiyeti olanlardan birtakrmı 1 ıçindeydiler. Jnn - Türklerden 
m i;ddet lstanbulclan uzaklaştı- kayıklar tutarak vapura kadar 

1 
lstanbulda olanların hemen 

rılo•. gidiyorlardı. Bunlar arasında l:>epsi bu alayda bulunuyordu 
Mahmut Nedim Paşa, Ru- Ebüz:ı:iya Tevfik, !<öse Raif E- laı-. BunlarrDJ ümidi, artık yal 

meli demiryolları işini de unut fendi, Paşanın oğlu Ali Hay· 1 ruz Milat Paşada kalnutb. 
- .. • •ı ' - • • • .... . ••• • .. • ,,, '"'--· -

cenaze merasimi 
PARİS, 6 A.A. - Havas Ajan

:undan: Fransanm Roma 1ıefiri M. 
Beaumarchaia'in cenaze meraai
mi, öğle vakti Saint Philippe du 
Roule kiliıeainde büyiik bir kala
balık hazır olduğu halde yapdmıt 
~ır. ~irçok_ d~plomaı_lar _ve ecnebi-

yeni Mançuri hükumetinin da
ğıtılmasını İstemektedir. 

Milletler Cemiyeti büyük 
meclisi, yeni Mançuri hükUme 
tini tanmıayacağmı ve bu hü
kumetle biç bir münasebete gi
rişmiyeceğini l'esmen beyan et 
melidir. 

CENEVRE, 6 A.A. - Mil
letler Cemiyeti meclisi, Boliv
ya · Paraguay ihtilafmda iki ta 
rafı le§kil eden murahbaalamı 
beyanatlUI dinledikten ıonra 
bir karar ıureti kabul ebni,tir. 
Bu karar suretinde Milletler 
Cemiyeti meclisinin bu ihtilafa 
aaha teşkil eden mıntakaya va 
ıi sali.biyeti haiz bitaraf bir lro 
mite, gönderilmesine çok bü
yük bir ehemmiyet verdiği be
yan edilmittir. Milletiler cemiye 
ti Meclisi, Vatingtonda miljt&
ıekkil bitaraflar komisyonuna 
bu mealde bir telgraf çekmiş
tir. 

Atina 
Grevi 

itte komünist par
mağı varmış 

ATINA, 6. A. A. - Grevcilerle 
polia araaında müsademeler olmuş
tur. Grevciler müteaddit defalar 
tramvaylara ve emniyeti umumiye 
müdirimı alet etmiılerdir. Polis, ha
vaya silah atmak ıuretile mukabele
de bulunmufbır. 

Birkaç yaralı vardır. Bunlardan 
bir amele ölmüttür. 

Şimendifer ameleainin grev ha
zırlamakta olıılaiu aöyleni~. 

Dün tıwkif edilmit olan memur
lar komitııoi izası açhk ııreYi ilin et 
mitlerdir. 

M. Çaldariı, yann saat 6 ela ite 
baılamaran mneleye yol Vel'ilec:eği
ai beyan etmİftİr. Dahiliye nazırı, 
bütün llu lıarebtlerin lıir lmmüniat 
luırelı:eti olduia ve bükGmetin bunu 
tiddetli tenlOI edeceğini oöylemiı
tir. 

ATINA, 6. A. A. -Tramvay gre 
vi devam etmektedir. Yalıuz birkaç 
tramvay mutabaaaı• uker ve bahri
ye efradı tarafından sevkedilmelrte
ılir. 

Memurlar, icra komitesi jz••mm 

ıınevkufiyeti, ıreve tetrik ..-e içti
mai rejimi himaye kanununa mu· 
halefet dolayıoile devam etmekte• 
dir. 

Filvaki, komite azasının komüniat 
fırka•ı ile aıkı bir irtibatı olduiu te
beyyün etmiıtir. Polis, Rizooputüı 
iamindeki komüniat gazeteyi müaade 1 

re ve serek tahrir heyetini se~lı; 
idare memurlarını tevkif etrnittir. 

Reichstagda dünkü 
içtima 

BERLIN. 6. A. A. - Volff a;..... 
amdan: Reichıtag mediaindeki grup 
larm liderleri meclisin bugün yapa
cağı içtimada ReU, riyaset divanı ve 
batlıca encümenler intihabatı yapd. 
maaına karar vermek buouıunda an
laımıılardtr. 

Bir radyom madeni 
keşfedildi 

MAIROBI, 6 A.A. - Nanyuki 
mıntakasında bir radyom madeni 
keıfedilmittir. 

Ketf~. ma~~t~. ve şümulii he· 

lzmir Emlak Bankasından 301 
bin lira istikraz ediliyor 

IZMIR, 6 (Milliyet) - Ankrada bulunan valimiz Kazı 
Paıadan gelen bir telgrafta kordon tramvaylarının idaresiıı 
elektrikle işletilmesi tartile Belediyeye devrine Nafia Veki.leı 
ce, bir tephir İstasyonu tesis edilmek ıartile Adanadan bura 
serbestçe pamuk getirilmesine de Ziraat Vekaletince karar ' 
rildiği bildiri!mittir. Ayni telgrafta İzmirin Emlak Bankası 
ı!-..n aktedeceği 300 bin liralık istikraz işinin neticelendirildi 
haber verilmektedir. 

Hususi liselerin vaziyetleri 
ANKARA, 6 (Milliyet) - Memleketteki hususi lisel 

müdürleri mekteplerinin vaziyetlerini mütalea etılll'ek üzere pc 
tembe günü Ankarada Türk Maarif Cemiyetinin mektebind·e 1 
toplantı yapacaklardır. 

Kaya tuzu için nakliye tarif es 
ANKARA, 6 (Milliyet) - Yabancı memleketlere gön~ 

rilecek kaya tuzlarının nakliye tarifelerinde tenzilat icrası i~ 
bir müddetten' beri yapılmakta olan tetkikat ikmal edilmiş 
şimendiferlerde .nakliye tarifesinin yüzde elli htıi'irllmesi Nal 
V eki.letine teklif edilmittir. 

Orhon abidelerinin yeniden 
tercümesi yapılacak 

ANKARA, 6 (A.A.) -Türk Dili Tetkik Cemiyeti Umw 
Ki.tipliğinden: Dün üsüncü defa toplan~m Lengüstik ve Etim 
loji kolu çalıtmalannda klavuz olacak bir kııç mühim eserin dal 
tercümesi i(mi aza arasında taksim etmittir. Anadolu lebçesiıı 
tetkikinde rehber olacak ve Tiirk fonotiğio.i anlatacak olan 1 

eserler az bir zaımanda hazırlanmıt olacaktır. Bu arac~a Orbı 
abidelerinin de yeniden tercümesi kararlaşhrıhnıt ve mesai prı 
ramınm mü:ı:akeresine devam edilmiıtir. Bu kol her pazarlı 
günü aaat 16 da toplanacaktır. Yarın da saat 14 te neıriyat L 
!unun ilk toplanışı yapılacak ve ııtılahlar komisyonu çalı,masc 
başlayacaktır. 

11 şakijandarmalarımızla müs~ 
deme neticesinde öldürüldü 
ADANA, 6 (A.A.) - Bir müddet vilayet hududu haricin 

gizlenmeğe nwvaffak olan §&ki Mehmet ve ıır.kadatları bu keı 
Kadirli kazası yaylalarında takip müfrezeleri tarafından sıkı§ 
rılmı9, vu'kubulan çarpışmada ıakilerden on biri ölü oİarak ı 
geçirilmiştir. Fazla yağan kardan iştiafde ederek kaçmağa m 
vaffak olan eşkiya batı Mehmet takip edilmektedir. 

Cenupta yakalanan kaçakçıla 
ANKARA, 6 (A.A.) - 1·12-1932 de Resülayn farkında 

nuptan timale geçen bir kaçakçı kafilesi ile gümrük mubafa 
müfre:ı:esi arasında Yllkubulan çarpıtma lleticesimle iki kaçal 
ile yedi hayvan yükü eşya yakalnmıtbr. 

Gandhi neden oruç 
tutacak? 

BOMBA Y. 6. A. A. - r.endbl, 
kenıliıile beraber ınevkuf olan Pat
vardan' a daha iyi muamele yapılma
dığı takdirde önümüzdeki çarıamba 
gününden itibaren açbk grevine bat 
lıyaı:ağını bildirmittir. 

Hapiabane müdiri, bükiimetin tali 
malına intizaren bu kararnıo tehir et 
meğe Gandhiyi ikna eyle.mi§tir. 

Patvardan, aaılzade olmakla bera
ber tevazu ııö•tennek ve tı.piaı.a
de daha ;o§aiı tmıftan bir mevkufa 
yaptınlmakta olan itleri yapmak ia
temiftir. 
Makaadı da "clokumilamazlar" me 

aeleaiain halli lehinde propaganda 
yap.-ı.tır. Hükıimetin hapiabane 
nizamatımn iblil eılilmemif olması 
ve "dokunulamazlar" m dileklerini 
artumalan tehlikeainin önüne geç
mek için buna mahalefet e~ muh 
temeldir. 

Gandhi, bükUmete kart• Palvar
dan'ın tarafım iltizam elmİftİr. Bu 
iotionai vaziyet hükılmeti mütkül 
bir mevkiie sokmuıtur. Hülı:Wnet, 
Gandhiye müteallik bütün meaeleler 
de cloirud~-d~ya -~on~~~ya mi 

Paraguayın bir 
protestosu 

CENEVRE, 6. A. A. - Paragı 
hiikômeti, milletler cemiyetine 1 
nunuevvel tarihli atideki telgrafı 
meyi söndenniıtir: 

T etrinisanin 30 u olan dün 
gÜn, Boliyyıı tayyarelerinin 
lapei hutabaneaini tahrip 
mit olduklarım, Milletlt!r Cemi: 
tine bildiriniz. Harekat mıotakıı 
mn aduı11nda bulunan mevkiin 
tanelerinde, münhasıran hastalar 
mecnıh1ar tedavi edilmektedir. E 
ların anıLınnda tedavi altında b 
nan birçok Bolivyaldar da vardn 

Boliyyalılar, bununla betinci ~ 
olarak Salibialımerin hutahanel• 
ni bu ıuretle homlıardımım etnı 
lerdir. 

Milletler cemiyeti nezdinc:leki 
•raguay murahhası M_ Caballero, 
telgrııfnıuneyi tevdi ednen inaa 
yetin bukuknmı muhalif olan bu 
dit uaullerini takbih için birkaç c 
le il.ive ebnek niyetindedir. 

Bir gemi yüzdürülc 
MONTEVIDEO, 6 A.A. - 1 

mamen kaybolmuı farzedilcn ~ 
rionga ~indelı:~. . "! ~·~ ti.~a 
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Hayat Sigortalarına Rağbet Niçin Azalıyor? 
Ekonomi 

11 ay içinde harici 
ticaretimiz nedir? 

Geçen seneye nazaran 42 kü. 
sur milyon az mal ithal ettik 

ihracat Ofiaı 1932 seneıi ilk 
11 ayı zarfında memleketimizin 
ihracat ve ithalat vaziyetlerini tea 
pit eden iatatiatiJini hazrrlamııtrr. 
Bu iıtati&tije nazaran 1932 sene
•i ilk 11 ayı zarfında memleketi
ınize hariçten 76.782.587 liralık 
efya ithal edilınİftir. Geçen sene 
ayni müddet zarfında ithalatliDı:ı 
118.917.851 ilra idi. Bu sene itha 
latunız geçen seneye niıpetle 
42.135.264 lira nokaandır .. 

1932 aenea.i ilk 11 ayı 2arfında 
ın-leketimizden barice86714935 
lira kıymetinde muhtelif etya ih
raç edilınİftİr. 1931 seneai 11 ayı 
zarfındaki ihracatımız ise 
112.128.107 lira idi. Aradaki faril 
25.413.162 liradır. 

1932 senesi ilk 11 ayı aarfmda 
Yapılan ihracatımızm kıymeti it
halatımızın kıymetile mukayeae e 
dilince ibracatımn lehiııe9932348 
lira bir fark oldufu ııörülür. Bu 
vaziyete nazaran bu - 11 ay
lık ticari muamelemiz 9.932.348 
lira fazla ile kap&DDUf oluyuor. 
llalbuki geçen sene ticcari muva· 
zenemi.a 6. 789. 744 lira nokaanla 
lıapanmqb. 1932 aeneal ihracab· 
ınızm 100 milyon lirayı bulacağı 
ve tiecari mu•azenemizin mahsu.a 
bir farkla leyhimiııde inkifaf ede
ceji kuvvetle ümit olunabilir. 

1932 aeneai T. Sani ayi zarfın· 
da ithalatımız 5.648. 764 lira "" 
İhracatımız 288.351 liradır. lhra
catnnız leyhine olan fark 3.639. 
587 liradır. Geçen senenin T. Sa
ni aymda ithalatımız 7.388.~8 
lira ve ihracatımız 15.447.332 !ı
ra idi. Aradaki fark 8.058. 729 li
liradir. 

1932 aeneıi T. Sani ayı zarfın
da ihraç ettiğimiz baılıca madde
lerin kıymetleri ataiıda ıröıteril
rnqtir. 

407 .Ol 6 liralık yumurta, 300 
lıin 408 liralık yÜn, 363.986 lira
lık tiftik, 62.678 Jirabk halı, 50 
lıin 804 arpa, l.112.534 liralık ü
~ 538.154 liralık incir, 45 bin 
681 liralık pamuk, 265.525 liralık 
fındık, 3.888.244 liralık tütün, 
405.079 liralık maden kömürü ve 
124.473 liralık afyon ihraç edil
ınittir. 

Girit üzümleri 
Son zamanlarda Mıura Cirit

ten faala miktarda üzihn ithal e
dilmektedir. Gelen ınal6mata na
~aran bu flııümler Mıaırda İzmir 
flzamü diye sablmaktadrr. 

ismet Pap enstitü
sündeki serai 

Ankarada bmet P&f& Kııı En
ttitüailnde taaarraf haftumda a
lllacak "Kadın Ye tuan'Uf'' sergi-

[ BORSA ---
<it Bulıumt1an alman cetYeldir) 
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ıinde kadJnlığa ait giyimt ev eı
yaıı v. ı. den maada üzüm, incir, 
ceviz gibi maddeler de teıhir edi
lecektir. Oda bu alakadarlara bu 
aerııiye İftİraklerini tavaiye elmİf· 
tir. 

Amasra •epetleri 
Amaırada uzun müddettenberi 

m111r yapraklarından zembil, ha
sır gibi mamulat yapılmaktadır. 
Amaıra Ticaret Odası inkitafa 
müstait olan bu aan'atin tekemmü 
lü için bir uıta celbine karar ver
miıtir. Bu kararın lıtanbul Tica
ret Odaama bildiren Amaara Oda
aı Mıur yapraklarından aepet İl
leri Ye köylü şapkaaı ıribi itler ya
pabilecek ve öğretecek bir usta
nın bulunup Amaaraya gönderil
mesini istemektedir. 

Gelen petrol ve 
benzin miktarı 

Ticaret Odaaı petrol ve benzin 
piyaıaıını daha iyi takip ve nor· 
male doğru götürecek tetbirleri 
bubnak için muhtelif memleket
lerden gelen benzin ve petrol mik 
tarını tetkik etmektedir. 

Pette· odasının 
bir sorgusu 

Petta Ticaret Odaaı latanbul 
Ticaret Odaımdan ticarethaneler 
aruındaki rekabet Üzerinde bazı 
malumat iıtemiıtir. 

Peıte Ticaret Oda11, lıtanbul 
da perakende eıya satan büyük 
mağazalarla küçük ve orta dük
kanlara rekabet edip etmediğini 
ve bu küçük ticarethaneleri koru 
yacak kanun ve tetbirlerin mev
cut olup olmadığını sormaktadır .. 

Samsun yerli 
mallar sergisi 
Samıun ikinci yerli mallar ser 

giıi Ki.nunuevvelin on ikinci ııü
nü açılacakbr. 

Aldığımız malUnıata ııöre, bu 
sergiye tehrimizden de bazı müea 
seaeler ittirak etmektedir. Serııi, 
yerli mamulat ve maanuab bütün 
Karadeniz mıntakaaı halkına ta
nıtmaaı itibarile çok ehemmiyetli 
telakki edilmektedir. 

Sergi 27 Birinci kanana kadar 
de•am edecek Ye icabedene t-
dit edilecektir. 

Seyyah 
Azlığı 

Oteller adamlanna 
yol veriyorlar 

Seyyah mevıinıi olmamakla be
raber bu sene, geçen senenin bu 
samanlarına niabeten ıehrimize 
selen seyyahlarm azlığmdan otel
ler ve tercümanlar çok mü9telri 
bulunmaktadırlar. 

Bilbaaaa tercümanlar heman 
umumiyetle qıizlikten Te kazana 
m•maktan aızlanmaktadırlar. Be· 
:roilu otelerinden b&21lan da miit 
tahdemlerinden ihtiyaçtan fazla 
sönlülderine yol nrmiflenlir. 

Yılbqı tatillerinin bu durrun
luğa ne de olsa bir canlılık geti
receii ümit edilmekte, Romanya, 
Bulıariıtan ve Yunaniataa'dan 
aeyyah kafilelerinin ııeleceii ha
ber verilmektedir. Onu takiben 
de aeyyah meva.im.i bqlıyacaktır. 
Maamafilt Akcı.ruz•e gelen 200 
aeyyah •apurundan ancak 8--10 
unun l.İmannnıza seJdiii ileri aii
riilerek aeyyah eelbi için eaaab 
çareler bıılıınmalllla lüzum söriil
mektedir. 

Ihsan Beyin irtihali 
Bir müddetten beri ıehrimizde 

hasta bulunan Şurayı Devlet aza. 
undan lhaan Beyin irtihali teeaaür 
le öirenilmqtir. 

Cenazesi buııün aaat on birde 
Şiflide Hamidiye Etfal haataneain 
dea kaldınlarak Teıvikiye camii 
terifinde namazı kılındıktan ıon
ra Edirnekapısında Şehitlikte 
makberi mahsuıuna defnedilecek
tir. 

lııaan B. Mülkiye mektebinin 
311 mezunlanndan olup birçok 
muallimlik ve kaymakamlıklarda, 
mutııaamflıklarda ve valiliklerde 
memlekete büyük hizmetler ifa 
etmiı namuıkar ve azimkir de
ğerli bir :aat idi. 

Yfllyette 

• 
iskan 
Suiistimali 

Mevkufların tahliye 
talepleri reddolundu 

lık&n idareainde meydana çı· 
karılan ıuiiıtimalden dolayı hak
lannda lıtanbul Vilayeti idare he· 
yetince lüzumu muhakeme kara· 
n verilenlerden ekserisi bu kara
ra itiraz etmiıler ...., kaiıtlan da 
Devlet Şuraarna ırönderilmiıtl. 

Bunlardan albaı me•kuf olup 
bunlar Devlet Şuraamdan ayni za 
manda tabliyelerini iatemitlerdi. 
DeTlet Şuraaı tabliye talebini müt 
tefikan reddetmittir. 

Bu karar Vilayet tarafından 
teTkifanede bulunan alakadarla
ra bildirilmi,tir .. 

Hacı Hüsnü Bey 
lakin tahkikatuu yapmıf olan 

Mülkiye Baımüfettifi Hacı Hüani 
Bey, dün Ankara'ya gitmittir. 

Dahiliye Müsteprı 
Annesinin haıtalıir dolayıaile 

tehrimize gelmit olan Dahiliye 
müsteşarı Hilmi Bey bir haftaya 
kadar Ankara'ya dönecektir. 

Defterdarlıkta 
değfıiklik yok! 
Defterdarlık ile malmüdürlük

leri araımda bası değiıiklikler ya 
pılacaJmı bir gazete yaztnıfb. 

Böyle bir defi.tiklik olmıyacaiı 
haber alınm19br. 

Vali Bey Yalovada 
Vali ve Belediye Reiıi Muhid

din Bey Y alova'daki muhtelif in
f&Alı teftit için dün aabab Yalova
ya ııibn.it ve gece dönmiiftllr. 

Lüzumsuz telefon 
edilmiyecek 

lıtanbul Vilayeti kaza ve nahi
yelerinden bazılarının fazla tele
fon muhaveresi yapbklan ay hk 
fatura kiğıtlanndan anla,ılmıı
tır. 

Azami taoarrufa riayet li.zım 
geldiii cihetle, Vilayet tarafından 
buralara tebligat yapılmıı. lüzum 
auz ve ıahsi itler için telefonla 
konutulmaınuı ehemmi7etle bildi 
rilmittir· 

Kooperatif 
Hazırlığı 

idare meclisi dün 
ilk defa toplandı 

Belediye kooperatifi idare mec 
liai dün ilk lçtimaını Y&Jlllllfbr. iç 
tlmaa reia muavini Himit B. riya
aet etm.İf n kooperatifin tqkilab 
için hazırlıklara ba9lanm:ııtır. 

Boğazkesende 
çöken yer 

Boğazkesende yolun bir kııımı 
çokmiiftil. Belediye bu yolu tami
re ba9labnıftır. Bir iki ııüne ka
dar mururu ubur temin edilecek
tir. 

LAvharesmi 
Livha, tente ve aiper reaimlerin 

den bakayaların kanunuevvel ni
hayeti- kadar behemehal tahsili 
için Belediye lcaymakamlrklara 
bir tamim ıröndenniıtir. 

Ekmek nakline 
mahsus kaplar 

Ekmeklerin çinko kaplar için-
de nakline karar nrilmitti. Bele
diye lntla •e haıtabanel- gö .... 
rilen ekmeklerin küle içinde nak
line •Ül&ade etmittir-

Garsonların 
Muayenesi 

Lokanta. bar, birahane •e -
sall ııihi müeueaelenl• çalıfan 2 
bin garaondan ıimdiye kadar an
cak 900 kiti muayene edilebilmit
tir. Diğer ıraraonların da ıür'atle 
muayeneye sevkleri için kayma
kamlıklara tamim yapılmıtbr. 

Hakem mahkeme
leri azaları 

Muhtelit Hak- Mahkemeleri 
reislerinden M. Aaer'in Anupa'
dan avdet etti(ini yazmıtbk. 

Mezkôr mahkemeler azaaından 
M. Chaudon, M. Furner ve M, 
Chapuiı de §ehrimize aTdet etmİf 
terdir. 

Hayat sigortasına 
rağbet eden yok! 

Sigortacılar yangın sigortası. 
nın umumi şartlarında 

tadilat yapbrmak istiyorlar 
Sigortacılar idarei merkeziye

ıi, lkbaat Vek&leti nezdinde yeni 
bir t..,.,bbüıte bulunmuıtur .. Son 
zamanlarda muhtelif mahallerde 
müteaddit tütün depoları yanmıt 
ve tirketlerin temin ettiklerine 
göre bu yüzden zararları yüz bin 
lerce lira)'l bulmuıtur. 

Bazı tlrketler, JÜphelendikleri 
ahvalde tütün dep0larmın ı~orta 
mukavelelerini feahetmek iatemi•
lerse de, kanun buna manidir. 
Filhakika mevcut mevzuata ııöre, 
yalm:ı: primlerini vermiyenlerin ai 
ırorta mukaveleleri feıbedilebil
mektedir. 

Sigortacılar idarei merkeziyeıi, 
bu vaziyete bir çare aramıı ve ne
ticede poliçelerin arkaaında yazı
lı olup bütün aiırorta 9irketleri için 
ayni olan airorta feraiti umumiye 

ıinin bazı maddelerinin tadili le -
hinde Vek&lete müracaat eylemit
tir. Bu tadilat yapılırsa, a.igorta 
ılrketleri, bazı ahvalde primleri 
Terilae bile iıtedikleri ıigoıta mu
kavelelerini fesih hakkıru iktiaap 
etmiş olacaklardır. 

Bu teklif, Vekaletçe tetkik e
dilmektedir. 

Kaçak 
Kağıt ------
Birçok yerlerde ka

çak tütün 
ve kağıt 1bulundu 
Dün C..latada Karanlık fınn 

sokağında eski bir Rua manaabnn 
tla 5000 defter kaçak ıigara ka
ğıdı musadere edilmiftir. Manaa
brda oturan Yusef ve Jozef iamin 
de iki §&haın elleı:iad büyücek 
birer bavulla manastırdan çıkma
ları lnhiıar takip memurlannın 
aaznrı dikkatini celp etmiı ve 
ıüphe üzerine arattırılan bavul
dan 300 bin varaklı S bin defter 
kaçak ılgara kağıdı çıkmııtrr .. 

Son bir ay ııarfında latanbol 
lnhiaarlar Bapnüdiriyeti takibat 
memur lan tarafından 41 72 köylü, 
1018 Halk ve 722 aıker aiıraraaı 
muıader.. edilınittir. Muhtelif ta
rihlerde musadere edilen muhte
lif kaçak maddeler tunlardır: 

Oıküdarda, Atçıbaıı nıahalle
ainde bakkal Hafız Hüaeyin Ef. 
den 400 gram ispirto, Haydarpa
f& İıtaıyonunda 5 kilo tütün, 200 
lfT&m ispirto, Betiktaı ve Haydar
patada bir kilo ve iki dette kib
rit, Merkezefendide Rıfkıde 200 
kilo üzüm aalamuraaı. Bakırköyde 
Pandeliden 26 defter ıigara kağı 
dı, Boğaziçinde Karaburunda 7 
teneke İapirto, üç ıite ecnebi müa 
kiralı Caletada Kiryakoda, 9 kilo 
tütün ve 8 defter sigara klğıdı, 
Cilıelitle Mıolımet ve Hilmide, 900 
ııram ecnebi miiakirab (Galata
da), 2000 defter aiırara kağıdı 
Kabataıta Haaanda, bir deate ai
gara kağıdı ( Heybeliadada Alia
te). 

Kaçakçılar haklarında tanzim 
edilen evrakla birlikte Adliyeye 
tndi edilmi~tir. 

Murlftı 

Dişçi Mektebi 
Müdürlüğü 

Divan yakında yeni 
müdürü seçecek 

Sait Cemil Beyiıı ölümü ile 
inhilil eden ditçi mektebi mü
dürlüiü için Dariilfünwı diva.
DJ buıünlercle bir içtima 7apr 
rak yeni müdürii inti'bap ed&
cektir. Mektep muallimlerin
den Khım Eaat Ye Şerafettin 
Beylerden birinin intihap edile 
ceii kuvvetle aöylenmektedir. 

Hususi mektep mü
dürleri gittiler 

Şehrimizddd hususi mektep 
müdürleri dün Ankaraya git. 
mitlerdir. Müdürler Ankarada 
yapılacan hu.usi mektepler ta· 
limatnameai hakkında veki.let
le temas edeceklerdir. 

Hayat sigortasına rağbet 
yold 

Sigorta tirketleri, hükUnıetçe 
tanzim edilen Harik aigorta tari
feaine göre muamelatta bulun
maktadırlar. 5 sene müddeti olan 
ıimdiki tarifenin daha üç aene 
tatbikine devam edilecektir. 

Nakliyat ıigortaaı için hüJnl
metçe muaaddak bir tarife yok
tur. Şirketler, aralarında tanzim 
edilmiı bir nakliyat sigorta tarife 
ıine göre hareket etmektedirler. 

Hayat ıigorta11 için ise biç bir 
tarife yoktur Verilen mahônata 
ıröre, Türkiye'de hayat a.iııortau 
gün geçtikçe rağbetten diipnekte
clir. Şirketler, bunda ikbsadi ıerai
ti ve kazanç Yaziyetini müeuir 
görmektedirler. Şimdiye kadar ba 
yatlanm aigorta ettirmit bulunan 
birçok kimaelerin bir müddet 
primlerini muntazaman verdikten 
sonra tediyata deTam etmedikle
ri veya edemedikleri için mukan
leleri feahedilınittir. Yeniden ha
yatlarını sigorta ettirenler ise yok 
gibidir. Bu nziyet karıısmda Si
gorta Şirketlerinden birçoğu ha
yat sigortaaı muamelesinden !İm
dilik sarfınazal' etmi9lerdir. 

Tıp Talebe 
Kongresi 

İdare heyetinin bir 
senelik faaliyeti 

takdir edildi 
Tıp Talebe cemiyeti senelik 

kongresi dün saat 16 da Halk
eYinde aktedilmittir. Bu sene 
kongreye 300 Ü mütecaviz aza 
ittirak etmiıtir. Celae cemiyet 
reiıi Haean HulO.ai Bey tarafın 
dan açılmmt• müteakıben divam 
riyaset intihabr yapılarak reiıli 
ğe Vefik B. seçilmi,tir. İlk sö

zü cıemiyet l'Wi Hasan HulO..I 

Bey almıt ve idare heyetinin 

bir senelik mesai raporunu oku 

mağa batlamıftır. Raporda, j... 

dare heyetinin biT ıenede yaptı 
tı bütün itler izah ediliyO!'du. 

Rapor aza tarafından büyük bir 

alkıtla kartılanmıttır. Rapora 

nazaran cemiyet geçen sene 30 
kiti ile Jwnıresini yaparken bü 

tün talebenin cemiyete ııinneel 
temin edilmittir. Cemiyet bina• 

sı eski Bekirağa bölüğünde bir 

odada iken Kadmlar Birliğiniıı 

İfgal ettiği binada bir daireye 

naklolunmuıtur. Gençlik har&
ketlerinde, mitinglerde önayak 

olmuttur. Beyn~lmilel talebe 

mübadelesi temin edilmittir. 

Hulusi Beyin raporu alkıtlarla 
kartıluımıtbr. idare heyeti bir 

senelik faaliyetinden dolayı 
küraüye çıkarılarak tebrik edil
miftİr. Bundan sonra bbkaç a
za rapor hakkında mütalealan
m beyan etmiılerdir. Vakit reç 
olduiundan koncrenin devamı 
cumaya bırakılmıt ye celee tatil 
edilmittir. 

iki yıldız 
Şehrimizde! 

- .... -
Gu•tav Freulich ve 
Gitta Alpar geliyor 

Metlıur •İnema arti.tlerin
den Gu•tav F reulich ile Gitta 
Alpar'm diin lıkencleriyed\!n 
Viyana vapuru ile tdırimize 
relmeleri bekleniyordu. Aktam 
vapur gelmifae ele artistler çık 
m&mıfbr. Suriyede kaldıklan 

ve per~Jı.fü TaUYUs eka
preaile gel eri anlqdmıt-
br. Güıtav Freulich ve Gitta 
Alpar'ı bu mevıimde lstanbul
da ıösterilec:ek filmlerinde efe 
göreceğiz. Her iki artiıt "Saa
det Şarkııı" filmini çevirirler
ken ıevif miJler Ye bilihara e•
leıımitlerdir. 

Derste Y o. Yo 
Oynanır mı? 

-- . - -

Bir talebenin çıkar
dığı çirkin hadise 

Evvelki ırün Halkevi franuzca 
liaan kununda bir hadise olmut
tur. Mesele ıudur: Akf&lll aaat 
18 - 19 araamda franıızca mual

Mahkem elercle 

uhtelit 
ahkemeler 

Türk- Fransız mah
kemesi dün 

yedi davaya baktı 
limi Muzaffer B. Halkevinde den Muhtelit Türk- Fransız mah 
verirken bir talebe yo-yo oynama 1 kemesi dün 7 davaya bakmıstır 
ğa baılamııtrr. Muallim bu lale- B 1 d b. · A · N. 
b · · b. ik' d f un a r an ırı ugustın or· 
ihtar etmiş, fakat talebe oynamak man . ~ır et ı~ın u ume~ımız 

eye oynamaınau ıçın ır ı e a 1 d . k . . h .. k. _ . 

tan vazgeçmemİftir. Bunun üze- aleyhme açtıgı davadı r. Şırket 
rine muallim Muzaffer B. bu tale- 1 Umumi harpten evvel ısmarla
beye aınıfı terketmeaini aöylemit- nan bazı lovazımı h arbiyonin 
tir. Çocuk buna rağmen smıftan · d" • 1 • 
•- - •- B esnada ba•ka bir flD1 ı satın ınmasn, ' •atın a· 

ÇJ-.uualnlŞu<. U ' J d • kd• d " 
talebe yo-yo oynıyan çocuğu tuta- ~a . •ıp .ta •r e t~zmını:t ve 
rak kapıdan dıtarı çıkarmıttır. . nlmesını uıtemektedır. Da va
Srnrftan çıkanldığı_ i'!.in muğbe~ o- !ardan biri dP Tayyarf' Cemiye 
lan talebe Halkevının bahçeııue tinin Augustin Normand ,irke 
inerek derain bitmesini beklemif- t• J h• • b• d d 
ti• D . ··ı--'-' f•-- t 1 b ı a ey ıne açtıgı ır ava ır. r. eru mu ~p ımı uu.a a e e • . . 
çıkıp evlerine giderlerken yo-yo Vaktile Donanma cemıyetı bu 
oynıyan talebe ile kendisini dlfl'" tirkete birkaç harp gemiai sipa 
çıkaran talebe kartılatmıılar ve rİ.f etmiş ve bir miktar avana 
kavga etmeğe dövüpneie baıla- para vermiştir. Fakat oraya 
mıılardır. Hadiae yerine diğer ta- h · · ·rk ·ı • 
1 L. d b' .,__,_ d eni arp gınnıt ~· et gemı en ya-euc: e ın~ ora an •eç er . . • . 
alakadar olrnuılar ve İl büyümiif ~ıp vermedi.it. gıbı , i\Vansı da 
tür. Neticede Halkevinin kötesin- ıade etmemıştır. Tayyar" Ce
deki noktada bekliyen polia me- miyeti fimdi şirketten bu avan 
muru ~ese!eye müdahele etmek sı geri istemektedir. Bn davada 
mecbunyetınde kalmııtır. Polia T • • H kuk f 
bu ·k· tal b · 'f d · · lnu ayyare cemıyetıne u a· 

ı ı e enın ı a eauu a t ve kü'I . . . ''d . T h • B 
kalabalığı dağıtmıfbr. • teaı reısı mu ems a ır . 

ı:u mr:aele Üzerine Halkevi ida- vek&.let etmektedir. 
re heyeti bu hususta tetkikat yap
ma(a bqlamııtır. Badema kursla
ra devam eden talebe daha sıkı 
bir inzibat altına alınacaktır. Gü
rültü çıkaran talebenin kayıtlan 
silinecektir. 

''Esnaf,, 
Ne demektir? 

Vekaiet kelimenin 
mana ve 

tümulünü sordu 
lktıaat Vekaleti Ticaret mü

dürlü(ünden bir ıual aormu,tur. 
Bu ıual kııaca ıöyle ifade edile
bilir : Eınaf tabirinin mana ve fU
mulü nedir? 

Ticaret müdürlüiü bu auall 
tetkike deier bir meııele bubnuı 

ve Ti~ Odasından ayni feyİ is
timzaç etmittir. Otla ela eaaaf ke
limeainin delalet ettiği mana hak
kında bu qlerde mütehaaaıa bir 
koıniıyonun mütalea yiirütmeaini 
daha muvafık bulmuıtur. Komia
yon ı.u itlerle alakadar Kara Os
man zade Suat, Akif, Vehbi, .,. 
Kadri Beylerden mürekkep ol
mak Ü.Zere teae.ldriil etnıiftir. 

Banka mı, dil aka
demisi "?" mi? 

lzmir Eınaf "Ye Ehali Bankau 
- .Anlatılan yapacak 4 b11lamamrı 
lıi - İkinci tqrin •e ikinci kanun 
aylarının iaimlerini muY&fık bul
mlUllJf .,. deJqtirmeğe karar var 
mqtir. Banka bu aylardan biriai
nin iaminin Cümhuriyet ayı diğe
rinin Gazi olmaamı münaıip gör
miiftür. 

Bir bankanın bu itlerle meııul 
olmaaı ırarip görülmektedir. 

lnhiurlardıı 

Yeni Tütün 
Layihası 

Odalann fikb· ve 
mütaleaları soruldu 

Titia lnbiaan kanunu yerine 
kaU. olmak ÜJtere hazırlanan ye
ai liyibanm matbu birer aiiabau 
bilı'lmum Ticaret ve Ziraat Oda
larına sönderilmiı "" m..ı.t.m ol
duğu ahkam hakkında mütaleala· 
nnı aür'atle bildinDeleri -enai 
ecli)aİftir. 

Odalardan peJclerpe:r alitalea
lan alı:nnuya beıla fbr .. A)'lll 
15 ine kadar ırelecek mütalaalar, 
Güınrik •e lnbiaarlar V ekiletin
ce tetkik edildikten aonra layiha 
aon teklini alacak ve Heyeti v .. 
kileye ....... edilecetlı:ir. UJihamn 
Meclisin bu devresinde intacına 
çalııılacaktır. 

Birlettirme itleri 

Evkafın Çorumdaki 
davaları 

Evkaf idaresi aleyhine Ço
rum'da mühim davalar açıl<tığı 
için lstanbul Evkaf Hukuk it
leri Müdürü Süleyman Bey bir 
ay evvel Çoruma gitmişti , Sü
leyman Bey Çorumchn dönmüt 
tür. 

Komünistlerin 
Muhakemesi 

Dün ağırcezada komünistle· 
rin muhakemesine .gizli olarak 
devam edilmiştir. 

--·----
Ege Vapuru 
Geldi, gitti --
Tekrar haciz kon
duğu doğru değil 

Dünkü aabah refiklerimizden 
biri Seyrisefainin Ege vapurunun 
bir Yunanlınm haciz koydurıaa
ımdan dolayı Pire'de kaldıi.ın.f• i
darenin hukuk mütaviri Emin Ali 
Beyin vapurdan haczin fekki için 
Pireye gideceğini yazmı,tı. 

Dün bu husıuta malUmat iatedi 
ğimis aahibi tal&hiyet bir zat dedi 
ki: 

"- Evet, Emin Ali Bey Pireye 
gitti. Y almz, fU farkla ki Pire li
manında kaldığı yarılan Ege va
purile gitti. Ege aon seferinden 
hiç rötar yapmadan limanımız& 
avdet elmifti. Buııün de mutat se
ferini yapmak üzere 1imanlmız
dan hareket etti." 

Oçüncü büro yarın 
toplanıyor 

Muhtelit Mübadele komisyonu 
3 üncü büroau yann için içtimaa 
da...t edilmqtir. Büro, muhan-el 
iflerin tetkikatını sür'atle intaç 
•e kararlarını heyet umumiyeyi 
iblat edecektir. 

Komisyon, bu ay da maqlıuı . 
vermit ve gelece ay için tahıiaa
h kalmamı,br. 

Ay -una kadar Türk ve Yu
nan meclialerinden koaıiıyon mun 
ııam tabaiaatının çıkacaiı ümit e
clı1mektedir. 

Tasarruf haftasına 
hazırlık 

12 K&nunuevvelde baılıyacal. o
laa taaamıf baıftuı için din milli ta 
-V .,. iktiaat cmıiyeti Halk Fll'
kaaı medı.ezmcle içtima ebılıittir. 
Hafta- bütün hazırlıkları ikmal e
tlilml ftİır. 

Halkevinde çay 
Halkeri netriyat ıubeai dün nk

tpm bir çay vermittir. Çaya mubar• 
rir •e edipler clavet edilmit, Halke
Yİ mecmuaaının mütekimil bir şekle 
konması için haabihal yapılmııtır. 

Sandıklıda 
Malatya tütün, tuıı: ve müakirat Yağmurlar" 

inhisarları birlqtirilmiı ve Malat 
ya lnbiaarlar Bqmüdürlüğü te- SANDKLI (Milliyet) - Son 
ıekkül etmiıtir. yağmurlar çok bereketli oldu. ik-

Adana inhiaarlar idarelerinin tıaadi vaziyet iyidir, piyasa Af. 
tevhidi için lnhiaarlar Umum Mi· yonkarahiaar lı Banlı.aamm yardı
dür Muavini Münir Hüarev B~ ba.. mından ve hüs?ıÜ muameteaindea 

: ırün ıridecek.tir l fiikranla bah....tiyor. 
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lderehene: Aıılaıra caddeoi, 

100 Ne. 

Diişiiren ve kaldıran coş.. 
kunlukı Sevda 

Milliyet bu sütunda İf ııe ifs:i 
iatiyenlere taııauut ediyor. it 
ıı• ifsıi iatiyenler bir mektup
la lı baromuza müracaat et· 
melidirler. 

Telııraf adreal: lıt. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Ba9muharrir ve Mllclilr: 24318 
Yaaı iti-' Müdllftütü 24319 

idare n Matlıu 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
'I'~ Igl• 

LK. 
197 .... 4-
• ,. 1 IO 

11 ,. 14 -

Hulf içh 
L K. ·M-·-

Gelen ....Us-' v.nı- -
Mllddeti ..,... 11rr++r 10 lw
natbaı'. Guete ye -tbu.ya alt 
itler ip. mtldlri7ete müracaat 
eclillr. Quetemis Hhlarm me· 
a'ullyetinl icalMıl etmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Y eıilkör Aakeri Ruat M ... 

kezinden aldıtımız mallimata ıö-
re ı.u,ün hılva bulutlu ve müte
barnl olarak riizıarlı devam ede 
celttir. 

8-12-932 tarihinde hava tazyi· 
ki 780 milimetre, en fazla aıcak
lık 15, en az 11caldık 8 derecedir. 

Doktorların 
Kazancı 

"Sialer yükaeliyordu, dal
ıabır kabarıyordu. Ôt•de b•
ri.Je martil~r uçuıuyor •. Scu
dalı ıro;ı;lerinden Ydflar dO
külüyordu. Onları 11ördüm, 
elinin üırtane düffiiler; diz 
çötüm, alt elinin üatünden o
nun ırö;ı; yaflannı içtim. O 
,ünden berf ııücudüm eriyor, 
ru1'um ar;ı;udan ölüyor; u
iureu;ı; aewla, 11ö;ı; yaflan ile 
uftirWi beni ... " 

(Henry Heine) 

"A.ıkına taparken insan 
kendi ıahrabını bir tanrı yap
m1flır. Ôyle o/maltla beraber 
o mabedin önünde inaanı 
kurban "tmelt liizım gel
mez.,, 

(Rabindranat Tagor) 

Yatlı, belli batlı bir Franaız 
hekimi diyor ki: Sevdalı bir ka
dın pek güçlükle basta düıer; ve 
onun daima sıhhat içind~ hayat 
ıünneıi bu muvaffakr7etin key
findendir. Bu keyf içinde onun 
ilaca, ota, köke ihtiyacı yoktur. 
Sevda sazının telleri bozuk dü. 
zen oldu mu? Denemeler, aldat
malar orta7a çıktı mı 7 Düzensiz· 
ilkler ba,lar: Hazım kantıklıkla-

1 n, aümüldü va derili baraak ilti
haplan, çarpmtılar, uykusuzluk
lar ... 

Sevdanın batlangıcındaki uya
nıklığa kar,r, sonunda bir d6t
kilnlük gelir. 

Hekim acele acele uykusuzlu· 
ğu tedavi ederken, alikadar olan· 
da telkin yollle iıtenilen haaaaıi-
7etl uyandıracak aözlerle işe 11irl
tir. Geçmit hatıraları, iyi ırfuıle
rln ümitlerini tazelemek iyi eden 
bir kuvvet ilacı gibi gelir, yqa-

Allah arttırım diyeyim mi, mak ceaaretlnl verlr. 
demiyeyim mi teıeddilt içinde- Hiç bir teY• bitm7e aünnezı 

ve, bahtiyarlık keskin aeTdalı duy 
yim. Doktorlan:n kazancı art- ırularda değildir. O, •CS.hıriplz 
maaı demek haatalıfın Ye hu· bir çlçelı:tlr ki g31ıede aralık ara
talann artnıaıı demektir. Buııll lık bir güzel koku saçar. Onu ko
nasıl temenni edebi.liriz .•. Kir- parmayı, koklamayı bilmeli. 
!arına kesat deıemı O da bir bü Haatalılı iyi etmeğe çalqır-

L •• • fi ken hekim bir ahU.kçıya ben;ı;er 
yük ilim ıuoeainın i asım te- Lildn dini, ,,., göıteritçi bir lhlik-
menni etmek decnektir, nasıl çı delil, açık aözlü bir nasihatçi .. 
gönül razı olur? .• D<>trueu şa· Hulyalann, hayallerin kırdır· 
sırdım kaldım. Ben bu mevzuuta .. !!"!"11111111__ _ _ ________ '!! 

doktorlann 'kazançlarının tayi- mi o zata tedavi ettirmek, öl
ni için dört sınıfa taksim edile 1 mıelcten daha pahalıya mal o
ceği havadisinden aldım .• Dört lur ••• 
sınıf, bq ııruf, bir sınıf!.. Ora- Acı gülünecek bir cevaptır. 
sını bilmem yalnız bizde dok- Bilmem. üstatlar - der?. 
tor ücretlerinin pek yükaek ol
duğu muhakkaktır ... Bmm bi
rinci ıınıf profeaörlerimiz vak
tile iki liradan batlayarak bu 

Karilerimizden 
A. V. Beye 

gün muayenehanelerindeki .vt.. Mektubunuzu aldım. Hak
zitalannı bet liraya çıkarnuı- kımdaki hialerinize teıekkür e· 
tardır •. Eve giderlerae yerine 1 derim. Ben de aizin dütündüğü 
göre 15 lirad~ ?.O liral'.•. kada,r oüz gibi dil9Undüğüm için bu 
alıyorlar .• Olçüau terazısı yok.. bahıi kapatmıttım. Sorduğu
Bir baataya afiyet vermek için nuz ıuale gelince: 
ç~ğırılan ~amla _da pazarlık':" Mirim! Tanıdığım iyi bir 
~ılmez ya •••. Ne ıaterae o. ven- baytara sordum: Bana bir çok 
lır, borç ha~ç .•. Buna. da.bir _tey hayvanlann doğum müddetini 
denmez.. Bır adam ılmme ıate söyledi amma maymununkini 
diği kadar para iıter. Yalnız bilmeditini itiraf etti. Binaen
ortada belediyenin damf a vur. aleyh tetkik edip söyleyeceğini 
madığı bir ölçü vardır: naaf!.. vadetti. Yakında cevabını ve-
0 zamandan yani iki ı;ra aldık· rince ben de ıize bildiririm. Ya• 
ları zamandan bugüne kadar 1 nız benim bir ıulll sormıı.ma mü 
haya~ yükaelmif, yükselm~ so~ saade ediniz ... Dü.tüğünüz me 
ra dütmeye batlamlf ve şımdı rak n" -;esit meraktır? .. Ve ne 
artık ucuz denecek hale gelmit i~ yar•r?: 
tir •• Lakin beş lira Yizite oldu
ğu yerde mıhlı dunıyor ... Aca
ba hastalıklar mı güçleşti ... 

Bizim tuhaf arkadatlardan 

iki musiki~ina• 
kariimize 

biriai hastalanmııtı. Kendisine Bir fırsat düstüğü zaman bu 
meflıur bir doktorumuza git- sütunlarıla haklı mütalealarmı 
mesini ve ona tedavi edilmesi- ( za ben dl' iştirak edeceğim. 
ni söyledim. Bana dedi ki: f Hürmetler. 

- Kardetim! Şimdi kendi- 1 FELEK 

"Milliyet,, in romanı: 35 

ADEM ve HAVVA 

ken, tıpkı bir cam ıibi, zaran do
kunacağını ıöaterir .. latırap çe
lı:en bir beyinde heyecan dalıalan 
uyandıran bir iki aöz, ustalıkla 
yazılmıt bir lllç reçetesinden zi7a 
de İşe yarar •• 

Birçok unourların kantıklılda
rı içinde hekimin en zi7ade dik· 
katini çekecek fey hastanın :tih
nidir: Düzeni bozulmuı haasaai
yetin dengini düzelbnek ... 

* * • 
Yapılacak ilaçlar bu tamir 

keyfiyetinde yardım ederler. La• 
kin umum bir kaideye ıöre yapı
lırlaraa: Miktarları zehir derecesi 
ni bulmamak 9artile.. Teeuür u
yandıran bir çarpma ile aanl· 
mıt bir ainir manzumeıi düzenini 
bulmak için çok eziyet çeker. Bu· 
nun ir,indir ki onu büabütün dü
§Ürecek olan yardımcıdan sakın· 
malıdır. ilkin bu tedbiri ıözden 
kaçınnıyarak hekim, uraaile mi
dedeki, kalpteki, iç bezlerindeki 
ainir kantıldıklarını diizeltir. Her 
daim oturulan eve bağlı olıın ezi
ci ve düıürücü teairlerden kur
tulmak için yer değiştirmek sinir 
bozukluklarına iyi gelir. Dut tar
zında yapılan ılık dutlar u7ku
suzluğu giderir. Uykn ilaçlan hak 
kındaki dütüncelerimi bu sahife
lerde yazmııtım. Tekrarlamaya 
lüzum yok. 

Evnlden d\i4ünülmüş itlerle, 
yorulmıyacak kadar, meuul ol· 
mak d\i4üncelere dlizen verir, aİ· 
nirlerin UJ'Ufınaaına meydan bı
rakmaz. Bir t-•llrle çarpıtmıı si
nirler, batkalanndan ziyade ilaç 
kullanmala düıkündilrler. Dün
yanm iliçlannı alsalar kanmaz
lar. Hekimin bir iti de bunun ö
nüne geçmektir. 

* * • 
Snda aarbotlulunun ümitai2 

ayıklığı batlı b&flD& bir d\i4kün· 
tüktür. Bunu ldm bilmez? Btitün 
cotkunluklarm sonu hep birdir: 
Yorgunluk, mahzunluk yaf&Dlllk
tan lezzet duymamak.. Bunlar 
cotkunluklarm ve tatkmlıkların 
kumıluı fld7eleridir. 

Hi11iyat barometresi alçaldı 
mı, vücutta kanııklıklann ardı a
ra11 kesilmez. Ahlaki, bedeni ek
siklikler artar. Arızalar yerletir, 
Ebemıniyedi hastalıklar İçin ev
velden mevcut olan İ•tidat o has
talıkları bütün çehreleri ile 
meydana çıkarır. Birinde bir ve
remli zatülcenp, ikincisinde şeker 
ha•talıiı, öbüründe Buzdov ha•ta· 
]ığı yüz göıterir. 

Bu haatalıkl e r fÖyle bir tarafa 
bırakılırsa, bu fasılda tetkik olu
nacak Cranaempatik denilen ai .. 
nir· mao.zumeail~ vöcudün içinde· 
ki ifrazat Üz~rinc cotkunluğun İc· 
ra etmi, olduğu tesirin tetkiki ka
lır. 

Hazımdaki uygunauzluldar· 
dan hatka barsaklar tembelletir ... 
Kalpte çarpıntılar olur. El, ayak 
buz ke&ilir .. Yüze, bqa kan hü
cum eder. Uyu,turucu ilaçlar bu
rada mucizeler gösterir. Bununla 
beraber manevi te•ir iliçlann üs
tüne çıkar. Bi.r heyecanın vücutta 
yaptıiı tesirleri bir hatka heye
can ıiler, 'üpürür. l4te örnekleri: 

Sinirlerinin aarıılmaıile bir a
damın iki bacağı birden kötürüm 
olur. Bir gün evde bir yangın çı
kar. Kötürüm birden bire yerin
den fırlar, ayağa kalkar. Bir baş
ka11 iki seneden beri yatağa ..,. 
rilmitti. Birdenire yürüyemez ol
muıtu. Bir hekim çağırmıılar. He
kim demiş ki: - Kalkınız ve yü
rüyünüz. Öteki: - im.kanı yok. 
demi,. Hekim ısrar etmit: - Mut 
laka yürüyeceksiniz. Hiç olmazaa 
emekliyerek. 

Hekim de yardım etmiş, hasta 
emekliyerek yürümüı. Hasta hay
rette kalmış ve hekime oormuı: 

- Benim haatalığ-unın adı ne? 
Bu hastalığın tuhaf bir adı var

dır. Ve daima iyi olur: Buna Ar-

f t isteyenler 
544 - Bendeniz Amerikan 

lı:olleji talebelerinden olup orta 
derecede tahsilim vardır. 1nıillz
ceyi, eski ve yeni türkçe;vi mükem 
melen yazar okurum. Bu auretle 
herhansi bir müeue..de memur 
aıfatile it anyorum. 

S. S. rumuzuna müracaat. 

545 - Bir mahal için bir Yez
nedar bir muhaaebeci bir talısllda 
ra ve bir de daktilo hanıma ihti
yaç vardır. Bu vazifeleri bihak
kın ifa edebilecek taliplerin Kara 
köy Gümrük aokak Mader Han 
N. 13 müracaatları. [Veznedar, 
muhasebeci, tahsildar kefaleti 
nakliye vermeleri farltİr]. 

Mevlidi Nebevi 
9-12-932 tarihine müaadil Cu

ma günü namazı müteakip Akaa 
ray Valide Camiinde Dr. merftum 
Nalıüle Edip Hanımın ruhuna it
haf edi!m"h üzere Hafı::; Nuri Ef. 
di tarafından mevlit kıraat edile
c:eğindeıı arzu buyuran zevatm 
gelmeleri rica olunur. 

• Tetekkür 
Vakitsiz ölümile ailemizin içi- f 

ne büyük bir aaraıntı veren karde 
timiz Musa Süreyyanın cenazesi
ne gelerek veya mektup ve tel
grafla bizleri taziyet ederek yÜlı:
aek bir vefakarlık gösteren dost
larına, talebesine ve liıtufki.r net
riyatta bulunan eazetelere kartı 
duyduğumuz aamimi minnet ve 
tükranlanmızı arzederiz. 

Nihal Sabir Cavat 

1 Hilaliahmer balosu 
HiIBliahmer balosu 22 kanunuev

,..,ı 1932 perşembe ııünü akşamı 
Perapalaa aalonlarında verilecektir. 
GOzide bir aile nıecmaı olan i9bu 
haloJ& ittinkle bu bayirperver ce
miyete muavenet ve muzaherette 
bulunulması muteber ehalimizden 
beklenilmektedir. 

Yeni eserler 

Şeker Osman 
Güzide şair ve muharrir Yu· 1 

suf Ziya Beyin yeni bir eseri 
nctredilmi,tir. Bu eser muhar
ririn Şeker Osman ismindeki 1 
romanıdır. Muharririn en tnu
vaffakıyetli eserlerinden biri o
lan bu romanını tavsiye ede- ı 

• 
rız. 

tazi a bazi derler. 
Hekim gittikten sonra Larua 

lugat kitabını getirtmit, açmrf 
Artazi abazi'yl gözden geçirmiı: 
Hareket düzeninde bozukluk. He
kimin verdiği teminah orada da 
görünce o kadar sovinmit ve bu 
aevincinılen o kadar aarnlmr, ki 
Laruau kütüphaneye kendiai al
mıt götürm\i4.. Ondan sonra da 
bir daha bacakları tutulm•mıt-1 
tır. Laboratuvar yardımcılarının 
bir yanlıtlıfı yüzünden bu vak'a 
tam iki sene mundar ilifin uzvi • 
bozukluğuna bağlı bir felç •anıl-
mıttı. . ~ . 

Bikrat, Çalinos ümitsiz ae.,da. 
nın inııanı hasta ettiğini bilirler
di. Baılarken aöylediğim o Yatlı, 
belli batlı Fraıuız hekimi de: Mu
vaffakıyetle biten sevda ölüJii di
riltir, diyor. Şarkın, miatik ve bi
raz da bedbin 9arkın aevda dii
tünceleri gamlı, füsunlu ve a,k 
deıtanlan daima ölümle biten bir 
faciadır. itte dünyanın en yanık 
&evda ,airi Füzuli'nin &,ıklara · 
gösterdiği örnek: ~ 

Atlt re8mİni Ôfık öirenmek 11e
rek pervaneden 

Kim yanar gördük te fem'ln 
ô.teıi .su.zanına 

Dr. Rusçuklu: HAKKI 1 

r 

BU AKŞAM TÜRK ainema ve filmciliğinin dönüm noktaaı tamamen 

memleketimizde yapılan ilk Türkçe sözln film 

Bir Millet Uyanıyor 
Rejisör: Ertuğrul Muhsin - Yazan Nizamettin Nazif 

Elhaıııra ve Melek lineınaların~a 
Dikkat: Akpm koltuklarını rahatça bulmak isteyenler 
biletlerini evelden tedarik etmelidirler. Giteler her gün 

sabahtan itibaren açıktır. 
Telefon: MELEK 40868, ELHAMRA 40118 

BlR MILLE'l' UYANlYOR 
filmi için Matbuat cemiyeti muhterem 

münteaiblnin naT:arı dikkatine 
Memleketimizde temamen Türkçe sözlü olarak çevirdiğimiz BiR 
MiLLET UYANIYOR filmimizi bugün saat 16,30 da ELHAMRA 
sinemaoında memleketimizin matbuat mümessillerine Mhtbuat Ce
miyetinin bilumum müntesibinine huıusi bir see.nı'ta takdim ede

ceğiz. 

Memleketimizde filimcilik senayunın ilk mahsulü olan bu eserimi
zin takdiminde ayrıca ,ehrimizde bütün sinema Müdirleri ve mü
sesemizin serbest dühuliye kartını haiz bütün dostlarnrıız da da
vetlidir. 
Bu mes'ut hidise dolayiıile bugün Elbamra sineması mutat seanı

lannda baıka filim göaterilmeyecektir. 
V aktın ademi müaadeai dolayiıile davetiye ,öndermek kabil ola
madığınden bu ilinımı~ın davetiye olarak telddo edilmeoini rica 
ederiz. iPEKÇi KARDEŞLER 

Y arm akşam A R T 1 S T İ K Sinemaamda 
Şarkılar kraliçesi 

G İ T T A A L P A R'ın 
BÜyük lüks ve ihtişam filmi olan 

Kadın Severse 

,, 

BUGÜN 

MİLLİ 
sinemada 

TRADERN 
HORN 

"Tüccar Hom" 
Mevsimin en büyük taheoeri 
büyük muvaffakiyetlerle devam 
ediyor. Herkeoin gönneıi lizun 
yegane film. Aynce FOX Jur-

nal clün7a havadisleri. 

Halkın ıevimli ve timank çocuğu 

ALBERT PREJEAN 

Gaip Çocuk 
filminde ANNA BELLA ile 

beraber tekrar geliyor. 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi T emııilleri 
Bu akııam saat 

Filmin ilk iraeıi şerefine fevkalade GALA müaa
mereıi GtTT A ALP AR bu filmde "TRA VlA
T A" yı ve (Si l'on perd son coeur) yeni tangoyu 

21,30 ela 

(OÇ SAAT 

OPERETi) 

y a;ı;an: Eı....m 

Refit Bey. 
vesair şarkıları taganni edecektir. 

Yerlerinizi evvelden t-in ediniz. 41•••••• 
Yarın alqam GLORY A ' da F e v k a l i. d e G al a 

Nev-York Metropolitan operasının en güzel n genıı yıldızı 

Billur .-ti GRACE MOORE ve qık rolünde ANDRE LUGUET 
-fmdan tem.il o Mlnıit mütfllı: ve amhteria bir qk wru olan 

KADIN HAYSiYETi 
fflndnde en lotl7illı 1 taiJ&n operalanm dinleyeceklİniz. 

Fraııaıaca tilzlü ve şarkılı 

Harik Hayat ve 

Sirgortalannızı Oalatada Ünyon hanında idin 
UNYON SİGORTASINA yaptırmrz. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

UNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır· 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Beıtel8Jen Cemııl Retit Bey. 
Umuma 

3 perde 27 talılo. 
.1 haltatl.- beri OJl'Ullf1Gkta o

'- o,....din - lıaltaaulır. 
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BU GECE 
Kadıköy Süre77a TiJ&troaunda 

T. A. T. 
Ertuirul Sadettin 

,.., ıuiuıdafları te...Emdu 

ÜÇÜZLER 
VodTil 3 perde. Nakili: 

Selimi lnet B. 
Her tarafa otobüs vardır. 

lHTlRA lLANI 
"Petrol veya sair mayiatı muhtevi 

aefain kontratlarında iılahat" hak
kındaki iıtihaal olunan 22 T.Evel 
1932 tarih ve 72 numaralı ihtira he
rah bu defa mevkii fiile korunak üz
re ahere devrüferağ veya icar edi
leceğinden talip olanlann Galata'da 
Çinili Rıhtım Harun da Robert Fer
riye müracaatları ilin olunur. 

- --- --· -··- ---
tiğini ağzından işitmek yegi.ne &!kımın, börte ınanasız bir ıe-
arzum oldu. Sana, senin bütün bepten dolayı öl-fine nasıl ih-

"Yüzün kadar güael" olduğu
nu" diyecekti, çünkü söylerken ye
re bakıyordu, vaktinde kendini 
toplayarak devam etti: 

sözlerine İnandığımı bizzat söyle- timal verebilirain? 
mek i~terim.. Sesinde •~!erinin aamimi ol-

Deniz ellerini iki yanına sar- madığını -ı..tacak caliyet bu-
Y aaa r Nabi kıttı ~ k01"kmadan. çirkin yüzü- lunmaıından koıittu. Çünkü o da-

Y- nii göstermekten çekinmeden Ca- kikada, biliyordu ki, ıamimi de-

- Kalbinin de ne kadar ul'li ol
dutunu öğrendikten sonra artık 
birlctmemize hiç bir •ır.ani tasav
vur edemiyorum. 

tara et. muhtaçtım. ben bunlara 
da muhtacım Den;z. Üç aylık ay
rılığın bende yaptığı tahribatı 
gözlerinle görüyorsun.. Yüzüme 
bak, ben de eski Cahit miyim? 

- Hayır, Cahit, ikimiz kıyas 
ecIH.neyiz. Sen biraz daha incel. 
mit, biraz daha ıırıanevileşmiş
ıin ve çektiğin ıstırap yüzünün 
manaımı çoğaltmış. çiıgilerini 
clerinlettirmi,. Sen yine, h•kiki 
erkek giiselliğindaı anlayan her 
kadin iç& çok ıüzelıin. Halbuki 
ben.. En basit bir kiSylüyü, bir 
ıokak çocuğunu da getirsen bana 
kadın nazarile bakabilir mi? Çir
kinlik · atkı öldürür, Cahit. Sana 
yalvanrım, beni rahat bırak .. 

dakikanm yaklatmaaından adeta batını görınek için Cahi<le kafi hidin• sözlerine baktı: iildi. Ve a9'<t d.a.. o ilk balat--
korkuyordu.. Birden bire bu bek- geldi. Alnının sağ tarafından baş- - Beni görmeni isteıniyordUllll ta ölmilftii· 
lefi!e daha fazla tahammül ede- !ayarak çeııeıin;n solunda niha- Cahit, kalbindeki sevgimin 'ldli Hey.-ıttllclan ayakta duraını-
miyeceiini hiaaeti, bizzat Deni- yetlenen ve yüzünü burnu üzerin- mu\ıafaza edil~ini bilmek bi- y~ak bir hale gelen Denizi ko-
zin nine ıitmeye kanır vertli, den çekerek ikiye ayıran kalın ricik tesellim olacaktı. Görüyor. ti*aan tutarak kanapeye oturt-
ve mn oraya yakın olduğunu bir hat varılı. Sağ gözü, altın.da- 11111 ya, liuna da ankan bırakma- tu ve kendisi de Y&nma oturdu: 
ötırenince dıtan fırladı. Denizin ki derinin büzülmeainclen fazla a- aın. A_ Deniz beni &le, senin ma-
otarduğu ev olarak tarif edt- çık kalmıt ve alt dudajjı yarıl- - Ne demek istediğini anlama- aum olduğunu, ve lıütün felaket-
len binanın yapıaım çaldıiı za- ımttı. Bu yara izleri yüzüne ba- dım, Deniz.. !erin batın• beniın yüzümd.eo 
man hizmetçi kılıklı ihtiyar kılamayacak derecede çirkin bir - Hayır, anladın, Cahit. Fa- geldiğini öğrendikten sonra seni 
bir kadın kapıyı açtı. Deniz Ha.- manzara veriyordu. kat dütüncelerini toplamak, sa- terkedemezdim. 
nllDlll odaamda hazrrlanmakta Ellerile gözlerini kapayan De- mimi olmayacağını bildiğim ce- Ve ayni zamanda Yanlıı bir yo-
olduiunu söyledi. Cahit, ihti- niz bir an Cahidin yüzünde be- vabını hazırlamak için vakit ka- la saptığını, söıı:lerinin hakiki 
yar kadının tatkınlığına ehem- tiren dehtet ifadesini göremedi zanmak iıteyorsun. hislerine tercüman olmaya doğru 
miyet vermeden. yukarı çıktı, ve bu an. g~ adama kendini top- Açıkça söyleyim: Şimdi beni gittiğini anlayarak ıözünü deiit· 
kapıyı açtı. Deniz kapının yanın· lamak imkanım verdi. bu şeklimle gördükten sonra eaki tirdi: 
da ve dışarı çıkmak üzereydi. - Deniz, diye ıokuldu, sen- aşkının ölmemesine imkan var mı· - Seni dünyada her şeyin fev· 
Kartııında Cahidi görünce ade- den af dilemeye geliyorum. it· dır? kinde seviyorum. Hiç bir şey bu 
ta gözlerine inanamayarak bir a- lediğim günahın büyüklüğünü Cahit bu sarih hakikat karşı- sevgımı ölclüremez.. Eskiden a· 
dım gerileıli. sonra kusurunu biliyorum fakat ben de senin ka- smcla sarardı. Gözlerine yükse- ramızda yegane ma.ni olarak nr 
gizlemeyi unutmut bir çocuk gi- dar bir tesadüfün kurbanıyım. O- len iki d'amla yaşı gösterme- hunu, tabiatini görüyordum. Ka-
bi iki elini birden yüzüne kapa- nun için beni affedeceğini Ü· ınek için batını eğdi. naatimde n~ derece Y•nılmıt ol-
dı, fakat arada geçen iki saniye mit ecliy~rum. Mektubunu aldı- - Çocuk ın:ıuıun, Deniz. Buka duğumu anladıktan sonra bu ma· 

yaraların lıu güzel yüzdeki~· _:tabri-~::·::..._:~ğ~ım=-...:da=ki='.k:•:•:=ua:....::beı=:ri:......O..:bea.i:;:::.· .=_ai:i:et:·_:,_:fi:•r:,.bü:·~·-y~ü::k:.;:bu:::,,:k:;ıd:iia::.r..iikiiiömkliiüİııııııİbiilirlılııiiııııiliıııııi L-elkt. J( • • • 

Ve bu sözleri söylerken hafıza· 
aıncWıi Ddliz;n ealı:i hayalin
den, eMö batıralanndan 'kuvvet 
alıyordu. Yıokaa seai titreyebiHr, 
lıer kelimesi yalan cllYe haykırabi
lirdi. 

- Cahit, timdi bir vazife yap
makta oldutuna, vicdanının emir
lerine itaat ettiline kani defli mi
sin? Beniuı yüıüme )i
den babltffir miain Cabit? Bu Ica. 
bil midir? lireumeyle atkın bir 
araya ııelebileceğine nasıl inana
biliraio? 

- Afk o kadar karıtık. o ka
dar ınıubteHf tesirlerin mahsulü
dlr ki, Deniz, onu vücude ge
tll'eQ tnrillerin bir tanesi yok ol
ınalda zanneder misin ki bütün 
bir. atk yıkılanı. mahvolıun ••. 
Senin aaçlann, senin kokun, se
nin gözlerin, •enin tatlı aeıin 

F.kat Cahit hiç bir zaman vic
danını bu derece yük altında his- ; 
ıetmemitti. Bir fevkaladelik, öm· • 
ründe ilk defa büyük bir feda· 
karlık, heıap11z bir fedakarlık • 
yapmak lüzumunu hissediyordu •• 
Duyduğu namütenahi merha· 
met hiasi ve büyük bir it yap
mak azmi sesini yumuıatıyor, biı· 
lerini örtüyor ve ona dütündük
.lerinin tamam- akai aözleri bir 



Küçük yaramaz bir adamı lııorlaıbnak istedi amma, nafile ... Bu adam "°"'' 
.-nkenJ detll mi İmİf? 

Dünyanın en büyük tünelle~ i 

Slnplon TIJnellnin içinden bir manzara 
Memleketimizde birçok de- 1 Avrupanm bazı tünelleri hay 

ıniryollan yapılıyor ve arazinin ' lı uzundur. Meseli, Semplon 
icaplanna ,are de derelerin üı tüneli 19.825 metre. Saint Go
tünıe köprüler kuruluyor. dal- tbard 14.985. Loetschberı 14. 
larm içinden tooeller açılıyor. bin 605, Mont Cenis 12.850 
Dağlan delip te tünel açmak metro tulündedirler. 
yeni bir f8Y delildir. BilhaHa Tünel deyip te geçmemeli. 
Romalılar ıı:amanurda haylı tü· Tünel açmak o kadar kolay iı 
neller açılmış ve toprak altında defile" T. Çünkü bazı öyle sert 
yollar vüc:ude ıethilm,. tir .Me- kayalara tesadüf edilir ki, de-
1eli Napoli civarında mpııra· ilci aletler itliyemez olur. Ba
tor Claude bir ıökı kurutmak zan da kmluk bir tabaka mey· 
için ffri ldlometre boyunda bir dana çıkar. Delmeğe lüzum ha 
t!inel açtmmıtı. sıl olmMlan kum kenr'.liğinden 

Fakat fsı ilerledtkçe, tünel akar ve yolu tıkar. Bazan da su 
açmak için YHıtalar da tekem- ıııı:mtıları çalıımağa mani O· 

ınül etmiftir. Bugün dünyanm lur. Bütün bunlardan baıka tü
her tarafmc:la seyrü.eferi lııo- neıllerde öyle bofucu bir sıcak
layla9tırmak için adedi sayıla- 1ık ve havasızlık vardır ki, en 
ıruyacak derecede çok tünel, ka kuvvetli hava verici tertibat bi-
na! ve saire yardır. le kifi gelmez. 

Basit kibrit oyunlarından 

Fotoğraf makinaaı 
Yüz sene evvel 
icat edilmiıti 

Mühim hadlsalerbı yıldönümle
rlni tes'it etmek adettir. 1932 .... 
neainde de fototrafçılık yü:ıı yatı
na ırinniı oluyor. Hakikaten inaan 
lann ve aıyarun hauaa bir plate 
üzerine reaimlerinin ilk defa alın 
dığı aeneden beri yGz yıl geçmit 
bulunuyor. 

Fotoğraf icat edilmeden alim
ler, lııalemle yapılmıt reaimlerden 
ve benzetilmif heykellerden ziya
de bir nevi makine bularak, ciıim 
1erin aynen bir makine vaııtasile 
reıimlerini elde etmek çarelerini 
arayorlardr. 

Meaela Leonard de Vinci yalnız 
büyük bir reasam değildi. Ayni 
zamanda muhteridi. Karanlık bir 
odaya girildiği zaman, biı· küçük 
delikten ıriren •••im hariçteki et· 
yayi baJ&tağı olarak İçeriye ak
settirdiğini evveli. o gönnüştü. 

Ondan aonra Napolide Porta 
isminde bir adam, her tarafı ka
palı küçük bir kutu yaptı. Fakat 
bu kutunun deliğine bir adese 
koydu. Bu suretle dı~arıdaki ci
simler daha vazih olarak kutunun 
içine aksediyordu. Objektif bu su 
retle icat edildi. 

Tam o sıralarda F abricius İı· 
minde bir kimyager de 19ığın 
"kloriyeti fıdda" yı kararttığını 
keıfetti. 

Ondan sonra uzun bir zaman 
geçti. Kimae yeni bir şey icat ede 
medi. 1780 de Charlea isminde bir 
Franıız, Fabricuiı'in ihtiraı üze
rinde uit'atmağa başladı. Kloriye
ti fıddalı bir kağıt üzerine efya
mn fotoirafmı t .... bit etmeğe mu
vaffak oldu. Bu suretle fotoğraf 
plafı da icat edilmiş demekti. 
F alı:at reaim meydana gelmekle 
beraber, çok geçmeden büsbütün 
kararıp kayboluyordu. Onun için 
karartmadan muhafaza etmek ça 
releri arandı. Bir lngiliz bu itle 
epeyce uğrattı. Muvaffak olama
dı •. Ondan aonra Niepce ve Louia 
Daguerre isminde iki Franıız bu 
işle uğraıtılar, bunlar cama iodür 
darjan mahlUlü sürerek, karanlık 
odaya koydular ve reımi çektik
ten aonra, camı civa buharına ar
zettiler. Yavaş yaV&f resim C&mJS' 

• 
NiEPCE DAGUERRE 
Birincisi fotografrılığı 

buldu, öteki mükem
melleştirdi 

Bu hadiııe de 1832 aenesinde ge 
çiyordu. Erteai sene Niepce öldü. 
Niepce ismi o kadar mailim de-
ğildir •. Son senelerde , bilireiniz 
ki, fotoğrafçılar kendi sana'tları
nı l'Üzel san'atlar iyarına çıkar
mak uteyorlar. Filhakika öyle gü 
zel ve harikuli.de resimler alıyor 
lar ki •... 

insan hayatı 
. Amerikalıların istatistik iş

lenle çok uğraştıkları malum
dur. Bunlardan bir tanesi de 
insan hayatının bir blar.ço,u

1932 

( SiNEMA ) 
''Bir millet uyanıyor,, 
Türkiyede çevrilen ilk sesli 

filmin bugün 
gösterilmesine başlanıyor 

İpek Film stüdyosunda çevrilen ve senaryosu Nizamettin 
Nazif Bey tarafından yazılan "Bir Millet Uyanıyor" filmi bu 

akfamdan itibaren Elhamra ve Melek ıinemalarında gösterilme
ğe bqlanacaktır. "Bir Millet Uyanıyor" Türlriyede çevrilen ilk 
sesli bir filmdir. Mevzuu İshl<lal mücadel-mıizin bazı safhalarını 
tasvir etmekte olduğu bildirilınektedir. 

Reamlnıiz filinde ba,.rolü yapan Atıf Beyin Yahya Kaptan 

rolü kıyafetinde ~lmiı bir fotoğrafıdır. 

·Jeanne 
Helbling 

1 

Stüdyoda artiatin daireai .. Di
vanın üstünde renırarenk yaabk
lar. Alelusul kocaman bir bebelıı .. 
Poti,ler, çiçekler ... Jeanne Helb-

Novarro'nun 
Asıl ismi nedir 

Ramon Novarro'nun haknd 
isminin ne oduğunu biliyor mu 
sunuz: Bflmeyoraama, ıöyl-fıye 

lim. Bilhaasa beyaz perdede o· 

nu en ziyade beienen genç kız 
larm, dudaklannda Hl filleri 
bu artist gencin iemini hiç ek· 
ıik etmemeleri için ~ birdi-r. 
İtte Novarro'nun hakikf nmi: 

Jose Ramon Gil del Sesrado 
Corogos de jesus Samaniego y 
Ghrilan y Signeiroa y G~ 

~·EV" i olmaıı zaruret haline gir
miştir. 

- Orada çolı: film çevirdiniz ., 
mı .. 

- Birkaç .. Ve hiç durmadan 
dinlenmeden .. Evvela "Devler yo
ıuu, aonra "Contre - EnquCte", 
•Haydut Lopez », cTayyarecİ• .. 
Daha sonra •Ötekinin oğlu», 
«ispanya aeceıi :o . .. 

- Sizin için en Amerikalı Fran 
aız yıldızı diyorlar. 

Meaılekett• 

Dayaktan 
•e 

Oldürdüler 

Malatya clvannda 
feci bir cinayet 

MALATYA (Milllyet) - Bura
ya on iki aaatlılı: mesafede Porsa 
nahiyeaine merbut Abdulharap 
köyünde tayanı kayıt bir h&disa 
olmuıtur. Gece yanu Dılsır otlu 
Alinin evinin kapıar çalmDUf, Ali 
atalı indiği zamaıı böyle ıreç va· 
kit lı:imaeye kapı açamıyacağmı 
aöylemittir. 

Dıtarda ırazaba ırelen aerirler 
kapıyı kmp içeri ırirmitler ve Ali 
ağayı aılı:ııtınnağa baılamıtlardır. 
Fakat Ali ağa panJann yerini 
aöylemeyince, zayallı adam yere 
aerilmİf, temiz bir sopadan ıreçiril 
mİftİr. Ali aia dayaktan kurtul· 
malı: için ilı:i adet allifer liralık 
baalmot verip kurtulmalı: utemit. 
fakat parama ucunu sören serir
ler Ali ağanm f.elinini Ye torunu
nu tahdit etmit erdir. Vaziyetten 
korkan celin paraların yerini aöy 
lemittir. Gelenler paralan aldık· 
tan oonra, Ali afayı tekrar 10pa
ya çekmiıler ve zavallı adamı ~ 
pa albnda can ftrinceye kadar 
dövmütlerdir. Kaçan terirler ta• 
lı:ip edilmektedir. 

Koyunları 
Alamayınca 

MALATYA (Milliyet) - Ma
latyanm Fethiye nahiyeainin Si
nan köyünden Abo oğlu Ali, oflu 
ve çobanı Gaziantebe davar ıı:ötll 
rürlerken, karfılarma birkaç ta· 
bıa çıkıp, ıriizellikle bir kaç ko
yun vermeaini iatemitler. Ali ko
yun vermek iatemeyince bıçareyi 
feci aurette öldürüp kaçmı,lardır. 
Şerirler aranıyor. 

13 yaıında katil 

Şüpheli 
ae 

Olümler 
- ---

bd öl6m vak'aaı 
tahkik e1'.liliyor 

Şehremininde oturan Cemal 
ft.minde birisi evvelki gün bir 
kaç arkadatlle beraber Beyazıt 
meydamndan geçerken üzerine 
fentiık gelmit \'e birdenbire dü 
tüp bayılmıştır. Bu sırada Ce
malin ağzından burnunc~an da 
kan gelmeye batlamıtbr. Bu va 
ziyet karıısında yanındaki ar
kadatlan derhal Cemali alıp e
vine götürmütlerdir. Cemal ev 

de gündüıı: akfama kadar bay
eın yatmıt. gece tekrar fena
ı.,mıt ve gece yansı ölmüştür. 
Vak'a zabıtaya haber verilmiş, 
doktor tarafından yapılım mı.
ayeoe neticesinde Cemalin ölü 
münde !Üphe edilecek nokta
lar görülmüt ve otopsi yap•l
mak üzere cesedi Morga kaldı
nlmıştır. Cemalin aıkadaşlari
le beraber içtiği içkiden ölmüt 
olmasından da ıüphe edilmekte 
dir. Hadise günü Cemalin kim
lerle ve nerelerde dol&§tığı za
bıta tarafından tahkik edilmek 
tedir. Birkaç kişi isticvap altı
na alınmıştır. 

"" Tarlabaşı caddesinde 88 
numaralı evde oturan ve Per
şembepazannda Y~rmiyan ma
ğaza11nda çalışan hamal Arda
tm zevcesi 45 yaşında Madam 
Vartanın iki gün evvel. evin 
merdivenlerinden düşüp yara
lanmııtı. Kadın dün vefat et
nrittir. Belediye zabıta tabalM~ 
ti tarafından İcra kılınan mua· 

KA Yl!ERl, 6 _ Burada 13 ya- ı· yenesirc!e ölümü şüpheli görül 
tında bir çocuk kin ve intikam müş, ceset Morga kaldınlmış-
hıraına kapılarak feci bir cinayet tır. 
İfledl. Oaman iaminde lı:i bu idi-
çllk çocuk bundan doll.uz sene eY
vel aiabeyaini öldüren ve bir lı:ar
daıını da yaralıyan Hacı lbrahim 
iıminde ki adamın hapiıhaneden 
~lı:trjmı öfrenmiı ve yolunu belı:
lemiye hatlamıttır. Hacı lbrahlm 
evvelki ırün büyiilı: camiin önün
den ıreçerkan kilçülı: Osman, ya
nında tatıdığı iki tabancayı qılı:ar 
mıı ve ilı:iabıi de bofaltmıfbr. Ne
ticede Hacı fbrahim saldz ,,_;,,. 
den yaralanarak derhal ölmilt· 
dır. K.iiçü.lıı katil kaçmıtbr. Jan• 
dannalar kendiıUni aramaktadır. 

Alaiyede porta
kal bol 

-Al&iyeden yazılıyor: - Bu se-
ne portakal, mahauUi ıreçcı -
ye niapetle hem daha çolı: ve hem 
daha iyidir. Külliyetli ihracat ya
pılmaktadır .. 

Aliiyenin portakalı nefaaeti ve 
vitamini itibarile her tarafın ma
lına faiktir. Piyasada portakal ye 

mandarinalarımız daima birincili
ii kazanmııtır. 

Eski bir kin 
TOKAT 1 - Bundan dört bet 

sene evvel Ali İsminde biriıi Oa
man Efendi isminde birisinin pe
derini öldiirmüş ve on bet seneye 
mahküm edilmi§lİ. Bir müddet 
sonra Osman Efendi hapishaneye 
dütmÜ§, biribirlerine kindar na
zarlarla bakmıya batlamıtlardır • 

Anahtarla cerlı 
Haydarpaıa arabacılarından 

Salihattin He Mummer bir a
nahtar meselesinden kavga et
mitler, Muammer Salihattini 
anahtarla ağzmdan yaraladığı 
için yakalanmıştır. 

Mecidiye üzerine 
yıldız 

Düzceli hatip Mustafa Efen
di Balıkpuarından sarraf Ya· 
kodan 137 11raya üç adet beti· 
birlik almq, biraz ilerde batka 
bir sarrafa beti birlikleri eöa

termittir. İkinci sarraf dikkatli 
bir muayeneden ıonra bqibir
liklerden birinin mecidiye üze
rine altm kaplama olduğu anla 
tılmıt• sarraf Y ako yakalan· 
mıthr. 

Ot biçerken 
Ok meydanında çoban Hüse 

yinle Lut6 isminde bir bahçı
van ot biçmek 8-elesinden 
kavga etmqler, Lutfi bıçakla 
Hüseyini tehlil<eli surette yara 
lamııtır. Hüseyin hastahaneye 
kaldınlmıı, Liltfi yakalanmış
tır. 

Eroin 
Galatada bir kahvede Alek

sandr isminde bir beyaz Ruaun 
üzerinde 12 küçük paket eroin 
bulunmuıtur. 

nu yapmıı. Bu bliçoya nazaran 
5eksen yaşında bir adam haya- , 1,.. 

- Bilmem bunu da nerden çı
kardılar?. Y almz tunu aöyliyeyim 
ki, ben Alaaalıymı. Tlıamn'da doğ
dwn. Babam memlalı:etimizde met 
bur bir reasamdı. Ben de valı:tile 
resme haylı çalıttım: Fakat timdi 
film çevirmekten re* yapmaia 
vakit bulamıyorum. Film çeorirme 
dijimiz zamanlar da pro•alar •ar 
randevular var, yazılacak mek
tuplar var. Sinemayı çok ..,...1y.,.. 
rum ve hiçbir tikiyetim yolıı. Tho
my Bourdelle ve Frank O'Veil ile 
birlikte cOoatum Tim» flbnindelı:i 
rolümü bitirdim. Burada da ham 
bir kadın rolü almııtnn. Göriiyor
aunuz ya, hqatta IUt te hain lı:a
dm delilim, fakat ekranda .• 

Dün saat on bef buçukta da 
biribirlerile ajiız kavıraaı etmeye 
batlamıtlar, kavga daha ziyade 
alevlenerek biribirlerine kama 
çekmiılerdir. Ali Oaman Efendi 
üzerine hücum et.mit, ve Oama.n 
Efendi tabanca ile Alinin üzerine 
3 el atef ebnittlr. Kurtunlar Ali
nin kollarmı aürünerek ıreçmİftir. 
Yaralı filan yoktur. 

Musiki san'atkar
larımn konseri 

Arkadatlannıza bir beyaz 
kağıt üzerinde dört kibrit gös
teriniz. (tekil 1) ve bu dört 
kibritle kiğıdın üzerinde bir 
lllurabba vücude getirmelerini 
söyleyiniz. Tabiatile onlar ikin 
ci şekilde görüldüğü gibi bir 
murabba yapacaklardır. Bun
dan kolay bir ıey yok. Fakat 
kibritlerden üçünü alınız. Kiğı 
dın üzerinde yalnız bir tek kib
tit bırakınız (şekil 3) ve mu
tabbaı yapan zata bu bir tek 

kibritle kırmadan bir murabba 
daha yapmasını söyleyiniz. Ta
bii imkimızlığı görünce ıaıı
np kalacak. O zaman siz bir 
tek kibritle murabba vücude ge 
tirebileceğinizi korkmadan söy 
leyiniz. İddianızı isbat için de 
kibritin ucunu yakınız, biraz 1 

yandıktan sonra söndürünüz. 1 

Kararmıt kısorile kiğıdm üze
rine kul'§un kalemle çizer gibi 

alelade bir murabba çiziniz. Sö 
zünüı:de halef yoktu r. 

tını şöyle geçirmektedir. \1 
26 sene, 312 gün. 18 saat,22 ı / 

dakika uykuda, 21 sene, 95 gün 1 

14 saat, 40 dakika itte. 6 sene, ' 
186 gün, 14 saat, 10 dakika sof 
rada .• 

İstatistikte el.aha fazla tefer 
rüat var. Fakat asıl mühim nok 
ta bir insan hayatının ~n mü
him kısmını yemek, içmek. uyu 
mak ve saire gibi uzvi ihtiyaç
lara sarfetmekte olmasıdır. Ça 
lıtmak, tetkik ve tetebbu etmek 
için çok az zaman kalıyor. 

ling'in ince 'Vezkine göre1 tatlı bir 
livanta rayibaıı ... 

Diyor lı:i: 

- Stüdyoda bir artiatin locau 
herşeyden evvel rahat, konforlu, 
kendi evi ıı:ibi bir şey olmalı ... Ben 
Hollivood'ta ilk filmimi çevirdi
ğim zaman, bu itiyadı aldım. Ora
da h.,. stüdyoda arıiatlerin daire-

1 

leri, atağı yukan kendi adlan gi
bidir. Çünkü bir defa Hollivood'-
ta artistler durmadan çalıtırlar. 

Ömrünün kıamı izamı stüdyoda 

Ka)"k ıuda kendi kendine gidiyor. 
Acaba kayıkçı neTde? Rcaimde 

arayınız. 

geçer. Sabah .-rken ırelen artist ak 
şaının geç vaktioade çıkar. Onun 
içindir ki stüdyoda kendisini~_a 

Şimdi Cenupta biraz iatirahat 
edecefim. Saint • Tropez'de bir 
aayfiyem var. Bot zamanlarımda 
vaktimi orada geçirmekten derin 
bir zevk alıyorum. Limanda da 
Petrel iaminde küçük bir yabm 
var. Bazan denize açılıyoruz. Gök 
le deniz araamda aa.atlerce kendi
mi hülyalanma bırakıyorum. Ben· 
de bahriyeli kanı mı var, nedir? 
Deuizden büyük haz duyuyonım. 
Ondan ıonra Pariae döneceJim, 
belki de sahnede bir operet veya 
komedi oynanın. Biz oimma ar
tutlerinin de tiyatroda pek iyi oy
nıyabilecelı:lerini göatennek istiyo 
rum. Fakat ıinemayı bırakmamak 
ııarti le ... 

Jandarmalar, polialer, ve ırar
diyanlar içeri ıı:irerek failleri ya
lı:alamıtlardır. Bu bidisa üzerine 
müddei umumilik tablı:iliat ile meı 
ıruJdür . . 

Gemlikteki misafir , 
muallimler için 
Gemlik (Milliyet) - Muallim 

ter Birliği binasında köylerdea 
ber hanıri bir zaruret iberine ıre· 
terek yerlerine heman dönemiyeıı 
muallimleri barındınnalı: dlltünce 
aile bir oda avılmrıtır. Yataklar 
ve karyolalar da temin edilmi9tir. • 

i 

Gemlikte Menenjit 1 
1 

latanbul Musiki San'atkir
ları cemiyeti her onbet günde 
bir konserler vermektedir. Önü 
müzdeki cuma günü saat onbeş 
te ~e cemiyetin Bursa sokağın
daki merkezinde bir konaer ve 
rilecektir. Cemiyetin bu konser 

lwi bir çok güzide zevatı bir ara 
ya toplamakta. musiki ihtiyacı
nı tatmin etmekle beraber, bot 
bir vakit goçirilmıesinıı: fırsat 
vermektedir. 

. 

Etem İzzet 
Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Göz yaşlan!. 
Blltnn kitapçılarda vardır 

Orhanıra:r.i (Milliyet) - Hur- 1 
tit oflu Mehmet Efendinin ilı:i ço
cafunda M-enjlt haatalıiı tet
hia edilmittir• Ya"tTUlarla temaa
b. bulunmuf olan Baımuallim Ha 
fız lbrahim Efendile çocuklann 
babaaı yirmi birer ırün müddetle 
kendi eylerinde tecrit edilmek ü- 1 
zere kontrol altına alınmıtla.rdır. ·------------· 
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İran petrolları için Birinci Sahifeden Geçen Yazılar , .... l ___ K_A_n_ı_N __ _ 

İngiltere lüzumu halinde her 
türlü tedbirleri alacakmış 

Dokuz ayda 
36 milyon 

1 Beynelmilel 
Telgraf 
•• 

1 Evkaf 
Asrileşiyor 

Şapkalar 

LONDRA,5.A. A. -Hariciye 
müsteşarı M. Eden , lngiliz-lran 
petrol kumpanya11na ait imtiyazm 
lran hükümeti ta.rafından feılıi 
hakkında Avam Kamaruında ooru
lnn bir ıuale verdiği cPV&pta d• 
mittir ki: 

Tahrandaki 1 nriliz orta elçili bi
rinci Kanunun ikisinde Iran blikU
meti nezdinde bu meoele hakkında 
tiddctli teıehbüı ve itirazlarda bu
lunmut, 1 ngiltere bükiımetiain bu i
şi ç,,k cidcli ve mühim hir ourette 
telakki ettiğini ehemmiyetle kay
deylemiştir. Orta elçi bu JDMelen.in 
sulh dairesinde ve iki tarafın rizasl
le halledileceğini lngiltere hü.kümo
tinin hiıla ümit rttiğini. hanunla be
raber haklı ve münakaJa ırötii...
menfaatlerini konmıal< için büldln. 
tin, lüzumu halinde her türlü met
ru tedbirleri almakta tereddüt ıös
lermiyeceğini oözlerine ilive ryl• 
m~tir. (Şiddetli ıdkııJar). 

Mevzuu bahiı petrol kumpanyuı
nın menfaatlerine herhangi bir u
rar verilmeıini veya bu kumpanya-

Troçki 
Yolda! 

Her hükOmet tedbir
lerini iha.al etmiyor 

ANVERS, 6. A. A. - Troçki, 
dün saat 17 de Dunkerque'ye ı.a..... 
ket etmişti. Geee yanımda araya ma 
vaealeti belden.ilmektedir. Halkın nh 
tuna çılana11 meneclilmit ve nhbm, 
poliı ve janc!anı. tarafında mubafa 
za edilmiştir. Hiçbir hiıdise olma
mıtlır. 

DONKERK, 6. A. A.- Trotzky, 
aat 5,15 de Bcrmstorff vapurile 
Dünkerk'e gelnü,tir. 
Troblıy ile yanında '-ılnnanler, 

bir kira otomobiline bindirilerek ea
bilde bulunan iıtaeiyona bötiiriilmüt 
terdir. Trotzky ve yanındakiler bu
rada 6, 15 te hareket eden trene bine 
rek Paria'e gitınitlerdir. 

Trotzky, tahriri bir beyannatDl!Iİn 
de hiçbir kimee ile gôrtipnediiini 
ve Staline ale)'hinde kaba beyuat
ta bulunmadığım temin etmiıtir. 

Ttrozky, Danimarka milletinia mi 
'"-~"Pcrverliğinden takdirle boıhıet
mi~tiı·. 

Pdri,fen geçerken 

PARIS, 6. A. A. - Trotzky ile 
yanında bulunanlar uat onda p...ı 
İ•tıuyonuna gelmitler, Pariı tehrin
den hiçbiı· hildiıe olmakıızm ııeçe
rek eaat 11,10 da Llyon iıtasyonun
da - binerek Manilyaya sitmit
Jerclir: 

T roçki ile yanmda bulunaalann 
Pariaten geçtikleri ııracla eVYelki g• 
litlerindelcinden daha az miktarda 
pzeteciler \'c --'<lılar tvplanmq
tır. Gayet sıkı inzıbat tecllıirleri a
lınmıştır. 

~--·----• 
ispanyada 
Ne oluyor? 

Gece yarısı tehrin 
bertarafı tutuldu 

MADRIT, 6 A.A. - Yarı ıe
ceclen biraz soara ukm müfreze
lerle hücwn kıtaatı nezaret bina
l&l'llll, umumi daireleri, poeta bi
numı ihata ve şehrin ..,..kü)ceyİf 
nektalarııu itııal etmitlerclir. Set.e 
hi mahim değildir. 

Maamafih, ıon zamaala .... 19-
relı aai ve ııerek ool cenalo aüfrit 
lerinin bükUmet aleybinıle ı.m.,,. 
,.q olclaklarma dair hir fAyİa .ı.. 
...,..,. etmittir. 

ltalya Ayan Mec:llsl 
açıldı 

ROMA, •. >.; A. - ltaiya a,_ 
a •·n, ~ hı' 1'•· 
Bütiia .... ,., ,. ti oı.. 

Iİyah ıöml• siJmitl-1. 

ıun lranılalD EuH,etine berb..,P 
bir ıuretle müdahale olunmaııru lı.
all.iz hiilaimetlnin tecviz etmiyece-
11 de lran hfilcCmııMine ayni zaman.. 
ela bildirilmiıtir." 

lmt111a:ılı mıntaka 
Haydutları 

BAGDAT, 8. A. A. - B~k yol
wlaırm verdikleri haberlere ııöıre 

Anıılo-Perıia petrol kumpanyaı.

ait imtiyazlı mmtakanın etnfmdaki 
bavalide çok vahim bir emniyetıiz
lik hiilrihn ıiinnelıttedir. 

Bu ta.raflarda dol...,. bir takım fil 
kiler, eaclece yiy-'t ve er.zalr. iıte
mekteclirler, falrat aralarında kanun 
harici adcledilmi, han caniler de 1ıu
lunan birçok zararlı kimseler, bu 
mmtabnm ıreniı k111mlamun her 
tarafında şekavet yapmaktadır. EY-
nice b.thca bir münak•le yolu ve 
1 ııfehan ile Dizful ııraomclaki dailar 
dan ıeçmenin çok tehlikeli oldufu 
ııöyl-kteclir. 

( BOft 1 inci 1JtıhilcfJe ) 

...m..ı. memleketimize ithal etti
llmiz bqlıca maddelerin kıymetleri 
Af8tıda ıröıteribnittir: 

. 1931 1932 
Maddeler Bin lin. Bin lira 

Yün iplikleri 1.687 
Yün meneucab 4.735 
Pamuk iplikleri 3.390 
Pamuk menıucaı 22.017 
Şeker 3.898 
Kağıt ve mamuli.tı 3.054 
Her nni demir ve 

çelik 13.604 
Makinalar 9.242 
Kahn, çay ve 

kakao 2.902 
Mahrukat ve züyubı 

madeniye 3.596 

88.140 

2.279 
1.980 
3.169 

10.734 
3.002 
2.527 

7.345 
6.179 

2.179 

3.541 

43.360 

Bu ietatiıtikten anlqdthğı veçhi
le kontenjan tatbikinclea oonra 9 ay 
:ıarfmda memleketimize ithal etti
timiz haflıca ma Umerden barice 
ııitmeyerek ,,_,ı.ı.etimizcle kalan 
para miktarı kontenjandan evvelki 

1 aylara niıbetle 26 milyon liracbr. 

içki 
lçemiyecekler 

İçki taraftarları 
kongrede 

ekseriyet bulamadı 
VAŞİNGTON 6 A.A. -

Tabii olarak tahammür etmİf 
taraplnn satılmaı memnuiyeti
nin ilgaıma dair bir kanuni tek 
lif, Kaliforniya Demokrat meb 
uılarından M. Lea tarafmdaıı 
kongreye verilmiştir. Orada, 
milyonlarca galon satılığa çıb. 
nlmağa amadedir. 
VAŞİNGTON 6 A.A. -

İç.ki memnuiyeti kanununun il· 
gasma dair olarak Demokrat
lar tarafından "V'erilen takrir le
hinde 144 reye kartı ancak 271 
rey t.oplanabilmit yani lazım 
olan iki sülüs ekseriyet temin 
edilememit olduğundan bu tak 
rir reddedilmit bulunuyor. Kon 
greııin timciiki içtima devresin 
de iç.ki memnuiyetinin ilcasına 
ihtimal verilımemektedir. içki 
taraftarlannın muvaffakıyeta~z 
!iği büyük bir hayret tevlit et
mittir, 

~---~----

Roosveltve 
Sovyetler 

Ruayaya karp olan 
siyaaet 

değitecek 11119? 
LONDRA, 6 A.A. - Daily 

Teleııraph'm Waabinct- muha
biri yazıyor: 

M. Rooaevelt'in eelefleri tara· 
fmdan Ruayaya karp takip edlJ. 
mit oluı aiyaeeti deiittirmelı: ta
eaYYUnmcla oldaju .c;,.ı-kte
dir. 

ilk Iİyaai İcraatmdan birinin 
Rıuıya'yi re-- tanımak ve bir 
ticaret muahedeai aktetmek için 
müzakerata giripnek olacafı zan· 
nedilmelrtedir. 

Ayni muhabir, ayan azaaından 
hir çoiunun ela Rıuıyayi re-.. 
tanımak lüz-a kail olduklan
nı bildirmektedir. 

Bu zevat, bu tedbirin Amerika 
ya ıayet büyük ticari -nafi te
min edece fi bütaleaamdaclırlar. 

Şura.mı babrlatmak -afdı
tır ki, Amerika k-n ı .;.; -· 
cifı'b ı.. kahil müabo 1 • P. 
"-1< için i.yaa -ı;.-.. ••
fakati ,...t dejildir. Yaı- bitin 
ticanıt -aı...ı-.lerinin -
kür -- taraE-.. tanip edil
mai iıcap ....... 

Bilhuoa pamuk -oucattan ,_. 
lekette kalan para 12 küaur mily
llra. yün mensucattan 3 lıdiour ...a. 
yon lira, herneyj demir ye çeliktenı 
S küıur milyon lira, maldnalardaıı 3 
lriiıur milyon lira ııwı lekrtte lııal-
mı,tır. Yün iplild.-i ithal&tıımzda 1 
küıur ..Uyon lira fazla .anu-; .,. 
ayni 1ııJmette .......... iplikleri ithal 
eclil..-1 yerli -yİaıbde IOD ay• 
larcla vukuua seleo inld,.Ea deli.let 
etmelrteclir. 

Kontenjan llıllıldncleoa eonn. ih
racatnnızm aıılldar ib"bıırOe 41,338 
978 kilo arta.. n lthalitmuzın 
kıymetiade 38.338.839 lira nokean al 
maa memleketimizde tatbik edilm 
kontmjıuı uoalanun ioabetini göıter 
mekteclir. Kontenjan tatbiki itbalitı 
- ualtarak milli paramızı koru
malı Ye ihracatnnıza teoir icra etme
mek ıuretile hunun ne derece isabet 
li bir tedbir oldufunu İıpat et:mit
tir. 

Sebze 
Fiatları 

( BC1ft 1 inci ıuılıifcff/e ) 

küfe batına 60 • 70 • 80 kuruş ko
miıyon abıoaktadırlar. Bu ıuretle 
daha ilk hamlede bir küfe yat 
eebze için 250 kurut hava paraaı 
veriliyor elemektir. 

Kabzımalların iddiasına göre 
bazı küfelerden mal ebik çıktıfı 
için buraya aebze getirtenler çok 
defa kar etmek dejil ziyanına 
oatmak mecburiyetinde kalıyorlar 
mıf. Bu iddiaya kola:r kolay ina
nılamaz. Ortada ziyuı eden yal
nız miiatahaildir. Tahii 2 kurutluk 
lahnayı 15 ı.a...,. yeyen müsteh
lik de ..tice itibarile aiyanda ..... 
mektir. 

Bu sene latanbalda ırörilmemlt 
bir laJma - pıraoa bo....... var
dır. 

Ken:Yiz, iepanak ela boldur. le
panaim okkaa1 hıptan 8 - 7, kere 
YiaiD7-s,ı.. .......... 1.......,.. 
tur. Yaz ve "M'h.ehe• .. bzeleriniD 
arka11 keailmİfl:İr. Y alruz Adana
dan taze kahak ve fa1111lye ıel
mektedir. Taze kabafm okkuı 
50 • 80, taze faoul:renin okkaaı 
40 - 45 lnuuttur. Son zanıanlarcla 
Uzun Köpriiclea trenle hir miktar 
eehae ıelmelı:tedir. 

Ancak tren ücretleri çok yük
oek oldutu için müıtahaiUer, ekee 
riya maorafl.annı ııüçlülde çıkara 
hildiklerinden tikiyetc;idirler. 

Sebze halinde huııünlerde top
tancı kabzımallardan perakende 
cilerin eline günde 1000 • 1200 
küfe ııeçmektedir. 

Gazeteciler içim 
istenografi 

Ucretleri ( B<ıtı 1 inci sahifefJe ) 

(Başı birinci sahifede) 
kanunu yapılıncıya kadar tanıdığı İ
çin ıon •enelerde de birçok maha
lli! ihbar edilmittir. 

gelmiıtir, Evkaf iılerinin aori bir tekilde icla 
Konfernasta müstemlekeli re edilme•İne karar veren hükiımet 

memleketlerin ikişer reyle tem yeni bir kanun 1.8.yihaoı lıazrrlamıt· 
sili ve İngiliz lisanının, lisanı tır. Yalanda Millet Mecliıinde mü
reımi olmamakla beraber, fran .zakereıi muhtemel olan bu layıhaya 
ıızcaya ve mukabil olarak tereli huauai bir ehmmıiyet atfedilmekte
mesi kabul edildi. Fenni kısım· dir. Bu layihada evkafın müstakbel 
da; müzakeratın en uzun kıMDı idareei hakkmda çok mühim eeaılar 
nı Telsiz telefon ™"riyatmda ve hükümle .. mevcuttur. Bu hüküm 
her memlekete tahsisi lazım ge !ere göre, icaretyinli ismi verilen va 

kıf binalarda oturanlar bu icarelerin 
len uzun dalga • tulü ınevç - me yirmi seneliğini birden ödedikleri 
selesi tetkil ediyor<lu. 927 Va- takdirde binalar kendilerinin mülkü 
tington konferanaından sonra olacak, tapu sicillerine de mülk ol•
mevcut telsiz telefon is tas yon- rak geçecektir. 
!arının adedi mlalaşmış ve her Belediyenin son yaptığı n~ 
memleket 100 - 150, hatta 200 taj iıtatiotiklerine nazaran, elyevm 
kilovatlık istasyonlar inşa et· lıtanbulcla 140 irin bina ve 40 bin 
mişlerdir. Bu istaa~ann 'her kadar ela arsa vıırdır. Fakat bu 180 
birine ayrı ayrı mevce · vermek bin parça emli.kten lıangieinin ...,_ 
fennen kabil olamayacağından kafa ait olduğuna dair kat'i bir a· 
bazı iıtaayonlann müıterek det eöylemek mümkün olamıyor. Y.t 

nız Evkaf idare.inin lotanbulcla mevce· ile, fakat yekdiğerine 
..ı.:ıd l muntazam tekilde idare eclilen 1800 

zarar venneyecek t<"" e ça ıt· parça akaratı mevcuttur. lcareteyin-
malan için gelecek haziranda li binalann miktarı, malüm değildir. 
Bem'cle küç6k bir kooferana Fakat yeni layiha kanUn teklini ik
toplanması kararlattınldı. T e- tiııap ettitken sonra ..,ı.rimizclelıi 
lefon hatlarının telgraf muha- 180 bin parça emliıkten mühim bir 
beratında da lrullanılmasma ka 1 kıırrunnı Evkaf lclareoile ali.ka11 
rar verildikten sonra. şimdiye'· kesilecek, bu binalar huıuıi falıı•la
kadar dakikalarla tahdit edilen rın eline geçecektir. Yeni layiha ev
telefon muhaberatınm beynel· kafın ıenelerdenberi halledilemiyen 
milel hatlarda zaman kaydının i pürüzlü. ve laırqık i~lerine tam ma
kaldınlarak serbest bırakılma- 1 naille nihayet vermıt olacaktır. 
il kabul edildi. ! ' ...... ' 

Telgrafta ticaret ve sanayi Spor 
erbabına, hususile uzak mmıle 
kederle yapılan kot uıulü tel
grafnamelerin sureti tertibinde 
muhabere edenler lehine bazı 
tadilat yapıldı. Aldığımız rnezu 
nivet ve talimata göre, beynel
milel telgraf muhaberatmda 
tatbik etmekte olc~uğumuz üc· 
retlerden sülüs nisbetinde ten
zilat yapıldı ve bu kararımız gü 
zel bir tesir bıraktı. 

Mevsim 
Krosları 

iki teşvik, bir şam-. .. 
pıyona musa· 

bakaları yapılacak 

lıtanhul Mınta.kası atletizm heye
tinden: Heyetimiz bu sene kıt mev-
11iminde üçü tqYik ve biri f&lllpİyo
na olmak üzere dört muaa.,.ka ter-

tip etmiştir. Kroolara iştirak edecek 
atletlerin lisaneiye olmalan mecbu
ridir. Muaabakalar tam aaat 10 ela 
ve atide ııösterilecek tarih ve mevki 
lerdu icra edilecektir. Birinci Kroı: 
3()..12-932 tarihinde Şiıli Tramvay 
depo•undan abideye sidİP g.ı.-_ 

lkinci Kroo: 27 K. Sani 933 cu-
ma günü Beş.iktaı klübünden hare
ketle Dolmabahı;e caddeıi C.azha
Taş kışla Küçük Çiftlik Val~"!
meıi tarikile avdet. 

Üçüncü Kroe: 24 Şubat 933 cuma 
günü Şehzadebatı lıtanbul Spor 
Klübünden Edirne kapıya gidip gel 

Arlıa taraftan hallıılı 11~1il 

ı•f' macıt bir lllg lllftlrll
aıtı taupe .. Şimdi fllpluJ
lara isim verdiğine gllre, 
si:ı de bu ıapkaya "Mavi 

kuş,, dlyeblllrslnfz. 

Bir kadm batmda tapkanm 
güzel görünmesi için, talJkanm 
başa karşı ölçülü oldu~ ifa
de edecek bir manaaı olmak li· 
zımdır. Şapka batta iken. ba
tın hacmi, saçın kesafeti, alnın 
geniıliği tamamen hesap edil. 
mit gibi durmalıdır. Bu kıt mo 
dasmm en esaslı taraflarından 
biri de, gene küçük fapkalar 
dır. Bugünün zevki küçük şap
kalardım hotlaıuyor. Fakat kü 
çük şapka giymek, yani yakıt· 
tımıak bir nevi hüner haline 
girdi. Vücudün umumi halları
nı uzatmak, başı küçültmek 
şapkaya verilmiş bir roldür. Şu 
hale göre ,apka, kadının çali.ki 
aini artıran ve gençliiini teba
rüz ettiren vazifesini bihalckin 
yapmalıdır. Biçime gelince, 
zevkin hüküm sürdüğü yerde 
biçimden bahsedilmez. Umumi 
esasları muhafaza ettiktt.• ıon 
ra, her zevke göre bir biçim bu 
lunur. 

Kad1n ve sigara 
Sigaranın iyiliğinden veya fe 

nalığından bahaedmler, neler, 
neler aöylemediler? Can sıkıntı 
ama bire birdir diyenler oldu. 
Şöyle yemekten sonra aigara-

Konferansm hitamından son 
ra Anlı:arada İnfa P.dilecek 150 
kilovatlık Ankara büyük telsiz 
istas:ronu iÇ!n tetkikatta bulun 
ınak üzere İnşaatı yapacak 
Fraıurz sirketinin Lüksembıug 
ta kurdu.ğu 200 kilovatlık Defa 
ze istasyonunu tetkike gittik. 
Bu tetkikatı iki günde ikmal et 
tik. Buradan Belgrada geldik 
ve Y ugoılav idaresile yaptığı
mız mtizakerat neticesinde An 
kara • lstanbul ve ilerisi telefon 
hattında Yugoslav toprağından 
sonra görülen anzalarm izalesi 
icin tertibat alınmasını ve bunu 
iki ayda ikmalini temin ettik. 
Anbraya •u bir iki gün zarfın· 
da ıl&aeceiiın. me. nın keyfine doyum olma:ıı diyen 

Do"" rdüncü Kroe: Mart nİhaJetİD-

Tasarruf 
Haftası 

Baıvekil mühim bir 
nutuk aöyliyecek 

ler oMu. Halbuki aiıaranın ni· 
de lstanbul Kros ampiyonıuı Betik kotinini hesba katmak lizım 
tattan balmumucuya gidip gelme- geldiğini ıöyleyenl.....e de hak 

di~tletler lisaneiye olmalan için iki vermek lizım. Bugünün laıdm
ıer fotoğrııflarmı lS.12-932 ye ka- lan arasında sigara içenler gün 
dar heyetimize göndermeleri. Kroea geçtikçe çoğalıyor. Bir ihtiyaç 
iıtirak edecek atletlerin eeamiıi be- veya herhangi sahne ibzarı İ· 
hemehal 23-12-932 tarihine kadar çin mi? Hayır! Sadece taklit i· 
heyetimize ııönclermeleri akıi takdir çin., T eceHÜll arzuyu uyanclı
de musabaka haklarım ııayip edecek rınca birçok kadınlarlllllZ da ai 
leri ve mu•abakalarda altıncıya ka-

ANKARA, 6. A. A. - 12 birinci dar derece alanlann t~ltif edilecekle gara içmeğe ba,ladılar. Birinci 
kinanda haflıyacak olan üçüncü ta- ri ilan olunur. sigara bir komediya ıibi geldi, 
ıamof n 1erli -'• lıaftuıru geçen geçti, kadm birkaç nefes çekti 
yıllar olduğu gibi bu yd da Batve- Mıntaka Merkezinin ve sigarayı attı. Fakat herkes kil lomet Pllfll Hazretleri Halkevin-
de -t 16 ıe ~kleıi dl'.ihinı bir yeni binası gülüttü. Hatta kadın bu ilk ai-
nutulıla 9Ç11caklvthr. gara ii:ııerine gaayan etmiş bile 

Bu autlauı -1eketin her tara- latanlHll Mıntak<1>ı Ri;yaactüı- olsa, kendisi de dahil olmak ü· 
fınclan ıılinle..etilme için li.zımge- den: Mmtakamız Merkezi 4-12- 7ere. gene herkes gülüttüler. 
len radyo tertilıab almmtftır. 932 tarihinde Cümhuriyet Hallı: Sigaranın bu ilk komediyeden, 

Tu n4 - yerli ,..ıı.,. baftaaı- Fırka11 merke:r.inin b'11unduja Ca b"" "k ' k"I d nJ bi 
ıua lıirinci -"-" .ıan puartesi ak- - 1 •1 d k'. b" ki dil uyu tırya ı eT e anji e • •- ıa oc un a am ınayu. na. e • f · k 
fllllll -t 20 de B. .M. Meclisi Reisi mittir. len a~ıaya adar safhaları çok 
~ Pata Haretleri radyoda Gerek idman Heyetleri azala· ı tur. Sıgara ki canlılıjı öldürür, 
lıir .._,....,.. •• 1 11....cıir. nnm ic;tinea s\inlerinde n cerek zekayı parlatır ııibi görünür, fa 

IWtswn diler ... ,.m1an -.IİySe miittefik ~l~ler~_i":: mur~hbae- kat aöndürür,bafızayı zayıAatır 
M..- V eki& Retit Goılıip, lldİlal lannm kulup ıtlen ıçın teyın olu- k lbin · t. boaar h · 
Vellili Celil, Ziraat V.wli %ı' f 

1 
nan rünlerde mahalli mezküre tet .a . • ın ızammı .. .. • azım 

A.a,.. Vekili Y..,.f JC 1
1 

Doılaili- rifl<!ri tebliğ olunur. 517lıge yol açar. Butün bunlar 
ye Velıili ... JCa:ra, ... ....._ __ -=--•- b_; bol ai~ara içmek için, en lü· 

Ayaıı iwı ile Wildlınet .tıim ta 

--·· .._ iıl. Km eSyU ıs ·• lkbaat lıoafenuuıa. 
PJIDİfalaalıiı'fOls ........ ta ..... 
•yoodL Meb'nou 1 ti 1 • ilk d•D aeler heldeadi? 

Tıearet Mektehindeki 1.t
grafi lrunlam11 iclare ..._ •aal
lim A,,..ua Boaıroya 8. Matbaat 
c-ı,..ı;..de de arza eclea gaaete 
ciler için hir M4 ırıafl lnınu .. 
çı1- b ..... IU&da -i:ret riya
li neadinde t.,.bhlbte bulunacak 
tır. 

BcsrnoJa 8. in -"'iti malılaa 
ta göre, Mlıı.t Mecliaiııde dakika
da 250 • 300 lı:elime üerinclen za 
bit tatumaldMır. 

faa Vali ZdıAI Beıf • ,._ f zumlu aebepl-it ııibi, kadın-
_., ık 1ıı1ır 1 h n ıw 1' 6. zmir telef OD !arda ;ı" sigara iptiliaı ı.....ıadı. 
•- ..... H s" ' 1 ~ •ı"rketi Halbuki kadm. sigaray:-Tc.rtı 

vinde verecdıleri nutuk mülllllebe- 'J 
calıednde olchap silıi i7aa ı e 5ıi.. 
- illı: cebesi de fatbm &tl"'-ia 
" Roma iiaeıiw >•iıifüa 10 u• 
cu yıldönümünü teoicle ..... r '; 
tir. Merasim,........ 1i·hd 'd 
nİn her cihetçe aıııi olmUftur. A7aıı 
reisi M. F~ bir nubık ııöyle 
mit ve müteakiben M. Mu11oliai 
bir hitabe irat 91&1ittir. !>55 ıiıı lıi
IMe.i birçok defalar 'dllçe' düçe ni 
dalarile ve ınlU'JI• t-ilıaıı eden 
t.lıloeııin nağmelerile inlotaıı uira
D11fbr. 

M. Muıııolini, ayan meclffinin fa
şizmin ilk 10 -- es--.laki ro-
1;;.clen bah•etınİştir. 

Bu hitabeden -.o celae, tctil e
dllmit ve U.., ihtilal ıersiıinde ve 
nıiteelnlıen kapitoldeki fafiıt ölii-

ı. -·' ıliııfe toplalltnlflanlir. 

PARIS, 8. A. A. - Volff Ajan. 
........ : Ayaa -din harici,,. eacü 
~ rehi M. llaL11a'nin riyaoeti 
altıacla tap ........ Wr içtimacla lııeynel 
milel taliyat benh•ı miidiri M. 
Piern Quesney, cihan iktieat k-. 
feruı1mclan neler Weailebıleceli 
baldnncla bir lıoufa... Yentıiştir. 
ilk netice, bazı ikfuacli Ye mali ,_. 

tiyle Milli lı.tuat n Taııarnıf Ce- IZMIR, 6 (Milliyet) _ Oç erkekten ziyade hassaatır. Umu 
miyeti büyük lıir müsamere hazır- ! defa tehir edilen Telefon firke mi aıhhati sigara yüzündP.n da· 
lıunqtll'. 1 ti heyeti umumiye içtimaı ni- ha rabuk bozulur. Sigara müp
. ~~ içinde lomet Pa"':. Kız cno- .

1 

hayet bugün yapılmııtır. içti- telalarmın yüzlerinde sarılık. 
ütueunıle ~~ .. olan. E"..de ~- mada faiz mikdarlarmın temi- cehrelerinin hatlarında l(ergin· 

Tocaret Mektebindeki - eiir'· 
at kunwıda iae dakikada 100 ka
lime üzerinden imtihanlar yapd· 

. mıt ve muvaffakiyetli netice alm
mqtır. ........ r· sergı11 büyük bir alaka ile r h ika ~ . lik en göze çarııan taraflarıdır. 

beklenmektedir. ın.e, a t n tesıaatmın Çehrede vakitsiz ihtiyarlık he
meccanen yapılmasına karar 

Nelaon'ua dürbünü 
Hafta içinde Ankara Ticaret mek 

lehinin emtia lahoratuan da açıla
caktır. 

oeleler balıkmda v•-ti Irarıırlıır l.DNDRA, 6 A.A. - Neloon'· 
devletler için nıedıuri olacak bir hü un dürhünü takriben 125 hin fran Ankarada yjtrin müsabaka11na 40 
lrüın otoritesi ricuda aetiu....ı.tir. camHk.in i•tirak edecektir. ka oatılmııtır. ' 

Büyük bir lıahruı meclioi. memJe.. Birinci kanunun 18 ıncı cuma ııü 
ketlerinde bir otoriteye sahip olu nü Ankaracla ela hafta münaıebetiy 
bükfunet reiılerinden mürekkep bir sebebi, hukuku bükiimrmailerin kul- le büyük bir miting hazırlanmakta

verilmittir. men kendini göaterir. Kadm 
güzelliği namma ne ihmal eclD 

Açlık yürüyüc61eri 
va,in~oada 

meyecek teY (?!) değil mi? 

Sebzeli pirinç 
çorbası 

VASHlNC.T!J~• .. s ... A. ~- - Yiiz 50 aram kuzukulağı, 50 
ney; direktuıır ihdaoı munhlı: olur. 1 lanılmuıncla sui iıtimal yapılmuı- : dır. 

Filvaki, M. Que.ney beynelmilel 1111 mani olacak tekilde lou hukuku ı· Ankararun hiitiin 
içtimalann miıtıt netic l!i elde et- tahdit edecek bir otoritenin mevcut hafta IQÜnasehetiyle 

lerce açlık yuruyucuea polıs tarafın- il aal 50 
mekteplerinde . dan ibatedilmit olan kapitolı- ııir- : gnım Yet ata, _ ıram 

maeamereler j mel< tet••lıüsüaolen vug~mitler- j Frenk maydwau ımıelce yı-
-'< bu-= pelı: Qiz ........... olmamaaı olduğu fikrindedir. yapıloıcalıtır. dir. kamp doğranıhka- aoara. -

edil erin 
~ Hastalıkları 

Bizim evlerimizde kedılenn 
yeri vardır. Ked'ye iyi b-ı.kıldı
ğı zamll'll ne kadar küçük te ol-

1 sa, hastalıklara karşı şayanı 
hayret bir mukavemet göste
rir. Fakat ne de olsa keal ı! A 
hayvandır. Onun da hastala.ı
dığı zamanl.r olur. Kedi bazan 
'lladiren yakalanan bir hastalı
ğa tutulur. Bu hatalık ta nezle
dir. Bu haatalık birden bire 
ishal ve gaayım ile başlar, bir 
kaç gün içinde de ölüm yetitir. 
Yeter ki vaktinde itina ile teda 
vi edilsin. Bu hastalık saridir, 
konukomşunun birçok kedicik
lerini de alıp götürür. Kedide 
ishal ve gasyan baıladı mı. 
içinde pirinç kaynatılmış aüt 
vermeli. Deri altından Huile 
Canıphree enjekaiyouu da iyi
dir. Kedinin boğazını iyotlu 
gliserinle sıvamalı. Kediyi bil
hassa ıoğuğa bırakmamalı. Ke 
dinin gaıyan ve ishal ettiği ça
maşırları yakmalı. Kedi iyileı· 
meğe başladı mı her ııün bir kil 
çük ka,rk balık yağı vermeli. 

Bundan başka kedin?n bir 
haatabiı daha vardır. Kulakla-

rı akar. Bu bir nevi ıztırap ve
ren ekzemadır. Zavallı hayvan 
mütemadiyen batını sallar, ka· 
ı-r. 'Kulak artık bir apae yu
vası olur. O zaman kedinin her 
gün aaitborikli ılık ıu ile kula
ğını yıkamalı. ORaijene daha 
iyidir. Bunun için de bit- kibrit 
öpünün üzerine pamuk san

fır ve bu pamuja okaijene ve 
ya aaitborikli auya batırılır, ya 
vq yavq kediain kulaiı temiz 
lendikten aonra, kuxa bir bezle 
kurulanır. &aı- Wniu ima· 
maaı ve ishal getirmeai aebir
lemııit olmaaından da ileri gele 
bilir. Bunun için de hafif pür
gatif Yerilir. Ondan -. kedi 
ye sadece süt v~. 

Mektup kAğıtJarı 
Aklı bquıda, düzgün llİr ka 

dm hiç bir zaman nmlderi lmv 
vetli mektup kiğıtlan kullan
ım az. Mektup kağrtlarında faz· 
la orijinal olmak. yahut tezyi
natı fazla kiiıtlar kullanmak 
liizum111zdur. Ancak bafif renlı: 
1enle aade mektup lı:iğıtlan 

: iyidir. HOfa giden bir renk in
tihap edildikten 10nra. artık 
mektuplarda o renge sadık kal 
malL Açık maYi, hafif gri, ley· 
liki. pembe, llÇık Yetil. kenarı 
reddi parıümen en :ııeYki okta 
7an mektup kliıtlandır. Mek· 
tup kiğıdı ve zarfı büyük ha· 
ci<nrde oluna, makbul dejildir. 
Sonra it yalnı:ıı kiiıtta değil· 
clir. Yazıya da itina etmek il· 
aundır. İyi yazıhmt bir mek
tup, iyi bir tertH,e Ye IDÜY
ne m.bsul6dlir. Mektuplanm· 
:ıun Htma daima ...O.ini koyu 
naz. Kimbilir, shlin birinde 
lıu tarih ne eh İYll!t alır? 
İmza da gayet ıacle, zarif, kar 
gacık ve burgacıldanl'an azade 
olmalıdır. imza atalı yakan, 
ıahib!nin bir ll4l9i fototrafı de
mektir. 

be, gram tereyağı ile tencere
ye 'llınu:. Tıı:ıı, biber iliYe edi
niz. Bet dakika kadar piıirinis. 
Bundan aoora bir buçuk litıw 
au ili.Ye ediniz, bir çeynık atet 
üzerinde bırakınız. Daha aonra 
evvelden yıkanmıt ve tanizlell 
mit 6() gram pirinci ilaYe eÖ~ 
rıiz. Y anm ... t kar-tınız. 

Sofraya koyacafmu zamaıa. 
çorba kiaetİDe 30 gram t~ 
yağı koyunuz ve çorbayı Üze'" 
rine bopltrak ııcak aa:ak ı.
baklara tabİla ediniz. 



Baro kongren 
toplanamadı 

1 stanbul Baroıu dün aenelik kOOI' 
reıini yapacaktı. Fakat ekaeriyet ol
madığından konırre 22 kanJnlH!YYel 
pcr,embe ırunune bırakılmıştır. 

Konırrede senelik bütçe taıdik edi
lt0cek, idari mali raporlar okunacak· 
tır. Dahili nizamiWnede liazı eleği. 

••klikler yapılması için verilmİJ olan 
takrirler müzakere edilecektir. -

Dilsizlre kongresi 
Sağır ve Dilsizler cemiyetinden: 

Cemiyetimizin konırreai 9-12-932 
cuma günü icra olunacaimdan 
saat 2 de umum azaların cemiyet 
m'!'rkezinde hazır bulunmalan. 

Himayeietfal balosu 
lataabul Himayei Etfal Cemiye 

ti senelik balosunu 23 tubatta Yer 
mek üzere dün Vilayete müracaat 
etlllİf ve müaaadeıini almrttrr. Ba· 
lo Vali ve Belediye Reiai Muhid
din Beyin himayeaindedir. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haatalıldan 

mütehauıaı 

RADYO ı 
Bugünkü program 
18 - 18,45: Ostüdyo saz he

yeti. 
18,45 - 20:: Orkeatra. 
20 - 20,30: inci Ye Nuran Ha· 

nunlar. 
20,30 - 21 ,30: Hafız Sadettin 

Bey. 
21,30 - 22,30: Orkeatra, A· 

jana, Boraa. haberleri. ve saat aya· 
n. 

VARŞOVA 1411 m. 

13.15: Gramofon. 13.40: Tale
be konaeri (filbannonik). 17.05: 
Gramofon. 19.05: Çay muaikiai. 
20.35: Muhtelif. 21.05: Gr&lllo• 
fon. 22.10: Piyaoo konseri. 23.20: 
Gramc>fon. 233.45: Eaperantc>ea 
konferans. 24.05: Kahvehane kon 
seri. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Konser ( orkeatra). 

19.50: Dera. 20.20: Paul Kalmar' 
ın Macar halk şarkıları. 20.50: 
Mandita orkeatraaı. 22.20: Londra 
dan naklen: Senfonik konaer. 
23.05: Haberler. Müteakiben Si
gan muıikisi. 

ViYANA 517 m. 

18.1 S: Opera ve operet parça
ları. 19.25: Müaababeler. 20.50: 
Skeç. 21.35: Mütenevvi muıiki. 

22.35: Frank Heller (müaababe). 
23.20: Muır~ııni Dario Medina' • 
nm iştirakile Charly Gaudrio caz 
talumı. 

PRAC 488 m. 

Cullllldan maada bwpn öileden 
aonra aaat (2,30 dan Se,; kadar la
tanbulda Divanyoluncl& 118 r.mna
ralı buauııi daireainde tlabili lıuta
lıldarı maayene ve teda•i eder. Te
lefon: latanbul 22398. 

20.30: (Raduz ve Mabulena) 
iaimli muıikili 4 perdeli bir tem;::===========::::;: l •il. 23.30: Oaten caz orkeıtraaı. 

Göz Hekimi 

; PROFESÖR 

orESAT PAŞA 
- 6ABIALİ 

,ı4Nl<J4RA CADDESi N~60 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galataaarayda Kanzük CC• 

zahaneai kartıomda Sahne ao· 
kafmda 3 numaralı apartmıan
da 1 numara 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Birinci 84nıl moteh-• 

(Babıali) Ankara caddeli No.80 

ROMA 441 m. 

20.15: Spor ve aair haberler. 
21.50: Kanfık konaer. 22.35: Ti
yatro. 23.05: Konaerin devamı. 

BÜKREŞ 394 m. 

13.05: Gramofon. 14.055: Ke· 
za. 18.05: Radyo orkeıtra11. 19.-
30: Devamı. 20.05: Konferan;. 
20.45: Gramofon. 21.05: Solo ke· 
man konaeri. 21.30: Konferana. 
21.50: Piyano. Solo. 22.20: Viyo
lonsel aolo. 

BRESLAU 325 m. 

18.15: Operet parçaları. 20.201 
Net' eli musiki. 21.05: "Anna" 
iaminde bir muaikili Skeç. 22.15: 
Danı muaikiai. 23.55: Kolonya
dan naklen: Gece konseri. 

.f. .. • 

Viyana radyosunda 
Bu &kflUll lıtanbul saati ile 

20, 15 te Vi,.ana radyosunda Da· 
rülfünun müderriıılerinden Pr. Dr. 
Max El.ter tarafından "Anka~a
nm yeni İllf& tarzı" mevzuu üze· 
rinde bir koaferana verilecektir. 

POTO . ô.u ll'l'llW 
E .f K i " :JU\ \ ll i. ı,ı d ' .~;~i~'' IF () T V 6 iJ:<. l>.. IF 1 

A-~ ara caddesi Cagaloglu yokuşu numero: 4.: 

> Nizamett·a Nazif Beyin -<il( 

Bir Millet Uyanıyor 
Sinema Romanını 

Okuyunuz 
lıtiklAI mücadelelerinin eıı canlı ve heyecaalı safhalan 

30 kadar resim ve 16 tablo 
Fiatt 30 k11nıt, taıraya 35 kurottur 

Na,iri: Kanaat kiltüphanesi. BOtnn kitapçılarda bulunur. 

..--H O L İ . V U T--
.. Bir Millet Uyıımyor " fi.lmİllİn boiitün tefernıatile aenaryo 

müellifi Niumettia Nuif Beyio beyanını ve bil'çok canb aabnelerini 
havi olarak Holivut inli...- elmİftir. 

Sabt merkezi: lıtanbul Ankara caddeainde No (48). A. Zeki. 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Galatada lclarei Merkeziye Traça odumda ~arlılda sa
bit dolap ve raf yapbnlacalrttrTaliplerin k~ ve..-ui .Wükt.en 
sonra pazarhğa ittirak etmek üzere yüzde yedi buçuk t-inat· 
larmı hamilen 10-12-932 cumartesi günü saat 14 te Galatada 
Mübayaa komiıyonuna müracaattan. (6317) 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Samsun fabrikası için şartnameai mucibince ve pazarlıkla 
"310" metre mik'abı kereste satm almacaktır. Taliplerin J&l't

nameyi gördükten sonra pazarlığa ittirak etmek üzere yüzde 
7,5 teminatlarını hamilen 12-12-932 pazartesi ııünü saat 15 te 
Galatada Miibayaa komiıyonuna müracaatlvı. (6333) 

MiLLİYET ÇARŞAMBA 7 IÇANUNUEVVEL 1932 I 

lat. Mr. Kumandanlığı Sabnalma kom. ; ı!i, \ nı 

Ordu Sıhhiyesi için bir adet . 
Pinomotoraks aleti pazarlıkla 
satm alınacaktır. Pazarlığı 11 · 
12-932 pazar günü saat 11 de 
Tophanede M"rkez kumandan
lığı satmalma kcm·syonunda 
İcra kılmacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek için saat 
9 dan ona kadar her gün ve pa 
zarlığa ittirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu· 
lunmaları. (325) (6429) 

nan mektepler hayvanatı için 
250 ton kuru ot kapalı zarf su 
retile sahn alınacaktır. Müna· 
kasası 15·12-932 perşembe gü· 
nü saat 14 te Tophanede Mer 
kez kumandanlrğı satın alma 
komisyonunda icra ktlmacaktır 
Taliplerin şartnamesini gör· 
mek için sabah saat 9 dan 10 a 
kadar her gün ve münakasası
na qtirak için de şartnameai 
veçhile hazırltyacakları teklif 
mektuplarını ihale gününün mu 
ayyen vaktir.den evvel komis· 
yon riya.etine vermeleri. 

~s::::rt-UK:::r~:l:~e::nde~:~:i::a.:·:~::~r~nda l ı ~41100ifi 
kilometre 319--820 de hattan 650 metre mesafede vaki taş 
ocağından çıkarılacak 15.000 M 3 balastin kapalı zarfla münaka- KARADENiZ POST ASI 
sast 25 Birinci KP.nun 932 pazar günü saat 15 te Ankarada lciare 1 

Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara, Haydarpata ve Kon- ı 
ya veznelerinde ikİ§er liraya satılan tarfnamelerde yazılıdır. 

SAMSUN 
Vapuru 8 Kinunuevvel 

* 
Hamiye Mektebi yemekha

nesi keşfi mucibince pazarlıkla 
tamir ettirilecektir. Pazarlığı 
7-12-932 çarşamba günü saat 

(293) (6158) 
962 

10 da Tophane Merkez K. sa· ~ $ * 
tmalma komisyonunda icra Ja. Harbiye mektebi için 82 ka-

J (6379) 

Bursa Askeri Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Bursa aıkeri liıeai için 750 takım harici elbiıenio kapalı 
zarfla 25 Kanunuevvel 932 pazar günü saat 15 le ihalesi yapıla
caktır. Nümune ve şeraiti öğrenmek isteyenler her gün ve mü· 
r.akasaya itlirak etmek isteyenler vakti muayyeni e komiı,-o
na müracaatları. (6322) 

lınacaktır. Taliplerin şartna- lem muhabere malzPmeai pa· 
me ve ketfini görmek ;. zarhkla satm alınacaktır. Pa- 1 J I 
çin komisyona ·ır.iiracaat· ı zarlığı 12· 12·932 pazartesi gü· lstanbul Belediyesi IJanhe.rı ' 
larr. (328) (6435) nü saat 10 •fa Tophanede Mer-

• "' * j kez K. satınalma komiıyonun· 1

-------·-------------------

Harbiye mektebi ihtiyacı için , da icra kılmacaktır. Taliplerin Şehirde mevcut fabrika ve imalathane sahipleri hariçten 
100 kilo çay pazarlıkla •atm a· ! listesini görniek ve yevmi mu- celp ve kanunen bili' ·esim ithal edecekleri mevadı ipticiaiyeyi 
lmacaktır . Pazarlığı 7-12-932 ı ayye~~e paz.arlığa ittirak et· ı duhuliye idaresine m;!racaatla hesabı carilerine kaydettirdikleri 
çarşamba günuK·· saat l0

1
d'a Tkop m~k ıçıdn vhaktı mbualyyenclı" ko- takdirde Belediye vergi vP. resimleri kanununa tevfikan tanzim 1 

hane Merkez . satma ma o- mısyon a azır u unma arı. . . . . . . . . 
· d · k 1 kt (329) (6451) ı edılen duhulıye talımatnamesı mucıbmcP. n!lmlarına bermucıbı mısyonun a ıcra ı maca ır. 

Tal iplerin izahat almak için . ": ": ,., tarife tahakkuk "tt'.rilen mamul re~imle, m~vadı İptidaiye ~ea~İ-
hergün komisyona müracaatla- J . Kulelı .Lısesınd" m"v::'ut 4 re tekabül eden Il'.Jktar araam<lakı fark pnm olarak kendılermc 
rı ve pazarlığa i,tirak için de mu b~n. adet ~rtap oazarlı~la cıltlen terkolunmaktadır. Bı• usul" riayet etmiyen mükelleflerin bittabi 
ayyen vakittP. komisyonda ha- dırılecektır. Pazarlıgı 11·12· prim ita11 hakkındaki kayıttan istifadelerine imkin olmadığın· 
ZI bulunmaları (327) (6440) ' 932 pazar güni; saat 10 da Top · • d f · kr ·ı· 1 r · · dan kE:yfıy e t alaka aranın men aatı namına te ar ı an o onur. ,,.. ,,. ,,. , hanede Merkez K. satmalma 

Askeri Baytar Mektebi Li- 1 komisyonunda ;er,. k•l:nacak- (6456) 

Perşembe 
ırüııü alqamı hareketle Zonsul
dak, lneboki, Samaun, Ordu, Gi
ıreson, Trabzon, Sürmene ve Ri
ze')'• ...n- ve avdet edecektir. 

Fazla tafailit için Sirkeci Yel
kenci hanmdaki acentalı ifına mü
racaat. Tel: 21515. 

Naim Vapur Idare:;İ 
lzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 
npuru 

990 

Her p b 
hafta erşem e 
günleri Galata rahı.nından aaa\ 

tam 17 de • a.r•k:tl dcii u 

tZMIR'e 
ve pazar ırüaleri lznıir'den saat 
14 1/ 2 da hareketle lstanbul a av 
Jet eder. Tl\bilat için Galatı 

::;umrük karşııında Site Fransr:z 
:ıa"'l No.12 yazıhanesine m Ür:\eaat buratuvarı için 91 kalem alit, tır. Taliplerin İzahat almak için 

edevat pazarltkla aatm alınacak her gün sabah sıı.:t ~ ~an l_O. a 
t.ır. Pazarbğı 7·12-932 çartam· 1 kadar ve pazarlıga ıştırak ıçm 
ba günü saat 10 da Tophanede , de muayyen \·akitte komisyon· 
Merkez K. satınalma komiayo- da hazır bulunmaları. 

Istanbul Gümrükleri Muha_ j . Teı: 4· 1041 

faza Müdürlüğünden: 
9 ) 

nunıda icra kılınacaktır. Talip· " * ~ 
lerin şartnamesini görmek için (331) (6453) 
saat 9 dan 10 a kadar her gün Mer. K. lığına merbut müı>ı 
ve pazarbğa iştirak için de mu sesat ihtivacı için 5000 kilo 
ayyen vakitte ko:nisyonda ha- lahna 5000 kilo pıran pazar
ztr bulunmaları. (326) (6441) lrkla •a:-..a alınacaktır. Pazar-

* * * lığı 10-12-932 cumartesi günü 

H M ··f · 1 rı saat 10 d" T ophanet~'! Mf'rkez ava u rezesı pavyona • K I k . da . 
1 kt .k t . t 1 • "na 1 . satına ma ·omııyonun 1c aa e e n eıısa ı a enı mu lı . . . •---· ·ı t 1 ktn· ra kr nacaktır. Tal:plenn ıza-...,... surı>tı" yap ırı aca · h 1 k · · ah .h 9 

una; asası • • ça · , k 

140 Metre kıtlık elbiselik kumaf. 
126 Adet matra. 

1.<!5 Adet yün b:;ttaniye. 
126 Adet kar gözlüğü. 
850 Metre Glafhk bez: "Yerli" 
126 At' et a~ka çantası. 
455 Adet ekmek torbası. 

1100 Metre Glaflık bez: "Yerli" 
6 Adet su fıçtSı. 
6 Kalem bakır edevatı. M .. k 21 12 932 r 

1 

at a :r.a ıçın s a saat 
aMb .. .. t 11 d T ha aan nn>ı adar her gün ve pa7.ar 

~-.ı- aMgunku "~-· nd e 1 ~ lıi?a iştirak için <i,. muayyen 432 Adet cift kütüklü palaska. 
.,..,..., et' ez ... uma an ıgı sn 1 ·1 • .ı k . 

im · d · kı va ctınc.e omısyontla hazır bu- 250 Adet yerli kilim. 
tın a " nomı!yon~n a rcra lunmalan (332) (6454) 
lmaca'ktrr. Talıplenn şartname · 182 Adet yerli kilim. 
ve ketfini görmek için sabah . .. * ı "' . . . 300 Aaet yerli büyük battaniye . 
saat 9 dan ona kadar her gü'lt• .~ıyade Atıf ~~ktebı ıhtıya· 1500 Metre Glafltk bez "Yerli" 
ve münakaaaya iştirak ic;in de cı ıçın 60·«>?0 kılo ekmek kapa 1 - Yukanda yazılı 15 kalem etYa pazarltkla satın alına-
m ayyen vaktinde komiıyon- it zarf suret•le satın alınacaktır. 
d uh b 1 n 1 1 Münakasa11 14·12-932 çal'J&m· caktır. a azır u u ma arı. .. .. İ 

(309) (6302) ba gunu 31lat 11 d,. !ophanede 2 - Pazarlık işi stanbul Gümrük Muhafaza B&flllüdürlü-
.. * Merkez kumandanhgı satın al· ğündeki aatınalma komiı1onu tarafın~an KinunueYYelin 8 zine 

Kuleli Lisesi ihtiyacı için ma komisyonunda İcra kılına· rastlayan pertembe günü aaat 9 dan 16ya kaa'ar devam edecektir. 
1600 adet Maşrapa aleni mü· caktır. Taliplerin ıartnamesini 3 - İstekli yerli fabrikalar mümessil veya vekili olduklan-
nakua suretile satm almacak- göımek için sabah saat 9 dan 

Ona kadar her gür.. ve mu"naka- nı isbat eden ~ika ve muvakkat güvenmelerile o gün mezkür tır. Münakasası 8-12·932 per· 
,embe ııünü saat 11 de Topha- aasma iştirak için de muayyen satmalma komiıyonuna müracaatları. 
nede Merkez kumandanlığı aa· vaktinde kotrisyonda hazır bu- 4 - Nümune, tartname ve evsaf kağıtları her gün mezkur 
tmalma komiıyonunda icra kı· lurunaları. (297) (6185) satmalma komisyonunda görül·ebilir. (6450) 
hnacaktır. Taliplerin nümune 966 -.·-------------------------

ve şartclnamesi~k dgörmhek i~~ Kuleli Li~e:İ . ihtiyacı için ·Inhı·sarlar ı·daresı·nden saat 9 an on'\ a ar er gun 
3000 

.f .. l • ·· 
ve münakasasına İştirak için 1 çı t yu~ çorap a er.ı mu-
d kt' d k · nakasa suretıle satm alınacak-

d
e mhuayybuenlva ınl e omısyon tır. Münakasaaı 22-12-932 per 
a azır uruna an. .. .. 14 T pb 

(280) (6068) ıembe gunu saat te o a . 
711 nede Merkez Kumandanlığı 

aatınalma kcmisycnunda icra 

Mahalli N..,'; Vahidi Miktarı 

kıyasi mubammeni 
Azaııkapı inhisar deposu Köluıe kanaviçe Kilo 20000 
Kuruçefme " " Muhtelif eb'atta mer~ Aclet 20 

" " " Somaki taklidi çamaıır Adet 2 

="t. Y k ı.:-- t. t · Al 
Mtrlııe• ııc.eata: O. lata l:o;>r . 

""'1 B. ıw. tuı.. A. :; ., he 
\( illıllJ'd&rude ı... ı. s 7 40. 

Tf· ABZON POST ASI 

KARADENİZ 
7 birinci kanu, çarşamb~ 

18 de Galata rıhtımında, 
kali ar. Dö üş' e Tirenolu· 
ya da l'vre r. 

J(ARADENlZ POSTASI 

Vapuru 
7 K. evvel Sulh 

ÇARŞAMBA 
süıoii Sirkeciden hareketle (Ereğli
Zonıruldak, lnebolu, Ayancık, Sarn-
1111a, Ordu ve Giresun, Tirebola, 
Trabzon, Sürmene, Rize ve Hope 
iskelelerine azimet ve avdetle ayni 
iskelelerle Ünye ve Fatoaya uğraya
rak gelecektir. 

Fazla tafailit için Eminönü Rıh· 
ton Han 2 No. ya müracaat. Tel. 
20476. 

Sermayedar aranıyor 

Pİ;Faoada bii,.ülı: munıffakiyet ka- • 
zanuo lıir fabrika iıleri ıreniıletmck 
için 15-20 bin liralık aermaye ara. 
yor. "Büyük nam" rumuzile latan. 
bul 176 mnn<rolu poata lnotaau ad· 
....... ,. 1 Y etilköy Hava Makinist kılmacakhr. Taliplerin fartna· 

mektebi ihtiyacı için 9 kalem me ve nümunelerini görmek İ· 
melbusat aleni münakaaa ıure- çin sabah ıaat 9 dan ona ka· 
tile aatm alınacaktır. Münaka· dar her giin ve münakasa._ 
sası 8-12-932 pertembe günü İştirak için de muayyen vaktin
aaat 14 te Tophanede Merkez de komisyonda hazır bulunma
k.umaadanlığı ıatınalma komiı ları. (316) (6382) 

teknesi 
1 Devredilecek ihtira beratı 

" Mermer kw-na maa ..C:det ~ H ... hangi müteluırrik lıir cis-

yonunıda icra kılınacaktır. Ta· "' "' "' 
tiplerin nümune ve şartnamesi Maltepe Liseıi ihtiyacı için 
ni görmek için aaat 9 dan ona 700 uıc- maa • •erı>ut elıİ8e 
kadar her gün ve münakasaaı- kapalı zarf ıuretile satın alma
na ittir• içi. de -yyen vak caktır. Münakasaaı 24-12-932 
tinde komisyonda hazır bulun· Cumartesi günü aaat 11 de Top 
nıalan. (281) (6069) hanede Merkez Kumandanlığı-

112 Satın alma Komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin nümu· 
ne ve f&rtnameaİDİ görmek için 
sabah ıaat 9dan ona kadar her 
gün ve münakaaasına i~tirak i
çin de tartnamesi veçhile hazır 
lıyac.akları teklif m•ektuplannı 
ihale gününün mua,-,.en nldin 
den evvel Komisyon Riyaseti
ne vermeleri. (311) {6321) 

• * * 
Gedikli Küçük Zabit melde-

bi ihtiyacı için '1:1 ton llvama
rin ve 400 kilo odun puarlıkla 
aatm almacaktrr. Pazarlığı 12-
12-932 pazartesi günü aaat il 
de T opbanecle merkez laıman. 
clanlıiı ıatmalma k ıi•,-oauır 
da icra lalmacaktır. Taliplerin 
izahat almak için her lfÜD sa
bQ saat 9 dan 10 a kadar ko
-,._ lllÜl'Kaativı . 

(330) (1452) . . .. 
T.w.i1e mektebi ihtiy.a i

çİll _300 çift dah~ v~ 4158 çifi 
'harici fotin aleni munakeaa ıu
retile aatm alınacaktır. Müna· 
ktııuı S.12-932 perfelllbe günü 
aaat 11 de icra lalmec:alrtır. Ta· 
&iplerin nlimune ve J&rbwneli· 
ni ııönnek için saat 9 dan ona 
kadar her gün ve münakaaası
na ittirak için de mua1yen vak 
tinıde komisyonda hazır bulun· 
111aları. (285) ( 6093) 

759 
• • • 

Hadtiye ve merbutu INlu-

Tashih 
Bu.rR Askeri Liseai Mitlür-

lüğün.d'en: · 
30 Tetriniaani 932 tarihli 

Milli1et gazetesinin 7 inci sa• 
hifesinde intitar eden "Askeri 
lisesi için 750 takım harici el
bisenin " ihale tarihi 25 kinu-
nuevvel 932 1azılacak iken ad. 
ven 25 kinunusani 933 olarak 
yazılmıttır. Keyfiyet tashih o
lunur. (6322) 

ZA YI - 999 sicil numerolu araba
cdık ebliyetnamemi kaybettim. Ye
nisiai alacağımdan hükmıii yoldur • 

Ali oğlu Huncli Ça"'f 

meınkut ay- min sildetinden mütevellit aletlerini 
" " Pooelen banyo Adet 1 bilYUrta tenin eden tertilırat'' bak-

Balida nevi ve miktan ya&.111 Cfya bilmüzayede ıatilacak· !ondaki ihtira için iatihaal edilmit o

tır. Taliplerin teraiti anlamalı: için Cibalide levazım tubeaine ve lan 10 K•---i 1931 tarih "" 1089 
_...ıı ildira beratı üzerindeki bu 

et7'•Yİ ııöıımıek için mahallerine nıüracaatla pazarlık için ta1in luık bu kere devir .eyahut icara ..... 
edilen 15-12-932 tarihine lllliıadif per,,embe günü SHt 14 te Ci- 'rilı c iiaclea bu buauata fazla rnalü
bai;de levazım tubesinde aatq komiıyonuna ,-üzde 7); teminatı - edirunelı..,.. 8*n zevatın ı •. 
muvakkate akçelerile birlikle müracaatları ili.o: olunur. (6419) -ı...ıc1a Bahçekapuda Taş Hanın 

--------ı ı1a 43-48 ~ lı:ain vekili 

Liseler ahm sabm 
Komisyonundan: 

Komisyonum- memut Leyli mekteplerin kesme tekerleri· 
le kuru meyvaları ve hayvan yemleri ve Kandilli, Çambca ve E
..-kö,. kız mekteplerinio ekmekleri 21·12-932 tarihine miiaa
dif çarıamba günü aaat 18 da .ı.ate edilmek ibm"e kapalı sarf 
uaulile mevkii 'münakasaya konulmuıtur. Talip olanlarm mez· 
kUr günde teminatı muvakkate malcLuzlarile Maarif Miriidi1e
ti lıim•• I H komis1~uza müracaatları. {8!19) 

1054 

iLAN 
HALI T ASFIYEDE 

TORK.lYEDE TİCARET, SANAYi VE ZiRAAT 
MİLLi ŞiRKETİ 

Hali tasfiyede bulunan " TORK.lYEDE TİCA
RET, SANAYİ VE ZIRAA T MiLLi ŞiRK.ETi " ea· 
hamı üzerinden tediye edilmit bulunan sermayenin ia
deten teaviyeaindt-n ibaret olmak üzre 5 Kanunuevvel 
1932 tarihinden İb"baren icra edileceği evvelki ilinnnız. 
la bildirilen tevziata Kinunuevvelin 15 inde mubaşeret 
edileceği mezk:Ur Şirket hiısedarlannm malômu olmak 
İİ&re ilin olunur. 

TASFİYE MEMURLARI 

H. W. STOCK Efendiye müracaat 

latanbul ikinci icra memurluğun

dan: Bir fııorçtan dolayi mahcuz ve 
paraya çevrilıneai mukarrer Madeni 
tabakalar, aiızlık, g-ümüt kupa, gÜ· 

l1Iİİf kaşdrc ve paır:a çantau •eaaİre 
12-12-932 tarilıine mü .. dif ·pazarte· 
ai gÜDÜ aaat 13 ten ;tibaren latan · 
ıı.dda Sandal bedeateninde açık arl· 
t.._ ile aabhıcajiuldan talip olanla 
na 932-3606 ıloaya nwnara11w ı.a. 

milea malıallinde hazır bulunacak 
mı a müracaatlan lüsumu ilin 

ilin olu....-. 

1.....,..1 2inci İcra memurluğ'undan: 
Bir borçtan dolayi mahcuz ve para
ya çevrilmeai mukarrer muhtelif aJ. 
tm -tler ve kordonlar madalyon· 
lar Baroş iğne muhtelif taşlı yiizük 
ler pantatif veaaire 12-12-932 tari
hine müaadif pazartesi ırünü saat 13 
den itibaren lıtanbulda Sandal De· 
deoteninde bilmüuyide aablacaiın· 
dan talip olanlann 932-3604 doaya 
numarasını himilen mahallinde ha
zır bulunacak memuruna müracaat· 
ları il&n olunur • 



--Hereke'nin Elbiselik Kumaşları-.. 
En iyi İngiliz kumaılarından farks1z 

Onlardan yan yanya ucuzdı•r 

Yerli Mallar Pazarında Bir Görünüz. 
Ankara'da ı lstanbul'da ı 

Çocuk Sarayı caddelllnde Bahçekapı'da Bevoğlu'n.la lotiklAI caddesinde 

Samsun'da 
Ba'lka•ar caddeıoi.,de 

-----------------. . ·:. 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

A1pullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36,75 kiıruş 

Çuvalda küp, kilosu 381I2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

.. .. Dr. IHSAN SAMI - .. 

GONOKOK AŞISI 
Belsoğukluğu ve ihıilAılarına karşı 
p<k tesi rli ve taze aşıdı r. Divan
,.oın ' ıı l can !\·1ahmur oii~h,..: 

No . 18Y 
.ıb.) 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Börekçi fırını sırasında 34. 
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y 
Cebinde 

bir tüp 

f aya tını, aileni, ev- z h • ) f enç. )adını ve vatanını e ır eme. 

Profilaksin bul •••••• 

Frengi ve Belaoğuklağa afetinden kat'I bir aurette koruya· 
c~k bu"d"n e ... ln hiç bir çare ,.oktur. Her eczane ve ecz- deooannrl~ 

• pulunur. Fiab 7S kuruftur. 

Bu bahtiyar çocuk 8 yaşındadır! 

_lj 
~\ .. 
L 
-lı Y. 

~ , 

~j 
Sekiz senedir kumbarasına attığı paraların faızi, onun 

bütün üstbaş ve mektep masraflarına kafi geliyor 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek Üzere derhal gönde. 
rilir. Depodan itil>aren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

latanbul 2 inci iflas memurluğun

dan: Şişlide ve Samsonda oturmakta 
ve tütüncülükle meıgul bulunmakta 
olan Kibar Ali Kardaılar mahtumla 

n Şirketi ve Şürekidan Sanın ve 
Fettan ve Riza ve Hikmet Beyle
rin ifliisi 6-12-932 tarihinde açılıp 

taafiyenin adi tekilde yapılmaaıııa 

karar verilmit olduğundan: 1- Müf 
liaetn alacağı olanlann ve istihkak 
iddiasında bulunanlann alacaklanm 
ve istihkaklarını iliindan bir ay için
r'e 2 inci ifla• daire.ine gelerek 
kaydettirmeleri ve delillerini (senet 
ve defter hulaaalan vesaire) aııl ve
ya muoaddak ıuretlerini tevdi eyle
meleri; 2 - Hilafına hareket cezai 
meıuliyeti müstelzim olmak üzere 
müflisin borçlularının ayni müddet 

içinde kendilerini ve borçlanın bil
dirmeleri. 3 - Müflisin mallannı 

beı" ne sıfatla olursa olsun ellerinde 
bulunduranların o mallar üzerindeki 
hakları mahfuz kalmak tartile bunla 

n ayni müddet içinde daire emrine 
tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul 
mazeretleri bulunmadıkça cezai me
suliyete uğrayacakları ve ruçhan 
haklanndan mohrum kalacakları. 

4 - 17-12<932 tarihine müsadif cu 
marteıi günü saat 15 de alacaklıla
rın ilk İçtim8a eelmeleri ve müflis 
ile müştel"ek borçlu olanlar ve k.,fil 

J ............. , • o ............. , ..................... ..... 

!erinin ve borcunu tekeffül eden sair e 

1 
~=e:~~

1

~~:'8:ı:nu~
1

unmağa Sizde hemen lşBankasına gidere 

sigorta ettirilir. 

Adres: fatanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 'Üncü kat, 
Telgraf adresi: tltanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

6l 

Eyüp icra memurluğundan: Bir 
borcun temini istifası için nıukadde 
ma tahtı hacıza alınan iki adet inek 
14-12-932 çaqamba günü !\&at 9 da 
F atibte At pazannda açık arttır

ma suretile paraya çevrilmesi mu
karrer bulunduğundan taliplerin yev 
mi mezkiirde muayyen olan saatte 
mahallinde hazır bulunmaları ili.n 

1 olunur. 

1 3 üncü kolordu llanlan 1 ı Beykoz Kazası IV a müdürlüğünden: 
.______________________ A. Kavaimda Mirtah Mehmet Efendi mahallesinde aenevt 

K. O. ve 1. Foka kıt'a.lan ih 
tiy&e1 için pazarlıkta buhuıuı 
13000 kilo kuru üiilme talip çık 
madıimdan ihalMi tehir edil
mittir. ihale 13-12-932 salı gil 
nü nat 15 te yıapıluaktır. Ta.
liplerin o gün ve vaktinden eY

vel komisyona mtincaatlan. 
(986) (6346) 

• • • 
K. O. ve 1. F. kıt' alan ibti

y&CJ lçıin 8.000 kilo pirini pa· 
zarlıkla sabn ıdmacaktır. Şart
namesini görmek üzere hergün 
ve pazarlığa i}tirak edeceklerin 
ihale günü olan 7-12-932 çar-
9amba günü saat on bet
ten evvel komisyona müraca
atları. (980) (6309) 

1344 
• • • 

K. O. kıt'alannın ihtiyacı o
lan 17000 kilo kuru fasulye pa
zarlıkla aatm alınacaktır. ihale 
si 7-12-932 çar9amba günü sa
at 15.30 dadır. Nümune ve ~art 
namesini görmek üzere he!'gün 
ve münakuaya İ9tirak iç.in 
o gün ve vaktinden evvel kc>
miıyona müracaatları 

(987) (6347) 
1359 

••• 
4. K. O. kıt'alarile Eakitebir 

hava birlikleri ihtiyacı olan 
200,000 kilo un kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. lha 

lesi 20-12-932 salı günü saat 
14 tedir. Şartnamesini görmek 
üzere her aün F ıncftklıda 3. K. 
O. satmalma komisyonuna ve 
münakasaya İ§tirak edecekle
rin o gün ve vaktinden evvel 
Eakitefıirdeki komisyona milra 
caatlan. (1039) (6263) 

• * • 
Birinci ve üçüncü muba~ 

alaylarile K. O. Nakliye tabu
ru ve kararıih eiradı için 
12762 kilo yataklık ot pazarlık 
la satm almacakbr. ihalesi 7- j 
12·932 çartamba günü saat 16 
da yapılacaktır. Taliplerin o 
gün ve saatten evvel komiayo
n._ müracaatları. (995) (6442) l 

* * * Konyadaki kıtaatı hayvanı 
için 402.000 kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmuttur. 
İhalesi 22·12-932 saat 15 tedir. 
Teminatı 1360 liradır. Taliple
rin vaktinden evvel Konyad.IQ 
komisyona müracaatları. '· 

(1051) (6459) 
"' "' . 

Ezinede Dağ livası satmal
ma komiayorıwıca pazarlıkla 
satın alınacak olan 16,000 kilo 
ıade yağma talip zuhur et,medi 
ğinden ihalesi 13-12-932 ıalı 
günü saat 15 te yapılmak üze
re tehir edilmi9tir. Taliplerin o 
gün ve vaktinden eıovel Ezine
cleki komİ1yona müracaatları. 

(1050) (6458) 

84 lira kıymeti mubammeneli boğaz muhafızlığı binıuı üç sene 
müddetle icara raptedilmek üzere eıovelce müzayedeye vu ve 
ihalesi icra edilmit iıe de talibinin nükulünden dolayı 22 T.sani 
932 den itibaren yirmi gün müddetle yeniden müzayedeye çıka
rılmıttır. Yevmi ihale 13 Kanunuevvel 932 salı günü saat 13 te
dir. Taliplerin yevm ve aaati mezkurda Beykoz Malmüdürlüğüne 
mürcaatlan. (6164) 
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..... 
Tayyare Yılbaşı Piyangosu 
Büyük Mükafat 1,000,000 Liradır 
Büyük ikramiye 500,000 Liradır 
Keşide Ydbaıı gecesi yapılacaktır. 

Taliinizi deneyiniz •• 
Acele ediniz •• 

Darülfünun Fen Fakültesi 
Riyasetinden: 

Fen Fakültesinde münhal bulunan umumi kimya, nebatat 
v~ .elektromekanik müderris muavinlikleri için 5 Şubat 933 ta- i 
nhınde müsabaka imtihanları icra edileceğinden. taliplerin. Şu· 
bat İptidaıma kadar evrmk ve veaikalU'Jlll Fakült;e ifuesine ib. 
raz etmeleri ve fazla tafsilat için Fa.külte Bqkitabetine müra
caat eylemeleri lazım gelir. (6449) 

çocuğunuza bir kumbara alınız! 
BAHÇE 

MERAKLILARINA 
Her nevi fidanlar kap ve aaluıda 

bulunur. Envai çam ağaçlan, teo:yl

nat fidanlan, ormanlık fidanlan, bo 

dur ve yüksek meyva ağaçlan, nadi 
de salon Y"fillikleri, bodur ırüller,pa 
raool ırüll.,,., aarmqık nevileri, mo
dern nadide kamelya, ve manolya, 
fidanları. ve ııaire ve saire ..• 

Ortaköy Ankara balıç•i Vu.il No 
155. 

ZA YI - 352 aicil nuınerolu araba

Cllılı ebliyetııamemi ka1bettim. y .. 

niaini alacaimıdan biikmü ,.olrtv. 

Galip oflu lamail 

Muhterem Ankara Halkına 
Kı§ mevıimi dolayııile me§hur 

• 
EKSELSIO 

BOYOK ELBiSE F ABRlKASININ 
Ankara mÜ§terilerine bir ıühulet olmak üzere 

Ankara'da MODA SALONU 
üstünde açbğı ıergiyi 

15/12/1932 tarihinde kapayacağmdan 
-side me.cut büyük mıktarda KADIN, ERKEK ve ÇOCUKLARA 

ıMh .... ELBiSELERi, PARDESOLERI ve PALTOLAR! 

1/12/1932 den 15/12/1932 tarihine kadar 
pek ucuz fi.atla T ASFIYE ıuretile 

ELDEN ÇIKARACACINI ARZ EYLER 
Bu fevkaliide fırsattan istifade ebneniz bavaiye olunur. 

Istanbul ithalat gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adedi 
kap 
25 

Balya 
00 

Markası No. Kilosu Cinsi eşya 
Bili Bili 1710 Tütün aargısı 

na mahsus müata· 
mel boyalı kane· 
viçe parçaları. 

BalldaJd etYanm 17-12-932 T. ne müaadif cumarteai günü 
lsbabul lthalit G.. Satıt ambarında bilmüzayede füruht edile· 
cektir. Taltp olanlann yevmi meı&kiirda Satıt komisyonuna mü· 
racaatları. ( 6223) 
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V Göğüsleri zayıf olanlardaki öksürtıklere büyük ehemmi\· eremvermeUdlr. KATRAN HAKKI F.KRf; M tehlikenin önüne ıtcçc 
ııo 

M1LL1YET MATBAASI 
- ---

Zafiyeti umumiye, iş•ihasızhk 
ve kuvvetsizlik halaf:ında bü
yük faide ve tesiri sıörülen sfatlı Sark Malt Hulasası~=~:~ 


