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NUIHASI 5 KURUŞTUR 

ici 
• • Jandarmaya nıçın 

ehemmiyet veriyoruz? 
Halkın ruhundaki emniyetaizliğf çıkarmalıyız -
Jandarma zabit ve küçük zabitleri için yalnız 
askeri ihtisas kafi gelmez - Daimi mücadele 
içinde geç='· bir hayat - Ordu ve janda~~· 
arasındaki fark - Jandarma kuvvetlerımız 

memlekete nasıl tevzi edilmiş? .. 

Türkiyede aaayifİn temini
ni her mülahazanın üstünde tu 
tuyoruz. Eğer bir kaç sen~~ 
beri memlekette nisbi bir ınki· 
taf ve faaliyet ba9lamıtaa bu
nu aaayi§e medyunuz. Şunu da 
unutmamalı ki, memleketin 
her tarafında Hayİf normal bir 
halde değildir. Hele bazı vill
yetlerimiz halkının ruhlarında, 
maneviyatında bir nevi emni
yetsizlik hi.li yatıyor. Asayif 
mevzuu; hem maddi, hem ma
nevidir. Bu mevzular üzerinde 
esHlı surette çalıtmaia mecbu 
ruz. Bu zarureti, bilhaaaa tark 
ve cenup viliyetlerimi.z için da
ha müstacel görüyoruz. Asayi
şin takarrür ettiği yerlerde bu 
iyi vaziyeti tutmak, emniyetin 
bulunmadığı yerlerde de onu 
arayıp bulmak İçin muntazam, 
müsbet bir tetkillt ister. Jan
darma te,kilitını murat ecliyo
ru:r.. 

Janadarmamızı, e.aalı bir 
ıslah ve tenıik yolunda neıd 
çalı9ıldıiını, seçenlerde izaha 
çalı9mıttık. Bu faaliyet, her 
gün daha ziyade artan bir azim 
ve hararetle, bil'ıaaaa ciddi bir 
takip fikrile devam ecliyor. 

Jandarma, tıpkı süvari ıını· 
fı gibi paralı, masraflı bir te,
kili.ttır. Onun için her şeyden 
ziyade bütçeyi ali.kadar eder. 
Bütçenin dar olduğu bu zaman 
larda bütün ihtiyaçlar, birden 
temin eclilemiyor. Bununla be
raber hükUmet, her dairenin 
bütçesinden mühim tasarruflar 
yaptığı halde jandarma bütçe
sine ilitmemit, bilakis onu art
tırmıttır. Bu hattı hareket; hü
kilmetin asayite ve onu temin 
ile muvazzaf olan jandarmaya 
verdiği ehemmiyetin derecesini 
gösterir. Şu da var ki, jandar
manın mükemmel bir hale gel
mesi için yalnız para ki.fi de
ğildir. Bu iti batarmak için pa
ra kadar da uzun bir zaman ve 
bu zaman zarfında devamlı, me. 
todik bir faliyet ister. Çünkü 
adam yetittirmek, meslekleri
nin bütün icaplarını bilen za
bit ve efrat yetİftirmek mev
zuu bahistir. Talim ve terbiye 
itleri kuru temennilerle husul 
bulmaz, 

Jandarma zabitlerinin, kara
kol kumandanlarının vazifeleri 
yalnız askeri itlerden ibaret de
ğildir. Onlar için yalnız aske
ri ihtisas kafi gelmez. Jandar
ma zabit ve küçük zabitlerinin 
idari, adli, meıleld ve bilhassa 
içtimai vazifeleri de vardır. 

Türkiye halkının yüzde sek
seni köylüdür. Halkın çoğu en
z>yade jandarma ile temas ha
lindedir. Onun için jandarma, 
halk nazarında adeta devletin 
mümesıilidir.Denilebilir ki, köy 
lülerin devlete kartı olan sevgi 
ve aaygılannın derecesi, muhit 
le · d kı jandarın nlll hal,. ~a
reket ve ahl'klarına tabıdır. 
Böyle muhtelif cephelerde v~
zife ve meı'uliyeti olanla.nn fı: 
kir, ahlak ve irfan ıevıyelen 
çok yilkıek olmak lizımdır. O· 
nun için jandarma zabitleriniıı 
en evvel harbiye mektebinde 
okumaları, ilk senelerini ordu
da ııeçirmeleri, birinci ınülizım 
~eya kıdemli mülazım olarak 
Jandarmaya geçmeler~ esası ka· 
rar!aını19tır. Bu suretle ordu· 
n'j leuıeli olan disiplin ruhuna 
::t,.andıktan ıonra meslek mek· 

•ne •evkolunurlar, 

Jandarma zabitlerine yükle
nen meı'uliyetlerin alırlığı dü
tünülürse, ordunun en iyi zabit 
leri arasından seçilmeleri lü
zumu kendiliğinden anlatılır. 
Filhakika jandarma zabitinin 
vazifesi ağırdır. Bir taraftan or 
du zabitleri ııibi talim ve terbi
ye ile metgul olacak, askeri 
malumatını arttıracak. Diı
ğer taraftan da adli, idari ve 
meslt;ğe dair bir çok bilgiler e
dinec.ık ... Onun bayatı, sulh 
zamanında bile, köylerde, kır
larda daimi bir mücadele için
de seçecektir. Jandarma zabit
lerinin meslekt bir imtiyazı, re
fah noktasından ordudaki arka 
daılanndan hiç bir farkı yok· 
tur. Terfi ve tefeyyü cephesi; 
ordu zabitleri için daha ümitli 
ve parlaktır. Bu sebepler; ordu 
zabitlerinin jandarmaya geçme 
!erini tetvik edici bir mahiyet 
arzebniyor. Kanaatimizce ordu 
muzun kıymetli zabitlerini jan
dann•ya ıeçmeğe te,vi.k için 
onlara yeni ümit ufukları aç
mak llzımdır. 

Yeni jandarma tqkilatında 
küçük zabite çok ehemmiyet 
veriliyor. Bunlann gedikli mek 
tebinde tahsil ettirilmeleri dü. 
tünülüyor. Bu mekteplerde as
gari program, ilk mektep tabıi 
lidir. Bu arada harita mütaleası 
ve basit krokiler yapılması öğ
retilecektir. Bütün bu malu· 
m•t; küçük zabitin yalnız mes
leki vazifesini değil, içtimai ve 
milli vazifesini teshil edecek 
bir amildir. 

Jandarmanın ana vazifesi 
emniyet ve aaayiıi ihlal eden 
hallere daha evvelden mini ol
maktır. Bu mülahaza ile her vi
layetin çoğrafi, idari vaziyetle
rine ı:öre kuvvetler memleke
tin her tarafına tevzi edilmi§
tir, Bugünkü mevcuda göre 
vasati olarak yirmi köye bir 
jandarma, her beş karakola da 
bir zabit düıüyor. Kazalar, na
hiyeler ve hatta bazı yerlerde 
köyler telefonla biribirine bağ
lanmııtır. Bu, hem inzibat iti
barile faydalıdır, hem de va
tandaılan biribirine yaklattır· 
mak, memleketin birliğine ya· 
ramak noktasından mühimdir. 
Her halde muntazam, vazifesi
ni müdrik bir jandarma kadro
su, memleketin en verimli bir 
teıkilatı sayılır. 

Siirt Meb'uıu 
MAHMUT 

Rus-Romen 
Müzakeratı 

Netice Rusyanın ve
rece~ cevaba bağlı 
BOKREŞ, 9 A.A. - Sovyet Rus

ya, Romanya tarafından teklif edil
mit olan ıon metin hakkmdaki ka
rannı vermek üzere 48 ıaat mühlet , 
talep etmiıtir. Bu karar, 10 kanunu-
1811İden evvel malüm olmıyacaktır. 
Reımi bir membadan bildirildiğine 
ıröre Romanya hükumeti, Romanya'. 
nın bütün menafii muhafaza eden 
metin SoyYetler tarafından kabul e
dilmedikçe onlarla hiçbir itilaf aktet 
menıeie karar vermiıtir. Binaenale-

h pmdiki müzakeratın muvaffaki
~etle neticelenmesi ve bi~mukabele 
ınalıkfun olması Sovyetlenn cevabı-

na bağlıdır, 

ana 

Hariciye vekili vapurda lstanbul valisi tarafından ffl!Yİ ediliyor 

Hariciye vekili dün 
hareket etti 

Tevfik Rüştü Bey Bağdat' ta Kral 
Faysalın misafiri 

olacak, iki gün kalacaktır. 

Vekil Bey Tahranda itilafları bizzat 
intaç ve imza edecektir. 

decek müzakeratı idare eclecek 
olan Hariciye vekili Tevfik 
Rüttü B. dün Loit Tiryestine 
kumpanyasının Abazia vapu
ru ile Batum tarikifo Tahrana 
hareket etmt§llr. 

Tevfik Rüttü B. dün sabah T o 
katlıyan otelinde bir müddet 
me§gul olmuş, bir aralık Holan 
da, Yunan ve Bulıar sefirleri
nin ziyaretini l<abul etmiıtir. 
Vekil B. öğleden sonra saat üç 
buçukta otelden çıkarak Pera
palasa gitmiş ve orada bundan 
bir kaç gün evvel kendisini zi
yaret etmiş olan ıabık Mısır 

Tevfik Rilştü Beyle ber~ber Hidivi Abbas Hilmi Pı. ya ia-
Tabrana giden /~ Bankası umum; dei ziyaret etmi!tir. Tevfik 

müdürü Celil B. Rüttü B. saat dördü beş on da 
Türkiye - İran hudutları ı kika geçe Abazia vapuruna git 

hakkında Tahranda cereyan o- (Devamı 6 ıncr sahifede) 

Belediye cezaları için 
mahkemeler açılıyor! 
Hamit Bey Ankaradan geldi 

Bu mahkemeler yalnız Belediye 
cezalarile meşgul olacaklardır .. 
Bir müddetten beri Ankarada bu

lunan belediye reiı muavini Hamit 
B. dün avdet etmi,tir. Hamit B. An
ı.arada takip ettiği belediye i§leri 
hakkında dün bir muharririmize ıu 
izahab vermi,tir: 

- Sulh mahkemelerinin işi çok
tur. Belediye cezalannın ve itirazla
rın tetkiki gecikmektedir. Bu yüz
den vazaifi belediye layikile yapıla· 
mıyor. Adliye vekAleti nezdinde te
ıebbüsatta bulundum, ve, yalnız ce
raimi belediyeyi rüyet etmek üzere 
sulh mahkemeleri ihdası kararlaıtı. 
Bu mahkemeler yalnız belediye iıle
rine bakacaklar ve sür'atle intaç e
deceklerdir. 

Bu mahkemelerin lıtanbulun han 
ıi semtlerinde tesis edilmesi lüzum .. 
lu olduğuna dair adliye vekaleti müd 
dei umumilikle hali muhaberededir. 

Belediye memurlarının 
tekaüdiye/eri 

Belediye memur]aruun tekaüdiye 
!eri hakkındaki kanun layihası da ik
mal edilmiıtir. Bu kanuna ııöre, be
lediye memurlan tıpkı devlet memur 
lan ııibi tekaütlük haklarından isti
fade edeceklerdir. Layiha bütün en
cümenlerden geçmiş, bütçe encüme
ninde kalmı,tır. Mecliı tatil edildi-

Hamit B. 

ğinden müzakcrt.si tatilden sonraya 
bırakılmıştır. 

istimlak işleri 

1 stimlakatın daha ııalim ve daha 
pratik, ayni 2aın.~nda alakadarlar i
sin de müımir olabilmesi isin veki-

Mühim bir 
içtima ---Heyeti vekile dün 

dört saat toplandı 
ANKARA,9 (Telelonla)

Heyeti vekile bu sabah saat 
11 de toplandı. içtima 4 saat 
devam etti. Bu içtimaa husu
si bir ehemmiyet at/olun
maktadır. 

Pıçak kemiğe 
Dayandı! 

Almanya artık para 
• w • • 

vermıyecegını 

resmen bildirdi .. 

Avrupa siyasi mahafili 
heyecan 

içinde; ne olacak? 

Alman Bsşvslrili M. Brüning 

LONDRA, 9 A.A. - Berlinden 
Reuteı· ajansına haber veriliyor: Ber 
lin'de lnııiliz sefirine Alman batveki 
li bundan böyle Almanya'nın tami-

' (Devamı 6 ıncr sahifede) 

Suriye 
Krallığı .• 

Hariciye vekili Suriye 
Krallığı 

hahkında ne diyor? 
Ankarada Gazi Hz. tarafın

dan kabul ediJmiı olan sabık 
Mısır Hidivi Abbas Hilmi Pş. 
refakatinde sabık Şarki Erdenı 
başvekili Hasan Halit P9. bu
lunduğu halde dün Ankaradan 
gelmittir. 

Şimdiye kadar vi.ki olan tek 
ziplere rağmen Abbas Hilmi 
Pa§anın Suriye kralı olacağı 
hakkında yeniden bazı rivayet
ler deveran etmektedir. Abbas 
Hilmi Pt. nın Ankara seyahati 
bıı noktadan ıayanı dikkat gö
rülmüı ise de, Hariciye Vekili 
Tevfik Rüttü B. dün bu husus 
ta mütalealannı soran gazeteci 
lere komşu bir memleket olan 
Suriyenin umuru dahiliyesi 
hakkında hiç biı- mütalea beyan 
edemiyeceğini söylemittir. 

Abbas Hilmi P9. dün Ha
san Halit Pş. ile birlikte T o
katlıyan otelinde yemek yemit 
tir. Hasan Halit Pş. Abdülha
mit devri ricalinden Ebülhüda 
Ef. nin oğludur ve elyevm ak· 
rabasından bazılan da şehrimiz 
de bulunmaktadır. Haıan Ha
lit Pş. Aobas Hilmi Pt. ile 
birlikte bir iki güne kadar Av
rupaya gidecektir. 

-··· .. -·····-···--.. ---
let nezdinde bazı maruzatta bulun
dum, Vekalet tetkikat yapmaktadır. 

Gazi köprüıü 

Gazi köprüsü intaatı için de 1ıazı 
temaslarda bulundıtm. Köprü hali 
tetkiktedir. Henüz lıulunmuı bir bal 
teldi yokhır." 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nqriyat ft Yazı MUdtlriJ 
ETEM lzZET 

1 Ur a ve Kemalpaşa 
kazalarındaki darlık! 

fzmir valisi vaziyetin mübalağalı 
gösterildiğini, mevcut darlığın iza .. 
lesi için tedabir alındığını söylüyor 

Hakiki vaziyet nedir? 

Bu sene üzüm mahsullerinin ol
ınaınaımdan ve tütünlerinin de aatı
lmnamaımdan dola11 çok. müıkül bir 
vaziyete düten Urla ve Kenıalpafll 
kazası bağcılanna Hililiahmer cemi 
yeti tarafmdan yardımda bulunul· 
maktadır. 

Hlliliahmer cemiyeti lzınir heye
ti merkeziyeıinln karan mucibince 
Hililiahmer reiıi Seai Beyin riyaae 
tinde bir heyet Urlaya ıiderek mua
venete muhtaç aile!- yapılan yar
dunlara nezaret etnıİftİr. Hilaliah. 
mer cemiyeti mühtaç ailelere un ve 
cliier ıııdai maddeler tevzline devam 
etmektedir. lnnirden kifl ınikdarda 
un Urlaya ııönderilmiftir. Aynca bir 
sdıh.iye memuru T• m.ualece de aev
kedilmiıtir. Yardm\a devam edile· 
cektir. 

Hilaliahmer cemiyeti lzmir heye
ti merkmyni, ııeçen ııünkü içtimaın 
ela Kemalpap ka:uıımda mevcut 
muavenete muhtaç ailelere de yar
dımda bulunmaıı kararlllJbnnıttı. 
Ger•lı Hililiahmer cemiyetinin ve 
ııerek hamiyetli bazı tüccarların te
berrü ettikleri unlar on beı günden 
beri tevzi edilmektedir. Hililiahmer 
cemiyeti yardımı genİ.§letmeie ka
nr vermişti. 

Sezai Beyin riyasetindeki heyet 
Kemalpaıaya da ıitmiştir. Heyet 
Kemalpapya varınca derhal mahal
le muhtarları davet edilıni, ve muhta 
cı muavenet aile miktarı teıbit edil-

lzmir Valisi Kizım Pş. 
mittir. ilk yardım olmak üzere ur 
ve 2eytinyafı tevzi edilecektir. 

Yapılan ıon tetlcikatla da aabiı 
olmuıtur ki, Kernalpaıa knaaınm 
hu seneki aıkıntılı vaziyetine yeiin< 
ıebep, üzüm mahıulüniin semavi a
fattan mahvolmımdır. Bir iıtatiıtiğ• 
nazaran 929 aeneıinde (7) milyon 

(Devamr 6 rncı sahifede) 

Şoförlerden delirenler 
Y eşııaycılarııı ""'~-~:.~ •alrlr::am 

ısrarla reddediliyor 

Şoförler kokain, heroin gibi şeyleri kullanmayı 
nereden ve kimlerden öğrenmişler .. 

içki düımanı "Yeıilay'' cılann 
vesaiti nakliye kazalarından aarhot 
toförleri meı'ul tutması, toförler a
rasında umumi bir teesaüre ıebebi
yet ·..ermiıtir. Şoförler cemiyeti er
kinınclan bir zatın bize anlattıiına 
göre "Y eııl ay'' cılarm bir ıene zar
fında 40 ıoförün içki yüzünden de
liruek bmarhaneye ıirdiii iddiaları 
mübal&ııalıdır. Dört sene içinde an
cak dört !Oförün çıldırdıiı teabit edil 
mittir. Bunlar ela içkiden değil fi
rengi neticeoinde delinnitlerdir. 

Şoför cemiyetinden bir 2atın id
diasına nazaran geçen ııün Beyoğlu 
kaldmmında cereyan eden kamyo
net faciasının kahramanı toför Celil 
ef. nin ıarhoı olmadıiı anlaıılmııtır. 
Celil el. hatta sigara bile içmezmiı. 
Şoförler diyorlar ki: 

- Otomobil kazalarının bütün 
meo'uliyetini toförlerde anmak ve 
hele aarhoıluğu ka:ıalarda yeııine 
saik diye kabuletmek doiru olamaz" 

Şoförlet", belediye aeyriiıefer ni
zamnameoinde tadilat yapılırken 
kendi cemiyetlerinin fikir ve müta
leeaı alınmadığından tikayet ediyor
lar. 

Şoförlerde tahıil kaydı araıunım 
hakkında cemiyet eı-k&nından bir 
2&t demiıtir ki: 

- lıtanbulda tokıide çalııan ıo· 
förlerin dörtte birine yakın bir lcıı
mı yüksek tahıil ııönnüı kimseler-

clir. Hele orta tahsilini bitirmiı pek 
çok ıoför Yardır. ilk tahsilini yap
mamı, bir tek şofÖN nalayamazaı
nız. 

Şoförlerin rakı, esrar, kokain ve 
heroin kullanmalarına ııelince bu ze
hirleri memlekete ıokan herhald• 
ıoförler değildir. Daha ziyade yük. 
sek tabaka anımda iptili halini a
lan bu menhuı adeti ıoförler, yük. 
ıek sosyeteye dahil hanımlarımızdan 
kapmıılardır. 

Memlekette içki kullanan. kokain 
çeken, esrar tüttüren ıade ıoförler 
mi? 

(Devamı ~ ıncr sahifede) 

Mavunacılsr heyeti umumiye halinde dün toplandılar ve ni..:aııl 
nameye bir madde ilave ettiler. Ya:llst iç sahiiemizdedir. 

rnm'l\•r • 



Ayakkabıcresnafı bir 
kooperatif yapıyor 

işler a~almıştır. Esnaf darlıktadır 
Küçük esnafın himayesi esasları 

Fırkada ırörüıüldüğü ıu ırünlerde 
tehrimizde ki küçük esnaf ve iıçile
rin dilek ve ihtiyaçları etrafında l>a
zı tetkikat yapmağı faydalı bulduk. 
llk ırörüştiiğümüz ayakkabıcılar es
nah oldu. Bunların bize anlattıldan 
na ıröre şehrimiz ayakkal;ııcılığı bir 
kıriz devresindedir. Piyasada timdi 
lik küçük sermayelerle İt yapmağa 
imkan yoktur. Küçük sermayeli es
naftan ayakta durabilen pak az kqi 
kalmıştır. 

Memleketimiz.in iftihar edebilece 
ği san'atlardan biri olan ayakkabıcı 
lık himayeye muhtaç bir halde bu
lunmaktadır. 

Ayakkabı i~çilerinin başlıca şikii 
yeti kendilerine ödeme kabiliyetleri 
fevkinde vergi tarhedilmesidir. Kun 
duı·acılardan fabrikalarda çalııanlar 
ıac!ece muayyen nispette kazanç ver 
ıri •in~ tabi olduklan halde ufak atel
yelerde çalışanlar, maktu verıri ile 
mükellef tutulmaktadırlar. Ancak 
bu vere i için hiçbir esas olmamuı 
esaslı ş'kayetlere sebebiyet verdiği 
anlaşılıyor. 

Küçük atelyelerde çalı§lln kundu 
racı er.>afmdan senede 40 - 50 lira 
»ergi ile mükellef tutulanlar vardır. 

Söylendiğine ıröre bugün en İyi 
ay-.kkabı işçisinin gündelik kazancı 
bir buçuk, nihayet iki liradır. 

Halbuki, ayni evsafı haiz bir it
çi , bundan 6-7 sene evvel hiç olmaz 
sa '!'ünde 5-6 lira kazanırdı. Günde· 
liklerin düımesi, kundura imalatının 
ihtiyaçnisbetini çoktan geçmİf olma 
sından ileri geliyor. Fabrika ve atel
yeler haricinde bir çok iıçiler, evle
rinde ailece birle§ip toptancı mağa
zalarına kundura yetİJtiriyorlar. Ta
bii, istihsal de hu ıuretle fazlalat
mı' ve netice itibarile kundura ~i
lerinin gündelikleri de dütmü, olu
yor. 

Ayakkabıcı esnafının fikrine gö
re bugün için atelye sahipleri de it
çileı·inden d~ha iyi vaziyette değil

dir. BU...enaleyh, ıimdilik ayakkabı
cılar arasJod& patron ve işçi gibi sı-

ruf ihtil&f1 yoktur. işçiler diyorlar 
ki: 

- Atelye aalıiplerine yapdacak 
muavenetle işçiler de kurtarılmıı ve 
himaye edilmiı olacaktır. Çalııma 
saatlerinin azaltılmuına gelince bu 
na ıade biz iıçiler değil, patronlar 
da ayni derecede taraftardırlar. 

Evet, kunduracı esnafı, diğer bü 
tün itçilerden fazla çalıııyorl•r. Fa
kat onlan çalııtıran, aradaki raka
bettir. 

Bir fabrika iıçiıini 9 saat çalqtı
rıyorsa öteki fabrika derhal ona inat 
it saatlerinin adedini (10) a (11) e 
çıkarıyor. Kundura fabrika ve atel
yeleri araaında ıabit ve devamlı bir 
it ıaati tesbitine aradaki rekabet ma
ni oluyor. 

Bu karıııklığın ortadan kalkması 
için İf kanununun bir an evvel çıkma 
aını sabırsızlıkla bekliyoruz . ., 

Diğer bir atelye İşçisi de şunları 
söylüyor: 
-Kundura İfçilerinin çalışma tarzı 

fenadır. Bir çokları atelyede çalışma 
ları yetmiyormuı gibi bir kısım işle
ri de evlerine götiirüp orada sabaha 
kadar göz nuru dökerek çalıtıyorlar. 
Bu kadar merhametsiz hi, say ne
ticesinde de kazanabildikleri ancak , 
bir ekmek parasıdır. 

Küçük eınafın himayesi ışının 
Fırkada görüşüldüğünü gazetelerde 
okudum. Bu haber bütün esnaf ara 
aında olduğu ııibi biz, ayakkabı işçi
leri arasında da derin bir memnuni
yet uyandırdı. Büyük alika ile hima 
yenin fili tezahürlerine intizar edi
yoruz. Bankaların küçük atelye sa
hiplerine açacağı kredi sayesinde eo 
nafın yüzü gülecektir. 

Diğer taraftan al"amızda mesai ve 
diğer hususlarda birlik tesis ctırek 
maksadile bir kooperatif vücude ıre 
tirmek te§ebbüsleri vardı. Bu te~eh 
büıler ümit ederiz ki pek yakında 
tatb'kat oahasına girecektir. 

Bugün için bir ayakkabı iıçi>i. se
nede ancak üç ay çalışabiliyor. Koo
peratif hem atelye sahiplerini hem 
işçileri meınnun edecektir. 

M. Briaııd 
Çekiliyor 

1 Lausanne 
Konferansı ---

Başvekil artık vazife
sinde 

kalamıyacağını bildirdi. 
PARIS, 9 A.A. - "Le Journal" 

• .. M t n· -- -••-
litl! 'kı:28ı'nCir,apmıt Ôİduğu dosta
ne h.i!'" ziy:ıret esnasında, hariciye na 
zın kendisinin istirahate olan fevka
lade 'htiyacuıın vazifesinden nyrıl
maıını intaç ettiğini izah etmiıtir. 

Ba,vekil, M. Briand'ı bu kararın
dan sarfı nazar ettirmek için h~yhu
de yere çahımıt fakat nihayet harici
ye MZlnnın dermeyan ettiği esbap 
mu vacehe.oinde kabule mecbur kal
mıştır. 

M. Briand'ın çekilmek huıusun
da imar ettiği arzu artık kat'i lelik 
ki edilmekteeir. 

Müttmmim malümııt 
PARl5, 9 A.A. - M. Briand'ın 

dun başv•kile 51hhi vaziyeti bir ta- 1 

kım ihtimamlarda bulunnıağa icap et 
tirdiğinden dolayı ba~ka biriıine tcv 
di edilmek üzere hariciye nezareti 
vazifesini emrine amade bulundur
makta olduğunu bildirmit olduiu te
min olunmaktadır. 

M. llriancl, öniimüzdEki aylar zar 
hnda ifa etmesi lazım gelen bir ta. 
lcım ağır vazifelerin uhdesinden bi· 
hakkin gelemiyeceiinden ve bilhasaa 
tahdidi teslibat konferansında Fran
sa'nın menfutlerini müdafaa için ar
zu ettiği veçhile bütün faaliyetini 
sarfetmd( iktidamu gögteremiyece
jinc!en endite etmtktedir. 

•• 
Kanunusaninin 25 inde 
küşadı takarrür etti 
LONDRA, !> A.A. - Alınan bazı 

mallımata göre hükümet Lozan kon-
feran••~- 'lC. L: ..... -·-- - · 1 • · rl-,... 
maıwı teklif etmiştir. 

LONDRA, 9 A.A. - Bu sabah 
hariciye nezaretinde Londı·a hüku
metinin Lausanne konferansına iı
tirak edecek ofon bütün hükumetlere 
konferansın küıadı tarihinin 25 lıiı
nunusaniye talikini telrlif etm~ oldu 
ğu bey•m edilmittir. Fra:-: :ı..' ile Al
manya bu ttklifi irooul etmişlerdir. 

İtalyan g~zetc !eri ne 
digor? 

ROMA, 9 A-A. - ltalyan gaze.. 
teleri tamirat tediyatı hususunda Al 
manya'nın git g ·de !iddeti aı-tan bir 
itiliifcirizlik ıröıtermekte olduğunu 
yazmaktadır. 

Mes1agcı·o &cı.zcte:;i Franşız - A1-
man m~kilemclerinin hiç bir terakki 
temin etnıed kten ba~ka mnkı'.is neti
celer h».aıl etti~ini kaydettikten son
ra diyor ki: 

"' ' Fransa'nın nokt:t.i na:t.aı-ında hic 
bir deiitiklik vuku bulmadığı halde. 
Alman gazetelerinin kullanılıklaı·ı 
lisan Almanya'nın daha itilafkiriz 
ve daha mucadeleci bir vaziyet aldı
ğını ıröıtermektcdir." 

Amerikanın 
Verdiği nota 

Yeni müzakerelere 
yol açacak mı? 

TOKJO, 9 A.A. - Reuter ajan
sının muhabiri yazıyor: Japonya'nm 
Amerikan notası kartı•mdaki resmi 
battı hareketi, hariciye nezareti ta· 
rafından yapılan atideki beyanatta 
tarif edilmiştir: 

Amerika, Japonya'nın Mançuri' -
deki icraat ve harekatını Çin'in idari 
tamamiyetinin ihli.Ji mahiyetinde l e- 1 
li.kki edebilir, fakat Nankin hüku
meti hiçbir zaman Mançuri' de tama
men lafzi bir idari hakimiyetten baı 
ka bir hakimiyet tesis ve icra ede
memiştir. 

Bu beyanatta şimdiki nota ile 
1915 senesinde Çin ile Japonya ara
sında itilaf aktedildiği zaman yine 
Amerika tarafından verilmiı olan 
nota arasındaki mümaselet kaydedil 
dikten sonra Japonya'nın hali hazır
da Mançuı-i'de ittihaz etmit olduğu 
hattı hareketi tadil etmesine imkan 
olmadığı, çünkü Japonya'nın hak ve 
menfaatlarını muhafaza için asgari 
ihtiyat tedbirlerini ittibaz etmiı oldu 
ğu ve her ne oluraa olsun mevcut 
muabedelerle kendisine aidiyetini ta
nıtımı olan hukuktan. başka hiçbir 
şey i•temek taıavvurunda olmadığı 
ifaı!~ edilmektedir. 

Japonya'nm acık IL'lpr ve menafi 
müsavatı ıiyasetini kat'i surette ka
bal etmekte olduğun!l yeniden teyit 
etmekten baJk a birşey yapamıyaca
ğı nhval ve vukuatın kendiıini umu
vakkaten" işA;ale mecbur etmiş oldu
ğu bir araziyi mütemadiyen elde tut 
mağı hicbir zaman düşünmemiş ve 
düşünmemekte olduğu ilave edilmek 
tedir. 

Gernıania gazetesi n• diyor? 
BERLIN, 9 A.A. - Germania 

ırazetesi, dünkü ıuikast dolayısile 
Almanya'nın Japon imperatoruna 
karıı teveccüh ve hürmetini izhar 
etmekte olduğunu yazıyor. Bu gaze
te diyor ki: 

Japon hükıimetinin çekilmesinin 
doğrudan doğruya harici siyaoete 
ait vak'ayie bağlı olduğunu söyle
mek yanlıı olmaz. 

Amerika'nın notaıı, Tokio'dn bir 
bomba te•iri yapmııtır. 

Mancuri ihtilafının bidayetinden 
beri ~erika'nm yapDUf olduğu bu 
en müessir müdahde, ne Cemiyeti 
Akvam notalannm ve ne de tahki
kat komisyonunun husule getiremi
yeceği bir tesir hasıl etmiıtir. Bn no
ta. Japonya1nın Wasbi~on ile ihti
laf halinde diişmeluizin ıreçeıniyece
ii siyasi ve a.-keri budutt..- •-'-•1. 

· - --1..ı.-..aJ •• 

LONDRA, 9 A.A. - lngiliz hü
kümeti Japonya'ya Amerikan nota
srna müşai:ih bir nota göndermeğe 

lüzum ı:iirmemektedir. Ancak Japon 
h&riciye nezareti mümessilinin Man .. 
çuri !1akkınılı. bu yakınlarda vermği 
teminatı teyit ve ta•dik ettirmesi 
!.ondra'dalti Japon sefirinden talep 
edilmiştir. 

Fırtrna devam ediyor 
BERLIN. 9 A.A. - Serviee Par

lemantaire Socialiste, Amerikan te
şebbüsünün geç ve hııtti pek geç 
kalmış olduğunu ve ınaamafib bunu 
memn'uniyetle kartdaınak ve beynel
milel hir rezalete tercih etmek icap 
eyledii:ini yazmaktadır. 

Aceba Tokio hükumeti, Washing 
ton hükumetinin ıreç kalmt§ olan bu 
intiba.hının niifu2: ve tesirine kendisi
ni kapdırncak mıdır? 

Hindistan da tevkif at 
devam ediyor 

Vali istişari bir komite teşkil etti 

Gandhi ile Pate/'jn hapsedildiği 
Yernada lı1pishanesi 

Hint valii umumisinin 
mülakatları 

YENi DELHI, 9 A.A. - Valii 
umumi, Yuvarlak Maıa konferansına 
iJtirak etmiı olan 3 Hint' li mümes
ıi1 iJe görüşmüttür. 

Mumaileyh, Hint libe,.aJleri reiı
leri olan Sir Tej Bahaduı· Sapru ve 
M. Yaykar ile de ırörüşmü~tür. Valii 
umumi ile hükWnetin komitenin me
saisine hemen sür'a tle ba!labnağa 
kar:-. r vcrmit oldukJarr zannolunu
yor. 

Lord Willington, aralarında Sir 
Tej'de bulunacak 15 kitiden mürek
kep olacak olan iati1ari komitenin 
reisi olacaktır, 

Hint piyasasındaki Japon 
rekabeti 

LONDRA, 9 A.A. - Mancester 
ticaret odası, odanın Hindistan büro
sunun tanzim etmi1 olduğu senelik 
raporu taıvip etmiıtir. 

YENi DELHl, 9 A.A. _ Umu- ı . Bu ~apor, Hi".t - l?ır~ .ticaret!-
• li d"' k"' ·· b' k H' · nın halı haz•rdaki vazıyetinı pek zı-mJ va un u s-un ırç.o ınt sıya~ d" bah b' kild 

· · l'I ·• ·· ·· t" T kmil H' t yade en ıne t ır ş< e tasavvur sı nca 1 e goruımuı ur. e ın etmektedir. 
siyasi fırkalarının - bittabi Hint Bir-

1931 ıeneıine ait gri mensucat !iği kongresi miimeSGilleri hariç ol- ile baskılı veya boyalı pamuklular ti
mak üzere - Yuvarlak Masa konfe-
ransı komitelerinin mesaisine mez- careti. JJeçen ıenenin ayni ticarete 

ait erk i..mınrn yarısından pek fazla 
kiir komiteler azalan buraya gelince bir miktara baliğ olmut olup bunun 
iştirak edeceklerine dair olan intib,._ da sebebi 22 aydan beri bu maddele
atm ziyadcleımekte olduğu müşahe- tin tabi t•ıtulmakta oldukları tarife
de olunınaktadır. 

!erin tatbik edilmiı olmasıdır. 
DELHEY, 9 A.A. - Aralarında 

mahalli kongre reiıi olup Jawahar
Ial Nebru'nun akrabasından Arif 
Hasvi' de bulunan kongre rüesasın

dan 4 ki~j, gayrimeıru ilin edilmiı o
lan kono:resinin himayesi altında ter
tip edilmit olan bir içti."11a esnasında 
tevkif cdilmiılerdir. ı 

KARACHI, 9 A A. - Polis, kon 
gre binaaında ve ayni bir dahilinde 
bulunan Hindu Zati gazetesine ait 
dairede taharri yat icra etmiıtir. Ga
zeteler, müsadere edilmiıtir. Kongre 
nin mobilyeleri ve bayrağı götürül
müştür. 

Yubupur'den bildirildiğine göre 
polis, yoluna devam etmelx iıtemiyen 
halka hücum etmek mecburiyetinde 
kalmııtır. 

Birçok kongreciler, yaralanmıı, 

birçok kimseler tevkif olurunuıtur. 
C.A WE f'pr.ı::, :J A.A. - Hhıt 

komünistlerinin lideri ol~n M. Roy, 
Hindistan hükUınetine kartı fesat 
yaı::nış olduğundan dolayı 12 aene 
ncfi ve tehcir cezasına mahkiim edil 
mi1tir. 

Ansarinin mahkümiyeti 
YENi DELHl, 9 A.A. - Hint 

Birliği kongreıinin muvakkat reisi, 
Ansari 6 uy hapse mahkum edilmit
tir. 

İtalya Kraliçesinin yıl 
dönümü 

ROMA, 9 A.A. - Kraliçenin doğ 
duiu ırünü yıldônümü ltalya'nm her 
tarafında te•it edilmiıtir. 

Fazla istihsalat 

Hindistan bürosunun raporu, son 
zamanlarda lncriltere'nin ticari aiya .. 
setinde ya~ılan tadili.t nazarı itibare 
alındığı takdirde Hindiatan'ın hima
ye uıulüne müatenit bir hazine siya
seti takip etmek hakkını kabul etme 
mek adalehizcesine bir h~reket ola
cağını beyan etmektedir. Raporda 
deniliyor ki: 

Fakat Hindiatanın bu siyaseti pek 
ileri götürülmü, ve Hindistanda İn
giliz mallarına karşı yapılmakta olan 
boykotaj Hindi•lanın dahili manatı
kında her zamandan ziyade hiısedil-
meğe başlamııtır. 

Boykotaja nihayet verilmesi, Hin 
distanın satın alma kabiliyetinin art
tınlnıası ve gümrük tarifelerinin in· 
dirilmesi, ümitlerimizi bina edebile
ceğimiz noktalardır. Ayni :tamancla 
•alüplerimizin nıe&aiein.c kartı müca
dele ve onlan mağliıp etmemiz icap 
eder. 

Japouya'nın Hindistancla ticari 
faaliyetini tahdit için müstefit olmak 
ta bulunduğumuz rüçhan esaaınıı 

müstenit rejim kafi değildir. Lancas 
bire sanayi erbabı, rekabete karıı 
müeasir bir surette mücadele edebil
mek için mamulitlarımn maliyet fi
atlerini indirmek için mesai Sarfet
mek mecburiyetindedirler. 

Asli:ert müzede 
San'at eserleri 

Dün Ankarada oynanan piyes gö 
rülmemiş bir muvaffakiyet kazand 

ANKARA, 9 (A.A.) - Dün Ankara Halk evind~ Far 
Nafizin tarihi piyesi "AKIN., halk tarafından büyük bir hey 
canla ve alaka ile seyredilmiştir. 

Binanın etrafı saat ondan itibaren halk kütlelerile dolmağ 
başlamış ve intizam büyüle müşkülatla temin edilebilmiştir. Pi 
yes şimdiye kadar Türkiye sahne hayatının kaydetmediği bi 
muvaffakıyet kazanmış oluyor. Piyes temsil esnasında bir ço 
yerlerinde halkın sürekli alkışlarile kesilmiştir. 

Kutu imaline mahsus kereste 
ithaline müsaade ediliyor 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Hükıimet kontenjan kararna 
mesine merbut listesine atideki maddenin ilavesine dair bir ka 
rarname neşretmiştir. 

Yerli mahsulatnnızın ihracı için getirilen kutular veya bun· 
!arın imaline mahsus kereste (tütün ve incir kutulan ve bun! 
rın imaline mahsus kereste dahil değil). 

ile Irak arasındaki Türkiye 
mukavelename/erin imzası 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Mukavelenauelerin hazırlan 

ması gec;iktiğinden Türkiye - Irak mukavelenamelerinin inı• 
zalanması yarına tehir edilmiştr. 

Maliye teftiş heyeti riyaseti 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Gümrük ve inhi.arlar vekaletı 

müıte§an Adil Bey Maliye teftiş hey' eti rivasetini vekaleten if• 
edecektir, 

Maarif müsteşarı -raporunu vercıı 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Tetkik seyahatinden avdel 

eden Maarif müsteşarı Salih Zeki Bey bir rapor hazırlayarak ve
kalet makamına tevdi etmiştir. 

Hırsızlar hudutta yakalandılat 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Tahminen bir ay evvel Sey• 

fullah Nedim mağazasını soyarak bet altı bin lira kıymetinde sa• 
at çalarak Ankaradan firar eden hırsızlar Beyazıt vilayetinde 
lran topraklarına geçmek üzere iken yakalanmıılardır. 

Hüseyin oğlu Hüseyin ve Celal oğlu Hüseyin ismindeki hını1 
lar Ankaraya getirileceklerdir. 

Kaçakçılık kanunu tasdik edildi 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Kaçakçılığın men ve takibine 

dair kanun Reisicümhur Hazretlerinin yüksek tasdiklerioe iktr 
ran etmiştir. Kanunun resmi l[azetenin pazartesi nüshasında net 
ri muhtemeldir. 

Ankara dan hareket edenler 
ANKARA, 9 (Telefonla) - T ekirdağı meb'uıu Cemil Bey• 

le Ziraat bankası umum müdürü Şükrü ve İstanbul ıubeııi mü• 
dürü Ahsen Beyler lstanbula hareket ettiler. 

Kaymakamlar arasında tebeddülat 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Baskil kaymakamı Feyzullah 

Sacit Bey birinci umumi müfettişlik hususi kalem amirliğine, 
Lice kaymakamı Feyyaz Bey umuru tahririye müdürlüğüne ta• 
yin olunmuflardır. Bunu ._rzu etmek lazımdır, fakat 

To!cio'dan relen ilk askerler, bunun 
hilifının tecelli edeceği endi!esini 
tevlit eylemektedir. 

PAR1S, 9 A.A. - Havass gazete
sinin bir muhabiri, dün sabık Cuba 
maarif nazırı M. Dominguez ile ııö
rÜfmüştür. 

; Bazı kaymakamların nakil Ye becayiılerine dair olan liste 

Amcrik;ı, te,ebbüsünüıı iatihkare 
uğramasıruı mü•amaha etmediii tak 
dird~ ne olacak? 

Aluayı tarkın istikbali, her za. 
mandan ~yac'e t~hlikeler ve mu>:liın 
ibtiliiflarla yüklüdür. 

B~eri faaliyetin her ıubesile ala
kadar olan bu alim zatın orijinal is
tidadı cümlenin ınalumuduı-. 

ili tasdike iktiran etmiıtir • 

Geçen sene mahkemelerde görülen işler 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Adliye vekaleti 932 •enesin· 

den itibaren mahkmııelerde ikame edilen davalarla bunların ne 
gibi hükümlere iktiran ettiği ve mücrimlerin mikdarını tayin ede 
cek yeni bir istatiatik tanzim etmektedir. 

İ•te mümtaz devlet adaım, bu şe
rait altında hariciye nazırlığını baş
ka birisine tevdi etmek Üzere M. La
val'in emrine am:ıde buh~ndurmalırta
dır. 

BERLIN, 'I A.A. - Almanya'nın 
Londra, Paria ve Roma sefirleri M. 
Brüninıı:le ~rüşmek üzere Berlin' e 
davet edilmitlerdi. Sefirler, timdi ta 
aıirat meoeleıinde Alman hükiimeti
nin hattı hareketinin. ne oldutunu 
tamamile öğrenmi, oldukları hakkın 
da memuriyetleri b.'ltına avdet et
mektedirler. Ve bu 1ıattı hart keti 
ne.,tler;nde b'!lunduklım hü1<um•tle
~c ivUı edece lderdir. 

ç·n limanları abluka mı 
ediliyor? 

LONDRA, 9 A.A. - Tokio'dan 
Reutcr ajansına_ bildirfüyoı·: Resmi 
mahııfilde Japonya'nın J:ıpon mall"
nna karşı boykotaj devam ettiği tak 
dirdc Çin'e bahriye efradı çıkarması
nın veyahut Cin limanlarını abluka 
altına :ılm~<ının muhtemel bulundu
ğu beyan edilmektedir. 

Cihanı tahrip etmekte olan iktısa
di buhrandan ı;kiiyet eden Havass 
muhabirinin bu teellümlerine karıı 
M. Dominııuez, bilhassa ıaker fazla 
lığından mütee•sir bulunan Cubanm 
vaziyetindelri vehameti ehemmiyetle 
kaydettikten sonra demittir ki: 

"lstak hdinde milyonlarca ton 
ıekerimiz var. Brezilya'nın o kadar 
çok kahvesi vardır ki bunlardan kur 
tulmak icin ya denize atiyorlar veya 
yakıyorlar. Bu eınada ise, milyon
larca işıiz sefalet içinde kıvraniyor. 
Beynelmilel bir teş<kkiilün ve mese
la salibiabmerin ıimdiki ı,._,branın 
başlıca sebeplerinden biri olan tekc
ı-j, kahveyi vP. sair fazla istihsal edi
len maddeleri i~ıizlere tevzi etmesin 
daha ziyade iıtifadeli bir fey olmaz 
mı? 

ı Kırtasige muamelatının tetkiki 
ı ANKARA, 9 (Telefonla) - Maliye müstetan Ali Rıza Be· 

yin muamelatııı.ın Maliye müfettitleri tarafından teftiş edilmek
j te olduğuna dair bir gazetenin verdiği haber yanlıştır. Kırtasiy~ 

Bu ihtimalin tahakkuku takdirin
de baavekilin M. Briand nezdinde 
nazırl;,r meclisini büyük tecrübeler
den mü•tefit ebnekte devam eyleme
si için İtırar edeceği ve bunun ıç.ın 
kendisine nezarehiz bir nazırlık tek
lif eyliyeceii söylemektedir. 

Hariciye nazırının böyle bir tek
lifi n&•ıl karıılayacağı ~diden tah
min ..ıaem~ çünkü M. Lava! henüz 
böyle bir teklifte bulunmak fırsatını 
elde edememİftir. 

M. Laval, başlıca ıiyasi ,ahıiyet
lerle •eri mütaverelerde bulunduk
tan "<>nra daha ziyade tevıi edilmit 
bir doeriyete mÜ•tenit yeni bir lıa
binc teş'.il etmek mi icap ettiğine 
yoksa M. Ma.ginot'un vefatı ve M. 
Briand'ın çekilmesi yüzünden mün
hal k:>lan ne:taretlere yeni nazırlar 
getirm-.k ıuretile kabinede tadilat ic 
ı·aaile iktifa etme•i iktiza eylediğine 
önümlizde çarıamb dan nvel karar 
verenıiyecektir. 

Uraguay harici borç
l&rını veremiyor 

MONTEVIDEO, 9 A.A. - Hü
kumet barid borcların tediyatmın 
mu·~·akkat bit' u1ran i.-;in talikini par 
limentodan tale!l cylcmi~tir • 

M. Brüninıı: ile mumaileyhin kabi
ne :'\rkadaş!annın tl\D\İrat meselesi 
hakkındaki noktPi muarları evvelce 
ırerel< ernebi di plomatlanna ve gerek 
mtbuata bildirilmittir: 

Bütün cib~nda ilttısatli bir salah 
ve kalkınma husule gelmedikçe Al. 
manya'nm ne !İmdi ve ne de istik
balde tamirat Mmile tediyatta bulun 
masma imkan :voktur. Lausanne kon 
feramma i4tirak edecek olan Alman 
heyeti tamiratın tamamen ilgası bu
suıunda Urar edecektir. 

••••••• 1 .. 

Cibuti de kanlı bir 
çarpışma 

CIBUTI, 9 A.A. - Bir adam öl
dürme vak'aaının vhileler arasında 
uyandırdığı ,iddetli düımanlık ve 
ırarez eseri olarak Habeı'ten gelen 
altı yiiz kadar silehlıdan mürekkep 
bir kafile Cibuti'deki Fransız müs
temlekesine ırirmi1. burada yerlqip 
oturmakta olan bir kabileye hücum 
etmiı, bu kabile efradından yüz otuz 
dört lriıiyi öldürmü,tür. Bunun Üze
rine müdahele eden bir besimsuvar'
Jar böliiğii taarruz eden lcıfileyi ge
ri çevirmiş, efradından altmış ki~iyi 
öldiirmüş ve bir çoğunu yar3l&..'111§
tlr. 

Japon kabinesi kalıyor 
TOKIO, 9 A.A. - Japon kabine

si iktidar me•kiinde kalıyor. - .......................... , __ _ insaniyet noktai nazarından bu, 
gayet necip l>ir hareket olacaktn-. 

Y k k h h ti Bir de cihan iktıoadiyatı bundan müa ın şar ava a an tee11ir olmıyacaktır, çünkü bu istok-
BERLIN, 9 A.A. - Fransız . lar çok çabuk hazınedilecektir. 

Alman iktı111t komiıyonunun havai it ) A turya •t•l"fı 
ve ticari münakalat tali komisyonu l a ya vus ı 1 a 
dün mesaisini ikmal ebnittir. Komiı ROMA, 9 A.A. - ltıılya ve Avuı 
yon, yeniden Pariı'te toplanacak ve turya arasında bu iki memlekete it
muLik kalDU§ olan bir takım tek- bal edilen ticaret efYBSJ bedellerinin 
nik meaeleleri halledecektir. ödenmesi veya t•kaı edilmesi usulü 

Evvela yakın fark münakalatının hakkında <ıeçen kinunuevvelin otu
beraberce itletilmesi imkanı tetkik zunda imza edilen itilafın tatbik tar
olurunuıtur. Eğer bu netice, elde c- zı resmi bir teblig ile teabit edilmiş. 
dilecek olursa her iki memleketin 1 tir. 
hava kumpanyaları bu maksatla şer Bu itilif mucibince A vusturya'lı 
maye vücude getireceklerdir. ve ltalyan tüccar ıatın aldıktan tica-

Cenubi Amerika ile münasebat ret etrasınm bedellerini ltalya ve 
meselesinde büyük teknik mü~kiil- Avusturya'daki milli bankalara öde
ler vardır. Fakat bu hatların, i~letil. yecektir. Bu bankalar mensup bulun 
mesi için müıterek sennaye vücude dukları memleketlerin ticaret erkı-
ıı:etirilmeai ihtimali yok değildir. 

1 
hına hesabı cari aracaklardır. 

j 
muamelatı her sene olduğu gibi bu ıene de Divanı muhaseb,.t 

Askerı müzem'.zd<! b"'.u~~n s•rlat mürakipleri tara~ından mahsubu icra olunmak üzere tetkik edil-
eserlerınden bırısı mektedir. Haberin bundan galat olması muhtemeldir. 

Askeri müzede gayet kıy
mettar renk ve yaldızla i§lenmit 

bir eser mevcuttur. Bu eser Ü· 

zerinde tetkikat yapılmak üze

re mütehasaıılar davet edilmif. 

Ressam ve müzehhiplerin mü

taleaları alınarak san'at kıyme

ti hakkında bazı esaslar tesbit e 

dilmek iatemni9tir. Bu eseri 

san' at, Vehbi zade Halil Hilmi 

Efendi isminde bir Türk san'at 

karı tarafından yapılarak Ka

nuni Süleymana takdim edil
miş ve zamanın sadrazamı 
Mehmet Pata himmetile sada. 
retinin ikinci senesi bu kıymet 
li eser ikmal ettirilmistir. Mü
zede bu kıymette d~ bazı a
sar da vardır. Bunlar üzerinde 
de aynca tetkikat yapılacaktır. 

Gümrük muhafaza umum kuman· 
danlığı teşkilatına başlanıyor 

ANKARA, 9 (A.A.) - Yeni kanuna tevfikan pek 

gümrük muhafaza umum kumandanlığı te,kilatın 

caktır. 

yak'Tndı 

baılana · 

'-laber aldığımıza nazaran inhisarlarda mümkün olanlaruı 
tevhidi ve inhisar idarelerinden bir kısmının Ankraya nakiller• 

tetkik edilmektedir. Tetkikatın vereceği neticeye göre, har ket 
edilecektir. 

Ceneral Dawes namzetliğini koymadı 
ŞIKAGO, 9 (A.A.) - Amerika111n Londra sefiri Ceneral 

Dawes Amerika Reisicümhurluğuna guya namz tliğiııl koymut 

olduğuna dair şayi olan haberler hakkında sorulan b ' ıuale fll 
cevabı vermittir: 

"Ne budalaca bir rivayet ; böyle bir masal hakkında müna• 

kaşaya bile lüzum görmem.,
1 
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iil-ik811 paketler ancak üç ayda 

• 

Mahkemelerde 
Ekonomi 

k Dolandırıcı 
Postada yığılan pa et- Mahkum oldu 

ler ancak ÜÇ 1 Agop. bir uldUin 1000 

d kah. ı ek ' lirasını dolandırmıfb ay a çı J ec • Agop isminde bir adam çi-

fi" •••••••• 
_a Kolilerden kontenjanın kaldınldı~ 
;~ hakkında henüz resmi tebliğ yok 
k 

mentodan küçük küçük külçe
ler )'&pllllf, sonra bunlardan ba 
zılarmm içine birer tane altın, 
rümiif paralar koyarak, bu içi 
paralı külçeleri Edirnekapıda 
Hasan Fehmi Efendiye götü
rüp: k rasmda buiday, bira, kiğıt, ziraat 

Hariçten gelen kolile!den o'!'- m-'-'--•en· ve ihracat etJ111DIZ_ dan 
tenjan usulünün kaldınldıgına dair "'°""' 
paket postahaneııine henüz bir emir me)'Ve vardD'. Mal~ "!d.aiu ~. 

f. iki ·· Lehistan meyvelerunız ıçın en ıyı 
gelmerni,tir. Maama ıh evve gun- bır' mahr- teşkil etmektedir. Lebis-
kü nüshamızda Ankara telgrafı ola- -y 

rak kaydettiğimizin kontenjan.m r!" tanla ticaret mulıaweleleri aktetmiş 
i emrinin bugünlerde celmeaıne m- olan memleketler bu kararname hü-
tı• d'I k d' kümlerine tabi tutulmamaktadır. zar e ı me te ır. 

3 G b'd ıı· de -ıea bir Memlelıetimizle Lehistan arasın-
eçen ayın ı aye n •~ · 1 da bi ti et ahede · akt dil · 

emirle paket postahaneaincle ~,.1 . d r h car.ki ':'u af li.m :oı mış 
ten ırelen kolilerin memlekete ıth .. ıae t.ee .. er ı 'k a.:d;ı!ardi"' ":en arın
muamelesi durdurulmuştu.maralıB~-~u cakü. n~ tasti • .e . gın mev-

- Ben yapıda çalııırken şöy 
le bir §eyler buldum, içinde gü 
müt para var, diye göstermiş
tir. Hasan Fehmi Efendi göste 
rilen külçeyi gizlice kırmış, i
çinden ııümüş para yerine al
tın para çıkınca hemen bu gü
müt külçelerini satın almağa 
karar vermiş, Aııopla pazarlığa 
giriterek, 1300 liraya UYUfMUf 
tur. 

ti 
1 

teakıp neıredilen iki nu . ~ar me .. ıyete ııınnemııtır. 
name ile hariçten gelen kolilerın ıt
halitı tahdit edilerek kontenjana ta
bi tutulmuıtu. Pakette kontenjanın 
tatbikine ay '-tında b.tJandı. F alıat 
,imdi de kolilerde kontenjan uauJü. 
nün kaldırıldığı bildirilmektedir. 

Paket postalıaneeinde kontenja
nın tatbikinden dolayı 14,000 paket 
birikmittir. Pastahanenin kapıema 
kadar her yeri tıklım, tıklnn dolu
dur." Talımin edildiiine göre lıonıe. 
janm kalktığı hakkındaki emrİll cel· 
met.inden ııonra da bu paketleriıa çık 
maaı ancak üç ayda kabil olabilecek
tir. 

Yeni bir rapor 
hazırlanıyor 

lthalitm tahclidinden sonra 
Gümrükler idaresi erbabı ticaretle 
daha sıkı temasa .-elmittir. 

Kontenjan münasebetile tüccar 
yeni vaziyetlerle karşıla§mıı ve bir 
çok müılcilata çare bulmak için yeni 
tetbirlere bat vurmuııur. Fakat he
nüz itin halledilmeyen cepbe&i var
dır. 

Aldığımız malumata nazaran la
tanbul gümrükleri hafİnüdürü Seyfi 
Bey umumi vaziyeti tetkik ederek 
bu husus i.~ b • rapor hazırlamakta
dır. 

İzmirin bir aylık üzüm, 
incir ihracab 

lzmir Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından üzümlerin ticari vaziyeti 
hakkrnda tanzim edilen rapoTa na
zaran: 

5 Kanunuevvel 1931 tarihinden 
5 kanunusani 1932 tarihine kadar iz 
mir horsumda 1,380,660 kilo üzüm 
ıatılmııtır. 

Bir ay zarfında lzmir limanından 
1,051,880 kilo ve mevsim iptidasın
dan S lıinunuaani 1931 tarihine ka
dar da muhtelif memleketlere20,134, 
694 kilo üzüm ihraç edilmiqir. 

S kanunuevvel 1931 tarihinden 5 
lıinunusani 1932 tarihine kadar iz. 
mir borsasında 330280 kilo incir sa
tılnuttır. 

Son ay zarfında 1 zmir limanmdan 
907,078 kilo ve mevsim iptidasındlm 
li kanunusani 1932 tarihine kadar da 
muhtelif memleketlere 21,814,632 
kilo İncir ihs:aç edilmiştir. 

Lehistan da tahdidat 
yapıyor 

Lelı hüki'ımeti neırettiği bir ka
rarname ile bazı "9Yarun ithaliai tah
dit veya. mene karar vermiıti.r. 

Ithalı mene k~rar verilen eşya a-

Borsa fiatları 
Kambiyo 

Franıız frangı 
lngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
lsviçre fraagı 
Leva 
F ori 
Kuron ç. s . A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Din r 
C'.c-von,.ts 

Tahvilat 
t. Dahili 
D.M vahhade 
A.. D"m · r• olu 

jKapamş 

12 06100 
7 20 00 

47 4S 73 
9 31 29 
3 39 93 

36 11 00 
2 42 70 

62 50 00 
ı 17 75 

16 ,04 00 
4 16 66 
s 59 86 
1 99 30 
4 23 61 
3 75 00 

87 00 00 
26 93 00 
10 82 75 

j Kapaı;ış 

00 001 0000 
ro oo 

55. 
49 00 
"'ı; 

T ekirdağında ihraç 
vaziyeti 

931 senesi zarfında Tekirdai H-
111&D1Ddan ecnebi memleketlere yapı
lan ihracat ıreçen ıeneye niılıetle 
mühim tenezzül ıöetemıekteclir. 

Geçen senenin haflıca ihrııcab 
550,000 liralık buğday, 600,000 lira
lılr kuıyemi ve 200,000 linhk ketea 
tohumu.ı.... 

ihracat dütülı:lili yalnııt fiat ı. 
mezzülünden deiil, hemen her kale
min miktarındaki tenalmatanchr. 
Ezcümle, buğday, arpa, hathat to
lıumu ve yumurta ihraç miktarı gı>
çen ıeneye nazaran tenezzül ebnlt
tir. 

Ofis bu noktalan nazarı dikkate 
alarak ihracatm 1932 senesinde art
masını temine matuf tetbirler almak
tadır. 

Italyaya ihracahmız 
ltalya hükümeti resmi gazetede 

neırettiği bir kararname ile bazı 
maddelerin ltalyaya ithalini tahdit 
veya menetıiıek hususunda Maliye 
nezaretine ııaliihiyet vermittir. 

Maliye vekaleti tetkikabm bitirin 
ce bazı maddelerin ltalyaya ithali 
tahdit Tey& menolu•caktır. Bu et
:ranın bir listesi llep'Oiu....:aktır. 

Alınan bu tetbir ltalya ile Tica
ret muahedesi aktetmiı olan veya 
ltalyan eıntiauna kartı tahdit tethi
ri alma1an memleketler hakkuıda 
tatbik edilmiyecektir. 

Romanya gümüş para 
bastırdı 

BOKREŞ, 9 A.A. - Fransa ve 
Jngiltere darphaneleri, Romanra hü
kimet.i tarafından ikinci Carol'ua 
tasvirini loari 1,800,000,000 !eylik 
cümüı para basmağa memur etmiı-
ti
. . 
r. 

Bu paralar, prens Michel'in tasvi
rini bari bulunan 100 ve ZO !eylik 
kağıt paraların yerine kaim alaealı:
t1r. 

Paris borsası 
PARIS, 9 A.A.- Vadeli piyasa. 

da fiatlarda yalnız münferit bazı te
rakkiler görülmüı olmasına rağmen 
din borsanın vaziyeti müsait idi. Bil 
hana halk heaabma yapılan sabşlar
da faaliyeti arl:ınlfbr. 

Borsa, evvelce kazanmıı olduğu 
meYkiİ tanine çabfnntbr. Para, da
ha sağlamdır. 

Avusturyada kambiyo 
tahdidatı 

VIY ANA, 9 A.A. - Bqiinden 
itibaren tatbik edilecek ..U.n '"' döriz 
mübadelelerine müteallik lıulunan 
mütemmim bir emirname, evvelki 
eııninıamelerin harici ticarete bırak
ası oldağn ufak tefek kolaybldara 
<fair yeni ve ciddi lıir takım tahdidat 
vazetmektedir. 

Yeni torpido 
ge ecek mi? 

ltalyan AM&ldo teqablarmda ;... 
~ .ol~nan yeni muhriplerimizden 
lıirimn baırün limanmuza ııdıneeine 
intizar edilmekte idi. 

Fakat 1ıa .. -ıa ......,; _..alil
.le henüz malUmat 7oktar. 

Lisan der•leri 
Cumhuriyet Halk Fırlıaaı Şifli 

idare Heyeti Riya.setinden: 
Fırka merkezinde tem ve küıadı 

,.. e~:ı-:. bulunan lisan kuralan.ıaa ,.an ..,..,.., • • "" 1 
ait pt"OgT1lll1 berweçhı zır mm o unnr: 

Hasan Fehmi Ef. derhal 
1000 lirayı çıkarıp Agop'a ver 
mit, 300 lirayı da ıon'ra vermek 
üzere külçeleri &abn aln:ııttır. 

Agop Efendi 1000 lirayı al 
dıktan sonra derhal ııitmif, Ha 
san Efendi de satın aldığı kül
çeleri teker teker kırmağa bq· 
)ayınca, içlerinden hiç bir şey 
çıkmadığını gönnütütr. 

Bu netice kartısında Hasan 
Fehmi Ef. dolandırıldığını an
lamıt ve hemen polise kotarak, 
keyfiyeti anlatmış, polis te A
gop Efendiyi tutup Mahkeme
ye vermittir. 

ikinci ceza mahkemesinde 
cereyan eden bu dava dün neti 
celenmiıt ve Agop Efendinin 
dolandıncılığı aapit olduğwıı
dan 503 üncü madde mucibin
ce 3 ay hapse ve 50 lira ağır pa 
ra cezasına mahkUm. olmuştur. 

Adliyede daktilo 
imtihanı 

İstanbul adliyesine daktilo
luk etmek üzere bir çok müra
caatlar vardır. 

Bu müracaatlar nazarı dik • 
kate almmıt ve münhalit için 
ayın on sekizinde bir müsabaka 
imtihanı açılması takarrür et
mittir. • 

Polis Namık Ef .nin 
muhakemesi 

Bundan bir müddet evvel 
Çemberlitaıta meyhaneci Na
dir Efendiyi öldüren polis Na
mık Efendinin muhakemesine 
dün devam edilmit, muhakeme 
gelmiyen bir ıahidin celbiı için 
başka ııüne bırakılmı9br. 

Zorla güzellik olur mu? 
Dün birinci ceza mahkemesinde 

ıayanı dikkat bir dava l'Üyet edilmiı
tir: 

Rus mültecilerinden Madam ls
tefani Y.M.C.A. muallimlerindee 
M. Kool ile birlikte Y&fıyormuı. 

Bir müddet enoel M. Kool Madam 
latefaniyi terketmiş ve bütün ısrarla. 
ra rağmen Madamla tekrar teıriki 
hayat etmemittir. Madam bu halden 
mürnfail olınuı n bir ~ lngiliz 
aefareti öninde M. Kool'un gözünü 
sakat etmİftir. 

Madam mevkıılen muhakeme e
dilmektedir. 

Müddei vekili bu madamın 4 ta
ne .. bıkau olduiunu iddia etmiıtir. 
Muhakeme bu cihet.in tahkiki için 
başka ırüne kalmııtır. 

Şarap 
Fabrikası 

Müskirat lnhisan Umumi müdü
rü Asım Bey Tekirclağına citmitti. 
Asım Bey orada 7eni getirilen üzüm 
tekıif makinesinin tecrübesinde bu-
1unmuştm. Tecrübe miisbet netice .. ~. 

Polis müdürlüğü 
teftiş ediliyor 

Şehrimizde bulunan mülki
ye müfettitleriaden bir kısmı 
dünden itibaren polis müdüri
yetini teftişe batlamıtlardır. 

--Bu akıam-
Almanca : Pazar saat ıs - 19 İFTAR 
lngilizce : Salı saat 19 • 20 
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IMSAK 

Franaızça : tik kısım pazartesi ';'; S. D. S. D. 
at 20. 21, Orta kısım pazar saat ı 16 59 5 39 
- 20, Orta kı$ım caı-taınba -t 18 • ı._ ___________ _ 
19. 

Belediyede 

Gazi 
Köprüsü 

ln .. ıı şimdiHk müm· 1 
kün olamıyor 

ithalatın tahdidinden sonra Gazi 
kÖprüaü inıaatı için yeni buı vazi
yetler tahadclüs etmittir. KOııriiniin 
İntaat bedeli olan 4 milyon liruun, 
İnfaya talip ecnebi bir ırnıpa nak
den verilmesi imhinaızdır. O ırru
pun, memleketimiz mamuiatından 4 
milyon liralık mal alması lizım gel
mektedir. Bir inşaat grupunun ise 
memleketimizden 4 milyon liralık ne 
alabileceği düşünülmektedir. Şartna
medeki bu yeni vuiyetten sonra ev
velce talip olan bir çok gruplar müs
tenkif kalmı§lardl!'. Gazi köprüsü
nün inşası §İmdilik akim kalmak za. 
ruretini arzetmektedir. 

Bir grup, stadyumu 
yapmak istiyor 

Bir ecnebi grup belediyeye müra
caat ederek şehir atadyomunu inşa
ya talip olduğunu bildirmiştir. Bu 
grup teklifnamesinde, Avrupada ve 
ezcümleltalyada 11>-20 stadyum iJl!a 
ettiğini ifade etmektedir. Grup, be
lediyeye yaptığı stadyumların proje
lerini ve ıartnamelerini berayı tetkik 
venniıtir. 

Otomobiller teftiş 
ediliyor 

iki günden beri belediye memur
ları Karaköy ve Beyoğlu cihetindeki 
otomobilleri muayene ve teftiıe bat 
lamıtlardır. Taksi saatleri bozuk o
lan toförlere ceza kesilmektedir. 

Yatovada 
Hafriyat 

Bir heyet bu iıe 
nezaret edecek 

Yalova kaplıcalarında park oteli 
arkasmda yapıla" hafriyatta yeni ve 
mühim asara tesadüf edilmittir. 

Hafriyatta çok kıymeJtar olduiu 
söylenen sütun batlıklars ve nefis bir 
tekilde yapılmıı asar bwıımnuıtur. 
Müze müdür nıuaTİnin fcrılres~ndeki 
bir heyet hafriyata ne~t etmek İİ· 
zere Y alovada bulunmaktadır. 

Memlekette 

Kaçak idam 
Mahkumu 

Müsademede bir kişiyi 
öldürdü, 

üç kişiyi yaraladı •• · 
Bartns hapiaanesinden bir idam 

JDAhkıiınunun fırar ettiğini yazmıı
bk. Jamdanna tarafından tiddetle ta
kip edilen firari Fealitli Hasan, niha 
yet Safranbolunun Ulus nahiyesi da
hilinde Sofular köyü c<va•ındaki dağ 
da sıkııtırılmııtır. Jandannalar kıla
vuzluk yapan Kepçe Ali ve Kımır 
Ahmet namında iki köylü; iki arka· 
daşiyle beraber mukavemet eden fi· 
rari şakinin puıuıuna düşmüşler ve 
YUrulmuşlardır. Kepçe Ali ölmüı
tür; Kusur Ahmet ağır yaralıdır. 
Bunu nıüteakip, janc!anna müfreze
si ile şakiler arasında müsademe ol
muş, müsademede iki jandarmama 
hafifçe yaralanmışbr. ~ırar eden şa
kiler takip edilrn<ktedir; oıılardan 
da yaralı bulunduğu, takip esnasın
da görülen kan izlerinden anlaııl
mıştıT. 

Firari Fe•litli Has1<nın yanında 
görülen diğer iki şakinin, ıon gün
lerde Bolu hapisanesinden kaçbkla
rı söylenen, met"kumun eniıteei ile 
diğer bir ınahkiim olmasına ihtimal 
verilmektedir. 

Vurulduklan haber abnan iki kı
lavuzun, hayvan bıraı•lığmdan maz 
nunen pyri mevkuf olarak muhake 
meleri .-«ülmekte idi. 

Define arayanlar 
l:ıı:minle Kuyumcular çarııaında 

ltalyan tebaasındaa kuyu~ ~yoı' 
un isticarmda bulunan dükkanda 
metruk mallar idaresi tarafından 
hafriyat yapılııuıtır. 

istirdat zamanında mezkur dük
kiııda mübadil Romlardan Pandeli 
namında biri oturuyoı·du. Pandell 
Yunanistanda resmi makamata 
müracaat ederek terkettiii dü.kkin
da lzmirden koçarken bir kasa de
ranunda on bet bin altın ırömdüğii
nü bildirmit n paranın oradan çı
kanlarak kendisine verilmesini iıte
mişti. 

Aydınd.: da b.ı kabilclea define 
hafriyab yapıhmt, bir netice .., ...... 
mittir. lbbar Yıınanistandan .-eı .. 
bir zat tarafından vuku bulmuıtu. 
Mumaileyh hafriyat ya ıl n yerde 
35 bin altın gömülü olduğunu iddia 
etmiştir. 

Villyette 

Yeni 
Mezruat 

Bu sene de Vilayet 
dahilinde 

iyi olacağı anlaşılıyor 
Mülhakattan viliyet ziraat 

müdiriyetine mezruatın vaziye 
ti hakkında son aya mahıus ra 
porlar gelmektedir. 

Bu raporlar muhteviyatına 
göre mezruahn vaziyeti çok iyi 
dir. 

929 Mülkiye mezunlan 
929 senesi Mülkiye mekte

binden mezun olanların staj 
müddeti bitmiştir. Bunlann ya 
kında münhal kaymakamlıkla
ra tayin edilecekleri haber alın 
mışlır. 

Fakir çocukları himaye 
Mekteplerdeki fakir çocukla 

nn iatesine devam olunmakta
dır. Himaye tefkilatının daha 
vasi çalışması tamim edilmiş
tir. 

Seyrisefainde 
Suiistimal .. -

Üç memura işten 
el çektirildi 

Seyrı!:tıelain Umunıi müdürü 
Sadullah Bry 

Seyrisefain idaresinde kö
mür alım satımı etrafında bir 
suiistimal vukubulmuş ve kö
mür mübayaasına memur olan 
komisyon azasından üç kişiye 
işten el çektirilerek haklarında 
tahkikata b&Jlnamıştır. Suiisti
malin esası satın alınan kömür 
!erin hakiki mikdardan fazla 
gösterilmiş olmasıdır. Seyrise· 
fain müdürü Sadullah B. dün 
bu mesele hakkında demittir 
ki: 

- Suii.atimal on gün evvel 
meydana çıkarılmış ve bu hu
susta tahkikata başlanmıştır. 
Suiistimal mikdar itibarile o 
kadar haizi ehemmiyet değil i
se de mesele böyle bir suiisti
mal vuku bulması itibarile e
hemmiyetlidir. 

Sadullah B. bundan ıonra 
Seyrisefain idaresinde tqkil e
dilecek memurin kooperatifi 
hakkında şu izahatı vermiştir: 

- Kooperatifin nizamname
si yapılmış ve tasdik edilmek 
üzere lktısat vekaletine gönde
rilmittir. Bu kooperatif idaresi 
:ır.cmurlarının erzakını, vapurla 
rımızla Yalova kaplıcalarının 
komanyasmı temin edecek ve 
yakında faaliyete baılayacktır. 

Mavnacllar 
içtimaı 

Mavnacılar cemiyeti hey' eti 
umumiyeai dün Hovagimyan 
hanında toplamnıştır. 

Bu içtimada nizamname ida 
re meclisine kum ve çakıl nakli 
yatı hakkında salahiyet Yeril
mesine dair bir madde ilavesi 
me11elesi göriitülmü,rur. Mad
.fe müttefikan kabul edilmi,tir. 

çıkabilecek! 
Maarifte 

Laboratuvarlara 
Aletler alındı 

Alınan aletler 40 
laboratuvar tesis 

edebilecek kadardır 
Maarif vekaleti lise ve orta 

mektepler için mühim mikdar· 
da fizik ve kimya laboratuvan 
aleti sipariı etmiıtir. Bunlar
dan bir kısmı ııelmit ve mek
teplere tevzi edilmiftir. Alınan 
aletler 40 lise ve orta mekte
bin fizik ve kimya laboratuvar
larını tesis edecek kadardır. 

Bu sene, bu mekteplerde 
fen bilgisi dersleri ihdas edil
diğinden, takrirler nazari ol
maktan ziyade ameli tatbikatla 
talebeye öğretilecetkir. Alınan 
alat meyanında bir çok mikroı 
kop ta vardır. Liıe ve orta 
mekteplerde fizik ve kimya li
boratuvarlanna çok ehemmiyet 
verilmeııi takarrür ettiği cihet
le, mekteplerde laboratuvar te
sisinde Alman liseleri örnek it
tihaz edilmektedir. 

Laboratuvarlar 40 talebenin 
aynı saatte çalışabilmelerini te 
min edecek bir tekilde ihzar e
dilmektedir. 

Pertevniyal mektebi 
Aksaraydaki Pertevniyl'I li

sesininı itgal ettiği bina yeni
den bir çok şubeler açıldığı için 
dar gelmektedir. Mektebin orta 
kısmının ilgası ile yalnız son 
üç lise kısmının ipka ve yeni 
ıubeler ilavesile tevsii düfünül 
mektedir. 

Tedrisat başladı 
Yılbaşı münasebetile tatil 

edilen mektepler dünden itiba
ren tedrisata bat lamı şiardır. 

Hukuk talebe murah
hası geliyor 

Hukuk fakültegi talebe cemi 
yeti murahhası olarak Ankara
ya giedn Fethi Sezai B. buııün 
avdet edece~-tir. Murahhaaın 
cemiyet için, Adliye ve Mııarif 
vekaletleri nezdinde yaptığı te 
ıebbüsler ve neticeleri burada
ki hukukçular üzerinde çok iyi 
bir tesir hasıl etmiştir. 

Riyaziye programların-
da tadilat 

Liıe ve orta mekteplerin he 
sap ve riyaziye progrıunlarına 
lüzumlu bazı ticari muamelat 
ve defter ueulleri ilave edilmiş
tir. Yeni şekilde tedrisata bat
lnnmışbr. 

Muallimler birliği 
kongresi 

Muallimler birliği senelik 
kongersini perfembe günü da
rülfünun konferans salonunda 
aktedecektir. 

Konferans 
10-1-932 pazar günü ak ta

mı saat yedi buçukta Erkek mu 
allim mektebi konferans salo
nunda mektep müdür muavini 
muallim kimyager M. Mazhar 
Bey tarafından Kimyanın tarih 
çesi Ye bugünkü medeniyete 
hizmeti mezvuu altında bir kon 
ferans verecektir. 

Küçük Haberler 

"" Kadastro fen memurlan 
içinı yaptırılan rozetler dünden 
itibaren memurlara tevzi edil
miıtir. 

"' Etihba odası hey'eti umu-
miyesi 22 kinunuıani cuma 
günü saat ı4 te Halk evinde 
senelik kongresini aktedecek
tir. 

"' lzmir ve bavaliainio kaclaa 
tro itlerini teftit etmek üzere 
lzmire gitmit olan fen itleri 
müdürü Halit Ziya Bey avdet 
et mittir. 

• Eminönü kaymakamı Raif 
Beyin riyaseti altında nahiye 
müdürleri mutat içtimalarmı 
aktetmifler ve kaza dahilinde 
yapılacak içleri ıörütnııütler-
dir -

Poliste 

Bir üfürükçü 
Kadın 

Ötekine berikine tütsü 
yaparken yakalandı 

Ayasofya polis merkezi; Ü· 
fürükçülükle geçinen bir kadı
m yakalamıtbr. Polise, vuku 
bulan bir ihbarda; Akbıyıkta 
Peyk Hasan mahallesinde otu 
n.n bir kadının ötekine berikine 
her i§ için okuyup üflediği bil
dirilmittir. 

Üfürükçülük kanunen mem 
nu olduğu için, polis derhal 
tahkikata giritmiş ve Seniye 
H. ı cürmü meşhut halinde tut 
mak için icap eden tertibatı al 
mıtbr. 

Nihayet bu tertibat ikmal e 
dilip te, Seniye Hanımın üfürü 
lecek müşterilerindenı birinin, 
eve gideceği vakit tesbi edilin 
ce, İcap eden şekilde hareket e 
dilerek Seniye H. üfürükçülük 
ederken yakalanmııtır. 

Üfürükçü kadın karakola 
ııetirilmiş ve isticvap edildik· 
ten sonra ikametgah ve temi
nata raptedilmiştir. Hakkında 
tanzim olunan tahkikat evrakı 
müdde;umumiliğe tevdi edile
cektir. 

Yükte ağır, pahada 
hafif! 

Evvelki gece Huköyde faili meç 
bul kalan ilı.i hırsızlık vak'ası olmuş 
tur. Meçhul hınız, Rukiye H. le 
Moiz el. nin evine cirmit, Rukiye 
H. m evinden yatalı, 7orpn ve sair 
eıya, Moiz ef. nin evinden de 2$ 
tane çam tahtası aıırıruıtır. 

Yükte hafif, pahada ağır kaidesi
ne muhalif hareket eden bu cür'et. 
kir hınız aranmaktadır. 

Sebepsiz cerh l 
Küçük pazarda oturan Numan ve 

Sabri isimlerinde iki kişi kavga et
mitler, Saltri, Numanı bıçakla ehem
miyetli surette yaralııınqtır. Nnınan, 
tedavi albna alııvnıt, Sabri de yaka
lanmı§lrr. 

Eli pıçaklı çocuk 
Abırkapı meydanında oyun oy:aı 

makta olan lbrahim ve Tevfik isim. 
!erinde iki çocuk, kavga'ya tutuş. 
mu§llll', lbrahim. bıçakla Tevfik'j 
yaralamıtlır. 

Gırilı çocuk yakalanınrıtır, l:Jak
lımda tahkikat y pılmaktadır. .. 

Kaza! 
Sirkecide Merkea lolı:antasıtıda 

ahçılık eden Ali el., dün lokantanın 
camlarını silerken birdenbire düt· 
müş ve kınlan camlar, ayaklarına 
batarak, muhtelif yerlennden yara
lanımıtır. Ali el. ııabıta memurlan 
tarafından Cerrahpaşa hastaneeİn< 
kaldınlmıştır. 

Kadın yankesici 
~n ırünlerde, kadın hırsız vo yan 

keucıler ufak tefek faaliyet ıröster. 
mektedirler. 

Bu cümleden olarak icadın çanta
larına musallah olan Fahriye ismin 
de birisi Fatih polis merkezince ya. 
kalanarak luıkkmda tahkikata başlar 
mııtır. 

Silah taşıyanlar 
Polisee yapılan silah muayenesi 

eanasmda Beyazıtta Tahir isminde 
birinin üzerinde büyük bir bıçak bu 
lunarak müsadere edilıniJtir. 

Karaköy palaı bir 
tehlike geçirdi 

Dün Karaköyde bir yangm lehli 
kesi atlatılmıttır. 

Karaköy palae laanınm Ü•t kalııt
da Banka Commerciale ltalyana'ya 
ait asansör dinamo,u bobinlcrinin 
kontak 7apmaaı üzerice, yangın çrk
~! ~e derhal itfaiye haberdar edil. 
auıtır. 

iki dakika ııonra selea itfaiye a 
teıin sirayet.ine meydan venneden 
yangını söndünneğe muvaffak 0 1. 
~ut_ ve ~ "1retle Karaköy pftlas't"' 
büyik bır tehlilıe atlatımştır 

Kadastro müdürlüğü 
Kadastro ve tapu müdüri

yeti umumiyeııi kadastro mü
dürü Mekki B. 't'ekilet emrine 
alınmııtır. Yerine kimin tayin 
edileceği malQm değildir. 

Bem sefirimiz. geliyor 
Bem sefiriı Cemal Hüsni! 

Beyin bugün tefırimise selece
ği haber- alınJDlfbr. 
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temayülleri Bizde ihtikar Asrın umdesi «Milliyet» tir. 

10 K. SANİ 1932 
iDAREHANE - Ankara cadde

ıi No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
lstanbul. 

lhtikarla kaçakçılık ortadan kalktıkları 1932 nin jlenç kızı 
Telefon numaralan: 

24310 - 24319 - 24318 

_ gün memleket bir kat daha feyiz bulacaktir 
Cemal Nadir Beg• 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye ic;in Hari~ için 

3 aylığı 400 kunıt 800 kurut 
6 .. 750 " 1400 .. 
ı2 .. ı400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçen nushalar 10 lı:unıt 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiri)'ete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlarm meı'uliyetini 
kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 

ithalatın tahdidi üzerine 
fırsattan istifade etmeğe kalkı
§an bir kısım mal sahiplerinin 
fiatlara zam yaptıkları görülü
yor. Başkalraı zararına çok ka
zanmak hırsından ileri gelen 
bu hareketin ihtikar noktasın
dan da ehemmiyeti vardır. Ma 
lumdur ki eşya fiatları eski bil
diğimiz arz ve talep kaidesine 
tabidir. Nedret kespeden bir 
şeyin fazla kıymet kespetmesi 
tabiidir. Fakat bir malın çoklu
ğu veya azlığı da bilinmeden 
evvel ve ortada kuvvetli sebep 
yokken sırf fazla kazanmak hır 
sile mevcut malı saklamak ve
ya fiatını arttırmak ihtikirdan 
başka bir şey değildir. Harp gi 
bi fevkalade ahvalde mamul eş 
yanın mikdarı azalır. Çünkü 

Yeşilköy rasat merkezinden 
veril~n malümata göre bugü11 
hava kısmen bulutlu devam ede
cek rüzgar lodostan hafif kuv
vette esecektir. 9-1-932 tarihinde 
hava tazyiki 760 milimetre, azami 
suhunet 9 asgari suhunet 3 san
tigrat kaydedilmiştir. 

!!!!!!!!!!!~~ 

1 
harbin uzaması halinde İmalat 
haneler kısmen mühimmat ima 
line tahsis edilir, sınai müesse-

lfELE~ 
Oruç! 

Dedim ki: 
- On sekiz sene bilafa11la 

tuttum... Sonra ... 
- Sonra neden bıraktın? .. 
- Y olurdum da ondan ... 
Çocukluğumda ve gençliğim 

de ramazanı severdim. Şimdi, 
se\lmİyorum demek istemiyo
rum. Fakat o zaman, ramaza
nın gelmesini hususi bir net' e 
ile karşılardım. 

Dün ramazanın biri olduğu 
nu olsun biliyordum. Müılüma 
nı bol bir mahallede oturmadı
ğım için bir akşam evvel naza
rı dikkatimi celbedecek -davul
gibi bir hadise olmadığı için ak 
lrmdan çıkmıştı. Dün sabah bir 
frenk ahbabımın tebriki üzeri
ne kendime geldim ve biraz da 
utandım. 

Oruç tutmak veya tutma
mak bir adamın kendisi ile vic 
danı ve Allahı ara11nda hesabı 
görülecek pek hususi bir ittir. 
Onun için filin oruç tutmuyor 
veya tutuyor diye metgul oima 
mıza mahal yoktur. Fakat dini 
mize ve onun hususiyetlerine 
ait hadiseleri tarihleri bilme
miz lazımdır. Bu hususta 
müb.alataızlık gösterirsek kartı 
mızda bunu zaaf telakki edip 
başka dinleri peıket çekebilir
ler ... Kaide olarak bilmeliyiz 
ki; kutsi hislerimize, akıdeleri
rr.ize kartı harim vazifelerimi
zi yapmasak ta ona karıı hür
met ve alakamızı daima göster 
meliyiz ki; baıkalan da hürmet 
etsin!. 

""' . ""' 
Hanımlarımızda bu sene o-

ruç pek moda olduğunu söylü
;•.:>rlar ... Zaten sabah kahval
tısını almıyorlar.. Malumya ! 
endam bozuyor ... İntan semir
mek isterse kahvaltı yapmalı, 
zayıflamak İsterse kahvaltıyı 
kesmeli ... Öğle yemeklerinde 
makarna, pilav, ekmek yağlı ye 
mekler yok. .. Akıam yemeği i
se iki elma, bir mandalina ... Ge 
ce saat ikiye kadar, iki buçuğa 

selerde çalışanlar hizmeti aske 
riyelerini yapmağa giderler. Zi 
rai istihsaliit ta müteessir olur, 
mikdan mahdut kalır ve bina· 
enaleyh mevcut malların stoku 
azalır ve fiatlar da çok defa 
muhtekirlerin elinde oyuncak 
olur. Fakat iyi organize edil
mit memleketlerde devletin ve 
belediyelerin müessir müdaha
leleri sayesinde ihtikarı ı önüne 
geçmek kabil olur. Çok şükür 
harp halinde değiliz. Memle
ketin rirai istihsalitı ihtiyaçla
rın bile fevkındadır. Mümasille 
riAvrupadan gelen mamul eşya 
nın mikdan sanayiimizin inki
şafı dolayısile artmaktadır. lk
tıaattaki ikame kanunu muci 
bince garp eşyasının yerini tu-
...................................................... 
kadar uyumuyorlar... Sahura 
şunda ne kaldı! .. Onun için öğ
le yemeğini hazfedip saat beş 
çayı ile iftar etmek ve sahuru 
da supe teklinde yapmak hem 
monden hayata, uygun hem de 
ıevap!.. Üstelik insanrsemirt
miyor da! .. Bundan iyisi can
sağlıifı! Yaşaeın oruç! .•• 

Bana sorarsanız, on sekiz se 
ne tuttum .•. Ve yoruldum. Şim 
di dinleniyorum •• Belki tekrar 
baılarım .• Lakin bir gazeteci o 
ruç tutmasa da tutmuş gibi se
vaba nail olur.. Çünkü çoğu 
günde bir defa yemek yer!.. Ve 
daima imsak eder. 

Çin meselesi 
Mikadoya suikast olmuıı .. 

Bunu Çin hükilmetinin tertip 
etmit olduğunu dü9ünen Japon 
ya bir iki Çin limamnı i§gal e
decekmit··· 

Hikaye vardır: Kurt kuzu
yu yemek istemiş ve bahane ol 
sun diye: 

- içtiğim suyu bulandırı
yorsun. Demiı .. Kuzu: 

- Ben akıntının atağısında 
yım, sizin suyunuzu bulandıra-
mam ..• 

- Uzun etme, suyu bulandır 
maaan da gönlümü bulandırı
yorsun! Demiı ve kuzuyu ye
miı ! .. Dünyada kurt ve kuzu ol 
dukça bu masal tekrar eder du
rur! ... 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı : 8 

Güzellik Kraliçesi 
- Böyle bir vazife verdiler .. 

Fakat ben burada tekrar etme 
ğ.e lii!""" görmedim .. Belkis H. 
ın cevaplan ilün gece verilmiş
ti .... 

Çay içtiler, turadan buradan 
konuştular. Vedat Naci baloda 
bulunacağını söyleyerek altıyı 
on geçe trene yetitmek için iti
zar etti ve çıktı gitti. 

Belkis muztarip ve nadim-
di. Niçin reddetmitti? Geri dön 
mek isteyordu. Vedat Nacinin 
arkasından koıup ıeri çevir
mek, müsabakaya gireceğini 

söylemek için Çırpınıyordu .. Ku 
taklarına acı bir çığlık doldu .. 
Trenin hareket düdüğü!.. Her 
şey... Bütün ümitler bitmit
ti işte... Pencereye koıtu, 

Vedat Naci. vagonun pen
ceresinden uzanmış, elile genç 

Nezihe Muhiddin 

kızı selamlıyordu. 

.. * * 
Belkis ertesi sabah gözleri

ni açar açmaz gazeteleri iste
di. Alqamdan ısmarlandığı için 
hepsi hazırdı.. Dün kendisinin 
resmile süslenen ilk sahifeler
deki yerini, timdi başka bir 
genç kızın çiçekler içindeki fo 
toğraflan itgal etmiıti. Bütün 
gazeteler güzellik kraliçesi i
lin edilen Zühal Ferdanın tür 
lü türlü resimlerini bumıılar
dt. Dün keııdiı~ içinı kullanılan 
bütün güzel kelimeler, timdi 
Türk güzelliğini temsil eden 
sanıın geİıç kız için tekrar e
dilmitti .• Bütün muharrirler 
sarıtın güzellik lehinde atız 
birliği etmitlerdi •.. Ne çabuk 
unutulmuıtu?! Dün güzelliği
nin eısiz olduğunda ısrar eden 
ağızlar ve kalemler hep birden 

tacak eşyamız da yok değil 

Saçlan lüle lüle, kıvırcık Güzel kadının zeki oluıu dir. Mevcut malların kısmı a· 1 
zamı aylarca kifayet edecek kirpikli, gözleri fıldır fıldır ça- erkekler için bir tehlikedir. 
mikdardadır. Gelecek aylarda kan bir kızdı. Fakat iddia ederim ki, kadı 
dahi eşya gelmekte devam ede Kalın, gergin dudaktan var nın çok güzel oluşu da kendisi 
cektir. Mevcudu az olan eşya- d için tehlikedir. O güzeldi 0 ka 
nın kontenjanını arttırmak ta ı.Burnu daima havadan bir dar da zeki. 
hükiimetçe mutasavverdir. Gö- erkek kokusu sezmeğe hazır Bu zeki ona hayatın, tey
rülüyor ki ihtiyaçlarımızı tama gibi, biraz kalkık, çenesi, der- ze evinde koca bekliyecek bir 
mile tatmin edebilecek bir vazi hal harekete amade bir vaziyet alem olmadığını ifşa etti. 
yetteyiz. Hakikat bu merkezde t k kt Genç kızların ruhunu alt 
iken zaten iktısadi buhran dola e, ıvrı ı. 

Galiba on yedi yaşına gir- üst eden o şeytani rüyalar o-
yısile sıkıntı duyan halkın za. misti. nun da gecelerini zehirledi. 
rarına eşyanın fiat~rını yük- ·ve 0 kadar sür'atle boy atı- Uzak ve yakın, genç, yaşlı 
aeltmekte mana yo tur. Şayanı yor, kemikleniyordu ki, ma- birçok erkekler ona güzelliği-
hayrettir ki ihtikar temayülleri 1 yıs yağmuru yemiş bir fidan ni, nefasetini söylüyor ar, ve 
yalnız ecnebi mallar için değil gibi adeta her gün biraz daha genç kız katmer katmer yükse 
yerli mallar için de vardır. Me- yeşerdiği, çiçeklendiği hisaedili len bu iltifatlardan kendi ki
sela çayın yerini kısmen tuta- yordu. cak diye memlekette mebzulen Ve onu gören erkekler aç 
yetişen ıhlamurun fiatı yüksel- bir orangotan gibi daha yeni 
tilmittir. Okkasına 240 kuruş yeşermiş bu fidana sokuluyor, 
isteyenler görülmüştür. Keza- 1 onun buruk, geğrimsi ezzeti-
lik bir çift yerli kunduranın ni tatmak ister gibi g.:izlerile 
yedi buçuk yerine sekiz buçuk yemeğe çalışıyorlardı. 
lira istenildiği işitilmiştir.Ecne O da az değildi. 
bi mallarından bazısında mese 

Çapkın, fıkırdak bir şey-
li manifaturada o/0 20, çuval-
larda % 15 nisbetlerinde bir di. O doğuşta ele avuca sığ-
farkı fiat müşahede edilmiştir. maz kadınlardan biri olacağına 
Diş macunu gibi bir kaç gün şüphe yoktu, şüphesiz ki, gü
evvel 58 kuruş markasını taşı- nün birinde, ona benzer binler 
Yan enanın mark.,ları kaldırıl- ce geç kızı sifon gibi çekip sü 
mış, eski fiatlarda.n bir kaç ku müren hayat onu da alıp öteki 
ruş fazla istenilmekte bulun- lerin ylllnına atacaktı. 
muştur. Daha bir çok eşya da Böyle ç;çeği burnunda fi. 
aynı hal vakidir. d 1 

F k "h 'k' t bb"" 1 · 1 an arın havasında o kadar 
a at ı tı ar eşe us en çok arı dolaşır ki ... Bir gün 

ve temayülleri yalnız bu gibi 
şüphesiz onun da etrafın

~eylere münhasır değildir. Ha-" da vızıldıyan bir ziyankar İğne 
yatı umumiyemizde bu ihtikar sini batıracak, balını alacak. 
eserlerini görmek mümkündür. Bu mukatlderdi. 
Geçen gün Beyoğlunda ikinci 
derecede bir lokantada bir dos- Ve o, bunu bekliyoı·du. 

Adını söylemiş mi idrm. tumun misafiri idim, dostu-
mun Anadoludan gelmiş diğer Ona lüzum yok. Fakat kendi-
iki. arkada~ı da vardı. Yemek- sini tanımak daha iyi değil 

" mi? ten sonra hesap sorulduğu za-
man çarşıda okkası kırk niha- O, teyze elinde büyümüş bir 

kızdır. yet 50 kuruıa alınabilen en iyi 
elmanın beheri için yirmi ku- Zekidir ve şüphe.•İ7 ki güzel 
ruş fiat konduğuna ve ancak dir. 
yarım okka tutan beı elma için Daha on iJ i yaşın•!.. iken 
tam bir lira tediye olunduğuna erkek mis.,.firlere kahve getir 
şahit oldum. Kendinizi eğlen- diği zaman, arkasından en 
dirmek için gene ikinci derece temkinli gözleri çekip götur
de bir çalgılı bara gitseniz kah düğünü söyl.erler. 
ve baıma garson hakkiıle bera· ............................................... - ••••• 
raber elli bet kuruş cerecekıi
niz. Eğer gideceğiniz yer lüks 
ve birinci sınıftan iıe elli para
lık bir kahve için bi.- lirayı ıöz 
den çıkaracaksınız. Misalleri 
çoğeltmak mümkündür. Bütün 
bunlar, ucuz ve fakat çok sat
mak usulünün bizde mefkut ol
masından, her işten çabuk ve 
çok para kazanmak hırsından 
ve belediyelerin vazifelerini li.
kikıle yapmamalarından ileri 
gelir. 

Sabık Oamanlı idaresinde 
devlet teşkilatı zaif olduğu gi
bi istibdadın mirası olan me
murların mühim bir kısmı sui
İstimale alışmıştı. Tagallüp ve 
tahakküm zihniyeti harekat ve 
muamelatta hakim olduğundan 
bazı kimseler memleketi çik
lik veya maliki.ne addetmişlerdi 
Fazla ihtiras peşinde koşanlar 
eğer kendilerinde kafi nüfuz 
ve iktidar hissetmezlerse nüfuz 
lulara yanaşarak onlardan kuv-

susmuşlardı .. 
Belkis kendinden geçmış 

bir halde gazetelerin sütunları 
nı, satırlarını, kelimelerini bi
rer birer araştırıyor, tekrar a
raştırıyordu .. Bir ikisinin dör
düncü, beşinci sahifelerinin ke
narındaki mizah ve nüktelerde 
isminin geçtiğini gördü .. Fa
kat bu kısa satırlar ne İn5afsız 
dı ! .. Bazılarında küçük ve za
rif istihzalar bile vardı .. Belkis 
bu basit kelime oyunlarının 
manasını anlıyacak gibi değil
di •. Elinde tuttuğu gazeteye 
bir katre yat düıtü, onu birkaç 
damla daha takip etti, düştü
ğü yerde yazılar bulandı .. 
Genç kız ağladığının farkına 
vardı, batı yastıkların arkası
na gizlendi .. 

Ağladı, her halde çok ağla
dı. Tufan denince başını yas
tıklardan çekti, arkasına da
yandı. Gazlerinin etrafı yanı
yordu.. Yatağının içine, yor
ganının kıvnmlarına kan9an 
gazeteleri birer birer itti. Kar
yolanın önünde bir yığın gaze 
tA hirikti, 

vet ve cür'et alırlardı. Bu yüz
den umumi harp esnasında ma 
but ihtikar rezalet ve kepaze
likleri baş gös termitıi. Meziyet 
ve liyakatlerinden dolayı değil 
sırf nüfuz ve tagallüplerinden 
istifade ederek buğday yerine 
süpürge tOhumu yiyen halkın 
zararına ceplerini dolduranlar 
çok olmuıtu. Tabiidir ki asri 
devlet halini alan Cümhuriyet 
Türkiyesinde bu gibi hareket
ler tecviz edilemez. Tecviz edi
lemıediği içindir ki o devirler
den arta kalan bazı sakat zihni 
yetleri ortadan kaldırmak icap 
etmittir. Başta Meclis olmak ü
zere hüki'imet, ihtiki.rla müca
dele etmeğe karar vermiştir. 
Kıı.nun yapmıştır. Gayrimetru 
ticaret demek olan ihtikirla ka 
çakçılık ortadan kalktığı gün 
muazzam inkılap tarihimize da 
ha iki mühim sahife ilave edil
miş olacaktır. 

Halil M ithat 

Belkis o sağnaklı sinir buh 
ranından sonra şimdi müthit 
bir yorgunluk hissediyordu. 
Yatağından kalkmağa bile 
davranmadı. Halbuki, eski Bel 
kis çoktan giyinmiş, yıkanmıt 
spor eğzersizlerini bitirmiş, 
kahvealtısına başlamıttı bile .. 

Yeni Belkis tenbel tenbel 
hali yatıyordu. Ağlamıt yorul 
muş, dinleniyordu. Saati arat
tırırken gözleri Nedim Müni
rin fotoğrafına ilitince içinden 
garip bir his kabardı .. Bu duy
gu biraz kine benziyordu •. 

Sanki bütün ıztıraplarına 
sebep olmuş gibi batını geri 
çevirdi. Dı9arda ayak sesleri 
vardı. 

Limia içeri girdi.. Bir kere 
etrafına göz gözdirdi. Sonra 
Belkisa baktı. Her şeyi anlamıt 
tı: 

- Ne o ağladın mı? - de
ui - oh olsun. Oh ol~un sa
na! .. Marifetin• beğendin ya? .. 

Belkis cevap vermiyordu. 
Mümkün olsa yine başını giz
liyecekti.. Gözlerinin kızartı
sından, zaafından çok utanı-

ratını , ayarını anlıyordu. 
Kulağına çalınan dedikodu

lar da bir başka cepheden ona 
kıymeti hakkında bir fikir veri 
yor. 

- Fabrikatör .... Bey .... Ha 
nıma bir kürk manto yaptır
mış Doğrusu o kadına liyık. 

O kadını görüyor .. Belki gü 
zel. Fakat o ... her halde daha 
güzel... Sonra bahsettikleri ka
dın adeta annesi yerinde .. 

Şu halde ... 
Üzerlerinde itinalı bir aile 

baskısı olmıyan genç kızların 
görüşleri ve düşünüşleri pek 
mü'hliktir. 

Ger.ç kızın hayalini takip et 
meli . Bu hayal terzi modelle
rinden kuyumcu camekanları
na doğru seyreder. 

Ve pek çoğu bunların arasın 
da kaybolup giderler. 

O bir taraftan etek etek 
gelen iltifatların lezzetile ser
mest, bir yandan işittiği 
dedikodulardan memnun, bü
tün iştihasile hayata karışa
cak dakikayı bekliyor. 

~ . ~ 
Bir yılbaıı gece1i idi. 

· Ahbaplarından zengin biri 
teyzesinden i..in alarak onu da 
büyük bir otelde hazırlattığı 
sofraya çağırmıştı. 

Bu evli ve yaılı bir adam
dı. Fakat önünde bütün gönUI 
kapılarını ardına kadar açtıran 
zengin bir adamdı. 

Yediler, içtiler. Kalabalık 
sofra halkı bütün gece eğlen
di. 

Genç kız kendi kendine: 
- İtte hayat! diyor<h.ı. 

Danı, tampanya, tuvalet... ah 
bu hep devam etse. 

Sabaha kartı dağılıyorlardı. 
Erkek: 

- Ben küçüğü evine bıra-
kaymı !. 

Dedi. 
Otomobil döndü. Yolda: 
- Daha sabaha vakit var, 

dedi, Biraz daha eğlenelim. 
O kadar neş'e içinde idi 

ki: 
- Ne iyi olur. Dedi. 
Bu sefer bir baıka yere yal 

nız girdiler. 
Viski, dans, genç kıza koti

yonlar ... 
Yarı sarhoş yarı yorgun 

kalktılar .. Gün başlamış, fakat 
yağmurlu, gamlı bir hava .. 

Erkek onu bir otelin sıcak 

yordu. 
Limia ona acıdı, saçlarını 

okşayarak: 
- Artık üzülme - dedi -

olan oldu.. Geri dönmek müm 
kün değil ki.. Şimdiden sonra 
kendini unutturmamağa ça
lı, .. 

- Neye yarar? 
- Güzellik müsabakası bu 

seneye m"hsus değil ya .. 
Bu sözler Belkisin ruhunda 

ki hisleri tahlil etmitti. Genç 
kız ıimdiı deminki aöz yatla
rının yalnız güzellik müsabaka 
sına ait olmadığını anlıyordu. 

Gözlerinin önünde Vedat 
Nacinin siması, kulaklarmda 
hep onun sesi vardı. 

- Dün geceki baloya git
meli idik - dedi. 

- Ne olacaktı? ... 
- Merak ediyorum .. Na11l 

geçti acaba ? 
- Vedat Naciden bütün 

tafsili.tını alırız .. 
- Ne zaman .. Nerede ? 
- Ben bir şey düşündüm .. 
Lamia yerdeki gazeteleri 

araştırdı, aradığım bulmuştu. 

Bu sene Avrupanın en bliyük filmi olan 

No 6 Ocak Arkadaşları'nı 
g·· ter<;n si.nanaları Alm ya hükl\ıneti v giden muaf tutttıuştur.Ber
lin Talim ve Terbiye Akademisi Alman milıletine tavsiye etmiştir. 

Herkes A S R 1 Sinemada 

CANLI CESET 
film>ni temaşa etınelı: üzre lw yor 

Mühiç, alakabahş ve pek güzeli olan hu ~aheser, FRED NlBLO tara
fından TOLSTOİ'nin ayni namdaki eserinden iktibas edilmistir. 
JOHN GİLBERT - RENEE ADORE - CONRAD NAGEL ve 

ELEONOR BOARDMAN tarafından temsil edilmekted>r. 
Bu ~aheseri görenler her halde tekrar gidip görecekler çünkü temasa. 
kiranı hayrette bırakıyor. Bugün saat 16,30 matinesinde ve suvare<le 
filme bir BALALAİKA ile muganniyeler iştirak ve şarkılar taganni 

cdecekler.dir. Musiki: Maestro Poliansky tarafından sureti 
hususiyede tatbik edilmiştir. 

... M A J i K 'te 
Rıchard T auber 

BÜYÜK VARYETE 
filminde gören ve dinleyenleri teshir ediyor 

SARI MASKE I SARI MASKE 
Sizleri esrar memleketi olan 

Çine götürecektir. 

. ........................................... _ ....... . 

Filminin mevzııu fevkalade 
maceralarla doludur. 

odasına çıkarıyor. ı .. ~ Halkın mahbubu-.. 
Erkek dans ederken pek a

lıştı&ı 'hareketlerle onu göğ
süne çekiyor. 

Ve genç kız artık çekinmi -
yor. 

Erkek, mağrur, parasının 

kudretinden emin. Cesur ve 
küstah. 

- Haydi küçüğüm .. Soyun, 
rahat et. 

Genç kız akşamdan beri 
kartısındaki adamın kudreti
ne hayran olmuştur. Barda 
garsonlar yerlere kadar eğili
yor. Şoförü otomobilinin ka
pısını açarken kasketini çıkar
tıyor, ve otelin dırektörü ona 

LIANE HAID 
güzelliği ve sevimliliği ile 

AŞK ve 

CİNAYET 
filminde halkı memnun ediyor. 

llTi~TiK'te --· 
SARI MASKE 
Lüks, güzel musiki ve bir çok 

şarkılar filmidir 

divan duruyor. Daha mühim -----------·
mi, evli kadınlar bile onun ilti 

1 
fatını bekliyor. Kendilerile 
dans etmesini büyük teref sa
yıyorlar. 

Genç kız bunları düşünür
ken karşısındaki adamın tratlı 
yüzündeki bayat, porsuk ren
gi, başının soğan zarı haline 
gelmiş mücella derisini aöre
miyor. 

- Soyunacağım ... Utanıyo
rum. Siz çıkın odadan! 

Dedi. 
932 senesinin erkeği, hayat 

ölçülerini para tifrelerile bu
lan adam löp yanaklarını sal
landıran bir kahkaha attı: 

- Utanıyor musun. Dur 
bakayım. 

Ve cebinden portföyünü 
çıkardı. Kanatlarını açtı, iı;in
de beş yüzlük kağıtlar görü
nen tarafını genç kıza çevire
rek, paravan gibi masanın üze 
rine koydu: 

- Haydi soyun bunun arka 
sında .. dedi sıkılmazsın! 

932 senesinin genç kızı bu 
paranın arkasında rahat rahat 
soyundu. 

Harbiye: 10 K. S. 932 
Burhan CAH1T 

-Kadıköy-. 

Süreyya sinemasında 
Bugünden itibaren 

Aşk geceleri 
Marie Belle tarafından 
Ramazan geceleri daima 
iki film irae edilecektir. 

BUGÜN AKŞAM 

• saat 21 •30 da İıl~nbul Btlıdiyııi 
iş adamı Sehir'IYyatrosu 

~::~: O. Mi 111111111111111 

Tercüme E .. 
R~şat Nuri 
Yakında: Enin

de Sonunda. 

1 
1 ili 

Şehzade başı 

FERAH SİNEMADA 
Bu gece tam 9 da Ramazan mün3~ 
scbetile beynelmilel büyük varyc~e 
ve cambaz kumpanyaları. 54 artist, 
38 numero. Locaların lutfe!l gün· 

düz;den tedariki: Telef: 21359. 

Belkisa gösterdi: - Bir şey mi unuttun ora· 
- Şurasını okudun mu? da? 
- Evet .. Pazar aktamı gü- - Hayır .. O mavi tuvaleti 

zellik kraliçesi şerefine "Beyaz almağa karar verdim! .. 
kelebek,, müzik holünde bir sü- Döndüler. Yolda konuşu· 
vare verilecekmiş?.. yorlardı. Li.mia: 

- Biz de gidelim!.. - Vakit olsaydı o modeli 
Belkis cevap vermedi, Li.- bizim terziye kopya ettirirdik. 

mia devam etti: - dedi -
- Niçin dütünüyoraun?.. - Muvafık olabilir miy-

Kalk... toplan beraber Beyoğ- di? 
!una çıkalım .. Ufak tefe!< eksik. - Hakkın da var ya .. Pek 
!erimizi tamamlanz.. Hem de tarife gelir gibi değil.. Onu 
hava almıt olursun •. Biraz açı- nasıl ıimdiye kadar kapmamış 
lırsın. 1 lar hayret ediyorum! .. 

- Babama söyliyelim •• Ba - Hiç bir kopyasına da te 
kalımı gitmek ister mi? sadüf etmedim .. Sen ettin mi? 

- Baban seni kırmaz .• V - Hayır .. Süvarede giyiaı.· 
dat Naciye ele sürpriz yapmıt den yana da birinci olacaksın .• 
oluruz.. Belkisin göğsünde yine kı

Aclnan Bey genç kızların rık bir hıçkınk kımıldadı. De· 
teklifina kabul etti. rince bir nefes aldı. ihtiras, da 

• * • marlarındaki kanı tututturuyor 
Ellerinde bir aürü paketler du. 

le tunele yaklaşmışlardı. Bel- ""' • * 
kis birden bire durdu: 

- Lamia geri dönelim .. -
dedi-

- Nereye? 
- "Mari Roza kadar .. 

Belkisin odasında hararetli 
bir tuvalet faaliyeti.. Kadıkö· 
yünden getirilen meşhur ~ · · 
kuvaför işini henüz bitirmir 
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İktibaslar 

Diş ağrıları için 
''Vitamin C,, 

Niçin 
Dokümanter 
Film Bilhassa portakalda bulunan bu 

vitaminin diş 
h~fzıssıhhasında büyük rolü var! 

Göstermiyorlar 
lstanbul sinemalarında her 

büyük filmden evvel veya son
ra dünya haberlerini bildiren 

• • •ıı• • 1 vak'a/ar gösterilmektedir. Fa-
Vitaminlerin sırnnı öğrendikçe, insanların gün- kat bu balkın asıl büyük film-

de bl·r hapla yaşamaları kabil olacak.. den ziyade hoşuna gittiği hal
de, maalesef, bizde mahdut 

_ Kopenhagda çıkan POLITİKEN'den - birkaç yüz metreye inhisar e
diyor. 

Bundan bir müddet evvel 
fen aleminde yeni bir şey öğre
nilmişti. Nobel mükafatı nam
zetlerinden Goettingue darülfü 
nunu profesörü M. Windau te
miz D. vitaminleri ihzarına mu 
vaffak olmuştu.Şimdi de lsveç 
te Upsala darülfünununun genç 
alimlerinden Norveçli M.Ohtar 
Rygh'ın aynı şekilde ikinci bir 
keşifte bulunduğunu haber alı-
yor uz. 

M. Rugh ise C. vitaminleri
nin esrarını halle muvaffak ol
muştur. 

Bu keşif muhtelif hastaltk
larla, bilhassa Scorbut ile müca 
deleye yeni sahalar açmakta
dır. M. Rygh uzun seneler pro
fesör Windau ile beraber çalış 
tığı için, bu haberler alakayı 
celbedecek mahiyettedir. Hoca 
sı D. vitaminini saf bir halde 
elde etmek için senelerce çalış
tığı halde, şakirdinin C. vita
minlerinin sırrını iki senede bul 
duğtı anlaşılıyor. 

Genç alim Upsala darülfünu 
nunun laboratuvarlarında bir 
muharririmizi kabul etmiştir. 
Mumaileyh İsveç kraliyet aka
demisinde, kral da hazır olduğu 
halde bu mühim ve müheyyiç 
keşfi hakkında izahat verecek
tir. 

C vitaminlerinin teşekkülü 

Muharririmize şunları anla
tıyor: 

- Hepsini size söyleyeme
diğim için beni mazur görünüz. 
Salahiyettar fen adamları hu
zuriında bu keşfimi izah etme
den evvel, matbuat yolu ile faz 
la şey söylemek istemiyorum. 
Belki de raporumu verdikten 
sonra, bu keşfim Kristof 
Kolumbun yumurtası kadar ba 
sit görünecek, hatta şimdiye 
kadar niçin bunun bir başkası 
tarafınd.,n keşfedilmemiş olma 
sına hayret edilecektir. 

vitamin de meydana geliyor. B" k b"" ··k h" 1 d b 
Tecrübelerim esnasında muhte ırço uyu şe ır er e a-

kd zı sinemalar, sırf dünya vukua 
lif olgunluklarda azim mi ar-

N h tını taze taze bütün canlılığrle 
da portakal kulandım. i ayet 

d k . r irae için yevmi gazetelerle re-
aradığım mad eyi nata ıze kabet edecek derecede bir sü-
etmeğe muvaffak oldum. Saf 
halde c. vitaminini elde edince, r ' at göstermektedirler. Bil has 

b dd · · hla ·· • d sa, Avrupa ve Amerikanın bü-u ma enın zıru r uzerın e- . . .. 
k. t · ı · · ı k · · b yük şehırlerınde sırf dunya 

ı esır erını an ama ıçın aş- j . . . 
ka tecrübelere geçtim. vu~ua_tını_ göste

1
rmek ıdçın teBsıs 

cdılmış sınema ar var ır. u 
C vitamini ve skorbut sinemalara gidenler ne Greta 

Garbo'yu, ne Marlene Die
Tecrübelerimde eveli lu>bay triche'i görmezler. Fakat buna 

lardan istifade ettim. Çok geç- mükabil mesela Çinde bir 
meden de C. vitamininin diş ve müsademeyi Hindistan'da bir 
diş etleri hastalıklarında, bil- nümayişi, Londra veya Pariste 
hassa skorbut'ta büyük bir rol her hangi bir merasimi beyne/
oynadığını gördüm .Bu rolü o- milel büyük bir maçı sanki o
kadar büyük bulduk ki, C. vita rada imişler gibi beyaz perde
minine "Antiscorbout,, ismini de heyecan ve zevkle seyu-
cerdik. d 1 er e.r. 

Bazı kobaylarda skorbut has- Sesli sinemada, dünya vu-
talığı husule getirdik ve C. vi- kuatı, bugün gazetelerden da- , 
taminim kullandığımız zaman ha merakla takip edilen bir 
tam bir tesirini gördük. Hatta şümül iktisap etmiştir. Bunu
şunu de anladık: Uzviyette C. , da bir nevi sinemalara karşı 
vitamininin fıkdanı bu hastalı- halkın gösterdiği rağbetten 
ğı husule getiriyor. Bu müşade anhyoruz. 

Greta Nisıer 

miz bir noktayı da izah ediyor. Büyıük şehirlerde sadece 
Malumdur ki şimal memleketle "Aktüalite"filmleri gösteren si 
rinde skorbut cenup memleket- nemalar gün g.~çtikçe çoğa/ı
lerinden daha münteşirdir. Çün yor. Film şirketleri, sesli si
kü şimal memleketlerinde bulu nemanın ilerde alacağı inkişaf! 
nanlar, cenuba nazaran daha az tarzını, hesaba katarak, bütçe
sebze ve meyva istimal ederler. ]erinde on~ ögre yer. ayırırlar. 

1 
Geç te olsa bu fit;nier hiç- ı gü~ e~çt'.kç~ artıyor .. Bu rağ

Bana öyle geliyor ki, insan- Od kakdadr k!· sabahhleyhın ga~et~- ı te kıymetini kaybetmiş adde- beMtın ıim1 _r bırh~ı1~mAe1tı _dke vart ... 
lar vitaminler· sırları ·· • e o u ugunu:t er angı bır dilemez! ese a, şe ır ı, rı a or a-

ın nı ogren k' . k . .. . d b" . k b"I .. 
dikce ve bu maddeler saf ve va ay~ a şa~ ıistu sınemada Lakin bu kadar cığını da ka sın _a ır zencı a .' esının y~-
kriitaliz b" bald m la h e.~has ıle, vak anın cereyan et- fi g-Ormiyorıız.Deme~ ki lstan- ı;ayış tarzını, sankı oraya gıt-
şekli d ei ırl edil~r esi: la~ tiği yer ile ve sesli olarak seyr bulda büyük filmlere P.ığbet e- miş gibi görüyor. Bir lstanbul-

n e ma se, sana d" 1 y . • d ı · N le' ı 
rın kendilerini beslemek için e ıy~rsunuz. an! aşagı yuk~- dildiği kadar dünya vıı_kuatını lıı_ a m_ese a, • evyor un.:ıa~~ 
günde bir hap yutmaları kafi rı, sınema bu bahıste havadıs gösteren filmlere de alaka var- bı;r şehır oldugunu, baş d~ndu
gelecektir. C. vitamini filvaki. veren yevı:ri gazı:te~ere taş ~i- dır. . . ". rücü faaliyetini, canlı bır su-
tagaddi bahsinde sebze ve mey karacak bır hal ıktısap etmış Bize öyle gelıyor kı, lstao- rette ve daha yakmdan an/a-
vaların bütün hasais ve fazilet- vaziyete gir.mektedir. buldaki sinema sahipleri de yor. 
!erini cami bulunmaktadır .. ,, .. Bu noktaı nazar~ar:_ halkın halkın bu temayülünü pek ala Onun içindir ki, lstanbul si-
. d bkl · dunya vukuatını gunu gunune anlamışlardır. nemalarının da büyük fedakar-
ır g uı ·· f "l I k "b - · · · · "ki -

Norveçli bir alimin ifadeleri 
ne nazaran, C. vitaminlerinin 
bu suretle keşfedilmiş olması 
fenni ve tıbbi büyük bir ehem
miyeti haizdir. Bir defa beşeri
yeti en müthiş diş hastalıkların 
dan kurtaracaktır. Diş tedavisi 
büyük bir inkılabın arifesinde 
bulunuyor. 

Dit tabipleri zaten uzun za-

gosteren ı m ere arşı rag e-- Ve onun içindır kı göstere- !ıklar ihtiyarıle getırttı err en 
tini pek haklı bulmak İcab e- cekleri asıl film/erin başında son yeni ve hakikaten güzel 
der. lstanbul sinemaları bu veya sonunda Aktüalite film- filmler arasında halkm cidden, 
noktayı hiç te ihmal etmiş de- ]erini eksik etmiyorlar. Hal- memnuniyetle karşılayacağı 
ğillerdir. buki, bunu biraz daha teşmil na emin olduğumuz doküman

Vakıa buraya kadar gelen l'de:rek Dokümanter filmleri de ter filmlere de biraz yer ver
Aktüalite filmler vak'ayı za- programlarına idhal etmeleri melerini gönül ne kadar arzu 
manından bir halta on gün ve İcab ediyor. Zaten büyük şehir ediyor ... 
hatta daha geç gösterebiliyor- le.rde sırf Dokümanter film ,.------------, 
far. gösteren sinemaların adedi _ Sinema haberleri 

Fransad•: 
manlaı·dan btri di, hastalıkları . Resı·m sergı·sı"nde aynen mu·· badele 
ile gıda arasında bir münasebet 

* Simone Genevoiı ile Pierre Pat
he evlenmitlerclir. 

• Stella - Film İsminde yeni bir 
film sütüdyosu açılmıştır. 

* Franıada !-adece aktüalite film-
ler göste•·cn sinemalar çoğalıyor. 

ee11 
Şikayetçi çocuk 1 Çocuğun trikosu 
Mütemadiyen iİkiyet eden bir 

nevi çocuk vardır. Bunların arkası 
keıilmez. Ev~ gider ve ebeveynine 
fena not aldığını fakat bunun eneli 
kabahati olmadığını söyler. Muallim 
qnu sevmiyort daima en zor sualleri 
ona soruyot ve doğru söylediği za
man bile fena not veriyor, der. 

Annesi, mualliminin değiştirilme
si için metkebe ya:ıar rica eder. Eğer 
muallimi değiıirse eminim ki çocu
ğum daha İyi çalışacak,, der. 

Muallim ders ortasında onu inti
zama davet ettiği zaman "benim ka
bahatim yok, arkamdaki çocuk sıra
nın albndan ayaklarını sokuyor bana 
biç rahat vermiyor sonra ben kaba
hatli olu)·orum. yeı-imi degi ~ tirin,, di 
ye tikayete başlar. 

Arkadaki çocuğun yüzü san1imi- ı 
yet ifade etmiyor ve mua1imin nazar 
larında içerden gelen bir şevk yok-
tur. 1 

Sömestirler gelip geçer ve not -
!arda iyiliğe doğru hiç bir fark gö
rülmez. Ebeveyni onu.o lüzuınu oldu 
ğu kadar ilerlemediğine ve bir teY 
yapmak liznn geldiğine kaı·ar verir. 
Bir daba müdür ve muallimlerle gö
rüıtükten sonra çocuğa dönerler .. ve 
bu cevabı alrrlar: "Ben bu mektebi 
sevmiyorum. Orada yapamıyorum. 

Beni baska bir mektebe gönderin de 
bir tecrübe edin. Bu mektepte tali
İm yok, benden hoflanmıyorlar.0 

Ebeveyni onu oradan çıkarır baf
ka mektebe verilen fakat neticede ge 
ne aynı fena notları alırlar. Mektebi 
naıılaa hitirlr ve aiteıi. onu bir mes
leğe sokmağa çalııır. "Mektebi sev
miyorum. Müdürle uyuşamıyorum. 
Burada ilerilemiyeceğim. Tarafgir
lik ediyorlar . ., diye seneler biribirini 
takip ettikçe onun şikayetleri de te
vali eder ve ebeveyni dünyayı ona 
uydurmağa çalııır. 

"Çocukları değiştirin. Muallimi 
değiıtirin. Mektebi deği~tirin. ismi 
değiştirin. Her şeyi, herkesi değiş
tirin, yalnız beni değİftİrmeyin.,, 
Bu çocuğun sonu aşikardır. Fakat o 
nuo böyle büyümesine niçin müsaa 
de edilsin? Niçin şikayete başlar baş 
larnaz durdurulınaıın? 

O henüz pek küçükken kahvealtı 
sını önünden itip baıka bir ıey iste 
mekle buna başladı; oyuncağıru at 
tı bir başkasını istedi. işte bu şika
yetçi tabiat o zaman ıslah edilebilir 
di. Biı· çocuğun derdini dinleyip o
nun çaresini bulmakla fİmank bi.r 
vızırtıcı olmasına müsaade etmek a 
raıında çok büyük farklar vardır. 

Çocuklar ancı.k karnelerindeki not 
!ara liiyiktirler. Bir çok muallimlerle 
tanıttım, fakat bunların içinde çocu
ia not vermek meselesine gelince, 
merhamet cihetini iltizam etmiyen 
bir tek ,muallime tesadüf etmedim. 
Onlar bir çocuğun karnesine fena 
not koymaktan çok çekinirler ve bu
nu düzeltebilmek için ellerinden ge
leni yaparlar. 

Bir çocuk eve relip muallimlerin 
den, arkadaılarından ıi.kayet etmeğe 
hatladığı vakit, İyi biliniz ki o kendi 
ni harap edecek bir itiyat ediniyor. 
Ve onu bu huydan vazgeçirmek için 
elinizden eeleni yapınız. 

1 '. 1 • . 
' 1 t , 1 ' •• 1 1 ' 
t '1''1' .. . •',, 1 t 1 ı, 
• '• ı ı 1 1 . 1 • • • . :· . '. 1 1 ı ı ı 
1 1 1 • t , , ı f ' ' ! • • 1 ' ' l 1 ı I 
1 1 1 1 1, '1 • • 1 • 1 1 1 
• ' •• ' • 1 • 1 1 ' • 1 • 1 ' 1 , 

' • • • • 1 1 • ' • J , 1 : 1 1 ' • ,' ~ ' • • ': 1 • 1 ı ' 1 
1 1 . • • • ' 1 • •••• • 
1 •• 1 1 •• f 1 1 • • 1 •• 1 ••• ' 1 1 , , 1 

' • 1 • 1 • 1 1 ' 1 • • 1 • ' • 1 • 1 11 
' : 1 : , • 1 ' j ' ,' • : 1 ~ ' • 1 ' •• • 1 ı I • 1 

1 ' 1 1 • 1 ' 1 1 j 1 • : 1 1 •• • • 1 1 • 1 1 1 lf : 1 
, ı , •• ı:ı:::~ı.; • ,:·:•: 1 t11 ı ıi ' 
1 ... 1 : • ' • ~ f ' , • : •• •• 

1 
• : 1 ' 1 1 1 ' 1 

ı ' ' ı • ' ı ' ' r ı • ' ' ' ' ı ' • ' 1 t ı f 1 J 1 1 
' • ' • ' • • 1 1 ' ' ~ ' • ' • ' 1 1 1 1 ır 

1 '1' 1 ı ' '
1 

•• 1 • '. ' l ı ' 1 ., ''•'• •• • , • • l ı'ı 
' 1 • 1 • r ' 1 ' 1 1 • 1 1 • • 1 . r 1 1 ' ·' .. ·' . , , .. .. . , . , 'I , ı,: • 1 ,. 1 , 1 •• 1 . ·, •••• 1 : •• ' 1 f J 

ı , I ı r 1 
1 

' 1 1 I 1 ' : • : 1 ı 1 1 1 1 1 J ı' 11 
1 · 1 o ' • ı ' • ı ı ı o 1 1 j 
' '. ,. ' ' •• ' . '· ., ' '. • ı t ı, ,ı, 
,ı. '•' . ••• • ' . ' '. , ,' ! .: ' '' •' , • •• : •• ' • ı • • . • • . ' • • • 1 1 , ı 

. 
r 

Bu küçük elbise, mini miniye 
kışın da, yazın da yaraşan alamod 
bir ~eydır. Yazın elbise üstüne, kı · 
şın manto altınP. giyilir. Yün örgü ile 
üç parça üzerine örülüdüa·. Evveı·, 
rırka kısım, sonra de. ön iki kı;rm. 

Arka kısım için çocuğun boyuna 
göre alt kısımdon başlanır ve kol 
altlaı·ma kadar diimdüz Öi'Ülür, on 
dan ıonra kollaı·ın biri hc~a edilerek 
Örgü halkaları daraltılır. Ön kısım
Jar da ;ıynı suretle ve aynı boy üzeı·i 
ne örüldükten sonra, bu parc;alar 
yanlardan biri.eştirilir. Kenarlarına 
bir de brodür geçirilince, n1Uıi mini
nin triko paltosu hazır dem~ktir. 

Yukarıdaki patronlar size gü~el 
bir fikir verecetkir. 

Köpük baloncuklar 

o O 

o 
·'b 

Sabun köpüğü güzel ev eğlencele 
rinden biridr. Bunun iç.in bir kap içi 
ne sabun köpüğü hazırlarıınız. Bu 
köpüğün suyuna biraz ıliıerin veya 
Jeker koyarsınız, yap&cağınız balon
lar daha eli.ıtiki, ve daha mukaviın 
olur. 

Bundan haJka ayrıca elinize bir 
kumq parçası alırsınız. Köpükten 
balon yere düterae derhal patlar, fa 
kat üıtüne düterae bir müddet pat 
lamaz. Küçük baloncuklar havada 
uçar ve yaV&f yavaf düşerken bun 
ları kumatın üzerine döier ve tekrar •••••••••••••••! havaya salıverirıiniz. iki kiti karşı 

y E N 1 R U karııya olursa, liıtik top oynar gibi, 
S Y A küçük balonları da biribirlerine gÖn-

Yazan: FALİH RIFKI derebilirler. 
ÇIKTI Yalnız bir kiti daha içi boş bir sa 

Maamafih şunu kabul etmek 
lazımdır ki, şimdiye kadar kim 
se saf bir 'halde C. vitaminini el 
de edememişti. Bu yolda teşeb
büs ve tecrübelerde bulunanlar 
çoktur. Eğer bunlar netice ver 
medi ise, talihin bana daha mü 
sait davrandığına hükmetmek 
laznn geliyor. Uzun zamandan 
beri herkes biliyor ki, C. vita
mini bilhassa meyvalarda, seb
zelerde ve sütte vardır. Ben bu 
v>tamini saf halde elde etır.ek 
için portakal usaresinden İstifa 
de ettim. Bir buçuk sene sadece 
takip edilecek yolları bulmakla 
uğraştım. Altı ay kadar da bul 
duğum vesaiti tatbik sahasına 
geçirdim. Bu müddet zarfında 
şunu da keşfettim kiC.vitamini 
henüz husule gelmeğe başlayan 
meyvalarda mevcut değildir. 
Fakat meyva olgunlactıkca bu 

mevcut olduğunu seziyorlar
dı. Diş hastalıkları için de bazı 
rejimler tavsiye ediliyordu. Fa 
kat kimse bu rejimin hangi nok 
tadan diş ted~.visi üzerinde mü 
essir olduğunu bilemiyordu. 

Saint Lazare istasyonu civarında ye- , 
ni bir ııinema açılacaktır. 

Almanyda: .................... ıılj 
man çöpü ile mütemadiyen küçuk 
balonları yapıp havaya a.alıvermeli-
dir. 

, . 
Yunanistanda bir 

suiistimal 
- ATINA - Yunan Hariciye Ne
zaretinde ~übadele itleri ve bilhas
oa ııayrimubadilleı'İn Yunanistanda 
terkeıtıkleri emlik itleri ile meıgul 
kalemin mudürü olan M. Papadopu
loı'un idaresine ait birkaç milyon 
drııluniye baliğ olan bir sui istimal 
meydana çıkanlmııtır. 

M.. Papadopulos hakkında tahki
lcat Yapılmakta olup yerine sabıl. 
P_aris kon•olosu M. Nikolopulos ta
Yın edilmit tir. 

Gürnüş para ile tediye 
• .. ,VAŞiNGTON, 9 A.A. - Ameri· 
laa Ya borçl olan devletlerin, borç· 
rn ~.ını ırümü, para ile ödemelerine 
nuu~d . edilmesini natık olan ka
edÜ ~Yıhası i\yan meclisine tevdi 

nu.ı t ır~ 

Bu ı - h 
Para ·h yı a, bir t•kım banknot ve 
rın ı." · •"D edilmesini ve fakat bunla
~ara ıy etl.,.ımn gümüı fiatına na
bit c • ay hazine tarafından tes

a mı teklif etmektedir. 

Muhtelif vitaminler sayesin 
de son zamanlarda yapılan ke
şifler bir çok hastalıklarda re
jimin' ne için fayda verdiğini 
tesbit edecektir. Bu suretle has 
talıklarda bilhassa skorbut'ta 

' . hastaye şu ve yahut bu mıkdar 
da vitamin vermek kafi gelecek 
tir. 

Terki teslihat ve 
Yunanistan 

ATINA, 8 - Türlüye sefiri Enis 
Bey dün Yunan hariciye nazırım zi
yaretle Cenevrede toplanacak olan 
terki te~lihat konferansında Yuna
nista11DJ takip edeceği hattı hareket 
ve terki teolihat meselesi hakkında 
Yunanistanın noktai nazarı hakkm
da izahat iıtemiştir. Yunan hariciye 
nazırı Enis Beye li.zım aelen izaha
tı vennitlir. 

iyi malumat alan rnahafil, Cenev
re müakeratında Türkiye ile Yuna
nistarun teıriki mesaisini muhtemel 
görüyor. 

Halt&, Enis Bey, Yunan hariciye 
nazırmdan Cenevreye bizzat gidip 
gitmiyeceğini sormuı ve müspet bir 
cevap almıttır. ----
ispanyada bir manashr 

daha yakıldı 
MADRlT 9 A.A. - Burgoı vi

, . 'd "t !ayeti dc'ıi l i d• Swccea a cezvı 
papa~laı-:.r.~ 1 :t11,. ~l~n manast!r, 
yak•!.,,•şt r, F ı, ı '·ılat yoktur. 

Sergiden bir manzara 
Pariste bazı artistlerin para Bu suretle tablolarını sata 

ile değil, aynen mübadele sure mıyan artistler ihtiyaçları o!a~ 
tile bir resim sergisi açtıklarını eşyaya kavutmutlardır. Krmı 
yazmıştık. Yüz kadar ressam, beş altı ay içinde pansiyon bul
heykeltrat ve akuvareliıt tara- muş, kimi bir kaç kat komple 
hndan açılan bu sergi ayın onu kostüm yaptırmış, hüliıa çama 
na kadar devam edecektir. Ser şırsız, şapkasız, kunduraaız ar
gİ büyük bir rağbet kazanmıt- tist kalmamıttır. Bazıları bir 
tır. İlk hafta zarfında iki yüz kaç ay için lokantaya abone ol 
bin franklık tablo ve heykel aa muşlardır. lki artist otomobil 
tılmıştır. Hayır satılmış değil, almıştır. 
etYa ile mübadele edilmiştir. 

Pariate meseli her hangi bir 
resim sergisine hiç ayak basma 
mış olan bakkal, kunduracı, ter 
zi ve sair esnaf bu sergiye şa
yanı hayret bir rağbet göster· 
m;şleı·dir. 

Bazı fransız gazeteleri diyor 
lar ki: "Müteveffa Lenin ve 
komünizmin ilk nazariyecileri 
bile bu kadar iyisin! düşüne
mezlerdi. Rusyada bile iflas e
den bu sistem, Fran._ da muvaf 
fak olacak mı?,, 

M. G. M. müdü..!erinden George 
Kann tetkik •eyahati için Berline de 
uğrayacaktır. 

Alman sansörü Maurice Cheva .. 
Iie.r'nin "Sokak Jarkıcısı,, ismindeki 
filmini menetmiştir. 

Amerikada: 
• Meshur kibar hırsız Arıene Lu· 

pin Eilm"e alının•kladır. Bu filmde 
ArsCne Lupin rotünü John Barry
more, polis hafiyesi rolünü de kar -
d~şi Lionel Barrymore idare edecek~ 
Icı·.t.lir . 

~ Hollyvood' daki bekarlar klübü i. 
zasından Richard Dix geçenlerde 
Winifred Coe ile evlenmittir. . 

• Joseph Schenck Greta Garbo'ya 
sessiz bir film çevirtecektir. 

* Ame~ika Maliye nazın M. 
Mellon <ınema biletlerini on sent da 
ha arttırmak niyetindedir. 

* Gary Cooper üç ay için Mısrra 
'{İdecetkir. Yanında lngiliz asarı ati
ka mütehassısı William White de be 
raberdir, 

" Washington'un hayatı hakkında 
bir film sevrilmektedir. 

lngilterede: 
• İngiliz himayei hayvanat cemi

yeti, film çevrildiği zaman hayvanla 
ra fena muamele edildiğini rörenle~ 
rin, cemiyeti haberdar etmeleri için 
bir beyanname neşretmittir. 

* lngiliz himayei etfal cemiyeti 
neşrettiği bir raporda, çocuklar için 
ıesli filmden ziyade sessiz film göste 
rilmeıini talep etmiıtir. 

ltalgada: 
* ltalya hüküm•tİ, ithal edilen ec

nebi filınlerin gümrük resimlerini 
yüzde altmıı tezyit ctn1İ~tir • 

nıuht~;;. ldir 
• rıımtttır 
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Muhabir mektubu 

Samsun havalisinde 
yeni yeni madenler 

Samsun-Sıvas hattında 60 kilo
metre üzerinde trenler iıliyor 

Samsun • Sivas demiryolunıın tahmll ve tahliyesinden 
bfr manzara. 

SAMSUN - Eıki devirlerde 
4imendiferlere hasretle bakan 
gözlerimiz ,midi sevinçten par· 
lamağa baılamıftll' ! Her devlet 
o zamanlan demiryollan yapb 
nrken biz onlara kartı seyirci 
vaziyetinde idil<. Memleketimiz 
de bir noktadan diğerine git
mek için aylarca yol giderdik. 
Çektiğimiz meıakkatler de üs
te caba idi. Bir tarihte ben Sam 
sundan Harputa kadar 18 gün
de gitmiftim ! Şimdi cümhuri
yet hükiimetimizin şimendifer 
iyaseti sayesinde memleket!& 

rimiz biribirine yaklaşmıt ve 
cümlemizin yüzleri gülmüştür. 
İşte bunlardan birisi de Sam
$un • Sıvas hattıdır. 

$was hattı nereye varmıştır? 

Bu hat timdi (282) inci kilo 
metreye varmııtır. Zileden 
Kunduza kadar 60 kilometre ü 
zerinde trenler filen işlemekt& 
dirler. Kunduzdan bu sene b&§
layan ferıiyatta arazinin müma 
naatine, günlerin kısalığma ve 
vesaitin de müıkülitına rağ
men otuz kilometre poz yapıl
mııtır! Hilen Çamlıbel ıll'tlan· 
na tırmanmakta olan bu poz a
meliyatmm pek yakında 1200 
rakımındaki Çamlıbel ıilıilesi
nin zervesine vasıl olacağı mu
hakkaktır. Demiryolu idaresi
nin ibraz eylemekte olduğu fa. 
aliyete nazaran Sıvaala iltisak 
keyfiyetinin kış hasebile ilk ba
har sonlannda mümkün olaca. 
ğı anlaşılıyor. Eıuen Sivas ci
hı;tinden de ameliyata haılan
mış olduğundan iltiaak keyfiye 
tinin daha az zamanda müyes. 
ı;er olacağı şüphesizdir. Sivasa 
kadar ray ferıolunmayan kısna 
ıncak 100 kilometreden ibaret
tir. 

Nakli.yat 
Bu sene Sivas hattında tah

-ıtılnden fazla zahire nakliyatı 
YUlma geldiğini meserretle ha
ber aldım. Bilbaaaa Devlet de
miryollan idaresinin zahire nak 
Uyalı hakkında tenzilatlı tarife 
yi l-abul eylemesi tüccarlar ve 
ihracat lehine mes'ut neticeler 
hasıl olmuttur. 

Neler lazımdır? 
Nakliyat hususunda yaptı. 

ğım tetkikat sıraamda mutah 
olduğum bir noksanı fU münaae 
<1etle Devlet Dı.miryollan yük. 

k makamlanna arzeylemeii 
b!r vecibe telakki eylerim. Bu 

gümrük istasyonunda mah
sulatı arziye için lazım gelen 
hangarlann bulunmamasıdır. 
Dahilden sahile inen tüccar em 
teaıı bilmecburiye açıkta kal. 
oııt olduğundan yağmur ve kar 

rın tesirile bir mikdar zaran 
mucip olmaktadır. Binaenaleyh 
bu hangarların icilen icrası el

dir. 
Samsunun en mühim ihtiyaç 

!arından birisi de limandır! Bu 
rada bulunduğum fll'tınalı za
manlarda şahit oldum ki fırtr
nanın devam eylediği bir hafta 
zarfında mal almak için limana 
girmit oln müteddit vpurlar 
biç bir it görmeden ve hatti 
postayı da r•l<arzmadan •vdA•-

mecbur kalmıılardır. AaRlar· 
dan beri devam eden bu hale hü 
kiımeti cümhuriyemizin yakın
da nihayet vermesi çok memul 
dür. 

Tedricen gapılama:ı mı? 
Her sene muayyen bir para 

aarfedilmelc üzere evveldenden 
beri çalıtılmış olsaydı lim•nm 
belli batlı aksamı vücude getiri 
lebilir ve rıhtım da kendisine 
sarfolunan paradan bir kısmını 
ödemit olurdu. Fakat her nasıl 
aa tetebbüs edilememittir. 

Kömür bul1111d11 
Havza ile Merzifonun vasat 

noktasında Çeltek mevkiinde i 
ki seneden beri hat idaresinde 
bir linit kömür madeni itletil
mıektedir. Bu kömürü idare ken 
di lokomotif ve iıtasyonlannda 
yakmakta ve fazlasını satmakta 
dır. Bu kömürün içinde mevad
dı ecnebiye yoktur ve kalorisi 
6500 olup bildiğimiz linit kö
mürlerinin en makbulüdür. 
Samsunun ıinemalarile kalöri
fer tesisatı olan binalar ve otel 
ler hep bu kömürden istifadeye 
batlamı,lardır. Demiryolu ida
resi 50 sene müddetle bunun 
imtiyazını almıttır. 

Diğer madenler de 
bulıınmuştur 

Turhal istasyonuna yakın ıırt 
lardan zengin bir antimvan ma· 
deni ve bir de İtalya mermerle 
rine faik bir mermer dağı da 
bulunmuttur. Bu mennerin ren 
gi pek hoıtur ve somaki rengi
ni göstermektedir. Elektrik şü
aatı bunun satıblarından geçer
ken tahlili tayfi yapmaktadır. 
Asar ve ibidatı milliyemizin bu 
mermerden yapılması milli bir 
yazifedir. Bu mermerler müt& 
tebbislerden mürekep bir grup 
tarafından itletilmeğe başlan. 
mıt veAnvers'e de sevkolunmuı 
tur. Bu mermerden Samsunda 
yapılmıt çok bot merdivenler 
gördüm. Biblolar, tapİpreıler 
ve bir çok ivaniler de imal 
olunmaktadll'. Antimvan made
ni İse dünyada ancak üç dört 
meınlekete nasip olan bir cev
herdir. Bu cevher Tokatlılardan 
mürekekp bir heyet marifetile 
faaliyet sahasına çıkanlmııın. 
Hamburg piyuuı bu madenle 
alikdar olmuştur. 

D.miryolunan m•ı'at 
neticeleri 

Deme ki büyük mürşidimiz 
Gazi Hazretlerinin ve kıymetli 
başvekilimiz İsmet Patanın ti· 
mendifer hakkındaki siyaseti~ 
rinde ne kadar isabet olduğu az 
zamanda inkitaf eyleyen demir 
yollarile güzergihmda zahire 
çıkardan madenlerden anlatıl· 
maktadır. 

Sinemalar . 
Samsunda biri Zafer, diğeri 

Kazım Pqa namile iki güzel 
ainema vardır. Bunlar Samau
nun ve hatti ÇllJ'famba ile Baf 
ranın yegane temaıa mahalleri 
dir. Her ikisinin de sahipleri 
nazik ve kibar olduklan ve müs 
te&na filmler gösterdikleri ci
heti~ J,,,ıı,.n rftiibetini kazatım>-
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Birinci sahifeden geçen yazılar Fransada milli bir 
banka 

Şoförlerden 
Delirenler 

(Bqı 1 iaci ..ıUl«ie) 
Biırtalr , •• , 1 rle h·'+-o.le tat

lıik ... ce;mlar ı.alıilıa- '* ... 
lltÜ.liia fe-.m. d ı •·,. 

Bafb ı < 'eketHrde vasaiti 
nakliyedea milteuellit We4i ciaüa 
-.ıe iku e•mm·•a ceza tariıar ılı1 
me:ıı. Bizde ite .-eli her bansi lıir 
..-.za yüzibıdee ııönen liınlıa İçİll 
ver cezayı... dank yerinde boru çal· 
dınverceuyı.. 

insanlık hali ehliyet kijıdmı ö
teki elbisenin cebinde unuttun ve.
ceuyı. .• 

Buna makabil bazı baldı cezalar 
da varılır: Meaeli yanı eden fOfÖr
lerden alınan 5 lira cezayı ben az bi
le bulurum. Kanaatimin ıöre Bel~ 
diye cemiyetllnizle teşriki mesai et· 
memelde kazaların çoğalmasına iste
miyerek yardım ebniş oluyor. Cemi
yetimizde hütün ıoförlerin munta
zam sicilleri mevcuttur. Fena hali 
görülen toförleri derhal haysiyet di
_,,.na verir, cezalandırırız . 

Son ııöz olarak sjze ıunu söyle
~: Eğer Yeşil lıil8lin dediği gibi 
içki lrullanan porlerin ellerinden 
..,sikalannı almak iktiza etse şoför
lere yol verip yeniden toför yetiştir
mek lizım gelecektir. Bir iki kadeh 
içki içmek batka, 1&m"f olmak 1-t
kaclır. 

"Y qil hilil" e bunu ela biz öp 
tecek deiiliz ya...." 

Becayiş 
ANKARA, 9. (Telefonla) -

Filibe kanç1lar1 Nejst Beyle 
Giimülcine kançıları Rrdvam 
Halit Beylerin becayişleri icra 
olunmuştur. 

Küçiik çocuklar sine
malara giremiyecek 
Hıfzıssıhha kanunu mucibin 

ce küçük yaştaki çocuklann si 
nemalara girmeleri memnu ol
duğu cihetle, çocukların sin& 
malara girmelerinin men'i için 
Sıhhiye müdüriyeti vilayet nez 
dinde te,ebbüaatta bulunmuş· 
tur. 

lzmirde evlenenler 
çoğalıyor 

lzmirde evlenenler, geçen seneler
den bir fazlalık arzetmektedir. (929) 
tenesi içerisinde lzmirde (854) çift 
evlenmiş, (930) da bu rakam (1061) 
e çıkmıı; (931) senesi içerisinde ta
mam( 1333) çift evlenınittir . 

Urla ve Kemal
paşadaki darhk 

(Bap 1 ioci sahifede) 
ilıi yü lııia kilo izim ~tiren Ke-'P"f'l bzaa ... sene loet mily
lblo nolaıan olarak iki milycm .iki :JÜ 
lıin kilo iizilm elde edr*ilmittir. 

Tiiliin .-....ıa- plince: 931 
ıtrrzi·de i.atihsal etlilen iç ,-iiz D 
kilo tütiiaiia ancak yü elJi bin kiJo.. 
111 satdm•fbr. Miitebaküi stok ı..Jia. 
de :reaçlmin elüade bulunmalrbıdD". 

Zeytin mala...Jii: 930 -Wade 
500,000 kilo zeytin mahsalü alan bu 
kaza 931 senesinde ancak 30,000 ki
lo zeytin alabilmittir_ 

Urla ve Kemalpaıa kazalannclaki 
tütünlerin inhisar idaresince müba
yaası için teşebbüf8tta bulunulmuı
tur. 
Kazım Paşanın beyanatı 

lzmir valisi Kazım Pata Ur
la, Kemal Pata vaziyeti etrafında ıu 
izabah vennqlır: 

- Urla ve Kemalpaşada bu sene 
bağlann dolu ve don ve hastalık gör 
mesi haıebile mahsulat pek az ve 
bazılarında hiç derecesinde verim
sizdir. Zeytin mahsülü dahi olmamıt 
tır.Urlanm zaten az tütünü henüz f8 
blmamııtır. Bu itibarla :ıaruri ola
rak muayyen miktarda bir kmm 
halk sıkıntıya uinurutbr• Hilaliah
mer ilk yardmu yapmağa batlamıt
tır. Mahallerinde vücude gelen hi
maye ve idare teteldcülleri bu itin ba 
fUldadır. Ayrıca teiıirden dahi barı 
zevat ve müe-t Hil&liahmer ka
nalından an, zeytinyait, zeytin ta
ban helvuı, pekmez ve aaire temi
nine t.ıl•mııtır. 

Bir taraftan auen hemen 
hepsi bağcı olan bu evli.tların bağla 
nnı dahi itletmek için Ziraat banka-
11 bir kmm para ve memurlııruu gön 
dermiştir. Bu sayede hem sıkmbya 
uğrıyan kimaelerin yardımına, hem 
de bağlann yeni sene için hazırlan
masına müsaraat edilmittir. 

Vilayetin ve mahallerinde tetkik 
eden heyeti malııuaanın takdirine 
göre kısır ayların devam ettiği Ma
yıs nihayetine kadar bu yardımı ida
me ehncl< zarureti vardır. Çocuk, ka
clm ve itci erkekler olmak Üzere her 
iki merkezin muhtaç mevcutları ceın' 
an ( 1500-2000) arasmdacla. Bunla
nn un, zeytin tanesi, zeytin yağı var 
drr. Haftada iki defa et almak §al'tİ· 
le ihtiyaçlannın tatmini (8000) lira
yı geçmez. 

Vilayetin 6üyük ka:ıahınndan it 
•e amele ihtiyacını sordum. Bunlar. 
lan cevap geldikçe Urla ve Kemal
paf&da işsiz addolunabilecekler bu 
kazalara ve Nafia itlerine gönderi
leceklerdir, ~t en ziyade mahalle 
rinde kendi bağlarile menul olacak 
kendi amelesidir. Ziraat bankasmm 
yardnnlarile hıı kıaım amele ve bağ
cılar bu suretle intak edilmit olacak
br. Şu takdirde muhtaç oldukları pa
ra ( 8000) lirayı geçmez ve belki da
ha az olacaktır. Cumartesi gÜnÜ re
isliğim altında ve Hilaliahmer dair&

•!!!!!!!ll!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!1!!!!!l I sinde Ticaret Od.11, Borsa, Hilili
!ardır. Bu sinemalar her türlü 
konfor ve kalöriferle müceh. 
hezdir. Ve aruıra Darülbedayi 
ve diğer kumpanyalar da gel
mektedir. 

Zahire vaı:igeti 
Samsundan yalnız tütün d& 

ğil mühim mikdarda zahire de 
ihraç olunmaktadır. Bunlar me 
ynmda un, arpa, buğday, mavi 
ve beyaz ha§hat, fasulya, mıaır 
ve mehlep sevkiytı yapılmakta
dır. 

ahmer, Himayei Etfal reisleri ve Sıh 
hat müdürü beyler toplanacak ve ida 
renin devamlı ve muktesidane bir 
surette tanzimi konutulac:aktır. iki 
üç gÜndür Vili.yete müracaat eden 
bazı zevat ve müesseselere yardım
larını Hilaliahmer vasıtasiyle yapma
larını tavsiye ve rica ettim. 

Her halde gazetelere intiı..I eden 
malumatm haddinden fazla büyütül
memesi lizmıdır. Çünkü Ziraat Ban 
kasının ve Hilaliahmerin ve bazı içti
mai teşekküllerin muntazam yardnn 
lariyle bu sıkınbnın temam.iyle izale 
edilmiı olacağı mubakkaktn. 

Sıkıntıya uğnyanların sıhhatla
rında hiç bir§ey yoktur. Eaasen sıh
hi teşekküller ve clispanaerler, her 
bir yardım mahallerinde vardır ft 

Un piyasası - Birincinin tor mümkündür. 
bası 575: 625 ve ikincisi 550 .... - •• 
dir ve sürüm vardır. Stuttgard 

Arpa piyaaası - Okkası 4 
1/ 4: 4 3/4 tür ve gevşektir. yangını 
Cezayerle Anvers ve Almanya 
çekmektedir. t 
Buğday piyasası - Okkası 

4 1/ 2: 6 kuruta kadar. Son de. ; 
rece gevfek. Yunanistan ve bir 
az da Marsilyaya sevkolunur. 1 
Bu hafta yüklenmiştir. J 

Mavi hath&f - Okkası 19: 
21. Az gevşektir. Pastıılarda 
kullanılır. Amsterdam ve Ko
penhag çekmektedir. 

Beyaz hathaı - Okkıısı 11: ı 
12. Kavidir. Yaı çıkanlR. A
msterdam ve Kopenhag çek· 
mektedir. 

Fasulya - Okkaıı 10. 8. 7 
kuruıadır. Gnfektir. 1 [f'!'"ıl" 

Mısır - Okkası 3 buçuk ku· 
ruttur gevtektir. Manilya ve 
Mısır hayli çekmiştir. Şimdi te 
vekuftadır. 

1 

Mehlep - Okkası 110 kuru- : 
ıadll'. Evvelden 300 kuruta ka- j 
dar sablırdı. Mısıra, Adene ve Tel af h be l . Alm 
Arabiıtana sevkolunur. Leble- 1 • gr a r en anya 
bi tarzında yenildiği gibi yüzde daki Stuttgard ş~tosu~un yan 
5 • 10 nisbetinde elaneğe katı- dığmı ha~ vermıtlerdL İnsan 
br ve insana çok tatlı su İçİrİr ca da zayıat~ ıebep .olan ~u 
ve ekmeğe vanilyadan ziyade i· yangında tanhi kıymetı hau: 
,-i bir koku verir. Tokat, Erbaa bir çok eşy i.le beraber sonı de
ve Nikaardan çıkar ve mikdan rece kıymetlı tablolar da yan· 
300 b. kil kad ol mıştı. Y ukardaki resim §alo 

ın n ar ur. d _ .
1 

• 
yan ıgı zaman, • .. vyare ı e aun 

Hariciye vekili ı Bıçak 
Dün hareketetti Kemiğe dayandı 

PARlS, 9 (A . .A.) - Dün 
akıam M. UT&l'in muhalifle
rin V"&tanperverliklel'ine müra· 
caat •e kendilerine bir takını 
nezaretler teklif etmek suretile 

(Başt 1 inci sahifede) (Bap 1 itM:i ulUlede) bir milli birlik hl.inesi vücuff 
mit ve nhtımda bir müfrae ret nlllMe tediyatta ı...ı..-na ne getirmek için lıiitüa bvvet ve 
polis tarafından selimlanımt- timdi ve ne de i1eriıi için imlWı sö- mesaisini aarfe•eceii haberi te 
br. retnemekte olduğunu lıildinnİftir. yit edilmekte idi. 

Tevfik Rüttü B. vapura va- Bu noktainazar öteden beri M. Brii Radikal sosyalistler, muhte-
sıl olmadan daha yanın saat ni•g'in noktai -rı idi ve 11111mai- rizanıe davranıyorludı. 
evvel Yapurun birinci mevki leyh IMuıu lıirçolı: emelıi devlet adam La Republique guetesinff 
yolculara mahsus olan aalon ve lanna söylemiş idi. radikal aoayalist fırkası kitibi 
giiveTtesj, tqyie gelenlerle dol· Maamafih M. Brüning'in lngiliz umumiıai M. ~ eliyor ki: 
muştu. Teşyie gelenler, arasın- oefm- hem ele L.uoanae lıonf.....,.. Radikaller, kendilerine ya• 
da lran aefiri Sadık Han ve se sının küşadının arifesinde ltu tarzda pdacak olan tddiEleıi ceffelka• 
fa ret erkanı, Fransız sefiri beyanatta bulunmasına hususi bir lem reddetmemek kiyasetini 
Comte de Cbambrun namına se mana ve ehemmiyet atfetmelı. l<:&P göstereceklerdir, fakat müstak 
faret IDÜ§teşarı M. Barbier, eder. bel hükiimetin programının i· 
Bulgar sefiri M. Pavlof, Mısır Londrada heyecan zah ve tasrih edilmesini isteye 
sefiri Abdülmelik Hamza B., LONDRA, 9 A.A. _ Alman bat ceklerdir. 
Japon sefiri M. Y or§hida, Ame vekilinin lngiliz sefirine vaki olan Radikal sosyalistlerin diğer 
rika sefiri M. Grü, rahatsız hu- beyanatı siyasi mabafilde hakiki bir bir naşiri efkarı olan Ere Nou· 
lunan Rus sefiri M. Suriç namı heyecan tevlit etmi,tir. velle, ekseriyeti kendi; siyaseti
na Rus jeneral konsolosu M. Bu haber üzerine yekdiğerine ol- ni takip etmek için M. Briand 
Maligin, Vali Muhiddin, Düyu dukÇa muhalif ve gayet tiddetli mü- m siyaseti ile alakalarını kes· 
nu umum~ye Türk dayinler ve- talealar serdolunmuştur. mek üzere mumaileyhin hasta• 
kili Zekai B., Muhtelit mü- 1 ~aa~ih! bu b~~anat ile lng.~ lığından iatifadeye kiyam eyle· 
badele komisyonu Türk murah 1'._ııbınesmın bır lng'.lız ·Fransız ıti- mekle muabaze etmektedir. 
has heyeti reisi Şevki müşavir lafına yol açacak bır muhtıranın ah- Sosyalistlerin resmi mürev· 
Mithat ve Kerim Beyler, Seyri ~"'. ve. mevadıı~ı tes~it etmes; ve viçi efrirı olan Le Papulaire, 
sefain umumi müdürü Sadullah lladısenuı tam Sır Leıth Rou ile radikallerin teşriki mesaiyi ka· 
ve Giresun meb'usu Hakkı Ta- Paris'teki Fransız refikleri araamcla bul etmiyeceklerinden emindir. 
rık, Artivin meb'usu Asım Bey mük.ilamelere tekrar baflanılacağı 
ı ı b bul bir arada vuı.u bulması aruıııda bir Hukuku cezanın tevhı"dı" er e ir çok zevat unuyor- münasebet görmekte ittifak edilmek 
k ~~ 

Tevfik Rüftü B., teşyie ge
lenlerin ellerini sıkarak kendile 
rine tetekkür etmiştir . 

Bu zevat saat 4,30 da Tevfik 
Rüştü Beye iyi seyahatler te
menni ederek vapurdan ayni. 
mışlardır. 

Abazia vapuru saat bet bu. 
çukta hareket etmiştir. 

Tevfik Rüttü B. ile birlikte 
İş Bankası umum müdürü Ce
lil, Tahran sefirimiz Hüsrev, 
Hariciye vekileÜ 3 üncü daire 
müdürü Hasan Vasfi, askeri 
müşavir Şükrü Ali, Hariciye 
vekaleti menıurlanndan ve sa
bık Germenıah ıehbenderi id
ris Çora, ve İş Bankası müfet
titlerinderi Osman Nuri Beyler 
de Tahrana hareket etmitler
dir . 

Tevfil< Rüştü 8. Battmıdan 
treQle Baku'ya gidecek ve ora· 
dan Hazer denizini geçerek 
lranm Pehlevi limanına vasıl 

olacaktır. Vekil B. buradan oto 
mobillerle Re,t, Kazem tari
kile Tahrana gidecektir. 

Tahranda cereyan edecek 
hudut müzakeratınm 3-4 gün i 
çinde hitam bulması ve itilafnn 
menin imza edilmesi kuvvetle 
muhtemeldir. Tevfik Rüttü B. 
Tahrandan tayyare ile Bağda
ta giderek iki gün kadar Irak 
hükiimetinin misafiri olacaktır. 
Irak kralı F eysal Hz. tarafın
dan kabul edilecek olan Tevfik 
Rüttü B. Kral Hz. ne arzı tazi
mat edecetkir. Vekil B. Bağdat 
tan Halep tarikile Ankaraya av 
det edecektir. 

C.llil B•g 
Tevfik Rüttü Beyle birlikte 

Tahrana gitmekte olan lt Ban 
kası umum müdürü Celil B. ! seyahatinin siyasi bir mahiyeti 
haiz olmadığını bank•nm Tah
randa açmağı tasavvur ettiği 
ıube için tetkikatta bulunacağı 
Dl söylemittir • 

lhrtıcaf ofisini• rtıponı 

ihracat Ofisi Hariciye veki· 
li Tevfik Rüttü Beyin Talıran 
seyahati münuebetile Türkiye
lran ticaret münasebab hakkın 
da bir rapor hazırlayarak tevdi 
etmİftir. Bu rapor lranla müte 
kabil ticaretimiz haklmıda mü· 
him nokab ihtiva etmektedir. 
Raporda lrana ihraç edilecek 
eıyalar hakkında maliimat ve. 
rilmekte ve bilhassa tramit iti 
üzerinde kıymetli malumat bu
lunmaktadır. 

Eski goı:ılarftı gazılm11 
mektııplartı cnap -rilmedi 

lSTANBUL, 9 (A..A.) -
Öğrendiğimize göre Hariciye 
Vekili, Doktor Tevfik Rü§tü Be 
yefendi lstanbulda ikametleri 
esnasında bir çok :zevattan mek 
tuplar almıt ve cevaplannı tah 
riri veya şifahi olarak ver
miıtir. Bu meyanda cüz'I bir 
kıımı cevapsız kalmıfsa da bu-
nun sebebi eski harflerle yazıl-
......... "''- • .. --...1 .... 

ilk ıiyasi aksülameller bundan i
barettir. 

Resmi mahafilde husule gelen 
aksülimelJer henüz malum değildir. 

ROMA, 9 A.A. - ltalyan matbu 
atı, Almanlar tanıfmdan tamirat me
selesi hakkında mütemadi itilafgiriz. 
lik göstermekte olduğunu kaydet
mektedir. 

Me.f8gero diyor ki: 
Fransa . Alman miizakerabncla 

terakki görülmemektedir. Bilakis 
Fransız tezi ayni edasını muhafaza 
etmekte, Alman ınatbuab ise daha 
itilafgirizane ve daha cidalcuyane 
bir hattı hal'eket takip eylemekte
dir. 

Brüning- Groener- Hitler 
mülakatından sonra 

BERLlN, 9 A.A. - Batvekil ile 
M. Groener ve Hitler arasında vuku 
bulan mülakat bakksnda ne hüku
met tarafından resmi tebliğde ne de 
nasyonalist fırka tarafından hiç bir 
gÜna beyanatta bulunulmamıt olma
sına rağmen, elde edilen doğru ma
liimata nazaran Hitler, hükumet pro 
jesinin kabulü için zahiri bir takan 
ıartlar ileri sürmemiştir. 

Hitler, bu meaelede hükumetin 
kendisine göstereceği müzaheretin, 
bir kere bu ıerait altında reiaicüm
hurun vazifesi temdit edildikten son 
n, Hitlercilerin mevkii iktidara gel
melerini temine kifi geleceği mÜta· 
leasında bulunmaktadır. Gerek siya• 
si vaziyet ve gerek parlimentonun 
vaziyeti Hitlercilerin bir koalisyon 
hükiimetine ittiraklerini mümkün 
kılmakta ise de sosyalistler, rem
cumhurun vazifesinin temdidine, bu 
temdit keyfiyeti açık bir takım siya
si pazarlıklara sebebiyet '9eı memesi 
ıartile, muhalefet etmiyeceklerdir. 

Maamafih Hitler, muvafakatini 
nasyonalistlerin diğer hiziplerinin ve 
bilhassa Hugenberg ve çelik mığfer
Jiler fırkalarının muvafakatine tabi 
tutmaktadır. 

Hugenberg, kendisinin Bitler gi
bi ayni ıerait altında hükiimet tara
fından reyine müracaat edilmemiı 
olınasmdan mütevellit memnuniyet
sizliğini gizlememekte ise de reisi
cumhurun vazifesinin bir sene müd. 
detle temdidine nihayet muvafakat 
etmesi ıüpheden azadedir. 

Binaenaleyh, Reichstac'ın hükıiı
met projesini tasdik için pek yakın
da içtimaa davet edilmesi ve riyase
ti cumhur meselesinin Lauaanne kon 
feransından evvel halledilmesi pek 
mümkündür. 

Sir Jhon Simon, hali hazırda bu 
meııeleyi tetkik etmekte olup baınm 
için dün Franoa'nm Londra sefiri M. 
deFleuriau ile görifmüıtür. 

Sali.hiyettar lngiliz -wilinde, 
lqiltere'mn Mançuri'delıi -.f"ıi
nin m.ı. tefek bir takım menfaatLır. 
elan ibaret olduğu beyan olunmakta
dır. Mesele, yalnız beynelmilel noı.. 
tai ııazarclan eı. -iyetlidir. ÇWılııi 
Çin'de ~Açık bpa" aiyaoeti •H 1 • 
onaya ııblaıaktad ... 

Meoalenin hukuki noktai naar
du tetkikinden soma lacilten ı.-

rafındıın ... Amsilaı'- --
..;;....il olan ve fakat buaaa '-" 
mile a;yai olmıyaa hir notanın Japon. 
ya'ya teYdi .. .n ii .Dyl....rrtedir. 
Ancak bu hu111ata herıli:ı • ....... 
ittihaz edilmemiştir. 

MMmlı6h Lonclra'da ...ır.yide 

sörilen ""' inlDpfların ~ri'ye 
gidecek tahkik a.-.isyonunan b-. 
ketini tehire se · et ver • 

meselesi 
ROMA, 9 A.A. - Hukuku ceza· 

nın tevhidi meselesini tetkik eden 
beynelmilel konferansa memur olaıı 
ve ayandan M. Damelio, Doktor Alo
isi ile Roma Darülfünunu profesör• 
lerinden M. Arturo Rocco'dan mü· 
rekkep bulunan İtalyan murabhat 
heyeti Roma'ya avdet etmiıtir. 

İtalyan murahhas heyetinin faal 
bir surette ittirak ettiği bu konfe
ransta on altı devletin murahha•lan 
hazır bulunmuşlardır. Konferanaa if· 
tirak eden devletlerin ceza kanunla· 
nna esir ve köle ticRrcti ile kadınlar 
ve çocuklaı· hakkında, ltalyan ceza 
kanununa tevfikan, ayni hükümler 
dercedilmeıine müteallik projeler İt· 
tifakla kabul edilmiştir. 

-~·--

Tayyareci Rodriguez 
kazaya uğradı 

MADRIT, 9 A.A. - Guinee'nin 
lıpanyol'lara ait kısmına yaptıkları 
seyahatten avdet ettikleri ııracla Ba· 
maco'dan Üç yüz kilometre kadar u• 
zakta yere düıen lspanyol tayyareci• 
)erinden Rodriguez ile Haya'yı ara• 
yıp hulınak için bir taluırri kolu çıka 
rıldığı Fransız memurlan tarafından 
haber verilmiftİr. 

Tayyarecilere bir zarar gelmemİf 
tir; yalnız tayyare yan yarıya ha· 
rap olmuttur. 

Belçika lngiltereye 60 
tayyare sipariı etti 
LONDRA, A.A. - Belçika tay· 

yare nezareti. lngiltere'ye takriben 
300,000 İngiliz lira11 kıymetinde 60 
tayyare sİparİf etmİ§tİr. 

Latin matbuat 
konferansı 

PARIS, 9 A.A. - Li.tin matbua! 
konferansı önümüzdeki hafta zarfın· 
da açılacaktır. Bu konferanaa 20 
memleketin 60 murahhaaı i,ıirak ede 
cektir. 

Jeneral Davvs istifa mı 
edecek 

LONDRA, 9 A.A. - Jeneral 
Daws'in Cenevre konferansından 
sonra Londra sefaretinden istifa et
mek niyetinde olduğunu söylediği ri• 
vayet ediliyor. 

--+-

Beynelmilel maden işçi
leri icra hey'eti 

CENEVRE, 9 A.A. - Beynelmi 
le! maden İtçileri icra heyeti keııdi
s.ine meııaup milli utJôlib kömür 
madenlerinde çalıJDM müdıletöne ait 
mukavelenin tasdiki m.lıin ve ib tima 
li laalıkmda yapılacak müzakerenin 
ceJecek Nisan'• tehiri haklmıda ver
ttilıleıi karardan vaz~e hükü
met.leri mecbur etınei• clavet eyi.,. 
mittir. 

V arfUVa sefirimizin 
ziyareti 

VARŞOVA, 9 (A.A.) -
Türkiye büyük elçisi C..at B., 
Baıvekil M. Prvıtor'a ziyaret 
etmiftir. 

Fakir mekteplilere 
yemek 

KASTAMONl, 9 (A.A.) -
llk mekteplere devam eden 200 
hdar fakir çocuğa bugünden İ 
tibaren lıa-ı iclawe ve hayır 
cemiyetlerinm yanlnnile aıcak 

-ti wıri e ba lan· 
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Tarihi T cfrika: 2(; 
Tavil Zade Vapurları 
İZMİR POST ASI 

Sabatay Zevi 1 Yeni Rusya 
Falih Rıfkı Beyin Yeni Eseri 

Saadet Beş Hasta var! 
Vapuru her • 

/ zzet Beyin yeni ve son N•lcl•de11:R. N. 

Sabatag meşlıur kalıinle temas 
ve münasebetini hiç kesmedi 

Komşu Devlet için dilimizde yazılmış ilk tetkiyk. 

Gençlik ve halk terbiyesi metotlarının, şehir ve cemiyet 
hayatrnrn, kızıl fırkanın en eyi tahlili 

Pazartesi ak
şanu on yedide Sirkeciden· ha
reketle Gelibolu, Çanakkale, 
İzmire azimet ve Çanakkaleye 
uğırayarak avdet edecektir . 

Yoku bileti vapurda da ve 
rilir. Adres: Yemişte Tavilza
de Mustafa •biraderler. Tele

romanı kitap halinde çıktı. 
Bütün kitapçllarda vardır.Ciltli 200, 
ciltsiz 175 kuruş. Tevzi merkezi 

Suhulet kitaphanesi .. Çünkü bu mühim ve faydalı adamdan aür'atle 
istifade etmek lazımdı 

ON FORMA, 150 KURUŞ fon: 2,2210. 

Herkes sordu: 
_Ne gibi bir 

o bir ailenin oğlun• varmak. 
maksadın tan da menetmif. 

Tevzi Mahalli: Muallim Halit Kütüphanesi . SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karaden iz Postası var? .. 
(Saı·a) yahudilerin hayret 

ve merakla sorduğu bu suale 
cevap vermediı. İki ihtimal: 
Ya hiç bir maksadı yoktu, ya
hut da meramını gizli tutmağı 
daha muvafık buluyordu. Yal
nız onlara anlattı ki: 

- Bu gece manastırın pen 
ceresinden kendimi dıtarı ata· 
rak kaçmağa muvaffak oldum. 
Düşerek bir yerimin kırılmama 
sı için babamın ruhu bana yar
dım etti .. 

(Sara) nın dedikl~rine bü
tün yahudi kadınları ınanmıt
tı. Gelerek kendisini mezarlık· 
tan aldılar, köye götürdüler. 

Fakat hu kızın saklanme.sı 
' tehlikesiz değildi. Kendisi esa 

sen yahudi olmakla beraber 
sonradan hıristiyan olmuı, ma 
nastıra kapatılmıt ve timdi de 
manastırdan kaçmıt bulunuyor 
du. Buna hiriııtiyanlar tabaın
mül edemiyeceklerdi.. Kızın 
mezan anlatılıp ta hangi köy
de sa1dandığı da öğrenilince 
tekrar alınarak manastıra geti 
rilmesi muhakkaktı. Yahudi
ler bu mühim sırrı çok iyi giz
lediler. Kız oradan oraya nak 
!edilerek gizleniyor, nerede 
olduğunun belli olmamasını te 
min için çalışılıyordu. (Sara) 
bu suretle birçok korkulara, 
rahatsızlıklaı-a uğramış olu
yoı·du. Bununla beraber genç 
kız daima sakin ve güzeldi. 

Gitgide bu esrarengiz kız 
hakkında biraz daha malıimat 
elde etmek kabil oldu. Anası
nın, babasının Lehistan yahu
dilerindcn hagi cemaata men
sup oldukları anlaşıldı. Anla
şılan mühim bir nokta daha 
vardı: (Sara) nın bir de erkek 
kardeti vardı. Bu çocuk vak. 
tile ana 'mı, babasını kaybedin
ce, mensup olduğu cemaatin 
de katliam veya dağılmak su
retile perişan olduğunu görün 
ce firari kafilelerile hududu 
aşmış, dolaşa dolaşa Felemen 
ge kadar gitmişti. Şimdi ken 
diainin Amsterdam şehrinde 
tütün ticaretile mefgul olduğu 
bile öğrenilmişti. Hatta adı 
da maliımdu: Samuel. 

Sara'yı saklıyan yahudiler 
genç kızı erke!< kardeşinin ya 
nına götürmeği muvafık gör· 
düler. Kızın bulunması yahu
diler ~in korkulu bir fey oıla
caktı. Onun için biran evvel 
bu tehlikeden kurtulmağı düşü 
nüyorlardı. LazlID gelen ted
birler alındı, genç kız muhte
lif yahudi cemaatleri araamda 
saklana saklana Alman hudu
duna kadar götürüldü. Kızın 
bu seyahati etrafında son dere 
ce kötüm daTranan yahudiler 
nihayet onu Leh hududundan 
Ahnanya'ya geçirmeğe muvaf
fak olmuşlardır. Sara her git
tiği yerde pek esrarengiz bir 
ınahluk olarak kar damyor 
her miıafir edildıği yahudi ~ 
maatlerinde büyük bir alaka 
uyandırıyordu. 

Yalnız bu gizli seyahatin 
ne kadar w;uD ürdülünü aöy. 
le e imkan yoktur. Elde 
mevcut malumııttan bu husus
ta kat'i bir netice elde edilemi 
yor. Sara'mn geçirdiği mace· 
ra etrafında sadece birçok efsa 
neler vardır. itte bu hikayeler 
den biriıi: 

Lehi.tanın asılzadelerinden 
biri bu lm:ı bulmuı, ona hıriı
tiyan olmasını teklif etmİf. Di
ğer bir efıaneye göre ise Sa
ta bir hıristiyan aile arasında 
büyümü,, bu ailenin oğluna 
varması bile kararlaştırılmış. 
~e~~? o1ursa olsun, kızın söy 
it dıg!n.e göre, babasının ruhu 
L dıs görünmuş, ve onu 

eh as ılzad .. sire olduğu gibi, 

Batka bir rivayet daha var 

1 dır: Ölü gömmek için mezar-
Bcyoğlunda lş Bankası yanında 

lığa gelen köylüler Sara'yı ı .. ----• 
orada buldukları zaman genç D B • h 
yahudi kızının sırtındaki es- ı ore ıra anesı·nde 

Sakarya 
vapuru 10 Kanunusani 

vapta şöyle bir de yazı bulun : 
duğunu görmütler: "Bu kız 1 

"Mesih,, in karı11 olacaktır.,, 1 
Bu rivayet ve efsaneler bir 1 

tarafa bırakılırsa Sara hakkın
daki tarihi malıimattan şu çı
karılabilir: Sara uzun ve kor
kulu bir seyahatten sonra Ams 
terdam'a kadar gelmiş, ora
da erkek kardeıini bulmuştur. 
Fakat bundan memnun olma
mıttır. Çünkü kardeşi onu o
rada zengin bir yahudi ile ev· 
lendirmek istemiftir. Halbuki 
Sara öyle herkesin yaşamak is 
tediği bir hayatı sevenlerden 
değildi. Genç kızda büyük bir 
macera hevesi uyanmıştı. Ta
bii ve sakin hayattan memnun 
olmıyordu. Diyordu ki: 

- Beklenen "Mesih,, er
geç zuhur edecektir. Ben onun 
karısı olacağan. 

Artık bundan sonra Sarayı 
hiç bir suretle ikna etmek ka 
bil olamadı. Erkek kardeşi ile 
daha fazla beraber bulunmağı 
istemedi. Beklenen "Mesih,, 
in nerede olduğunu anlamak 
gidip onunla buluşmak ıçın 

tekrar uzun ve maceralı bir 
yolculuğa çıktı. 

Sara'nm böyle yeni bir ser 
güzeşte nasıl atıldığını etraflı 

surette gösterecek malumat 
yoktur. Sabatay Zevi'yi nasıl 

tanıdı, onun etrafındaki adam 
!arı biliyor mıydı?.. Bunlar 
hep meçhul... Yalnız muhak
kak olan bir §ey varsa, o da 
beklenen "Mesih,, in şark 
memleketlerinden geleceğine 

kani olan Sara'nın Avrupa
dan tarka doğru yola çıkmış 

olduğudur. 

Macaristandan yeni gelen BUDAPEŞTE Konse t d rva uvarın an 
mezun 6 hanımdan mürekkep 

ALAFRANGA ORKESTRA HEYETİ 
her akşam saat (17) den (1) e kadar ve her gün öğ le (12) <len (13.30) a 

kadar icrayı ahenk etmektedir 

Pazar 
günü akşam saat 17 de 
Sirkeci Rıhtımından ha
·eketle, (Zonguldak, lnetıo-

1 m, Ayancık, Samsun, Ordu, 

------------------------------------------------~ ı G(i~~p· ~r)ab;~n~z~:~:: 
KARON ALMAN KlTAPHANESl I .. aynı ısk.e.le-

Beyoğlu Tünel meydanında 523 erle Görele ve Ünyeye uğ-

~--~----------------------------------~------~ \ -ayarak avdet edecektir. 
1 Fazla tafsiliit için Sirke-

,-mıııııııııııııııııımıııııı111111111mıımıııııııııııııııııııııı1111 11 11111111111111111111ıııııııııııııııııııııııı1111111111111r 

Milliyet Matbaası 
NEFİS VE SERi SÜRETTE 

. Her nevi evrakı matbua tab'ım <leruhtc eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk ka <Tıt rrf kartvizit -

- o ' '"' ' J --
muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar -

ilanları yapılrr. Fiatlar mutedildir. · 
ADRES: Ankara caddesi dairci mahsusa 

Telefon: 24310 - 24318. 24319 

ııımııııııııııııııı ı ıı ı ııııııııııııiıııı ı ııı ı ı ıııııııımı ıııııııııı ı! ill!ll!l!imıı ııı ı: ıi! i illlı ııı ıııı ıı: ıım ıı!ıııııııııııııı-' 

ci Meymenet hanı altında ı 
ıcenteliğine müracaat. Tel. 
22134. 

SEYRISEF AIN 

M~~kez accnta: Galata Köprü 
iJa ş ı ı:: . 2362. Şube A. Sirkeci 
Mühürdarzadc han 2. 3740. 

Haydarpaşa - Kadıköy hat
tının saat 1 ve saat 23,30 
seferleri Bayramın dördün
cü gününe kac.lar her gece ya 
nııaczktır. 

23 
=:: (HERBERT N. GASSON) 'un == KARADENİZ 

; İDEAL BÜRO ve YEN! MÜ STERİ POST ASI 
~ Buırv1AK sAN'ATİ Erzurum 
§ Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar ctmic+;r 
~ Bütün İş adamlarına tavsiye ederi?.. =:: 
= 

vapuru 13 K. sani 

ÇARŞAMBA Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. _ 

Ilf '111 ı ı ı ı mı m ıınmı n ıH ı ırınıı nı u tı 111111111Hlıını111111ıı11111ııııı1111111 ı ııı 
;::-ünü akşamı Sirkeciden ha
··eketle (Zonguldak, İnebo
l u . Samsun. Ordu, Kireson, 
Trabzon, Sü-:mene Rize ve 
Hope) ye gidecektir. 3 uncu Kolorau 

ilanlar1 

Ordu sıhhiye ilitiy:ıcı için 
32 kalem <rönt~•en malzemesi 
kapalı zarf usul ile 25-1 -932 
tarih ve pazartesi günü saat 15 
te ihalesi icra kılınacaktır.Ta-

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci hanındaki acente
liğine müracaat. Tel. 21515. 

Lımanrmıza muvasa13t ı 1::-eklenen 
PRAGA vapuru 12 Kanunu&ani 1 

salı (İta lya ve Yunanbıan) dan. İstanbul 7 inci icra memur~uğun-
ANFİTRİTE vap~ ru 13 Kanunu , dan: Mahcuz ve p>raya çevrılmesı 

sani çarşamba (İtalya ve Yunanis- 1 mukarrer muhtclıf cins elbise 13-1-
t:ru) dan. 932 tarihinde saat 9 dan itibaren 

Limanımızdan hareket edecek yeni cami avJusunda 56 No. lu dük 
vapurlar: kinm C.,ünd<- "8tılacağından ta.lip 

GİANİKOLO vapuru 10 Kanu- olanların yevmi mezkurde hazır bu 
nwıani ·pazar (İzmir. Midilli. Kan- · lunacak memurine müracaatları i
dya, Hanya, Kalamata, Kataku.lo, lan olunur efendim. 

RICHARD TAUBER 
B~J~K llRJETE 

. (Die Grosse Atraktion) 
• filminin şarkılarını münhasıran 

ODEON 
plaklarında taganni ediyor. 

YERDE SATILIR. 

ve Otomobil 
-

Sirgortala:-ınızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
aa 

UNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU 1 
11. el tertip 6. cı ketide ı 

11 Kanunusani 1932 dedir. 
Büyük ikramiye 

200.000 ~ira~ır. 
1 1 Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 

15.000, 10.000 lirallk ikramiyeler ve I 
, 100,000 Liraltk bir mükafat yardır. 

Jandarma satın alma komisyonu 
riyasetinden: 

Münakasadan pazarlığa tahvili icap eden 15800 ila 16'." 
komple ~~ yazlık elbisenin imaliyesi pazarlığı 14-1-932 p: 
ş~_mbe gunu yapılacaktır. Taliplerin muayyen günde saat 0 

dortten on beşe kadar Komisyonumuza müracaatlacı (124) 

Aınsterdam' dan ayrıldıktan 
aonra Felemenk toprağından 

çıkarak Almanya'ya, oradan 
laviçre'ye, oradan da İtalya· 
ya gelmiıtir. Her gittiği yer
de bu genç yahudi kızının gü· 
zelliği tiddetle nazan dikkati 
celbediyordu. Fakat onun, ken 
diıini "Mesih,, in karısı ola
cağını tekrar' edip ~urması de
rin bir hayret uyandırıyordu. 
O her tarafta uyandırdığı tak
dir ve hayretlere ehemmiyet 
vermiyerek seyahatine devam 
ediyordu. Sara kendiıini zev
ce olarak almak istiyen zen
gin erkeklere iltifat etmedi. 
Fakat "Mesih,, i aramak için 
çıktığı bu uzun yolculuğu es· 
nasında faydalı gördüğü mu
vakkat münasebet ve alakalar 
tesis etmekten geı·i kalmadı. 
Güzelliğinin verdiği kuvvetten 
istifade ettiği zamanlar oldu. 

liplerin şartnamesini almak ve 
müna'kasaya iştirak etmek ü
zere tekliıf mektuplarile 'birlik
te va'kti muayyende ikomi
syonumuza müracaatları. (2) 
(6) Venedik. Tricste. Fiume ve Tries

te) ye . 
.·• . :..-, ,,.._ . ' . . .. ~ - . . . ..:--t: . 

İAıtınbul ikinci iflas memurlu
ğundan : İııtanbulda Fincancılarda 

Leblebici Hanı karşısında 80 No.da 
müşamma tüceari Müflis Mesrqp 
Arşakof Efendinin malları . tasfiye . 
edilerek hasıl olan para ıpey cet 
veli mucibince Jağıdılmış ve mah-
lremece iflasın ka.panmasma karar 
verilmiş olduğu ilan olunur 

Bir gün kendisinin dünyada İstanbul ikinci icra memurluğun
"Meıih,, gibi en büyük bir .\:uı: Bir borçtan dolayı mcrhun v .. 
adamın zevcesi olacağını düşü mahcuz olup paraya vevrilme&i ta
nerek bu gayeye vasıl olmak k.arrür eden İstanbul Telefon Türk 
için yoluna devam ederken bu 
gibi muvakkat, geçici rabıta
lar teıiı etmekte beis görmü 
yordu. Hiç bic- zaman bu kat'i 
ümit ve itminana halel ge· 
tirmedi. 

Anonim Şirketi hisse .senedatı ile 
Ermis Emniyet Kartal muhtıelit his 
ııe aenedatı 19-1-932 tarihine müsa
dif .alı günü uat 10 dan 12 ye ka
dar İstanbul Esham ve TahviJŞ.t 

boreaııımda açık arttırma suretil<: 5a 

Sara "Mesih,, in karısı ola- tılacatmdan talip olanların mezkur 
caktı. Fakat o zamana kadar ·· ahali' d h b gun ve saatte m · ın e azır u-
da güzel yahudi kızı bir takım Iunacak memuruna müracaatları i
gönül maceraları geçirmekten liin ıunur. 
kendini alamadı. Her hangi 
bir erkekle teai. ettiği münaae 9!!1!11!!!!!!!!1!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

bet devamlı olmamıştır. Bil
akis uykusunda yürüyen insan 
lar gibi Sara da kih orada, 
kih burada gürülüyordu. Sara 
bu kadar nıacerapereıt olma
sını bir türlü anlayamıyanla-
ra: 

_ Ben, derdi, ''Mesih,, ir 

kanaı olacağım. Erkek olarak 
yalnız onunla ebedi bir müna
ıebet, devamlı bir rabıta tesis 
edebilirim. Fakat onu bulunca 
ya kadar arzu ve heveslerimi 
geçici münasebetlerle tatmin 
edeceğim 

"Devanıı var) 

STELLA DİTALYA vapuru 10 , 
Kanunusani Pazar sabah tam ıo da 
(Lloyd Ekspres) olarak (Pire, Bren 
dizi. V cnedik ·ıe Triest~) ye. 
ANFİTRİTE vap"ru 13 Kanunu 

sani çar~amba (Burgu. Vama, 
Köstence, ve Odessa) ya 

(COSUL1CH LİNE) kwr.panya
ısının Jükı vapurlarına aktarma e
dilerek şimali ve cenubi Amerika 
limanlarına gitmek için tenzilatlı 

doğru bilet verilir 
Her nevi tafsilitt ıçm Ga.latada 

Mumhane (Llyod Triestino) ser- ' 
acentesine Telefon Beyoğlu 4878 
veya Galatasarayında sabık Sdanik 
bonmarşesi binasındaki yazıhane !e
Tine. Telefon Beyoğlu: 2499 ve ya
hut Sirkecide Kırzade hanuıdak.i 

yazıhanesine müracaat edilmesi Te 
lcfon İstanbul 235. 

KARADENİZ POSTASI 
Kalkavan zadeler idaresinde 

İKTISA T vapuru 11 _kiııu 
nusanı 

PAZARTESİ günü 18 de Sirlı:eci 1 
rıhtımından hareketle (Zonguldak, 
İnebolu, Gene, Sam•un. Urye, Or
du. Gireson, Görele. Vakfıkebir. 
Trabwn , Rizo, ve Evhavi) ıskcle
lerine lıarcket edecekt ir. Yük ve 
yoku içm Sirkecide Paket postaha
Jte1;i karşısında Yeni H:ında 35 No. 
müracaat. Tel, 2,1062 

Tasarruf haftası bir başlangıç • • • 
sızın ıçın olsun: 

Siz de Bir ··umbara Alınız! .. 
. .. •,ı: ... <.:~ • 
., ....,..,,. :t' ·.., • ' ~ --~ , ~ ~. • • • • • .; - ' • . k {_ ~ . - ... ;. . 

~ 'i•..o; 

Resmi ilanlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar edenbütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Ka.ıraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta !cutusu Ist. 753 



Türkiyenin .HASAN ZEYTINYAGI: ve 
ve en 

bütün dünyanın en leziz 
nefis yajıdır 

Haatabklarda içilir. Yemeklerde ve salatalarda 

lezzetine payan yoktur. -
X;::ıere Fosfatlı Şark Malt Hulasası Kullanınız sütünüzü arttırıt 

Çocuklann kemiklerini 
Kuvvetlendirir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.-./ 

ASiPiN- KENAN~::rr: SoOuk algınlıOının, grip, nezle, ba, ve di' aOrılarının en birinci 
ilacıdır. 

~- 25 Liraya Radyo Makinesi ........ 
Baltık markalı ve dört 1Smba kuvvetl..oedk. Möceddettir. Bütün Av
rupa tıelaiz merkeıılcrini hoparlörle dlıı.1etlr. AlriimWAtör ile itJer. Akü
mülatör, Jlimbıı vesair teferruatını eatm alan .. ı tıedarü edecektir. 
t stanbu.lda Yeni Postahanenin üet lratmda Telıeb Teıldon Şirkedne 

müracaat. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Haydaı:ıpaşa geçidinde bulurum 182 numaralı gazino mahalli 
aleni müzayede ile ve 6 ay müddet için icara veırile«ıktir. 

Müzayede 20-1-932 tarihine müsadif çarşamba giiıııü saat 15 
te yapılacaıktrr. 

Bu hususta fazla malUınat almak isteyenler Haydarpaşa 

gar Müdürlüğüne müracaatla buna mütealhk şartnamelere 15 
kuruşLuk pul yapıştn'Ilıp inıza etmeleri ve 200 lira teminat ak
çetıile mezkur günde Haıydarpaşa işletme müfettişliğıi. maka
mında hazır bulwunaları-ilin olwıur. (43) 

Jandarma Satın alma 
Komisyon undan: 

J anda.mıa için 10,000 metre boz reı:ııkte kaputluk kumaş ka
palı zarl'la mubayaa olunacaktır. Taliplerin şartname ve evsafı 
gömıek için iher gün ve münaıkasaya iştirak için de teklif ve te
minatlaırile 25-1-932 pazartesi günü saat on altıya kadaa- Gedik
paşadaki kami.syonumuza müracaatları. (14) 

Istanbul Deniz Levazımı 
Satınalma Komisyonundan: 

Metro 

3350 Efrat elbi6eliği şayak kumaş; Kapalı zarfla münalk:asası 

11 2.Ka. 932 pazartesi günü saat 10,5 da. 
2400 Efrat kaıputluğ.u şayaık ıkumaş; Kaıpalı zarfla münakasaısı 

11 - 2. Ka 932 pazartesi günü saat 10,5 da. 
Deniz Efradının ihtıiy~ı olan yUkarıda miktarı yazılı ku

maşla:rııı hizasındaki gün ve saatte kapalı zarfla mi.inakasası 

icra olunacağından şartnamesini görmek istiyenlerin her gün. 
ve vermeğe talip olanların münakasa gün ve saatinde muvakkat 
teminatlarile birlikte Kasmıpaşada Deniz Levazmu Satınahna 
Komisyonuna müracaatları. ( 4478) 

Ka,ah zari usuıo ile ınünatasa ilanı 
Akşehir Belediye Riyasetinden: 
Kasabanın halen faal elektııiık tenviııat tesisatı, Nafia Ve

kiileti Celilesince musaudaık evraıkı 'iııeşfiye, projesi moci'bince 
Su-türıbinine tahvilen mütenavip oe:ryan euretile vücude geti
rilecektir. 

1 - İ§bu münakasa kapalı zarf U6Ulü ile 1 Kamınıusani 932 
tarihinden itibaren 10 Şubat 932 tarihine mtisadif çarşamba gü
nü saat 14 te kadar 41 gün müddetledir. 

2 - Tahvil suretile vücude getirile<ıek tesisat ve inşaat mü 
teahhit olan talibine 30 sene müddetle imtiyaz suretinde veri
lecektir. 

3 - Bu hususta tafııilit almak, evrakı keşfiyeyi göııınek,te
sifiatın vücude getirileceği yerleri tetıkrk etmek arzu eden tıaılip 
lerin Belediye Riyasetine müracaat etmeleri. 

4 - Talipler tekliflerini 10 Şubat 932 tarihinde saat 12 ye 
bdaır Belediye R<iyasetine maıkbuz mukabilinde teslim ede
odklerdir. ( 4683) 

lzmir Belediyesinden: 
Karşıyakaya isale edilecek suların şartna

mei fen niyesine tevfikan plan, proje ve keşif
namelerinin tanzimi müsabakaya vaz edilmiş
tir. Proje ücreti olarak birinciye 4000 ve ikin
ciye 1000 lira verilecektir. Müsabakaya İştirak 
edeceklerin yüksek mühendis mektebi diplo· 
masını haiz bulunmalan şartbr. Müsabaka 
1-1-932 tarihinden baılamak üzere müddeti 
beı aydır. Şartnamei fennilerin musaddak ıu· 
retleri on lira mukabilinde verilir. (13) 

Tnt~n inhisarı Unıuıni Mn~orıo~on~en: 
1.- Müdiriyeti Umumiye Garajında bulunan biri kapalı, di

ğeri açPk (Stud-Bayker) marka iki bineık otomobilile Azapkapı 
deposunda mevcut (Ford) marka v.e hurda halin.de ilki !kamyo
net satılacaktır. Taliplerin bunları gördükten SOIK'a pazarlığa 
iştirak etmek üzere (21-1-932) perşembe günü saat 10,30 ta 
yüzde 7,5 tcninat akçelerini İstanl:ıul Başmüdirzyetinde Müba
yaat Komisyonuna müracaatları- (4678). 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Satılık emlak 

Es. Mevkii v.e nevi Teminat 
183 ÜS!tüda.r Selimiye Kavakçcşme sokaık 28 No. ·18 

dönüm bostan. 135.-

301 Beşilktaş Cihaıınuma mahallesi hamam wkak ce-
dit 13 nwnaralı hane. 50.-

57 Beşıilktaş Sinanpaşa mahallesi B~iktaş Tram-
vay caddesi atik 51 Cedit 70 nmnaıralı dükkan. 25.-

407 Mercan Daya Hatun mahallesi Yaldızıhan üst •ka-
tında 14 numaralı oda 30.-

Balada ya.zılı emlak bedelleri peşinen tesviye e<lilmeık şar-
tile bilmüzaye<le satılacağından taliıplerin ihaleye müsadif 
21-1-932 perşembe günü saat on altrda şuıbemiz.e müracaatlarL 1 

~) ~1) 

Sablık Emlak ve Voliler 
Esas No. Mevkii ve Nevi ,,..~minat · 
322/323 Burga.zadasmda Ça<rşı caddesinde 50, 

50-1 No .iki bap hanenin rusrf !hisseleri. 90.-
325 Buııga.zadasmda Kalpazanıkaıya 1 Nıo. 24 dö-

nüm fuırı.dalrk. 37.-
336 B~azadasınıda Kalpazankayada 2 No. 22 

dönıüm fundalık. 33.-
844: Bırgazadasmda Manastır volisıi. 
345 Burgazadasmda Köyönü volisi 
406 Buııgazadasmda Petriç volisi. 

Balada muharrer emlak bedell.eri .peşinen 
ü:rere lbilmüzıeye<le tıatılacağmdan taliplerin 
20-1-932 çarşamba günü saat on altıya kadar 
caatları. (E.) (4656). 

25.-
75.-

125.
tesviye edilmeık l 
ihaleye müsadif 1 

Şubemi:ııe müra· ı 

Hudut ve sahiller sıhhat 
Umum müdürlüğünden: 

-
Türkiye Ziraat Bankası 

• 
lzmir Şubesinden 

Mevkı'i Mahallesi Sokağı Cinsi No. Muhammen Müdevver 
bedeli bede/İ 

İızmir Al sancak Gazi !kadılar Hane 22 20000 o 
" .. Aıkıdeniz " 25 7500 o 
" " Hendek Çd~ke " 59 8000 o 

" " Zühre " 5 7500 o 
" " Tüıık Şdkati " 

5-14 8500 o 

" " Dibküşa 
" 

12-8 7000 o 

" " 
Hayat 

" 
23-29 8000 o 

" " 
.Yeni Tıiir'kiye 

" 
9-17 9000 o 

" " 
İzmir Baıhçeleri Hane ve dükıkan 7-1/9 8500 o 

" " Mesudiye Arsa 106 6000 o 
" Muıkaddes mezar Hane 44 6000 · o 

ı - Yukarda evsafı yazılı emlaık 29-12-931 tarihinden itibaren ikaıpab zarf usulile ve peşin 
para ile müzaye<ley.e çıkanlmrş tır. Haziran 928 tarihli talimatname<le.ki eşkale göre 
ha:k sahiplerine verilmiş olan boınıolar da nakit maıkammda kabul edilecektir. 

2 - Mezkfu: emlakin ihalesi 21 Kanunusani 932 peırşem'be günü saat onda Ziraat 
Bankasının Gazi Bulvaırında:ki binasında mütıeşekkil hey'et huZ'Urllnda yapıla
caktır. Müzaıy.edeye iştirak edecetkler tekl:ifnamelerini muayyen vaktaı kadar mak
buz mukabilinde müzayedeye memur hey'etin riyıasetine teslim edeceıklerdir. 

3 - Talipler t~klifnamelerinıi lbiı: zarl içinıe koyup milihüdiyecekleır ve zarfın fuıeıri:ne 

isimlerini yazacaklar. İşbu mühürlü zarf teminat aıkçesine ait makbuz 
ilmühaberi veya Banka kefaletname ile beraber diğer mühürlü bir zarf içine 
!konulacak ve bu zaı:ıfm üzerine teklifnamenin yalnız hangi işe ait olduğu 

yazılacaktır. 

4 - Pey a'kçesi ve sai.r cihetler haktkmıda daha ziyade malfunat almak iııtiyenlerin ı:nezlk(ir 
bankanın muhasebe servisine şimdiden müracaat e<lebilirler. 

5 - Talipler satış şartnamelerinin mösadda1k ııll1'C'tlerini Şubeye müracaatla alabi-
liırler. ( 4588) 

1 ıstanbu[ 8elediyesi ilanları 1 
Keşif bedeli 1091 lira 63 kuruş olan Çıwbuıklıu gaz depoları 

13 numaralı mağaza önünde döküm iske1'esi ill§<lsı 1-2-932 pa· 
zartesi günü ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. Teminat alkçesi 82 liradır. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

* Be<her metı:o murab'lıaına 7 liıra kıymet konulan Beyazıt 
yangın yerinde 11 inci adada 103-29-28-92 ıharita numaralı ar
sala<r arasında 4,50 metro yüzünde ve 40,32 metro murabbaı -------------------------1 sahası·nda Belediy.e mali arsa satılmaık V·e 1-2-932 pazartesi gü

İzmir Emrazi istil~iye hastanesi için ve mezkur ıhastaneye 
teslim şartile 52 parça demir karyola, sandalya, yataık yeııneık 
tablası, ve çamaşır arabası aleni münakasa ile yaptırılacaktır. 

Talipler hıtanbulda Galatada Kaıramustafapaşa sokağında İs• 
tanbııl limanı sahil sıhhiye merkezi levazım memurluğUL!la mü
racaat ederek şartnamelerini görebilirler. 25 K. sani 932 pa

zartıesi günü saat on dörtte mezkur meı'kezde müteşekkil mü
baıyaa ıkomisyonunda ihalesi icra edileceği ilan ıolunur. (55) 

Tüt~n inhisarı ~ ınumi Mü~irli~in~en: 

Cumadan maada hergün öl 
leden sonra saat (2,30 dan sı 

kadar İatanbulda Divanyo!UJI 
da 118 numaralı hususi dair' 

sinde dahili hastalıklar~ mıı' 

yene ve tedavi eder. Telefol1 
İstanbul 22398. Sıra numarl 

smı :beklememek isteyenle 

kaıbineye müracaatla veya tl 
lef-onla randevu almalıdırlar. 

1.- (23-12-931) tarihinde pazadrkla satın alınacağı evvelce 
ilan olunan (850) kilo muhteliıf nevi matbaa müreıklkebirun mü
bayaası talıiıken (16-1-932) cumartesi ıgünü sa:at 10,30 da icra olu 
nacaktır. 

2.- Nümune ve şartnamesine tevfiıkan (10,000) metre Bant 
Saksonya (18-1-932) cun~artesi saat 10,30; 

3.- (2650) adet Osram yahut Filips maı:ikaı ampul ~le muh
telif eleıktrik levazımı 18-1-932 pazartesi saat 14 te. 

Taliplerin yıüzde 7,5 teminat a.kçelerini 'hamilen ınuayyerr 
gün ve saatlerde İstanbul Başmudiriyetinde mübayaat komi
syıoııuna müracaatları. ( 4611) 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Müessese için ~za eden 200 kiye 12-2 4-2 numaralı pa

muk çorap ipliğinin 31 Kanunusani 932 pazar günü saat 14 te 
kaıpalı zarfla münakasası icra edilecelktir. Talip olanların temi
nat akçeleri.le müesseseye müracaatları. (112) 

Tokat Vilayetinderı: 
N.ra Punto Kilo gram Takım Levazımı 
1191 48 40. 850 Grotesk oııion 2 dekıo<ra serle 199-20 

2 de<kora serle 201-202 1181 6 3. 300 Grotesk ori.c>n 
1183 10 11. 200 Grotesk orion 2 lhessinğlinien 18/punt 

827 24 19. 350 Grotesk siriun 
2281 
2375 

24 6. 790 Sohafer veırs 
16 8. Butterfly Adet 

2372 10 5. 100 Butterfly 24 Na.işaretleri 6.8.10.12. 
1478 12 12. 240 El yazıst ıbeherinden dörder ad 
1479 

74 
2141 

16 17. 100 El y azIISJ 4 el işaretle-r'İ 487 / 488 
12 67. 660 Antipua 36 puınto 
6 4. 850 B.odoni 7 Hüyü•k 1hıuııuıfat kasası 

1 yüzde raıkkamı 10 Küçii<k hurufat :kasası 
: 2-3-6 60. Anterlin 2 Madeni mezura 
: 8 1. Espas ve kadrat 3 Bizliçift 

Tokat Vilayet matbaası için mübayaasma lüzum görülen 
yukarda cins ve milktarı yazılı hurufatın <bir ay müddetle aıleni 
münakasaya konuLduğ.undan Tdkat'ta teslim edilmek şartıile 

münakasaya iştirak etmek istiyenlerin yevmi ihale olan 
21-1-932 tarihine ınüsadif perşembe günü To'kat Vilayet eooü
meninıe müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (110) • · 

nü ihale edilme<k üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat 
akçesi 12 1iradnr. 

* Behe- metııo murabbaına 4 lira •kıymet !konulan Çıcçır yan
gın yerimle İskendeI1paşa mahallesinde 4 üncü adada 9 metre 
yü:ııünde ve 19,30 metro murabbaı saıhaısmıda iBelediye mali ar
sa satılmak ve 1-2-932 pa~esi günü ihale edilmcık üzere açık 
müzayedeye konmuştm. Teminat akçesi 6 liradır. 

* Panıgaltıda Hamam civarında Zabitai Belediıye mevıkii 

binasının ·biı: odası bir seneden üç seneye ıkadar ıkıir.ı!ya verilmek 
ve 1-2-932 pazaı:tesi günü ihale edilmeık üzere açık müzayedeye 
konmuştıur. Teminat akçesi 13 lira 50 ikuruştııH'. 

* Unikapanınıda Haraççı Kara Mehmet ma:haHesinde Hi&aı: 
altı sokağında 58 No. 1ı kulei zemin mahal1i kiıraya verilmek ve 
1-2-932 pazartesi günü ihale e<lilmek üzere açık müzayedeye 
konmuştur. Teminat akçesi 1 liradır. 

* Hasıtöyde çarşı caddesinde 199 numaralı kMgiır düklkfuı 
kiraya 1eerilmek ve 1-2-932 pazartesi günü iıhale edilmek ti.zere 
açrk müzayedeye konmuştur. Teminat aıkçetıi 2 liradır. 

Teminat akçeleri nakden kabul edilmez. Ya ·Belediyeden 
irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınaoaık makhuz ve yaıhut 
hükumetçe muteber tanınmış bankalaııdan getirilecek teminat 
mektubu ile olu!'. Yukarda yazılı işler ha!klkınida şartname al
mak veya ,gönmek için hergün ~azım müdürlüğüne müracaat 
edilmelidir. Kaıpalı zarıfta teminat ma·kıbuz veya meıktubu ile 
şartnamenin bir nü&hasım ve fen 1eesi'kasını teıkHf mektubu içe
risine koymaık icap eder. Aç~k müzaıyedeleırde ise yalnız temi
nat maıkbuz veya meıktubu .getiımeık1e ıolur. Taliıp olanlar ihale 
günü saat on beşe !kadar Daimi Encümene müracaıat etmelidir
ler. (120) 

•Beyoğlu Belediye Şu'lıesinden: Dairede mevout 9,50 metııo 
mik'abı mormerler 19 Kanunusani. 932 salı günü saıat 13 te açık 
müzayede ile satılacağından talip olanla,rm o .gün ve saatte iha
zır bulunmaları. (118) 

Kasımpaşa dördüncü i1k mektepte mevcut kapı ve ıpanjoc
lar 11-1-932 pazartesi ,günü saat ondan on dönde tka.dar mahal
len müzayede ile satılacaktır. Taliplerin melktepte bulunaca!'t 
memura müracaatları. (117) 

Gaziantep lele~iJesin~en: 
Gazianteıp şehrinin ıumumr haritası aldınlac:iğından taliple-

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İatiklfil caddesi 

Büyük Parmak kapu, Afrik" 
it.anma bitişik Apartıma~ 
No 21.- Tel: Beyoğlu 2797· 
Saat: 14-18. 

Dr. TAŞ Ç l YAN 
ZUhrevl hutalıklar tedav~ 

&ni.ıönü Miruısyan oczabanesi '# 
şramdaki sokak No. 4, 

Dr. A. KUTIE' ! 
Ciılt ve zllhrevl hastalıklar oı1 

tchuııiu. Karıııköy, bUyilk mahaJli 
bici yanında 34. 

KEFALjiN 
· ~~Ş·, DİŞ ve NEVRALJi 

AilllLAlllllA IAl'I 

İstanbul ikinci icra m murıuı 
dan: Bir borçtan dolayi mahcuJ 
satrlması ınukarru ınuhtelifw.c' 
e,yayi tuhafiye ve beytiye 13.1..f 
tar.ihiıı.e müsadif çarşamba gtf 
saat 10-11 de Gala.tada Kuledib 
Makl'i sokağında 25,27 nu-lu hşl" 
de açık arttırma ile satlla<:ağrı# 
talip olanların yevrnU mezkW'Ö" 
saatı muayyende 931-2574 doeye , 
maiasını hamilen mahallinde ~ 
bulunacak memuruııa müracaat! 
ilan olunur. 

rin şeraiti anlamak üzere Bel~i)'.eınize müruaatları ilan olUr ı !!I!!!! ___ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_,, 

nur. (111) MiLLiYET MATB.AjS 


