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Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 
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Gene hileli iflas ve 
Konkordatoya dair 

Geçen ıünkü bir yazımızda 
hileli iflas ve zaruri olmıyan 
konkordato taleplerinin piyasa
mızda yaptığı fena tesirlerden, 
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usu si 

·cümhur z. yarın saat 16 buçu t 
le lstanbulu tesrii buyuracaklardır. 
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ciddi ve namuslu tüccarımızın 
bu yüzden duyduğu tee11ürden 
esefle bahsetmiştik. 

Bu yazımızın muhitte bü
yük bir alika uyandırdı~nı 
aldığımız mektuplardan anlıyo 
ruz. Okuyucularımızdan biri, 
buhranın belli batlı sebepleri 
arasında bu gibi hileli muame
leleri birinci derecede görmek
tedir. Maatteessüf bu fena zih 
niyet, yalnız İstanbul piyasası
na münhasır değildir. Vilayet 
piyasalarımızda da yapılmakta 
olduğunu anlıyoruz. Sıkınbya 
düşen bir tacir mallarını bat.k_a 
!arına kolaylıkla ferağ edeb~ı
yor. En kuvvetli kefale~~er~ 
tesiri de azalmıştır. Çunkü 
iflas ve konkordatoya gitmek 
ayıp olmadıktan sonra kefil. 
!erin de tıpkı borçlular gibi da 
ha evvel mallarını, servetlerini 
baıkaları ıa devretmeleri güç 
olmıyor. Güç olan ıey; kanu· 
ni yollarla kendilerini tecrim 
edecek bir sebep bulmaktır. 

Vesile buldukça Ziraat Ban 
ka11; memleketin zirai kredisi
ni temin edemiyor, diye ağız 
dolusu tenkit yapanlar var. Bi
zim bildiğimize göre bu ban· 
kanın zürraa verdiği paranın 
miktarı yenni bet, otuz mil· 
yon lira tutuyor. Bu para, mü 
temadiyen devretmeli, biT el
den çıkıp b8§ka ellere geçme
li ki; memleketin ziraatinde 
beklediğimiz ve muhtaç oldu
ğumuz inlriıaf buıul bulsun. 
Nihayet, hiç bir mali müesse
senin kasalanndalci paralar, 
daima vermek ve hiç almamak 
ıartile bitmez, tükenmez bir 
hazine değildir. Ziraat Banka· 
11, zürraa verdiği kredinin te
minatını tamamen almıştır. 
Banka, İstediği zaman paralan 
nı tahsil etmek imkinına ma
liktir. Şu var ki; borçluları 
çok büyük ıztıraplara, zararla
ra düıürmeden alınamaz. Mem 
leketin umumi itibarı namına 
buna meydan vermemek lizım· 
dır. 

Şunu da unutmamalı ki; 
piyasada oynayan emniyetaizli· 
ğin zararı yalnız it hacminin 
azahnasma münhasır kalmıyor. 
Bu yüzden hem kredi pahalı
la9tı, hem de mukabilindeki 
teminatın marjı normal dere
cesinden daha çok yükseldi. 

Suriye kırallığı ve 
Abbas Hilmi Pş. 

Sabık Hidiv bu mesele hakkında 
şayanı dikkat beyanatta bulundu 

Kıralhk mı, cumhuriyet mi? 

Sabılı Hidiv Abbas Hilmı' Paşa 

Sabık Mıaır Hidivi Abbaı Hilmi 
Papnın aon zamanlarda Suriye, Şar
lü Erden'! zİJ•retleri Patanın Suriye 
krallıfına namzet ııösterlleceği hak
kında bazı rivayetlere meydan açb
fuıı diin Yıtmu§tık. Dün bu rivayet
leri teTıik veya tekzip etmek üzen: 

Abbas Hilmi Pı. Hz. nden bir muli
kat talep ettik. Pt. Hz. muharririmi
zi Perapalas otelinde kemali neza
ketle kabul ederek ıu be1anatta bu
Junmuştur: 

- Benim ara sıra htanbul'a gelip 
Ankara'ya ııitmekliğim pek tabii bir 
ıeydir, bunda hiç bir fevkaladelik 
yoktur. Kudüs kongreıi olmasaydı 
Şarki Erden' e de daha evvel gidecek 
tim. Oraya ııitmek için bilba11a kon
grenin dağılmasmı bekledim. Çünkü 
o gürültülerde bulunmak istemi1or
dum. Bildiğiniz veçhile kongre da
yakla netic.Jendi ve bu netice ele ma 
lıim idi. Böyle hazırlanmadan topla
nan bir kongre de neticeıiz ltalmağa 
mabkıim idi. 

Dediğim ııibi kongre dai:ıldıktan 
sonra Şarki Erden'e gitmeği tercih 
ettim. 1908 ıenesinde baç için Hi
caz'a gittiğim 11rada Şarki Erden 
Emiri Abdullah Hz. ni pederleri 
nezdinde ııörüp tanımııtım, aramız
da o -nclan beri bir muhabbet 
teessüs etmiıtir. Şarki Erden'i ziya
retim de bu muhabbet saikasiledir. 
Erden'e ııiclerken Anadolu'nun bir 
çok yerlerinden ... Suriye'den seç· 
tim. Bu sayede memleketimizin tim 
diye kadar görmediğim yerlerini ııör 
düm ve Toroa'u ııeçerek büyük iı· 
tifadeler ettim. Suriye n Filiıtinden 
ııeçerken Fransız ve lnpiz bülWmet 
!erinden büyük bir hüsnü kabul gör
düm. 

Bu seyahatim esna11nda gene Su
riye krallığı meselesi gibi yeniden 

(Devamı S inci sahifede) 

•• 
Biri evet.. Obürü 

hayır .. diyor 
Y eşilhilal içtimaında büsbütün 
başka şeyler mi konuşulmuştu? 

Mazhar Osman ve Fahreddin 
Beyler ne söylüyorlar? 

Kerim 

Şarki Erden 
Vaziyeti 

• 

Hasan Pş. Ankaradan 
döndü, 

Suriyeye gidiyor .. 
İki günden beri şehrimizde 

bulunmakta olan şarki Erden aa 
bık Başvekili Hasan Halit Pata 

bir iki güne kıı.
dar Suriyeye gi
decektir. Hasan 
Halit Paşa dün 
kendisile görü
şen bir mı..ibarri 
rimize demiştir 
ki: "- Ben as. 
len Arap olmak
la beraber bu 
memleketin ye
tiştirdiği bir ada 
:nım, bu itibarla 

llASAi~ • ş. kalben Türküm, 
pek sevdiğim bu memleketi ara 
sıra ziyaret ederim. Bu defa An 
karaya giderek Batvekil İsmet 
Paşa Hazretleri ile görüştüm. 
Şarki Erden' de tam bir sükfuı 
vardır. lngiltere'ye gayrimah
dut bir surette verilmiş olan 
Şarki Erden mandası elyevm 
berdevam olmakla beraber 
memleketimiz müstakildir.,, 

Böyle şey 
Olmaz! 

M. Kemal Bey Alman
yadaki keşif 

Cemal Hüsnü 
Bey geldi .. 

Tevfik Rüştü Beyin 
avdetinde 

Cenevreye gidecekler 

C. Hüsnü B. Sirır~ci istasyonunda 

Bern sefirimiz Cemal Hüsnü 
Bey, dünkü ekspresle Bern'den 
şehrimize gelmiştir. Cemal Hüa 
nü Bey, Sirkeci istasyonunda 
Darülfünun müderrislerinden 
Behçet ve Muzaffer Beyler ile 
dostları tarafından karıılan
mıtşır. Cemal Hüsnü Bey, me
zuniyetle şehrimize gelmiştir. 
Bugünlerde Ankaraya gitmesi 
muhtemeldir. Cemal Hüsnü B. 
bu ayın sonunda Bern' e döne
cektir. Şubatın ilk haftasında 
Cemiyeti Akvam içtima edecek 
tir. Malfun olduğu veçhile Ha
riciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, 
Tahran ve Bağdat seyahatini 
müteakıp Cemiyeti Akvam içti 
mama iştirak edeceğinden Ce. 
mal Hüsnü Bey de Tevfik Rüt 
tü Bey ile birlikte Bern'e avdet 
etmesi çok muhtemeldir. 
---·-···-·--···-·····-·-··-·--·-
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• 
Irana ihracatımızı tez-

yit imkanı vardır .. 
Umumi vaziyet bu nokta Üzerinde 
müşkülat olmadığını gösteriyor .. 

lran'la olan ticari muamelatımıza 
istatistikler çıkarıldı 

ait 

lranla ticari müna.ebat11D1ZJn in
kİ§afı iktısadi mehafilde büyük bir 
arzu ile iıtemnekteclir. Son Tahran 
ıeyahatinin bu makıadı temin için 
kuvvetli bir adım olacafı kanaati u
mumidir. 

ihracat Ofisi de Hariciye vekili· 
mize Tahran ıeyahatinden evvel 1-
ranla ticari münasebatımız hakkında 
bir rapor tevdi etmişti. Bu raporun 
muhteviyatı hakkında Ofiı nezdinde 
tahkikatta bulunduk. 

Komşumuz lran'ın batlıca itha
latta bulunduğu memleketler lngil
tere, Rusya ve Hindistandır. Diğer 
memleketlerin lranla ticari münase
beti nisbeten azdır. lranm ithal etli
ği batlıca e9ya tunlardır: Pamuklu 
mensucat, şeker, çay, makine, made. 
ni yağlar, pamuk ipliği, moda qya
ıı, demirden mamul etY•, kimyevi 
mevat v1 -.. 

Buna mukabil lran şu qyayı ih
raç etmektedir: Halı, - ve kuru 
meyve, ham pamuk, pirinç, afyon, 
kitre, mamul deri, ham yün, ipek 
kozuı, taze ve tuzlu tı.lıklar •.. 

lranın memleketimize ithal ettiği 
baılıca mevat: canlı hayvan, tömbe
kü ve balıdır. ithalatta birinci mev
kii balı tutmaktadır. 

Halbuki memleketimize ııelen ba
lılaron hemen ekıeriıi ihraç olunur. 
Binaenaleyh ithalat yekunundan ha
lı çıkarıldıktan sonra geriye kalan 

• 

ihracat Ofisi Cemal Be.v 

kıaım hakiki itbalit yekununu 
malı:tadır. 

tut .. 

1930 senesinde lranın Türkiyey4 
(Devamı Sinci sahifede) 

işin halli Ziraat veka-
letine kalıyor!. 

fzmit meb'usu Sırrı Beyin teklifi 
etrafında büyük bir alaka var .. 

Tüccar bu işte ancak Ziraat vekaletinin isabetli 
bir hakem olabileceğini söylüyor .• 

İzmit meb'usu Sırrı Beyin ha 
riçten nebati yağ ve mevaddı 
iptidaiyelerinin memlekete ııir
mesini iltizam eder tekilde B. 
M. Meclisine verdiği takrir la-

' 
lliveye lüzumı yok ki, gerek 

hileli iflaslar, gerek yerinde 
olmıyan konkordatolar da; bir 
nevi kaçakçılıktır. Kanunları
mızda bu gibi cürümlere kartı 
bazı abkim mevcuttur. Fakat 
öyle cürümler ki kanunım der
Pİf ettiği ıerait dairesinde is
pati çok zordur. Esasen borç
lu tarafından hiç bir itiraz ve 
iddia olmadığı halde - bugün 
kü icra ve iflia kanunu mucİ· 
bine!'.-. senedah ticariyenin 
tahsı!ı. bıle a!larca •ürüyor. 9-
nun ıçın malı müeaaeseler ve
ya paralı it adamlan· en müa
mir itler için bile kredi ya 
maktan çekinmekte, yapsai.r 
bile çok aiır ve pahalı fartlar 

için böyle söylüyor 
Dünkü alqam gazetelerinden 

birinde tıp ilemirıde yeni bir 
kqfe dair bir haf.er vardı.. Bu 
habere nazaran, Alman ilimle
rinden M. Hilgermond; apam 
disit'in hiç ameliyata lüzum 
hiasettirmeden seromla tedavi· 
sini kqfetmit ve bu tekilde 300 
hastayı da tedavi altı.na almış
hr. Tababette böyle bir ketfin 
ne kadar haizi ehemmiyet ola- J

1 

cağı itikirdır. Berlinden veri
len bu haberin ve böyle bir ket 1 

fin doğru olupolamayacafmı öt 
renmek için Operatör M. Ke- ' 
mal Beye müracaat ettik. Apan 
diaitin senımla tedaviaini ~ 
kin dahilinde ıörmeyen Opera 
tör Kemal Bey muharririmize 
diyor ki· 

ı tanbul aabun ve yai fabrikatör 

la yapmaktadırlar. 
Her halde piyaaamızın öte

denberi maruf olan ealri 9ohret 
ve dürüstisini iade etmek mil
li bir vazifedir• Mali ve iktı. 
sadi vaziyetinıizi tutmak için 
hükUınet bu kadar tedbirler ah 
Yor, bütç i kısıyor, .~tbalit 

ihracat arasında muvazene Mazhar Osman ve Fahrettin Kerim Beyler. 
Yapacagını diye en mühim ibti 
Yaçlan gerı' bırakıyor •• M. emle- Şoförlerin sarhoı olarak otomobil 1 davi ettiiim külliyen yalandır. Ben 

kulfandıkları için sebebiyet verdikle- bütün hekimlik bayabmıla daha be-
kette aanayi.in irıki,.fı lÇID bun ri feci kazalardan dolayı ;Yeıilay" nüz içkiden, morfin, beroin ve koka
ca muafiyetlere fedaklrbklara cdann yaptıklan tqebbüıler toför- inden deliren 40 baıtaya tesadüf et
katlanıyor. Bütun bu tedbirler ler üzerinde naııl teair ettiğini dün- medim. Y qilayda konuıulan meıele 
den semerelı" bir netice almak kü nüıbamnıda kaydetmiıtik. Yetil- bilikiı l.ükıimetin ve belediyenin to-

"- Vakit vakit bir takım ha 
herler çıkar: Kanserin seromla / 
kat'i tedavisi bulıvımut, ve,..._ 
min seromla teda~i •cahil ola· 
cakmıf ..... Fakat bu 'ıabarlerin 
biç biriai tahakkuk etmez.. Fil 
hakika bu husuata bir çok tec. 
rübelerle uğra91lmıtbr. Fakat 
biç birinin neticesi kat'i değil
dir. lltihap, aeromla tedavi edi
•,.mez; bilhassa apandisit gibi 
nubtelit bir iltihabın aeromla 
tedaviaine kat'iyyen imkin yok 

j tur.,, 

BugDn 
4 üncü sahifede Falih Rrfkr Be
yin "1932 Bı§rnda,, serlevhalr 

şayanr dikkat bir makalesi.. 

Türkiye-Irak 
aycılardan Dr. Mazhar Oaman B. för intihabmda gayet müdebbir dav

İçin de bu emniyeti tesiı etmek dün bu meaele bakkmda bir mubar- randıfını ve belki hiç bir memlekette 
laznndır. rimize şayanı dikkat izahat vermit- olmıyacak ıurette metoclilı: uıuUerle 

AJdıg~ 
111112 

mektupların birin tir. Mazhar Oıman B. toförlere iınat toför intihap edildiğini IÖyleclim. Sa 
d edilen ithamları mubalit~ ve ~k- bablara kadar tiyatro ve otel kapda- ' 

e aynen fÖy)e deniliyor: llZ balnıaktadır. Doktor diyor ki: nnda nafakaımı çıkarmak için aoiuk 

Muahede ve 
mukaveleler 
imza edildi .• 

" .. Allah için bir taraftan bu Şoförlerden 40 kitinin ılelirdiji 
n-ri d d ed' • ve-;;·'·-ko""y haatanesincle henim te- (Devamr 5 inci sahifede) d~,;r Yatınız a evam mız, ....,... 
t'ıg_er taraftan meb'mluk san'a-1 ~~!!!!!!!!!!!1!!91!1!!!!!!!~~-!!l!!!!!~!!!!~~!!!!~~!!!!!!!!~-~!!!!s 1 

dını12den iıtifade ederek bu yol- refı memleketin ma- ı ııün bir az daha sarsılıyor!,, 
a " k samızın ıe , . . 

1 aça çılık yapanlara mini o ı• ve ticari itibarı yalan: dahılm sıtRT MEB'U&u 

buaqk. tedbirleri alınm. Çünkü 1 M " H M U T h ) rıa-arında dejil, hariçte de her' A 1 ekllrlann yüzünden piy.. -

on h b rl rlmizd 
okuvu uı 

Garip bir 
Hadise 
Vehabın lngiltereye 

gitmesini 
kim temin etmiş? 

Bu ııünlerde deveran eden çok ıı• 
rip bir §ayia \"ar: Vehap B lnııilte. 

reye ııidip meıbur 
profeıyonel Ane

nal takımında fut
bol oynayacakmıf. 
Bu bidiıeyi ber
keı gibi biz de duy 
duk. Merak ettik 
ve tahkik ettik. 
Vuıl olabildiii
'IIİz netice ıudur: 

Türk futbolcuı.
rınr antrene et

mek için lngiltere-
VEJ-IAP hı:. l den m-1eketlmi

ze celbedilen futbol antrenörü Fred 
Pegnem ıon defa lzmire ııittiii za
man Altaylı Vebabın oyununu beğen 
miş ve bu ovuncunun lngiltere 
deki Anenal takımına sitmeai isin il 
timas ebnit deniyor. g,.,.., afi..,lercle "' 

(~vamı Sinci aahilede} 

.... "'' ı illUlılem ldır 

leri arasında itirazla kartılan- iiiiii 
dı. Memleket mahsulibnın ihti 
yaca kifi olduğu iddia edildiği 
gibi araıit ve nebati yağ fabri
katörleri de bunun aksinde ıs
rar etmektedirler. Fabrikatörle 
rin, bu husustaki noktai nazarı· 
nı öğrenmek için bu hu.usta fi
kirlerine müracaat ettik. Bu 
hususta bir fabrikatör diyor ki: 

- Memleket mevaddı iptida 
iyeainin piyasalara arzedilen 
mikdan yağ fabrikaları tarafın
dan ihtiyaçları nisbetinde alın
maktadır. Bir iki gün evvel A· 
dana nebati yağ fabrikatörleri 
için kifi çekirdek bulunmadığm 
dan İstanbul piyasasından m.e
vaddı İptidaiye tedarikine çalı-

Ziraat Vekı"Ji Muh/js Reşat Bey 

şıyorlardı. Biz yerli mallarımı· 
zm, fabrikalarımızın ihtiyacına 

(Devamı 5 inci ~ahi/ede) 

Y•lovıtda asarı atika tahıv:riyauna devam. edilmek redir. Res
mimiıı esiri bir harabeyi göstermektedir. 

"' l"ılmrttır 



... 
...... ~ ı"!.ı KANÜNUSANl 1932 ... p 

Komşu memleketleı- HARftCl HABERLER 
Suriyede tanklarla 
ha~ka ateş açıyorlar! 

Almanya tamirat be- 1 Fransa'd~kabine ---•• - • - --
d ıı-· .- · Meselesı Turkıye-lrak arasınd' 

Halep'te yeni yeni hadiseler ol
muş, bir çok kan dökülmüştür. 

e erini Vermezse.. Bir temerküz kahine- k 1 1 
sinden bahsediliyor · mu ave e er 

••••••• 1 

F ransada parlamento mahafilinde 
vaziyet pek vahim addedilmektedir 

PARIS,10-(A.A.)-M.La d•• .• d•td• 
valin yarın parlamento mesaisi un ımza e 1 ı~. 
ne tekrar başlamadan ve hatta 
parlamento gruplan rüesası ile. 

Hidisenin mes'uliyeti kimde? görüşmeden evvel hükilmette 
Fransız ve lnglllz Sfazeteleri ne diyor? bir temerküz vücude getirilmesi imza edilen mukavelelerin tasdi 

edilmiş nushaları 
Bağdatta teati edilecektir. 

Halepten Adanaya gelen habere ı tehir haricinde yaptnıf olduğu bir 
göre Vatani fırka ricalinden müteıek mitingden avdet ederken h:-.zı nüma
kil bir heyet Fransız ali_ komiseri M. yiıler yaptlmıı ve Fransızlar nüma
Ponso'na tahriren bir müracaatta bu yiş~ileri üç tankla kaTJıhyarak ateı 
lunmuşlardır. Bu müracaatta yapılan etıniılerdir. 

LONDRA, 10 A.A. - Bi~ ga 
zetelerin "Alman ultimatomu" dedik 
)eri hadisenin İngiltere' de biml et- · 
miı olduğu aksülamel muhteliftir.Ve 
menıei muhtelif Jırka ve · gruplann 
lngiltere'nin Lausanne konferansın-• 
da takip etmesi lazım gelen hatb ha
reket husuaunda almıı oldukları vıı.

•.dlr. Hugenberg, bu sabah baıvekil 
ile konuşacakbr. 

Bu son mülikatın vaziyetin inki
şafı noktai nazanndan hususi bir e
hçmmiyeti haiz olacağı tabiidir. 

birinci intihabın doğru olmadığı, hür Ş 'd l 
riyetin temin edilemediği bildirilmek am an a ınan •·. \. ! 

Viyana gazetelerinin 
te ve ta~didi talep olu~a~ta~ır. . malumat 

Aynı zamanda vatanı rıcah aksı 
takdirde hiç bir mes'uliyet kabul ede 
miyel:ekterinl de il.ilve etmektedir. ' 

ziyetlerdir. 
mütaleaları 

Vatani fırkaya göre Halep hi.di
sesinin mes'ulü Reıat B. dir. Ve Va
tani ricali Halep polis müdürü ile 
Valinin azillerini de iıtemİ§lerdir. 

Son günlerde Halepte tekrar ka
ı·ıııklıklar olmuı ve dükkanlar kapa
narak halkla zabıta arasında müsa
demeler vuku bulmuştur. Bu kantık 
!ıklar esnasında halktan bir kaç kiti 
yaralanmı9tır. 

Şamıla M. Ponso'nun riyaletİ al
tında toplanınıt olan delegeler Şam, 
Hama ve Düma intihabatmdan bat
ka diğer mıntakalardaki intihababn 
ipka11 tekerrür etmiıtir. Diğer taraf 
tan intihababn gayri muayyen lıir 
zamana tecil edildiği de aöylenmek
l'~dir, Maamafih bu huıusta henüz 
k~t'i bir haber yoktur. 

Fransız ili komiserliğinden res
men bildirildiiine JIÖre Irak Suriye 
ve .Şarkulerden bükiimetlerl arasın
daki hudutluın tahdidine ait miiza
kerel ... e on bet kanunusanide Halep. 
te ı.a.1an&caktır. Alikadar bülı:ümet
ler bu konferaoı için murahhas he
yetlerini tayla etmiıl""clir. 

llklıoıhıınla hudutların filen tah
didine baılanacakbr. Vatanilerdeo 
mürekkep kalabalık bir halk kütlesi 

Şamdan Suriye intihabatı hakkın
da fU malumat vmımektedir: 

Hükômet, intihabat günü fevka-
1.ilde tedbirler abnı,tı. Sandıklar ba
tına ıüngÜlü askerler ve jandarma
lar dikilmişti. Halk daha geceden 
sandıkların batına giderek, reylerini 
atacaldarmı, fakat sandıkları açıp tet 
kik edeceklerini ııöyledi, •andıklar 
açılmayınca, halk sandıklara hücum 
etti. Rey sandıklarını kaçırdılar, kır
dılar. Sandıklann içinde ayni yazı i
le yazılımı rey puıulası buldular. Ve 
bu rezaleti halka gösterdiler. Halep, 
H- Humus ve diğer yerlerde de 
intihabat bu tekilde cereyan ediyor; 
du. Fransız süvarileri reyini kullan
mak istiyen balkın üzerine hücum e
diyordu. feTç fevç intihap daireleri 
önüne toplanan halk kütleleri süva
rileri tatlayor ve: 
"- Serbest intihap isteriz!" 
Diye haykırıyordu. Mektep tale

beleri hükUmeti prot- eden nüma
yitler tertip ediyordu. itte hu sırada 
Şam sokakları bir harp nıeydanı ha
lini ıılınıttı. ilk gün 3 kiti telıit düı
tü. Ertesi ırün halk bu tehiUerin 
muuzem ve mubteıem bir meraaim
le tal.utlarını elleri üzerinde taşıdı. 
Cenaze meruiınine 30 bin kiti qti
rak etmitti. 

• ViYANA, JO A.A. - Viyana ga-
/ngili:z gazeteleri ne diyorlar zeteleri, tamirat namile tediyatta bıt' 

LONİ>RA, 10 A.A. _ Londra ga lbounmlanaktan feelrag_a~ eılilmesinin harp 
telerı• M B ·· · _ _.. be b bak rç _ mes esını ortaya atmaktan 

ze , . runıl.1.5 ın yana Am 'k ' · al ... 
kında kısa mütalealar ıerdetmekte- bve tmerıkta yıbvalJzkıyalmıyet mag .. a mec-
d' ur e e en a acagıru yaz 
ır. . . 1 maktadır. Vaziyetin anahtarı Wa-
Sunday Tımes gazetesı, Almanya, -11bington'dadır. 

nın siyasi vaziyetinin Berlin hükilme M B -n • g' • h t 
tini Lausanne konferansında tamira- · • ru ın ın eyana 1 

bn tamamen ilgasını talep etmeğe BERLIN, 10 (A .A.) - Başvekil 
sevkeylemiş olduğunu yazmaktadır. M.Briining, Voli ajansı muhabirini 

Observer, diyor ki: M. Brüning'- kabul ederek gelecek Lausanne ta
in beyanatı, Hoover moratoriumu- mirat konferansı hakkında şu beya 
nun ilinınclan beri tamirat meselesi- natta bulunmuştur: 
ne müteallik olarak hadis olan en mü 
him meseledir. 

Valıim tıddediliyo,. 

PARIS, 10 A.A. - M. Brüning'
in Almanya'nı.n ne timdi ve ne de is
tikbalde tamirat bedellerini tediye e
demiyeceğine dair olan beyanatı par 
limento mabafilinde bilhassa pek 
vahim addedilmiıtir. . 

Fran: ı:z gazeteleri at11ş 

püııkii.rügor 

PARIS, 10 A.A. -Gazetelerin, 
M. Brüning'in beyanatı h•kkındaki 
mütaleaları çok serttir. Le Journal, 
bunda bir manevra görmekte ve şöy
le demektedir: 

"Alakadar devletler, Bile müte
hassısları raporundan icap eden ne
ticel<!ri çıkar=11Jardı. Büyük cihan 
buhranı bilhassa tahribatını Alman 
;yada yapmıştır. Buhranı izale için 
Almanyanın son hadde varan ted
birler ittihaz etmiş olduğu raporda 
sarahaten zikredilmiş ve modern 
kanunlarda bu tedbirlerin emsali ol 
madığı itiraf olunmuştur. Raporda 
yalmz Almanların alacakları t<!dbir 
leri k§fi olmadığı ve bilakis cihan 
mali buhranın artmasında baJlıca a
mil olan bugünkü Alman vaziyeti 
nin hükümetleri tarafmdan müşte 
rek bir harekette bulunulmasını i
cap ettirdiği de tasrih edilmi~tir. 

Riga müzakeratı 
Sir Leith Roas, Lausanne konfe

ransı için müttehit bir Franaız - lng! 
!iz cepheai vücude getinnek için çalıı 
makta olduğu bu sırada bu küıtaha
ne fiıenği ....Wtin paUatblar. Al
manya, siyasi borçlara kartı hususi 
l<reclileri ileri sürmek teşebbüsünü 

Bu müşterek hareket derhal ya
p,lmalıdır. Raporda teklifler bulun 
mamak/.a beraber hükflmetlerin ne 
yolda karar vermeleri lazım gelece 
ğine i!jBiet edilmİ!jtir. Filhakika Al 
manyanın tediye lcabiliyetinde ol
madığı ve Young planının aktı' esna 
sındaki şartların tamamen deği~ti
ği gösterilmektedir. Romanya gazeteleri Rigada tekrar ediyor. 

Malin gazete.i, JD mütaletıda bu
lunuyor: ihtimal M. Brüning'in ibta
n Hitlerle Scbacht'in prensip itibari
le tatmin edilmit olduğunu ifade et
mektediı·, fakat iıaret verilmiştir, bin 
netice F ranııa harekete geçmelidir. 

cereyan eden 
müzakerat hakkında ne diyorlar 

Almanyanın bugünkü vaziyeti si 
yasi tediyelere devamı imkJn:m: bı
rakmaktadır. Bu gibi tediyeleri Jda 
me etmek yalnn Almanya için de
ğil bütün cihan için meş'um olııcalc 
tır. Bu bedahet karşısında Alnuın
ranın hangi nolrtai n.ıızarı kabul et 
filesi laıımgeldiğini dii§ünınesi
ne mahal yoktur. Gelecek tamirat 
konferansında Alman hüklimetinin 
yapacağı yegane 'i"Y bu vaziyeti 
tasvir etmek ve artık hakik1 biç 
bir esasa malik olmayan sureti hal 
Jer aramalarını alakadar devletler
den istemekten ı'barettir. Hiç bir 
tarafta vaziyeti anlamamak tema
yülünün mevcut olmadığına kaniim 
Binaenaleyh bu anlaşmanın tahak
kuku için cesaretle hareket etmek 
ve raporda denildiği gibi iktısadi 
meselelerin münakasası iJzerinde si 
yasi mül§bazaların lnüessir olması
na meydan vermemek lazımdır.,, 

VARŞOVA, 10 (A.A.) -
Leh ve ecnebi matbuatına veri
len bir tebliğde prens Ghika, 
Riga'da icra edilmekte olan mü 
zakerabn gayeıai Kellog miaakı 
ahkamının merkezi Avrupa'da 
tatbik edilmesini derpİf etmek
te olan Litvinoff protokolunun 
itmamı olduğunu beyan etmek
tediT. Bu müzakereler, M. Bert 
helot, ile M. Davgaleski arasın 
da İmza edilmif olan protokol
da Fransa ile Sovyet Rusya ara 
sında akdi derpiş edilmit bulu
nan misaka mümasil bir misak 
akdini istihdaf etmektedir. P
rens, ıu beyanatta bulunmuştur 
"Müzakerat, açılmııtır. Bu hu
susa dair tahminatta bulunmak 
benim için ihtiyatsızca bir ha. 
reket olur • ., 

Romanya ga:zetelerinin 
mutaleaları 

BÜKREŞ, 10 (A.A.) - Ro
manya gazetelerinin ekserisi, 
Riga müzakeratının bir netice
ye iktiran etmesinin pek az ihti 
mali olduğu mütaleaıındadır. 
Vitorul gazetesi diyor iri: Sov
yetler, ba9langıcmdan beri Ba
sarabya hududu meselesinin bal 
]ine muarız. olmuılardır. Ro
manyanın muhtelif tekliflerine 
cevap vermek için Sovyet hükü 

Maginot'un naşı önün
den geçenler 

PARlS, 10 (A.A.) - Müte
ve:fa M. Maginot'un naaşı ö
ıı ündcn geçmekte devam eden 
kalabalık halle arasında sabık İs 
panya karlı da görülm.üttür.Bir 
çok devletler ve bu meyanda Le 
hi~tan çelenk göndermi9lerdir. 

Körlere yardım birliği 
PARIS, 10 (A.A.) - Körle 

l'e yardım maksadile beynelmi
lel bir birlik teşekkül etmi§tir, 
Birlik, Belçika, Danimarka, 
Dantzing, Almanya, lngiJtere, 
Hollanda İrlanda, İtalya, Fran
sa ve Afrikayi cenubi mümessil 
!er inin iştirakile bir celse aktet 
mi tir. 

"Başka Al manga" mecmuası 
kapatıldı metinin yeniden yirmi dört S&· 

at mühlet istemiş olduğu ha-
ber verilmektedir. BERLIN, 10 A.A. - Cumhuriyet 

çilerio haftada bir defa İntİf&J' etmek 
Ruııga - Letonytı te olanDas Andf!l'e Deubchland mec 

RıGA (AA 
_.___ muaoı, Fransa hukuku bqer cemiye-

' 10 • .) - Aatmıi ti reiıi M. Victor Bascm "Salaruyet-
tecavüz misakı projelerinin le- tar Alman mahafiline cevap" ünvanlı 
atisinden sonra, Letonya Hari. makalesini neşrettiğinden dolayı S ıu 
ciye nazırı M. Zarina, Sovyet bat tarihinden itibaren intiıarı men'· 
Rusya hariciye komiserliği aza edilmittir. 
sından M. Stomoniakoff, ayrı, M. Flandin'in beyanatı 
ayn her biri mukabil tarafın PARIS, ıo A.A. _ M. Briining'-
proJeıını tetkik etmişlerdir. in tamirat bedellerinin tediyesine da
Letonya, bu me5elede Eatonya ir olan beyanatı hakkıdaki mütaleası 
ile beraber hareket etmektedir. istimzaç olunan maliye nazırı M. 
Sovyetlerin arzusu üzerine Mos Flandin, matbuat mümessillerine ata 

ğıdaki beyanatta bulunmuıtur: 
kovadaki Estonya sefiri aynı M. Brüning"e atfolunan sözler şa
maksatla M. Litvinoff ile tema yet doğru i•e bundan Almanya hükii 
aa girmi,tir. Letvanya ile Sov- metinin Young pl.ilnının Veraailles 
yetler arasındaki müzakereler, muahedcnamesinin ahkamına bir ni-

•••••• 
Amerika bahriyesi 
Asri değil mi? 

hdu 1 nf hayet vermek arzusunda bulunmak-
çok ma t o acak ve ko eran ta olduğu manası çıka•. VAŞiNGTON, 10 (A.A.) _ 
sa ancak üç ki'l'i i'tirak edecek- · d'I • ı· · b h • • Haberin resmen teyıl e ı mesme I Ayan mec ısı a nye encümeni 
tir: M. Stomoniakoff, M. Za- ;ntizar etmek icap eder. bahriye umumi meclisi reisi M. 
rins ve M AlbatsM. Albats Let H~~bi.ı· Fransız, ihtiyari olarak !m Contre • Ami!ral Briıtol'u din-
vanya Hariciye nezareti katibi za edilmiş olan mukavelenamelenn I . . M ·ı b, A ·k 
umumisidir. ekcihet oluak fe•h:ni kabul ede- emıştır • umaı ey merı a 

Rigadaki Romıınya m••· :;.ez, bu kabil bir fesih muamelesi bahriyesinin asri olmadığını ve 
lahat güzan Prens Stordza ile !"mirata ola~ ?'uk~dde.• hakkımızın matlup bahri kuvvetlerini mu· 
M. Stominiakoff uasında hali ıbtal ve tahrıbi demektir. hafaza eden diğer memleketler 
hazırdaki görüpnelerin alelade Amerika bo,.sıuı'tda den çok geri kaldılını söylemi, 
bir temastan ibaret olduğu ve tuir yapmadı tir. Bu beyanatı Londra bahri 
bunlann. müsbet müzakerelere muahedelerine müsaade edilen 

1 bil • NEVYORK, 10 A.A. - M. Brii- gayeye kadar intaata devam e-
müncer o a eceğı RomanJ'a ninı:-'in Almanya'run tamirat bedeDe- ed h 
sefaretinde beyan olunmakta- ' rini tediye edemiyeceğine dair olan dilmesini iltizam en arekatı 
dır. beyanatı Nevyork borsasında bir te- bahriye kumandanı AmiralPrat 

air yapmamı,tır. Bir banker Alman t'm beyanatı takip ebnittir. 
ba,vekilinin heyanatmm bir pazarlık 
maksadile yapılmış ol:luğu ve tediyat 
hakkın® bi. itil.ilf aktedilmeııinin 
muhtemel bulunduğu;ıu beyan eyle-

Japon - Çin ihtilafı 
Ve Amerika 

LONDRA, 10 (A.A.) - A- mit. .. fikl A ·ı.a• ı bo 
"k J c· Mutte er merı ya o an rç 

men •anın ~ponyaya ve . ıne i lıırım tediyeden İstinkaf ettikleri tak 
vermış oldugu notayı telmılı e- ' dirde bunun nihayet Amerika için 
den Observer diyor ki: büyük biı· felaket olamıyacağı ve 

Mançuriyi Çine rapteden ta- ç~nkü ~e~ikalı~~'! ~ me~buri tes 
rihi koridoru işgal etmek sure- vıye surebni'! vurudunu tacı! ~--
'I J S'be h d • ği refah devnnde bu paranın bırkaç 

tı e apon.ya, ı rya u udu ı miılini kazanmaları muhtemel bulun 
le büyük set arasındaki bütün dutu söyleniyor. 
m!ntakayı kontrolü altına vazet Alman fırkaları 
mıt bulunuyor. 

Bu vazi.yet, muvakkat te olsa 
Japonlar mqru vaziyetleri tanı 
madıkça ve teyide kabul ve tes 
tim edilmedikçe buradan çekil
meyeceklerdir.Japooyanı:n Man 
çurideki harekatı, büyük setin 
ilerisindeki manatıkın mahsulü 
bulunan asayif, emnü selamet 
ve refah gibi hususatı temin et
mi ti., 

BERLlN, 10 A.A. - Reisicüm
hur Hindenbourı'un vazifesinin tem 
didi hakkında ı...vekil tarafından 
yapdmq olan teklifi milli muhalefet 
fırblannm kabul edip etmiyecekleri 
hUl"iin de malôm olacak değildir. 

Hitler, dün akıam henü2 bir ka
rar ittihaz edilmetnit oldufunu ve bu 
kararın ya bugün veyahut pazartesi 
günü ittihaz olunacağını baş vekile 
bildinniJtir. 

Hitler ile Hugenberg, dün öğle
den sonra birkaç ıaat görü~müşler-

Mısırda Romalılara 
ait asar 

KAHlRE, 10 (A.A.) - Bir 
asan atika heyeti Halfa vadisi
nin cenubunda Abu Simbol ma 
bedi ci.vannda Romalılaı· devri 
nin nihayetlerine ait olan bir ta 
lam İnsan ve hayvan iskeletleri 
ni, gümüş araba koııunlarını, 
muhteşem elbiseleri, silahlan 
ve mühim mikdarda kıymettar 
eşyayi ihtiva eden bir tak~ ha 
beş mezarlan meydana çıkar
mıştır. 

Bir tonluk gemi ile 
devrialem 

CENOVA, 10 (A.A.) - Bir 
tonluk bir gemi ile yalnız başı
na devriilem seyahati yapmak
ta olan F enlandiyalı Saimak bu 
raya gelmiştir. 

nin bir zaruret olduğu hakkın
da umumi beyanatta bulunmak 
tasavvurunda olduğu söylen
mektedir. M. Lava! ile M. Tar· 
dieu dün akşam bu mesele hak 
kında uzun uzadıya görüşmüş
lerdir. Mumaileyhima tamami
le mutabık kalmışlar ve M. Tar 
dieu M. Lavala gerek ziraat ne 
zaretini muhafaza etmek ve ge 
rek Hariciye nezaretinde müte
veffa M. l'daginot,a halef olmak 
hususunda emrine amade oldu
ğunu beyan eylemittir. M. La
valin Başveki.letle Hariciye na
zırlığını uhdesine alacağı ve 
M. Briand'dan nezaretsiz bir na 
zırlık deruhte ederek muavene
tinden hiikllmeti müstefit etme 
sinin rica olunacağı muhakkak 
gibidir. Dahiliye nezareti için 
ayandan M. Barthou'nun ve ha 
li hazırda dahiliye müateşan o
lan meb'uslardan M. Sathala'. 
nın isimleri zikrolunuyor. 

M. Briand ve go:zet11ler 
PAR1S, 10 (A.A.) - Gaze

teler, M. Briand'a ait haberlere / 
karşı büyük bir alaka göster
mektedir. T emps gazetesi yazı 
yor: M. Briand'ın son 6 sene 
zarfında oynamıt olduğu esaslı 
rol nazan itibara alınırsa bu
nun ba,ka türlü olamıyacağı ko 
laybkla anlatılır. Mumaileyhin 
ileri sürmekte olduğu sıhhi se
bepler önünde serfiiru etmek
ten batka çare yoktur. fakat 
başvekil vaktile M. Leon Bour 
geris tarafından İşgal edilmiı 

olan Cemiyeti Akvamdaki 
Fransanın daimi mümessilliği 

vazifet.'...ııi nezaretaiz nazır aıfa. 
tile kendisine teklif etmiı oldu
ğundan M. Briand'ın büyük 
beynelmilel cemiyetle.-de mü

him bir rol oynayacağını ümit 
ediyoruz. 

Altın, gümüş 
Meselesi 

Observer gazetesine gö 
re nakit meselesinin halli 

LONDRA, 16 A.A. - Observer, 
M. Garvin'in "Altın, gümüt" ünvanlı 
makalesini ne!" etmektedir: 

Nakit meselesinin halli, cihanıu
mıil bir ehemmiyet arzebnektedir. 
Muhtelif amiller; lngiltere'yi altm 
mikyasıru terke mecbur etmiıtir. Di
ğer memleketler de kendilerine ait 
hususi bir takım ahval ve şerait ve
yahut lngiltere ile olan münasebetle
ri dolay11ile buna mümasil tedbirler 
ittihaz eylemiılerdir. 

Asya'da bqeriyetin hemen hemen 
yarısı oraların yegane mübadele va
sıtası olan ırümüı fiatının tedeonisi 
yüzünden fazLı mustarip olmaktadw. 
Bu vaziyet fevkalade miihlmdir. Ak
lı ıelim ayni zıunanda içtima ede
cek olan beynelmilel iki konferanonı 
gümüı ve altmm istikbalini tetkik et 
me.ini ve her birinin bu iki maden 
araımdaki münasebet meıeleoini bat
ka, batka zaYiyelerden tetkik eyleme 
sini mnirdir. 

M. Gavrin netice olarak diyor ki: 
Şimdiki ahval ve ıerait altmıla 

beynelmilel ticaretle aı.akadar olan 
devletlerin bu iki konferansın mesai
sine qtirak etmemeleri delilik olur •.• 

Hindistan da 
Boykotaj 

ANKARA, 10 A.A. - On iki gün 
den beri Irak Baıvekili Nuri Pata 
Hazretlerinin riyaset ettikleri Irak 
murahhaslar heyetile Cümhuriyet' 
bükilmeti namına lktısat Vekili Mu5 

lafa Şeref Berfendinin riyasetinde 
olan heyet arasında ikamet, ticaret 
ve iadei mücrimin hakkında devam 
eden müzakereler hitam bulmuş, mu 
ahede ve mukaveleler imza edilmiş
tir. 

Müzakereler dostane ve itilafkara 
ne ve samimi bir hava içinde cereyan 
etmiı ve iki hüklımetin mütekabil ı. 
timat hialerile mütehaasis oldukları 
bu suretle de tebarüz etmiştir. 

ikamet ve ticaret muahedelerin
de en ziyade müsaadeye mazhar mil
let muamel.,.inin tatbikı ve mücrim
lerin iadesi muahedesinde de iki hü
kumetin mücrimlerin takip ve teczi
yesi hususunda mütesanit oldukları 

esas tutulmuştur. imza edilen muka
velelerin tasdik edılmit nu shaları 
Bağdatta teati edilecektir. 

Nuri P&fa Hazretleri bugün öğ-

le yemeğini Baıvekil lamet PatB 
!erinin kötklerinde yemiılerdir. 

Irak haşPekilinin 
temennileri 

ANKARA, 10 (Telefonla) 
imzayı müteakıp Nuri Pata bu 
hedelerin tarafeyn için çok hayırlı 
feyizli olmasını, iktisat Ve · · 
Muıtafa Şeref Bey de bu samimi 
menniyata iştirak ederek lrak'ın 
adet ve taalisini temenni,etmiıtir. 

lrak'ın muhterem Batvekili A 
raıla çok sempatik bir tesir ve 
metli hatıralar bırakmııbr . 

Nuri Paşa geliyor 
ANKARA, 10 A.A. - Irak 

vekili Nuri Pata Hz. leri bu a 
lıtanbula müteveccihen şehrimiz 
aırrılmıı ve istasyonda Batvekil 
met Pata Hz. !erile Dahi! '.ye v 
Şükrü Kaya, İkb .. t Vekili Mu• 
Şeref, Riya.eti Cümhur Katibi U 
misi Tevfik, C.H.F. Katibi um 
Recep Beyler ve Irak ve İngili:ı: 
retleri erkanı tarafından teıyi e 
tniılwdir. 

Bir polis müfrezesi tarafındad 
lim resmi ifa olunmuttur. 

Maarif vekili teftiş 
seyahatine çıkıyo_r 

Vekil Bey Eskişehir, Konya, Ad 
na ve havalisine gidecektir 

ANKARA, 10 (A.A.) - Maarif Vekili Eıat Bey, Mecli 
tatilinden bilistifade evvelce mektepleri teftiş için baılannt 
ğu ıeyahata devam edecektir. Vekil Bey önümüzdeki salı ı' 
şehrimizden hareket ve •eyahatinde kendisine Maarif umuoı 
fettiılerinden Kadri, Hüımi kalem müdürü Nihat Beyler ref 
eyleyecektir. Bu defaki tefti§ mıntakası Eıkitehir, Konya, Ad 
ve havalisi olacaktır. Seyahatin 15 cün kadar süreceği tahm· 
lunuyor. 

Keskinde avukat İhsan Beyi öld 
renlerin muhakemesine başlan 

ANKARA, 10 (Telefonla) -Ağırceza mahkemesinde 
kinde avukat İrfan Beyi öldürmekle maznun Hamza Beyle ıı 
fiilde müşevvik olarak Keskin Maliye tahsil ıubeıi memurla 
dan mütekait yüzbaıı Ziya Beyin muhakemelerine batlanmı 
Bazı ıahitler dinlenmiş ve muhakeme yarına talik edilmiştir. 

Memleket coğrafyası neşredilec 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Dahiliye Vekaleti Türkiy 

içtimai, iktısadi, tarihi, sıhhi, zirai ve tabii malumatını ihtiv 
mek üz.ere bir memleket coğrafiyuı neşri için hazırlıklara bıı 
mııtır. Eserin ismi ldare coğrafyası olacaktır. 

Cemal Hüsnü Bey Ankaraya gi 
lST ANBUL, 10 (A.A.) - Bugün saat 12 de konvansiyo 

Avrupadan ıehrimize gelmiş olan Bem elçimiz. Cemal Hüın' 
aqam saat 18 de Ankaraya müteveccihen ıehrimizden har 
etmiştir. 

lzmirde bir otomobil tramvay( 
çarpışh. iki yaralı var .. 

lZMIR, 10 ( A. A. ) Karantinada Askeri 
tahane civarında bir kamyonet yolun solunu 
kip ettiği için elektrikli iki tramyan araıuıda par 
mı§, kamyonette bulunan 13 yolcudan altısı yaralanmııtır. 
blar hastahaneye nakledilmitlerdir. Bunlardan ikiıi ağır ya 
dır. Tevkif edilen toföre bir §ey olmamıştır. 

Gizli rakı imalathane 
Kaçak rakı ve kazan dün geç va 

müsadere edilmiştir 
LUCHNOW, 10 (A.A.) 

Şimali Hindiatan'm büyük bir 
aanayİı merkezi olan Cawnpore' 
da 500 den fazla Avrupalı ve 
yerli tacir huzurunda bir nutuk Müskirat inhisan istihbarat 1 tan sonra imalathanesini 
söyleyen müttehit eyaletler ft ıubeai memurlan tarafından etmi!tir. Burada elektrik. 
lisi Sir Malvom Hailey, boyko dün aqam sizli bir rakı İmalat ve hava ~azı tertibatı da 'i 
taj bütün Hint cemaatlerinin hanesi meydana çıkanlmıttır. mış ve bır kaynayışta 200 
siyaat sili.hı halini aldığı takdir Gizli rakı imaJatbane.i Hariloa rakı çeke~ilen birbeka~afn 
de H • ht • • "hti"mal' . muıtur. Bır aydan rı a• 

ınt mu anyetı ı ı- namında br Yunan tebaasına a te bulunan imalathanede 
nin ciddi surette tehlikeye düıe ril bi dd ı· ittir. Ha • os · r mil et evve ı yapılan taharriyat netice5 
ceğini söylemiıttir. Mumaileyh, F rik" d F t ' Ef d " k d · 
b d b k 

l ,,._A_et. k e uy e a ın en ı so a· 25 kilo rakı ve iğer tesı5" 
un an &§ a n\llli.uın ın on- • • • k. ı 

grenin bütün parasını müsade-

1 

ğ'mda kıraladıcı 66 numaralı e- sadere edilmiş ve 1500 :ı 
'Ye edeceğini de ilave eylemiştir. vin sahrıcmda, sulan boşalttık- re imha edilmi~tir. 
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MiLLİYET PAZARTESl 11 KANUNUSANJ • 

Ekono11ti Mahkemelerde 

Buğday fiatl n tekrar 
yükselmeğe meyyaldiJj, 

Belediyede 

Türk kızları 
Rağbet etmiyor 

50 lira maaı veriliyor 
. ama talip yok.. ) 

Mektup açılmış, için
deki para alınniış ••• 

Tedbir 
Alınıyor 

Açlık tehlikesi berta
raf edilmiştir 

Kemalpaıa ,Urla, Tire veci
varını tehdit eden açlık tehlike 
ıine kartı her nevi tetbirler •· 
lmmaktadır. 

Niçin tasfiye 
Ediliyor? 

Ticaret ve Sanayi 
bankasında 

tasfiye başlaci 

ıcıların kendi lehlerine vaziyeti 
idare etmelerine rağmen 

tereffuu beklemek lazımdır .• 

T etkil edilecek tehir opere
tinde vazife almak üzere balet 
dansı yapan genç kızlan yetit
tirmek için Darülbedayide açı
lan balet kunu İçin çok az ta
lip Türk kızı müracaat etmekte 
dir. Halbuki kurıa yazılanlara 
timdiden elli lira maaş veril
mektedir. Bu vaziyete göre ope 
ret heyetinin üç seneden evvel 
faaliyete geçemiyeceğini alika 
dar zevat ıöylemektedirler. O 
vakte kadar da Darülbedayi ni
zamnameıindeki tadilat ikmal 
edilebilecektir. 

Kasımpaşa postanesinde zarf 
açılını§, içinden 

dört İngiliz lirası alınmış! 

Bu huıuıta tetkikatta bulu-
nan Hilaliahmer reiıi Se'i:ai 
Bey demektedir ki: 

- Bu mmtakalarda 200 ka
dar mühtaç var. Hepılne yar· 
dım edeceğiz. Gelen rea
mi malilımata nazaran Cuma 
ovası nahiyesi ve Keller köyü 
için de yardım iıtenilmittir. Bu 
gün aynı abiyenin Bulgurcalı 
köyüne ıittim. Tetkikat yap
tnn. Mubtaçlardao Salim, tü
tün müstahsillerinden Rısa E
fendiler bana verdikleri izahat
ta: 

Sabık Muır Hidivı A.bbaı HJ 
P9. tarafmclan teıkil edilmiı olan 1 
caret ve Sanayi bankaımın ta&fiyeı 
ne telcarrur ettiği yuılmı,tı. T aıfi 
ye lı ve Ziraat bıınkalarile hiıse 
lar namma M. Buchardi ve Cenevr 
banka11 memur edilmiıtir. Likid t 
ler bu hafta zarfında toplanacakla 
dır. Bankanın semıayeıi bir milyo Juğday fiatleriı son bir kaç 

ıdür aynı seviyeyi muhafaza 
ektedir. Bunda Anadolu 
uedatmuı iyi bir 4ekilde ._ 
edilmesinin büyük teairi 
lmaktadır. Cumartesi gü
ıutat hilafına Anadoludan 
ız buğday gelmesi buğday 
•rini ~elmece sevket
e de ahcılarm vaziyeti ken 
hlerine İyi idare etmeleri 
meydan vermemittir. Ma

ih fiatler yükselmeğe mey 
ır. 

.kolata ihracatımız 
ın iki sene zarfında ıehri
!e açılan çikolata fabrikala 
ı seri bir inkişafa mazhar 
,lan memleketrmizi çikola
ıracatı yapabilecek bir hale 
-mittir. Çikolata fabrikaları 
zamanlarda bilhusa Mısır 
uriyeye mühim mikdarda 
lata ihracatı yapmaktadır. 

Bu iki memleket çok ıeker
nası haaebile Türk çikolata 

>o/iste 

lannı dlter cim çikolatalara 
tercih etnıektediırler. 

Ticaret odasının 
yıldönümü 

Pe11emlıe ıiinü Ticaret ve 
Sanayi odaslDın tesiıinin tam 
ellmci yıldönümiidür. Bu yıl dö
nümü Odada parlak bir tekilde 
tea'it edilecektir. Bu münasebet 
le o ıün odada büyük bir ziya
fet te verilecektir. Odanın elli 
yıllık faaliyetini ve memleketi
mizde Odalar tarihini ıösteren 
600 sahifelik bir eaer tabedil
mektedir. 

Köylüye yardım 
Ziraat Bankası umum müdü

rü Şükrü Bey dün Ankaradan 
şehrimize gelmittir. Şükrü Bey 
le birlikte Ankarada bulunan 
Ziraat Bankası İstanbul tubesi 
müdürü Ahsen Bey de avdet et 
miftİr. Şükrü Beyin İstanbul 
ıeyahatinin köylüye yardım me 
ıeleıile alikadar olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Yalova türküsü .. için 
Ramazan ortaıında Darülbe

dayide temıil edilecek olan "Ya 
lova türküıü,, namındaki kame 
di müzikhol için konse .. vatuvar 
dan, tehir bandosundan yia-mi 
bet kitilik bir orkestra tefrik e
dilerek çalııtırılmafa ba,lan
DUfbr. 

Mukavele tasdik edildi 
Belediyenin aıri gaz depoları 

inıuı için bir fİrketle yaptığı 
mukaveleyi Nafia Vekaleti tas 
dik etmiştir. Çubuklu civarında 
depolar için arsa aranmaktadır. 

Bentlerin tamiri 
Bentlerin tamiri İçin belediye 

bir sondaj ameliyesi makinesi 
sipariş etmittir. Makine yakın
da gelecek ve bentlerin tamir 
ve tathirine başlanacaktır. 

yangınlarda yanıp Belediyenin vergi borcu 
Belediyeye intikal eden Kadı .., 1 köy iskele meydanmdaki kum-0 a ıvor luk için Maliye Vekaleti beledi 

J_ yeden 29 bin lira bekaya ver-
-----1 ıri u · · y . ..R ~iye bu 

parayı ahiren ödemiştir. 

1 Elektrik tarifeleri 

•• r 
>ün gene bir yangında ihtiyar 
bekçi yandı, belki de Ölecek 1 Elektrik ve hava gazı fiat ta-

•• 1 rifeleri müddeti hitam bulmuş-
>~ günlerde yangınlar yü
ien tahaddüs eden facialar 
tldı. Geçen hafta Çekmece
ıir evde yanıp kül olan iki 
·ndan başka aynı hafta için 
stanbulda da iki erkek yana 
~ldüler. lşte boyle bir facia 
~ dün Kurnçeşmede olmuş· 
Burada sahil boyunda bağ
ılur.an Liman şirketine ait 
numaralı bir mavunada kar 
ve mevaddı infilakiye bulun 
<tadır. Her nasılsa bu me
birden bire ateş almış ve ha 
den Beşiktaş polis merke· 
aberdar edilmiştir. Beşiktaş 
kezi de ltfaiyeyi haberdar 
iş, fakat bu arada ne olsa 
zaman geçtiği cihetle, mavu 

bütün yükü ile tamamen 
mıştır. Yangın bu kadar bir 
:ldi zararla bitmemis mavu-·' 

teye, beriye çırpınmağa ve aynı ' tu.r. Yeni ta.rife İçin hususi ko. 
zamanda da bağırmağa başla- mısyon tetkıkata başlamıştır. 
mıştır. O sırada geçmekte olan 
polis devriye memurları, hemen 
mahzene İnmişler ve kadını vur 
mak üzere olan Recebi elindeki 
bıçağile yakalamışlardır. Polis 
ler, Recebi karakola götürerek 
isticvap altına almışlar ve hak
kında tahkikat evrakını tanzim 
eylemişlerdir. 

Köz patlatan top 
Hasköy meydanlığında, Ra

fael isminde bir çocuk top oyna 
makta iken, şiddetle vurduğu 
top, o esnada oradan geçmekte 
olan Madam Satiko'nun gözü
ne gelmiş ve yaralanmasına se. 
bebiyet vermiştir. Rafael; dik. 
katsizliğinin cezasını çekmek Ü 
zere yakalanarak hakkında tah 

Piyango 
Bugün! 

Son biletler alabildi-
ğine satılıyor 

Tayyare piyangosunun on bjrinci 
tertibinin son keıideıine bugün baş
lanacaktır. 

Dün !!Chl'.in her tarafında hemen 
her kÖ§e ba,ında bir seyyar bayie le· 
sadüf ediliyordu. Bu son günde pi
yango kişilerine oll'\n tehacüm de gÖ
rülecek J,ir halde idi. 

Mutat olduğu üzere son keşideyi 
fırsat ittihaz eden bilhassa seyyar 
bayiler ~ liralık bilet ücretini alabil. 
diklerin~ üç, dört liraya kadar çıkar-

Kaıımpafa postahaneıi mü
dürü Haıan, postahane memu
ru Nihat ve Hüsameddin Efen
diler bir ıuiiıtimal cürmü ile 
birinci ceza mahkemesine sev
kedilmiılerdir. isnat olunan cü 
rüm ıudur: Kasımpa§a postaha 
nesine bundan bir müddet evvel 
kıymetli bir mektup geliyor. 
Mektup, Kasımpaıada Fikriye 
H. iıminde birinin namınadır. 
Müvezzi Hüsameddin Efendi 
kendisine imza mukabilinde tes 
lim edilen bu mektubun üzerin
deki pulları koparıp attıktan 
sonra içini açıyor ve mektuba 
lefedilen 4 İngiliz lirasını cebi
ne attıktan sonra mektubu Fik
riye Hanımın adresine bırakı
yor. Potahane müdürü Hasan 
ve memuru Nihat Beylerin bu 
işle alakaları yokaa da Hüsa
meddin Efendinin hareketine 
göz yumdukları iddiaıile maz
nun bulunmaktadırlar. Birinci 
ceza mahkemesi dün buna ait 
dava ile meıgul oldu. Maznun· 
!ardan Hasan ve Nihat Beyler, 
kendilerinin bu suiistimalde hiç 
bir alakaları olmadığını, mektu 
bu Hüsameddin Efendiye imza 
mukabilinde teslim ettiklerini, 
suiistimali haber alır almaz tah 
kikata başladıklarını söyledileı·. 
Maznunlardan müvezzi Hüsa
meddin Efendi mahkemeye gel 
memişti. Polis marifet ile celbi . 

İçin mufıak b k b' .. 
bırakıtd etne a• a ır ıune 

'· 
Atı alan O k "d s u arı 

geçiyor 
Kabzımal Rifat E:f Şi 

1
• 

k.. .. . k .. · t •den opruye gıtme uzer.,. tra 
b. . T ınva. 

ya ınıyor. ramvay Voyvod 
• • caddesmden geçerken Hafı:, ""' 

Abdurrahman iıminde iki şal-ı11 
Rıfat Ef.nin yanına yaklatıyor 
lar. Tramvay kalabalık olduğu 
için Rifat Ef. bunJardan fÜphe
lenmiyor. Fakat biraz sonra 
tramvaydan inip Kadıköy va
pur iakeleıir ~ doğru yürürken 
bir de bakıyor ki cebindeki cüz
danla beraber 77 lirasının ye
rinde yeller esmekte... Hemen 
gerisingeri dönüyor. Tramva
yın arkasından yeti,iyor. F •· 
kat, atı alan Üıküdarı çoktan 
geçmıf. 

iki ahbap çavutlar, paraları 
aşırdıkları gibi fertiği çekmit
ler. Rifat Ef. vak'anm failini de 
ğil ancak bir tek şahidini, kon
doktor Ali Ef. yi ele geçiriyor. 
Orada bir zabıt varakası tutu
luyor. Arası çok geçmeden Hıf 
zı yakalanıyor. Hıfzı dün mah
kemede herşeyi inkir etti' bir 
benzetme kurbam olduğunu 
söyledi. 
• Muhakeme, diğer maznun 
Abdullahın celbi için kaldı. 

L 
120 han.,ı,· olan köyün 100 .. •nea· d 

1-f·ıı·ı·'':.._" SOo mühtaç vardır. 
• ıa..... d ki kat Ya er üo burada tet • 

Pmııtır 
Bulırurcaı ~-· 

delerin çiftı;~-d~Yü A,,..ttuk za 
d beri ,.ı ır D .. 

en tütün fı · Ol"t sene· 
den mahauli.t ••talıfı YilaU... 

. uaınu • 
batgöatermıfti ... BuraJ' aeıfa.ıet 
ııeaindıe 150,000 okJ.a ~ ~ ae 
lındığı halde bu ı-.. bu tün.k· 
dar 2000 okkaya İnmiıtir. nıı • 

lzmire merbut Dciil'll>eQdo. 
re nahiyesi ile Bulgurca köyU 
halkının da ihtiyaç içinde bulu.. 
duklan gelen reaml haberler
den anlatılmaktadır, 

Fırkada 

lira idi. 

Banka melıafilinden alınan ha 
re ıöre banka ıimdiye kadar yaptı 
muamelatta t-ettü temin etmiıtiı 
Buna rağmen taıfireye karar v~., 
mui, bankaya, kulliretli mikl 
para ikraz etmiı olan Cenevre l 
11nın da sitelerini kapam'! ve ta 
ye karar venniı olmasıdır. Cem. 
banluııı, mevduatını talep edin 
caret ve Sanayi Banka11 da taıfi 
mecbur olmuıtur. 

Bankının matliibuıt ve düyı 
yekdi!terinl kapatacak bir raddede 
cluiundan mevduıt sahipleri parala 
"111 tıunamen alacaklardır. 

Vlllyette 

Telgraf 
Kanunu 
Yeni kanun tadilatı 

J vilayete bildirildi 
'- Poata ve tel 
·" "°dillt dii 1'1'~ lcanurtunda 

tırı n vilayete bildi • 

Madd., ı - 406 r 
ve Telefo., ı.,. nuınaralı 1'el 
deıi a,aiıdalr; "~""" Yedi . g 
tir: ela "°dil Clilın Esnaf işleri 

Dün görüşüldü 1 
Telli ve teloiı: tel.,_ 

muhaberelerile konu,..::; ve tel 
ma, alma ve batlama lıler~~d 10 y 
sırası ıudur: e ...,.. Esnaf mürakipleri dün fırka 

merkezinde idare heyetinin i,ti 
rakile bir içtima yapmışlar, es
naf itleri hakkında müzakerat
ta bulunmu,lardır. 

1) Devletin emniyetiı -·"'I" has
asayite ve insanların h J 
metine müteallik muh~ ~)t, 
nutmalar; ' 

2) y ld . . hevenk ba-
el ıafmro. ıı~~rnetınek istiyor-

• Ye t gr "":ıt.ıb•°':• ~erııe ı .. ~ ..._ 

Asl<erf müzede nuşmalar "ıemınıne ait •ervia t 

Talebe murahhası An- ~~k~!1 ::~d~·~:yük tarihi/ :~:~~~:.;:·:7::.·::::rna 
karada ne yapa bildi? 1 ~:~~:~n~f~~~ibaz;:;~:~~~e~~ ı me~!r~:v~~::.!:i::;tacel lelcı·afn 

"' bunlar layik olduğu ehemmiyet k 5) Hu;u•İ adi telcrafnameler 
le mütenasip bir şekilde came- onuıma ar; . .! 

H F k •• . . 50 0 kahlara yerlettirilmektedir. Bu ve 
6~0~:,v.::.~.:.11 ad; lelgrafııaıneı~ 

• 3 UlteSJnln Senelık hayatını meyanda Bizans imperatorlarm 

r 

d J . Madde 2 - 406 nuırı•·aı •• an üstıyanosun mızrak ucu ve Telefon kanununun ":' ! l'elg gOSteren bir kitap neşredilecek.. ile Fatih ~.ehmet ile h~r~en zuncu maddesine •tagı~~· dok11 
Konstantmın kullandıgı rıva- ilave edilınittir· 1 fı r 

Hukuk fakültesi talebe cemi 1 mektebinde muallim Mazhar yet edilen bir meç bulunarak Yıldınm İf&retli telırrafnamel 
yetinin bazı temennileri i,.in Bey tarafından kimya ve tarih· göster_işli bir yere konmuştur. den beher kelime için on iki bu 1~ 

k :r A k - Ü kuruş alınır. Bu nevi telgrafn;;mel A? . araya giden cemiyet 2 İnci çesi hakkında bir konferans ve- .~ en. m ze, cum":. ve paz.ar rin hangi merkezler arasında k h 
reııı Fethi Sezai B. dün şehrimi rilmiştir gunlerı mehter munaaebetıle ?lunac;ağı Poıta, !elırraf ve Telef 
ze avdet etmiştir. Dün Fethi •ek kalabalık olmaktadır. ıdareıınce aynca ılin olunur 
Sezai B. Adliye ve Maarif ve- T erbiyei bedeniye 1 _Ko.t us'!lile t:zılmıı telgr~fnameo 
kaletleri nezdindeki temasları salonu Fransız sefiri l::,:z~creıı on 'kuruştan a,ıığı 
hakkında bize şu izahatı verdi: p • • • Bu usul ile yazılacak telgraf 

- Temennilerimiz hüsnü ka Kabataş lisesi terbiyei bede- arıse gıttı ler mecburi mukabeleye tab' d" na 
bul gördü. Bilhassa vücude ge niye salonu için asri vesait alın Fransız sefiri Conte de Cham V 'h' B • 1 ır. 
tireceğimiz "Hukuk salnamesi- -ı- ı · k brun dün mezunen Parı'se ttı·t- ecı 1 eyın nıüracaa mıt ve a at yer erme onmağa • 
nm,, Devlet matbaasında bastı mittir. 
rılmasına muvaffak olduk. Sal- başlanmıştır. Tayyareci Vecihi Bey Kal 

a bekçi olarak bulunan elli 
larında İnebolulu Mehmet 
fÜcudünün müteaddit yeı-le
len tehlikeli surette yanmış-

kikata başlanmıştır. mıflardı. Bunlar •eri takip etmiyen 

F w f k 1 ve :lon keşidenin büyük ikl'amiyesin-
otogra Cı m1 1 ra ıcı mı den istifade etmek isteyenlere bu bi-

name için derhal hazırlıklara 
batlıdık. Salnamede fakültenin 

•1. , amı 
Yazın ta~yarecı. ı~e ait bir saba 
cude getırmek ıçın vil8yete • " 
at etmi,tir. mur 

Maarifte içtima Darülaceze balo:ı.u 

Hadise yerine gelen poliı
bu ihtiyarı, kendini bilmez 

he.ide Beyoğlu hastahanesi. 
kaldırmışlardır. Polis, yan· 
ın nasıl çıktığını arastırmak 
ır. 

ir mahzende cinayet 
oluyordu 

ı:: vvelki gece polialer vukuu• 
ramak kalan bir cinayetin ö
e geçmişlerdir. Vefa'da 
zdoğan kemerleri civarında 
mahzende Recep isminde 

ile, do.tu Rabia oturu.kta
lar, Recep, evvelki gece son 
rece sarhoş olarak mahze
~gelmiş ve Rabia ile öteden 
riden konuşmağa batlamıı
·dır. Fakat bu iki kafadar, bir 
.sonra işi azıtmışlar ve kav
Ya, gürültüye başlamıtl.ardır. 
'Cep, münazaayı lafla hallede 
Yeceğini anlayınca, daima ta. 

•,.lı çakısını çekerek, 
~tılmıt: 

dan 

Polisçe kapatılmış olan Bey- !etleri kolayca satıyorlardı. 
oğlunda Saim Efendinin biraha Bu ~eşidede (~00) bin, 550) bin, 
nesinden 20 şişe rakı çıktığı po ('.">>.hın, (2~). bı?- (I~) hın, (10) r h b ·ı . 1 t h bın lıralık buyuk ıkramıyelerden ma 
ı~e a e~ ve~ı mış, yapı an a ada yüz numara arasında taksim edi-

kikat netıcesınde bu rakıların ı k ·· b. ı· 1 k b. ··k-f 1 f . ece yuz ın ıra ı ır mu a a var 
ot~g~afçı Hamayak ıle ~ırağı dır. Keşidenin bütün ikramiyeleri 

Kegon tarafından aşırıldıgı tes iki bin numara arasında takıim edi· 
bit edilerek her ikisi de yakalan lecektir. Tevzi edilecek ikramiye ye-
mıttır. kiinu (840) bin liradır. Bu ikramiye-

KumarcıJar den maada (1500) numaraya 50 ter 

Galatada Madam Agavninin 
kahvesinde Cemil ve Mehmet 
iıimlerinde iki ıemici kumar oy 
narken yakalanmıştır. 

" Be,iktaşta bir kıraathane
de kumar oynadıkları görülen 
Bahaeddin, Limbo ve Artin • 
tutularak haklarında tahkik~ 
baılanmıthr. 

Metresinden davacı 
Kasımpafada Çorapçı hanın 

da oturan Faik Efendi polise 
müracaatla bir iddiada bulun
muttur. Bu iddiaya nazaran Fa 
ik Efendinin metresi Naciye H. 
oda kapısının kilidini kınnak 
suretile 100 lira aşırıp kaçmak· 
la maznundur. Polis; tahkikata 

.. ; tir. 

liradan (750) bin lira amorti tevzi 
edilecektir. 

----·,-----
Ağrı eşkıyası 

ADANA, 10 - Dün buraya 
getirilen Ağrıdığı eşkiyasından 
190 kişinin muhakemesine baş 
landı. 11k celse üç saat sürdü 
ve ancak maznunların hüviyet
leri tesbit edilebildi. Muhake
me başka bir güne talik olundu 
Ercitten 80 maznunun daha yo 
la çıkarıldığı bildirilmiştir. 

·-·····--··-····-·---············-····-
çük mikdarda bir kaçakçılık fa 
ili yakalamıttır. Ahmet ismin
de biri rıhtnnda bağlı bulunan 
Italya vepuruna girmiş ve çık
tıktan sonra tüphe üzerine üs
tü aranınca üç şişe kaçak şarap 
bulunmuştur. Tahkikat yapıl-

~· .... ~~"'"'""~~'~ta 

50 senelik tarihçesi, bütün mü- Maarif müdürü Haydar Be
derrislerin hayatı. mezunların yin riyasetinde dün ilk tedri
İsmi ve sair : malumat buluna
caktır.,, 

Konferans 
Dün akşam Erkek muallim 

sat müfettişleri içtima ederek 
ilk mekteplerdeki kooperatifçi. 
lik İçin müzakeı·atta bulunmut 
!ardır. 

Yeni ünifor_ma 1 Şehirler arasında 
telefon ANKARA, 9 - Ali Şurayı 

Askeri, Milli Müdafaa Vekale
tince hazırlanan yeni layihala
rın tetkikini bitirmittir. Şura· 
nın kararları meyanında askeri 
üniforma ve serpuşların tadili 
de vardır. Serpuşlar yumuşak 

ve caketlerin yakası açık olacak 
tır. Karar kat'ilettikten ıonra 

tatbikı için zabitan ve askeri 
memurlara birer mikdar avını 
verilecektir. 

Yeni kadastro müdürü 
Vekalet emrine alındığını 

yazdığımız tapu ve kadastro 
müdiriyeti umumiyesi kadastro 
müdürü Mekki Beyin yerine ve 
kaleten tapu ve kadastro mü
fettişlerinden Sadettin Bey ta· 
yin edilmiştir. Bugün Ankara
Y• gİtme•İ muhtemeldir 

Posta, Telgraf ve Telefon mü 
diriyeti umumiyesi memleket 
dahilinde vilayet arasında mev 
cut telefon tesisatını daha mü
kemmel bir hale koymak ve ile 
ride bütün vilayetler arasında 
telefon muhaberesini temin et
mek İçin tetkikat yapmaktadır. 
Y akm bir zamanda İstanbul • 
İzmir, Bursa gibi mühim ticaret 
şehirlerimiz telefonla yekdiğeri 
ne raptedileceklerdir. 

Kalmet aşısı 

Müderris Tevfik Salim Paşa 
nın (Kalmet) B. C. G. veı·em a 
şısı hakkında milli tıp kongresi 
ne yaptığı tebligatı lıtanbul ve 
rem mücadelesi tan.,fından ta
bediJmiıtir '----=::.: 

Darüli.ceze balollu komitesi dün 
de ikinci içtimaını ikinci Vakıf han
da Mühürdar zade Nuri Beyin yazı. 
hanesinde yapmıştır. 

Bu içtimada 4 şubatta yapılacak 
olan Darüliceze balosunun tertibat 
v.~ proııTamı etrafında prütülmü,. 
tur. 

Komite Darülaceze balosunun fev 
kal.ide olması için sar'- cayret et. 
mektedir. 

Mahyalar nasıl 
kurulacak? 

Ramazanın devam ettiği 
müddet zarfında ve havaların 
müsait olduğu günlerde minare 
lere kurulacak mahiyelerde şu 
cümleler yazılacaktır. Hoş gel
din, Safa geldin, Hilaliahmeri 
unutma, Şehitlere fatiha, Yerli 
malı al. israftan sakın, yetimle
re bak, vatandaş hesabını bil, 
Iktısada alışalım, kimsesizleri 
dütün, para biriktir. 

Berut'taki tedabir 
Bcrut ta uzun müddetten beri 

Veba vak'ası zuhur etrr ... diği anlaşıl .. ı 
dığından mezkiir )iman muvaredatı
na karşı konulmuş olan muayenei 
Tıbbiye ve itlafı far tedbirleri kaldı
rdmıttrr , 

----.__ __ 
Kadastro kursu 

Kadastro meslek rnekt 
de tapu sicili nizarnnanı . 
b'k . . eıı t 

ı atı ıçın memurlara acıt 
lan kura bu ayın 16 ınc · mış 
t . . ... h• b 1 C\tm 
esı gunu ıtam ulııcakt 

ır. 

Geldi ve gitti 
Ansaldo fabrikası t f . . ara 1• clı-

ınıa edilmit olan Yen; 
lerimizle tı l~~'P KEMAL 
lim ve tese 
ikmal etmek - .~ı.~' • 
giden fabrika'~lll \ """61 
M. Marconi An,f '»~:...''a >. 
d'· 1 ı •1- "' :ı .... un ta yaya av(. •et. :"°' " ..ı . 

,_ .... >-<r'' .··-----· ... --/'. ~,, -. ~i <f>"I. . 
Y E N t R :ırt,;. "~ ~ 

Yazan: F ALİII 

--···········-·········--·· 
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•desı «Milliyet» tir. 

.l .l ..._SANI 1932 
iDAREHANE - Anlrua caclıle

.; Jile: 100 Td,.raf adreoi: Milliyet, 
lıtant.uı. 

Telefon alllllU"alan: 
24310 - 24319 - 24311 

ıröz mez olanlar ne k dar san 
atkar olurlarsa olsunlar, san'at 
!erinin kadrini takdir edemedik 
leri için on lan güzel san' atler 
çerçevesine sokmam!. 

Kökünden kazıyalım! • 
Atinada yenildik.. Spor için 

bundan daha tabii ıey olamaz •• 
Sporda yenilmemi, bi-r millet 
ı&terebilir misinia? •. Kaldı ki; 
biz Atinaya Türkiyeyi temsil e 

ABONE ÜCRETLERi decek bir futbol talcmıı ıönder 
. , memittik. İki latanbul kulübü 

Türlüye isiıt Hariç ,.. Atinadıa üç kulübe ziyaret iade 
-'iı = lwnot::, lıımıı ediyorlardı .. 

G 

,. ( 1409 ; !'700 : Bu it htanbuldıa nisbetsiz •· 
' lriater yaptı... İtittiğime göre 
ıen evrak geri verilmea 

Mi • ' ti ses- .. ....._ ıo laaruı 
tur. Caıaete ·ve _..._aya ait itler 
İçin lllWri1et. nıiincaat eclilir. 

Gazetean il"nlamt -'uliyetini 
.. bul-. 

buradaki ltuı ilmi miie .. eaeler, 
• dikkat ediniz • ilmi müeasese
ler Atinadaki futbol takunuıa: 

"Galibiyet isteriz 1,, 
Diye telıraf çekmiıler •• Onu 

oturduju yerden istemek çok 
kolaydır. Yarım kağıda da böy 

BUGÜNKÜ HAVA le bir telgraf çekilebilir. Fakat 
Ye 1/koy rasar merkezin- sporla bütün alikası, spora bü-

tün yardımı böyle galibiyet ıs· 
marlamaktan ibaret oldukça 
kimsenin bizim takımdan gale
be aramaya hakkı yoktur. Bura 
da bir nokta koyup geçelim ba§ 
ka bahse: 

n verikn maliımata göre. 
ün a.zanıı h•raret 12 v.e asgari 
rareı 8 ıdı . Bugün riizgjr mu. 

ıt ve poyrazdan esecektir. 
Dü akşam saat .f te yağmuı 

g aya başlamış ve şiddetli O· 

ak gece deı•am eımi~ıir. Bu
n de yagmurun devamı muh

meldIT. 

ELE 
Kapansın!.. 

Medet Allah! Nedir bu bet
m ferden çektiğimiz canrm! 

ıin akşam Beyoğlunun oporta 
ında geç vakit bir vak'a oldu .• 

Bir barda iki kabadayı silah çek 
mış... Bu ne biçim terbiye ve 
z.;.vktır ki; ilk tezahürü karıı
sındak;ni öldürmek veya öldüre 
c:ekmiş gibi görünmektir.. Bu
nun adına eğlence diyorlar ... 
Muh kkı:.k eğlencenin bizim an 
amadığımız baıka manalan 
~r. iki kadeh zıkkım kursağı-

~"' indı mi hemen arslan kes~ 
em kendimizden zayıfı 

-"''lnra da kendi kuvve 
;7'<neyip üç buçuk 

' ..S'":..,t:f yahut altmıf 
<& Ş a çakaral

rn J .: ederiz. Eli 
.mı aldı.& mı?. V 

vay! .. Hemen mclem 
a§ a z .•. 

azetelerde bu günlerde bir 
vadıs var.. Ecnebi artistleri-

' Tür ki} ede çalışınalan bir 
unla menediliyormuş, bar
kapr.ıımak tehlikesine ma

Iacakmış .. Hay açılamaz 
.. Barbar bağırdığımız 
iç' nele bir, nihayet iki

esna, tist tarafının eski 
balozlarından farkı yok 

... Adam boğmak, kavga çı
k ve polisi meşgul etmek 

ebi ertistine ne lüzum 

Be im tuhafıma giden şura
ıfı · Hiç bir gazete filin muai 
şınas, falan hanende gelemi-

'-, san' at gıdası alama yaca 
z diye teessüf etmiyor da, bar 
r kapanacak diye velevki ifa 
bile olsa endişeler izhar edi-

,r • 
~na sol'arsanız işi fÖyle ke
r atarım .. içkili yerlerde icra 
huner edecek olanları, güzel 

~n'atlere mensup addetmem. 
Y le ki en büyük san'atkar ol

da t ismine bar dediğimiz bu 
>ahııl mey hanede sarho§lara 

Alqam gazetesinde italik ya
zı ile dizilmiş bir mülahaza oku 
dum. Muharrir diyor ki: 

"Mademki; gerek biz, ge
rek Yunanlılar bu spor temasla 
rını mutedil fikir ve hislerle te 
laklri etmiyor ve buna büyük 
heyecanlar karıtiırıyoruz. Ve 
mademki; bu maçlarda kimse
nin istemediği hadiseler oluyor. 
Bu hal, iki memleket arasında 
teessüs etmeğe başlayan dostlu 
ğu sarsar .. Bu spor temaslarlDJ 
yasak edelim . ., 

Fena fikir değil! Vehleten a· 
dama mülayim geliyor.. Ağrı
yan diti sökerler .• Bir diğeri ağ 
rır onu da sökerler, iki sene son 
ra kimsenin ağzında dit kal
maz.. Evvt:len bilmeliyiz ki; 
spor müsabakalarında halkın 
hissiyatı hiç birşey ifade etme:ı:. 
O andeki İntibam neticesidir. 
her yerde lüzum•uz ve manasız 
hadiseler olur .. Yirmi bin, otuz 
bin kişi bil' arada bir galebe bek 
lerker. bunların içinde ( t aşkın) 
dediğimiz ölçüıüzleri de buluna 
bilir .• Dostluk rabıtalarınııi böy 
le hadiselerle zayıflayacağmı 
tahmin etmek fi:rab. •el ....... lun• 

şı am liir emniyet beslendi
ğini göstermez. 

Kaldı ki; Yunanistan maçla
nnda dostluğa tesiri vehmedile 
cek hadise de olmamış .•. 

Bana sorarlarsa, bu maçları 
menedecek yerde sıklaştınrım. 
Bu suretle iki memleket halkı, 
iki memleket oyuncularına kar 
fi alışır ve hazan keskinle§en 
his ve heyecanlar itidal peyda 
eder, tarefeyn kanıksar, ne ha
dise çıkar, ne çıt çıkar! .. Benim 
de fikrim bu! Bilmem hangimi 
zinki iyi?. 

FELEK 

İRTİHAL 
Asarı Tefik zlhlı ı süvarisi mer 

hum Ali Kabuli Bey refikası ve İs 
tanbul asarı Atika Müzeleri Umum 
müdürü Aziz Beyin k.aymvaldeleri 
Nazife Hanım müptela olduğu ha.s
ta.lıkta:n. kurtulamıyarak dün vefat 
~tmiştir. Cenazesi bugünkü pazarte 
bi ög le<len evvel Ka<lıköy Talimha
ne civarında Recai zade sokağında 
73 numAralı heneden kaldırılarak 

Sahrayi Ceditte ailesi makberine 
defnedilecektir. Mevla rahm t ey-
leye. 

Edebi Romanı : 9 

Güzellik Kraliçesi 
ı çıkıyordu. Bu sefer Bel 

vt.le mübalaialı bir 
t.ünde: .. ? gcçı:un önü, 
~-"'_~~~ ',k hı podral

1
ar, 

• ç- ~"arr esans ar 
~ 'V>< ~~ .ılann araam 
• .ae v e h -

< ;t ~·· ~aııt ve enuz 
6'e~~•<"..,: .. ~ ~ktUp.. Belkis, 

• • ~c; 'Ô"~ i len Nedim 
'o'~~,...,...D,.-.; <:mağa 

~·~· ~~~,,, 
~~·.y.1>,,.; r.d o.. birkaç 

~ +.t , ~ açma 
.a~ • Sne bir 

l .;, t ~erber 
Oa E :;; t.". ~ ' eline 
Holl'. - \,.~ ~ La-
sa ve J.. <'! ~ 

~~~ '? ler!nin iş ~ . ı. 
~be. 

miştir. < n 

Nezilır: Muhiddin 

Eski hatıralara kapıla-
caksın.. lçleneceksin.. Zalen 
asabın bozuk .• 

Belkis derince içini çekti ...• 
Lamia kombinezonunun bir 
yerini iliıtiriverdi. Bütün ufak 
tefek meşguliyeti arasında ge
vezeliği de bırakamıyordu. 

- Bugün Ziver Paşanın 
köşküne gittin mi? •. 

- Hayır... Hanımefendi
den biç bir haber gelmedi .• 
bilirsin ya? Pazar, kabul günü 
dür. Biraz geciksem hemen 
haber gönderir çağırırdı. 

- Anlaşılıyor ki kayınvali
den de sana darıldı. 

Belkis yine mektubu açama 
mı§tı. Lamia devam ediyor-
du: 

- Aldırma canım .. Elbet 
itan ırlar.. Gi inse B • 

' 

mıntaka 
1 • • 

INEl-"ı~ _LA (Hadiseler karşısındaf • J Htklr• 
• Memnu 

1932 Başında .. Bugün pek çok İti Yardı,. 
Faturalar, mektuplar dobı idi. 
Bunları topladı, yanma koy. 
du.. F aturalan l.irer birer söz 1 
den geçiriyor, üstlerine itarri 
koyarak bir tarafa yn-lettiri· 1 
yor, arada bir yanıldıiını zan- , 
nederek tekrar alt Ü•t ediyo\·· 1 
du.. Bu sırada kapı çalındı •• 
Fakat çok metıuldü, farkında 
olmadı.. !Çapı tekrar çalındı. 
Bu sefer duydu: 

MAJ i K' te 
Rıchard Tauber 1931 aeneıi büyiik fırtınalarla ıeç• 

ti. Milletler evvela ıaıalacldar; teblİ· 
kenin ~;ini unnetmek ittedi
ı.r. Bulıran dalıa11 &it~e arttı ve 
hepai aenenia sonlarına doirn. caa 
kuruırıcı bir tıodlıir olarak stimriik 
simitine aarıldılar. 

Hudut karakollarında sililı.h as· 
kerleriıı yanına birer ilrt11at ve mali
'le -- oturm•ıtur. lnsiltere 
Fraıuız kokusundan ve ipeğinden, 
Almanya Akdeniz tütünündea, Ma
caristan Amerikan malı:iaeıinden, 
Fransa Tlirk y .. murtaaııtdan hesap 
aorup durmaktadır. 

En ıeDİ§ lıeynelmilelden en dar 
milli çerçeveye lıu dönüt, umulmaz 
bir hızla olmuıtur. 811 tedbir menfi
dir: Şiddetli ıainak ve selde lıerkeı 
evine sığındı. Fak at hiç kimse ıo· 
lı:aksız, temassız yaııyamaz. Memle
ketler ortayaş derebeylerinin mü
cerret ve münferit ıatoJarı gib4 iner
ltalkar köprülü ıu hendekleriyle çev
rili kalamaz. Müdafaa, düımemek 
ve gerilememek için çırpınış demek· 
tir; ilerileyiı için hamle demek değil 
dir. 

Buhranın bugüne kackır ıüren 
seyrinden birkaç ders aldık. Bu ders 
!erin birincisi ıudur: Hiç bir millet 
ve memleketin menfaatini, öteki mil
let ve menfaatlerin zararına devam 
ettirmek mümkün değildir. Hiç k:m 
senin elektrifi: i, muınsuzun cebinden 
ödenmez. Ganj ve Çat, Tuna ve Lak 
Leman gibi uyanmanıışsa da; ıilah 
korkusundan JI8Çİrmi§ oldu "rı bay
ırmJıktan ayılmııtrr: Şimdi bir hintli 
el dokuması beyaz bez giymek ve 
Mançiıter'in boyalı neıcini kullanma 
malda Londra üıtüne bir tazyik ya
pacağını bilmektedir. Esvapsız zenci, 
çıplaldığm bir intikam olduğunu his 
setmiılir. Balkanlarda buğdayını İyi 
fiata satamıyan köylü, arbk Avrupa 
pazarına uğramaktan vazgeçiyor. 

Buhran ilemıümuldür ve tedbir 
alemıümul olmalıdır. Zorun, hakim 
olmak hu•uıuncla iflis ettiği bir de
virde yaşıyoruz.. 

Ne olacak? Eski ve yeni garp dün 
yasından gelen fikirler ve teklifler 
nedir? Siyasi hudutlann iktısadi hu
dutlar dem•k olduğunu söyliyen kim 
se yoktur. iki fikir vardır: Planlı ik-
bsat hudutlu iktısat ! 

Planlı iktı.at ne dcm•k olduğunu 
biliyoruz. Şu kla•ik alimler bile ar
tık talebelerine rtkabetin bir terak
ki ve inl0'8f sebebi olup olmadığım 
S'1rmaktan çekinmektedirler. Garp 
medeniyetinin en büyük fertçilik 
mucizesini ynratan Am-erika'nın bi.
&var• L.:ı . S-.lnnst -ne- dtyor ! 

- ''Bugünkü ahval ve şerait için
de devletin vazifesi, ekonominin 
sevk ve idaresini ele almaktır. Mil
letin içinde çok olan kabiliyetleri ve 
kudretleri toplamak ve planlar yap· 
mağı yaln12 spekülatörlere bırakma. 
mak lazımdır. Gene devlet döviz ha. 
reketini takip etmelidir." 

Wall Streit'in banka ve borsacıla
rı Dakınız ne diyor: 

- "Buhrana karşı tedbir olmak 
üzere bircok şeyler ileri sürülmekte
dil' Buhr~nrn i~inde tabii enflasyon 

Fclüı RIFKI 
var; ekonomiyi orsan.ize etmek tek .. 
lifi Yal'. Birçok soıyaliat plinlan var 
lıi hepsinin reoıliu olalıileceii iimit 
olunmalrtadrr. Eier buhran devam 
ederse belki kontrol kabul olunacak
br!' BÜYÜK VARYETE 

Fakat ıevlı: ve iM.e olullur ik
bsat iı;in biri zor, biri lıolaylılda yü
riir ilıi fikir vardır: Birincili bütiiıı 
milletler aruıada, öteki ilerilenÖ§ ı... 
talar aruııula! 

Filminde gören ve dinleyenleri teshir ediyo c 

- Giriniz.!.. 
Kapıcı a:irdi, 

uzattı .. Mektubu 
ekşiterek: 

Bu aene Awapaaıa ea blyi\k filmi olan 

"llıi Ayrupa,, muharriri eliyor ki: 
"- Malôııeaini Mtamıyan Alman 
ıehirlerinde Kanada buğdayını görii
yonız; bcığdaynıı satamıyaa Roman
ya tarlalarmcla İse F ord traktörüne 
rasgelmekteyiz!" 

' 
bir ınekt~ i 

aldı, yü•ünü J 

No. 6 Ocak Arkadaşları'nı 

- Of, sanki İt azmıt gibi 
bir tane daha diye mırıldaııdı .. 
Fakat ıııektubun üzerinden 
gÖz gezdirdi, pek iyi okunmu
yordu.. Arkasını çevirdi, şunla 
n okudu: Kadıköy Kuşdili ..... 
Adresi görünce yüzü güldü, ne 
şelendi, damağını kırarak öh 
öhledi.. Hemen içini açtı, oku
du ... Hem okuyor, hem gülü
yordu .. Sonra katladı, iç cebi· 
ne yerlettirdi .. 

' 
Gösteren ainemaları Almanya hlikümeti vergiden muaf 
tutm"'tur. Berlin talim ve terbiye akademisi A'man 

milletine !avsiye etmiştir. 
O halde ne yapmalı? Almanya 

Balkan buğdayını almalıdır. Balkan 
çiftçiliği Avrupa teknik ve kredisi 
ile ıalah olunabilir. Satınalma kudre
ti artan zirai Avrupa jse sanayi Av
rupaıının fabı·ikalarımn mallarını 
kullanmalıdır. 

Yunan Milli Opera hey'eti ı .. ••••••••••mij 
}j Kanunusani çarşamba 

Fransız Tiyatrosunda Bu ak-
akıamı MELEK sinemasında 

Şimdi karıımıza iki sual çıkıyor: 
Avrupa kendi kendine yeter mi? A
merika kendi kendine yeter mi? 

Bakınız Amerika'nrn en salihiyet
tar adamlanndan biri ne diyor: 

Şimdi acele ediyordu •. Daha 
çok işi vardı .. Faturalar bittik 
ten sonra, mektuplara da ce
vap yazılacaktı.. BunJarı nasıl 
bitirecekti?. Cebinden saatini 
çıkardı, baktı.. Tam dört! 

jam saat 21,30 da 
MANON 

Şehzade başı 

Ferah Sinemada bu gece saat 
tam 9 de. ıbeylenmile 1 büyük varye
te kumpanyaları S4 artist 38 nume- ı 
ro rumd'y · revü - vaymanlar .pi~· 

koflar - ZuaneUiler Azeri musiki 
hcy'eti ve arslan kaplandan mürek 
k..,p büyük hayvanatı vahşi,Y" oan· 

"-Amerika kendi kendini kapar ve 
kendi içinde çalıımaya karar verirse, 
refahı daha çabuk tesis etmek mÜm· 
kün olduğu hakkındaki kanaatim kat 
idir. Bize Avrupa yalnız kargntalık 
gelirdi. Memleketimiz bir tecerrüde 
gibncse bile, ıurası ela doirudur ki 
Almanya' da ve diğer memleketlerde 
giriıtiğimiz mali menfaatler ve bizim 
İ§ adamlarımızm kabul etmiş olduk
ları beynelmilel ilrtısadi inkitaf poli
tikası, bugünkü müıkülatın mühim 
sebepleri arasındadır.Amerika'da bir 
kişi yoktur k; Avrupa kartıJJnda ta. 
ahhütler alın • . -;ına razı olıun!' 

Faturaları bıraktı, evvela 
mektuplara cevap yazmağa baş 
ladı.. Kırk beı dakikada bunla 
rı bitirrn;ş, ne ise postaya ye
tiştirmişti.. D'.lrin bir nefes al
dr.. Geriye başka işler daha 
kalmıştı. İki yerden para da 
tahsil edecekti .. 

) MlRIB BELL 
Pangaltt Sinemasında 

bazhanesi 

Şimdi bir de bir avrupalınm fikri 
ni dinliyelim: 
''- Avrupa ziraatinde fazla iıtih

aal yoktur. Avrupa her sene 30 mil- Bu kadar acelesi ne idi? .. 

Komik ŞEYKİ Bey ve ARKA-
1 

DAŞLARI tarafından ramazan 
teınsil.lerine başalanmı§tn:. Çar§llDl
ba ve Cuma geceleri hisai w milli 1 

dramlar, gülünçlü komediler, kan-yon kental satm almağa mecburdur. Ne olacak? Geçen gün genç 
n d ba •-- ' k t' • d d to1ar, sololar ve saire. ::oun ım şan yıyece e ını c ıpı- bir kadınla tanıtmıştı ... Demin 
rıdan alıyor. 

"Avrupa sanayii talep azlıiından ki aldığı mektup ta ondan gel ı 
sıkıntıdadır. iki Avrupa'mn büyük mit, o gece davet ediyordu ... ı 
çiftçi kalabalığı ciddi bir pazar ola- Onun için acele ediyordu .. 
bilirse bu sıkıntı azalacaktır. Eğer K k l kT led 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Avrupa çiftçı'leri yetittirdikleri için apıyı a kıp ı ıt İ.. Bi · · ı· t · l t · d' 1 Beyog- lu, İstiklıil caddesı' kafi para alabilirlerse, bu pazar vü- nsı ge ıp e ışga e mesın ı-

cut bulur. Avrupa çiftçisi organize ye.. Büyük Parmak kapu, Afrika 
olmuı olan denizaıın memleketler ş· d h · · · '.1anına bitişik Apartıman 
ziraatinin rakipliği ile ezilmektedir. ım i em ıtını goruyor, ~o 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
Onun i•in Avrupa sanayiinin mü•te- hem de araıı on dakika geçme 

' • . ı lL3~a~a~t~:~1~4~-1E8~.;;;;;ı;;:;:;:c:mi:'.ii~ .risi olmaktan çıkmıştır. En başlıca den, çıkarıp çıkanp, mütema~ 
tedbir Avrupa hububatını kı)'!!'etl~ - diyen •a • kJYor, e ızi 

) • nncktô r PTIUn 1çln IIln 1 O da • k . . bil . e!!!!!!e!'!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!! 
butün Avrupa için bir plandır. Bir on vapuruna yetışme ıcın - ı 1 

Ba sene göriilecek yegane 
s&zlli filmi olan 

TALİ 
En güzel eseri ... 
Bir KUMARBAZIN ..•. 
Bir MAŞUKANIN roma
nıdır. 

Orta - Avrupa planı siyasi mü•küla". tün kuvvetile çalışıyordu.. . . 't . t' F k b" +-• · annesıne gı mıt ı.. a at ır 

1 

= 
~ uğr"".'~k.tadır. Sn!'ari ve ziraa! Saat sekize beş kala işini türlü yüreği de rahat etmiı- < -
hımnycsı ıçın umumı bır Avrupa pla bitirmişti Paltosunu omuzuna ~-~ 
nı zaruridir." tt k 'd d kt I yordu.. Karısını götürecekti, 

Mütehassıs değilim. Naldediyo- 1 ad ~· ka~ı ~n !şda~ıyya çı 1
• , onu dargın oldukları içın götü 

rum. Milli hudutlar kombinezonun- ogru opruye ın ı.. apura · t' 1 · · her · b. 
da herkes kadar, belki birçokların- yetiş-mitti .. Bilet alarak bindi- rememı~ ı.. çını ırsız .. ır 
dan iyi tedbirlerimizi a!d:k. Kıtalar ği zaman, derin bir nefes aldı.. kurt, yıyoı·du .. Gece eve don
k?.mhinezonunda Türkiv.e'ni~ mev- Hülasa isini tam vaktinde bitir meyi düşündü .. Son vapurla 
ku ne olacaklır? l!te Turk iklısatçı- . · döndü 
!arına 1932 senesi için entere .. an bir mış, vapuru da kaçırmamış- j •• 
etüt mevzuu! tı . Evde karısını genç erke-

Falih RIFKI ş· d" d b'I . . . . ğin kollan arasında ıörünce, 
ım ı vapur a ı e ıçı ıçı· . • . . ... 

ne sığmıyor, eve gidinceye t~bancasmı çektıgı gıbi uzerle· 

.uıaıı :ı. 

CHEVALIER 

ŞEN MÜLAZIM 

Doktor 

Yeni Rusya 
kadar acele ediyordu •. Kııdıkö- rıne botalttı .. Fakat bu kurtun 
yüne gidince, bir otomobile j ların . ~iç biri isabet etmemi,, 
atlıyarak doğru genç kadının hedefını bulmamı§tı.. 
evinin önünde indi.. 1 Silah sesine koşuşan polis, 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

Falih Rıfkı Beyin Yeni Eseri 

Komşu Devlet için dilimizde yazılmış ilk tctıkiyk. 

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

ON FORMA, 150 KURUŞ 

Tevzi Mahalli: Muallim Halit Kütüphanesi. 

. ' ~. . . . '• . ... . 

di. Değeri otuz bet lirayı geç
miyen bu elbiseyi genç kızlar 
iki yüz on liraya pek ucuz al
dıklarından dolayı memnundu 
lar!.. Yukarda bu kelepir! 
Model prova edilirken aşağıda 
Adnan bey epeyce mütkül bir 
hadise atlattığından dolayı 
müteessir ve dütünceli idi •• Ay 
başında verilmesi mutat olan 
civar esnafın alacaklarını on 
beş gün sonraya atan kalfa 
epeyce sıkıntı geçirmişti. 

1(. "' ,,. 

"Beyaz Kelebek,, ban pen. 
be ziya şelaleleri içinde bir ilk 
bahar fecrini andınyordu. Bel 
kis salona ayak basar ba.maz 
sendeledi. "Zühal F enla,, pen 
be tüllere sanlı ince ve güzel 
vücudile Vedat Nacinin kollan 
arasında yeni ve şık bir tan
go oynamakta idiler. Süvare
nin bütün halkı , kadın ve er
kekten mürekkep bir çember, 
sanım ıüzellik kraliçesinin 
etrafını aarmıt, bir şafak peri 
•İne benziyen ııarif endamını 

yoktu.. Belkisin oğulduyan ku 
laklarında tangonun son ten
polan sönerken bir alkıt tufa 
m koptu.. Herkes yeni Güzel
lik Kraliçesini var kuvvetile 
alkışlıyordu. Adnan Bey ya
nındakilerle beraber ilerledi
ler, Belkis sendeliyordu La
mia koluna ginli. 

- Bem beyaz kesildin! •• 
Nen var Belkis? •• 

Belkis kendini pek zavallı 
hissediyordu. O kadar beğene
rek aldığı mavi tuvalet naza
rında bakirleşmiştiı. 

Kendini, bu bol, penbe ziya 
lar arasında, penbe bulutlar
dan ıaşaa ile yükselen güneşe 
kartı ufukta mavi sisler arka
sında sönen soluk bir yıldız 
kadar cansız Ye silik buldu. 

Masalarına yerleştiler. Ve
dat Naci , biraz ötedeki masa
ya güzellik kraliçesini oturt· 
tu. Arkasına ıtıltılı gece man
tosunu örterel< zarif bir reve
ransla teşekkür ederken göz
leri Belkisin gözlerine tesadüf 

Genç kadın evin önünde oto- bekçi ve komşular içeriye gir
mobil durduğunu duyunca diler .. Genç kadının kocası ne 
koşarak kapıyı açtı, genç itı ye uğradığını bilmiyordu •. Şq-
kını kartıladı. kılığından: 

İkisi de yukarı salona çık- _ Hırsız var! .. diye, bağı-
mışlardı .. Genç kadın, öyle ııü- du 
zel bir akşam sofrası hazırla-

nyor .• 

Gelen polisler , bekçiler, 
mıttı ki... vaziyeti gönuütlerdi •. içlerin-

- Bak. Bunları senin için 
hazırladım, Kocamı da sav- den çapkın biris~ gülerek ila

ve etti: dım. Bugün lstanbula kayna· 
nama gitti •. 

. 
Vakıa genç kadının kocası 

li ve çok memnundu: 
- Ne kadar sevindim!. - de 

yordu - &ürprizde oluna bu 
kadar olur .•. Niçin bana telefon 
etmediniz? 

Bir iskemleye ilişirken La
mia ona cevap verdi: 

- Birden bire karar ver-
dik. 

Hırçınlıkla karışık derin bir 
eza Belkisin kalbini kemiriyor 
du. Dudaklarında yalancı bir 
tebessüm güzel yüzüne hiç ya 
kıtımyordu. Kırgın halile, gu
rur ve lakaydiden iğreti bir el
bise giymiş gibiydi. Vedat Na 
ci Belkisin iç yüzünü sezmİt· 
ti, Mümkün olduğu kadar na
zik ve alakalı görünerek genç 
kızı teselli etmek istiyordu • 

Cazbant hatlasa beraber 
oynayacakları bir fokstrot 
bir tango samimiyetlerini iade 
edeceğine emindi. Müziğin tek 
rar başlamasına intizar eder
ken, Adnan Beyin eski dostla
rından biri, yanında uzun boy
lu , zayif, çok esmer bir adam-

- Hırsız değil efendim, 
hırsız değil! Memnu mmtaka
ya girnıit biri .• 

ti: 
- Harun Mecdi Bey •.. Tak 

dirlerini bizzat Belkis Hanı
ma tekrar etmek için tavassu
tumu rica etti. 

Esmer Mısırlının kalınca 
dudaklarının arasında bem 
beyaz dişleri pırıldıyarak mü
temadiyen tebessüm ediyor
du.. Adnan Bey: 

- Belkia hakkında pek za
rif bir nezaket gösterdiniz. -
dedi - .• 

Cazbant batlamıştı. Harun 
Mecdi Bey atik davrandı. Mü
saade diler gibi Adnan Beye 
baktıktan sonra Belkisin önün 
de derin bir reverans yaptı: 
Genç kız sezdirmeden Vedat 
Nacinin hareketlerini kaçırmı
yordu. Hakiki bir kraliçe ihti 
şamile Harun Mecdi ile bera
ber yürürken arkasmda V• 
dat Nacinin hotnutauzJuiunu 
sezmitti>. Hakikaten ıenç •· 
dam birden bire mabzunlaf1Jlıf 
tı. Gözleri Belkisin füsununa, 
cazibesine dalmıı, kalmıtlı .• 

mütehauısı 

Cumadan maada hergün öğ-

leden sonra saat (2,30 dan 5e) 

kadar İstanbulda Divanyolun-

da 118 numaralı hususi daire

sinde dahili hastalıkları mua-

yene ve tedavi eder. Telefon: 

İstanbul 22398. Sıra nwnara-

sını beklememek isteyenler, 

kabineye müracaatla veya te· 

lcfonla raıukvu almalıdırlar. 

Bir aralık "Zühal F ertla., 
Hanımı dansa kaldırmak iste
di. Yerine mıhlanmış gibi kal
kamıyordu. Genç adamı, göz
lerinde müstehzi bir gülüşle 
tecessüs eden Lamia: 

- Kraliçe hakkında yarın 
yazacağınız makaleyi mi dü
ıünüyorsunuz? 

Diye hitap etti, Vedat Naci 
silkindi: 

- Afedersiniz Lamıa Ha
nım... Benimle dans etm k is
ter misiniz? 

Kalktılar , dan edenlerin 
ara ına kanştılar. Bazen obur 
ler' e yaklaşıyorlardı. 

Belkis sanki farkında degil 
mı§ gibi kavalyesini zarif ve 
tuh tebessümlerle dinliyo gö 
riınuyordu. Harun Mecdi Bey 
genç kızm alakasını celbet· 
mek İçin bütün gayretlerini 
sarfederken, Belkis zihnen hep 
V eClat Nacinin hareketi rini, 
tavurlannı, gö:rlerinin manası
nı heaaplamakJ. 
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Sabatay _Zevi 1 Irana 
ihracatımız 

lllflkl•tl~ıt:R. N. 

Sabatag kendisine o kadar · 
methedilen Sara ile evleniyor 

(Bap 1 inci sahifede) 
ithalatı 1, 106,000 lirad1r. Bunun 
688,583 lirası halı ithalatıdır ki bu 
çıkanlına hakiki ithalat 450,000 lira 
raddeıinde kalmaktadır. 

Fakat Saranın Sabatay Zevi hakkında hiç bir 
malumab yoktu-

lranın memleketimizden aldığı 
ha§lıca mevat ıemıiye, pamuk ve 
mamulitı, kiğıt ve tatbikatı ve ma
adindir. 

Inaarun ruhundakiı dindar
lık ve ibtiruat biribirine zıt 
olan kuvvet ve tesirleri Sara 
bu suretle izah etmek iıtiyOI'· 
du. Ona dair mevcut olan ma 
lumat bunu gösteriyor. Yah• 
dilik ileminin ileri gelen reis-

~a' leri, hahamları bu ııenç ve gü
ı;r. zel kızın vaziyetini çok merak 

etmişler, Onun güzelliği ken
dilerine çok tesir etmittir. 

~·l Sara'nın kendin~ beklenen 
bd "Mesih in zevcesi olacağı hak . ~ " 
elıl kındaki emniyet itminanını 
iıl 0 kadar kuvvetliydi ki bundan 

~·ıı sonra biribirini takip edecek 
iti' kı ili vekayi ve hidisatta genç zm 
_, bu itminanında aldanm~mıt ol 

duğunu görmemek kabıl olmı· 
ır yor. 

Sara ltalyada iken Sabatay 
•k,ı Zevi de Mısırda, Harat batı Ra 

~ fail Çelebinin yanında bulunu 
~ yordu. Bu, Sabatay'ın Kudüs 

141 teki muhtaç yahudiler için pa
ıi 1 ra getirmek üzere Mısıra ııit· 
(it! ti ':' i zamana tesadüf ediyordu. 
iti' S~batay'ın pek samimi taraftar 
r larından Pinheiro ltalyada O• 

idi lup biten şeylerden Sabatay 
Zeviyi haberdar ediyordu. Pek 
tabii olarak Sara isminde genç 
hayatı türlü türlü maceralar
la dolu güzel bir yabudi kızı-

; nın "Mesih,, in zevcesi olaca
' ğını iddia ettiğinden de Saba

taya malumat vermitti. Pin.
heiro'nın verdiği bu malumat 
üzerine Sabatay'ın cevabı ge
cikmedi. Çok sürmeden gelen 

~J bu cevap şayanı hayrettir. Çün 
D kü Sabatay genç ve güzel 

Sara'nın kendisine mukadder 
olan zevce olduğunu bildiri
yordu!.. 

Sabatay'ın ilk iki izdivacı 
· 1 nasıl bozulduğu malumdur. 

Şimdi ise Sara'nın kendisine 
tayin edilen zevce olacağını 

söylemesi bu ise bir fevkala
delik süsü veriyordu. 

Kendisine pek sadık ve sa-
mimi b' r taraftar olan Pen

heiro' nun Sara hakkında verdi
ği bu malo'.'ımat Sabatay'ın son 

~ derece alakasını celbetti. U
zun uzadıya düşünmeğe lüzum 

~ göı·meksizin bu hakiki hüviye 
1 ti kendisince pek meçhul o-

lan serseri ve maceraperest 
d kızı müstakbel zevcesi olarak 

kabul ctmeğe karar vermişti. 
•( Bundan haberdar olan Sar
~ rafbaşı Rafail Çelebi ise zaten 
Pf Sabataya !<arşı hiç bir hususta 
fi muhalefet etmediği cihetle o-

nun bu kararını yalnız tasvip 
etmekle kalmamış, Sarayı Mı

' sıra ~etiı·tmek için ltalya'ya a
danı!ar göndermeğe kadar 
varm•ştı. Sara alayla gelmit 
olac<ıktı. 

Sar .ı na$r 1 ktrrşılantlı? 

Rafail Çelebinin adam!" .. '" 
dan biri, Sarayı Mısıra da, et 
için, bilhassa gönderilmiş, 
bu kızı bu huauata ikna etme
ğe memur edilmitti. Adamın 
bu vazifesi nazikti. Serseri kı
zı nasıl ikna edecek beklenen 
"Mesih,, İn kendisi~e Mısırda 
intizar ettiğini nasıl anlatacak 
tı?.. Maaınafih Sara kendisini 
davete gelenleri pek sade bir 
surette karşıladı. Bunların ni
çin geldiğini anlayınca onlar-

la beraber Mısıra gitmekte te
reddfit efinedi. 

Fakat Sara bittabi Sabatay 
Zevi hakkında hiç bir maluma 
ta malik değildi. Mısıra geldi 
ği zaman Rafail Çelebi'ye bü
tün earanru a.nlatb. Kendisi· 
nin nasıl bir kız olduğunu söy
ledi. Sara mukadderatını ar
tık Sarrafbaşıya teslim etmİ§· 
ti. O ne derse o olacaktı. 

Sarrafbaıı kendi dostlarına 
bu kızın kim olduğunu anlat. 
tığı zaman, onlar da Sara'yı 
niki.hlamaamı tavsiye ettiler. 
Doğrusunu söylemek lazım ge 

lirse, Rafail Çelebi bu güzel 
serseri kızı zevce olarak alma

Görülüyor ki lı·anla Türkiye iatih 
sal Ye ihraç "§yaları araaında bir 
mÜ§ahehet vardır. Binaenaleyh 1 ra
na ihracat yapmamız baylı mütkül
dür. Buna rağmen Irana ithal edebi
leceğimiz eıya az değildir. lramn 
Fransadan ithal etmekte olduğıı sa
bun, memleketimizde inkitaf etmiş 
olan imalattan şeker mamulatı, çiko
lita ıemsiye, ıtriyat, kimyevi me•alt 
trikotaj gibi "§Ya !randa İyi bir mah 
reç bulabilir. 

lranla ticari müaasebatunızda en 
mühim mevkii, transit iti tutmakta
dır. Ha•pten evvel Trabzon lrana 
ithaliit noktai nazarından mühim bir 
transit merkezi idi. Trabzonun tran
•İt faaliyeti harpten evvel senevi 
40,000 ton iken harpten ıonra 7 -
8000 tona dütmüttür ve git gide 
1929 da 2600 ton11 inmittir. 

ğa çoktan razı idi. Fakat Sara Trabzon tabii kısalığı haaebile 
buna mukavemet etti. Zengin yalnız lrana değil eskiden beri lra
RafaiJ Çelebi'nin kanii olmağı na mücavir !ark memleketlerine de 
kabul etmedi: iskelelik yapmıfbr. Binaenaleyh Ira-

na transit faaliyetinin ihyası memle-
- Beni alacak adam bu de ketimizia iktısadi ve ticari menfaat

ğildi, diyordu. Benim vlraca· !eri noktai nazarından pek mühim 
ğım adam timdi tU anda ha- neticeler husule getirebilir. 
yatla memat arasında çırpını-
yor. Denizde tiddetli bir fırtı
na var. Onun bindiğ~ gemi 
timdi dalgalarla mücadele edi
yor. Fakat meyüı dejilim; 
çünkü babamın ruhu kendisi-

Garip biı 
Hadise 

ne yardım edecektir!. • (Baiı I incı' sahif~e) 
Bunun üzerinden on bir radan cevap gelmit ve bu cevaba da 

gün geçmitti k~ Sabatay Zevi 30 lngiliz lirası yol parası Ieffedil. 
mit. 

Mısuda Rafa il Çelebi' den pa- Fred Pegnem son Atina seyahatin 
ralan alarak Kudüse gitmit de V ehaba blr mektup yazmıı ve pa 
oluyordu. Fakat Sabatay Ze- ranın kenditinde olduğunu, avdete
vi'nin yol arkadatları Mısıra derken Ege vapurunun lzmire de uğ 
döndükleri zaman tehlikeli bir rayacağını,iılerini yoluna koyup 0 va 
yolculuk geçirdiklerini, yolda pura yetitmesini ve lstanbuldan ha
tiddetli bir fırtınaya tutulduk- reket edebileceğini söylemiı. Bunun 
lannı anlattıkları zaıııan, bu- üzerine Vebap Ege lzmire uğradığı 
nu dinliyenlerin hayreti arttık- zaman vapura binınit ve lstanbula 
ça artmıfh. Fazla olarak bu- gelmif • Kendisile dün ayal< üzeri ko 
lundukları gemiyi konanlar ta nuttuk. lıi sorduk. Bize müphem 
kip etmiı, bunun üzerine Sa. bir tarzda lngiltereye gideceğini 
batay Zevi dua ve niyaza koyul ııöylecli ise de yaptıifımız hu•usi tah 
mu,, duası müstec:ap olarak kikat itin yukariki anlattığun ıekil
kendileri tehlikeden kurtulmut de cereyan ettiğini teyit ediyor. 

t Vak'arun hakiki malıiyeti beniiz u. hi h 
Ba•ka bir rivayete göre, Sa lam ·r alde malum değildir. Belki, 

• bu rivayet doinı, belki de V ehabın 
ra Rafail Çelebi'ye Kudüse gi Avrupaya ıritıneaine bir mi.na ver-
deceğini , kendisini alacak ada rnİ!f olmak için müoanna bir ıeydir. 
mın orada bulunacağını söy- Fakat, ne olursa olsun, muhakkak 0 

!emiştir. Rafail Çelebi, Sarayı . lan bir ıey varsa, bu rivayetin efka 

K d d k k rı wnumiyeyi ve bilhaHa İzmir spor 
u üse gön erme le va İt ge mahafilini son derece alakadar ve 

çirmedi. Kalabalık bir kafile tehyiç etmit olmuıdır. Bu hale 
ile Sarayı yola çıkarttı . nazaran antrenörü buraya celbebniş 

Yolculuk biterek Kudüse olan futbol fe<!erasyonuınuzun hiç 
geldikleri zaman, Sara ilk defa vakit g~irmeden işe vaz'ıyet etmesi 1 

olarak Sabatay Zevi'yi gör- ve ciddi bir ~ .. bkikat yapıp meaele- I 
müş oluyordu. Sabatay etra- nin mahiyetini ortaya koyması lnzım 
fında kesif bir kalabalık oldu- dır. Çünkü - ummuyoruz amma - an 1 

trcnör Fred Pegnem eğer söylendiği 
ğu halde Kudüs şehrinin hari gibi Vehalıın lngiltereye gitmesine il 

cinde kendmi dinliyenlere is- edna surette delalet ettiyse artık, 
tikbalin esrannı anlatıyordu. Türkiyede Türk ekmeği ile yaşama
Sara bunu görünce, gayri ihti 11na imkan yoktur. Çünkü bu adam 1 
yari haykırmaktan kendini ala ayda üçyüz Türk lirası kadar tutan 1 

madı: mühim bir para ile Türk futbolcüle-
- itte beni alacak olan bü r

1
i"! ~etiıti;m~11<iç!1n getirilmiitİr. iyi 

"k d ı erını scçıp ngı tereye gönderip, 
yu a am ••• ' kalplannı huı"&da bırakmak için de-

Sara'yı gören Sabatay da ğil. Eğer, Fred Pegnem'in bu iıte 
gayri ihtiyari töyle demitti: hiç bir dahli yoksa bu tahkikat m,,.u 

- lşte benim alacağım miyetini meydana çıkararak memle-
kız!., kettcki itibarı yalan şayialarla sarsıl 

Diğer taraftan Sarı·afbatı ıntf olmaktan kurtarılır. Şimdilik 
d b · d' · · • bahsettiğimiz bu tahkikata intizar e· 

a u ız ~vaç merasımını m~- diyoruz. 
tanlan bır surette yapmak ı
çin hazırlaruyor, Birçok para
lar sarfetmekten çekinmiyor
du. Rafail Çelebi "Mesih,, in 
düğünü yapılacağını söyle
mekte tereddüt etmiyordu. Bu 
düğün veailesile Sabatay 
"Mesih,, olarak ilin edilecek
ti. 

••••••• 1 

iki torpido çarpıştı 
BERLİN, 10 (A.A.) - Bel 

çika bahriye idaresi, iki torpito 
nun manevra esnasında müsade 
me etmiş ve hasara uğramıt ol
duğunu haber vermektedir. 
Bunlar tamir edilmek üzere Ki
el limanına gelmiştir. Yarala
nan yoktur. 

BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU 

işin 
Halli 

(Baljl 1 inci sahifede) 

kafi gelmediği kanaatinde bulu 
nuyoruz. Bittabi bu mütalea ih 
racat yapıldıktan sonra memle
kette kalan kısma aittir. Eğer, 
İptidai maddelerin ihracı mene
dilirse yerli fabrikalar için dışa 
rıdan mevaddı iptidaiye getir
mek külfeti de kalmaz. Maama 
fih her taraf kendi noktai naza 
rını müdafaa için bir çok müta 
lealarda bulunabilir, Acaba han 
gi iddia daha ziyade hakikate 
muvafıktır? Biz zannediyoruz 
ki bu bir İstatiatik ve hesap me 
selesidir. Bunun için elde mev
cut devlet iıtatistikleri en mev
suk bir mehaz olabilir. Ev :eli 
yerli -mevaddı iptidaiyelerin 
mikdarını tesbit, saniyen bu 
mikdardan ihracat mikdarmı 
tenzil etmeli, mütebaki kalan 
mikdarın mevcut müesseselerin 
bugünkü faaliyetine kifayet e
dip etmeyeceğini tesbit etmeli
dir. Bu suretle elde edilecek ne 
ticeye göre bu münaka9aların· 
hükmü verilebilir. Ziraat Veki
leti memleketin istihsalile ihra 
catını tesbit edecek en büyük 
makamdır. Binaenaleyh bu se
ne için fU resmi tetkikat yapıl
madan ve neticesi alınmadan 
her mütaleanın bir iddia oldu
ğunu kabul etmek zaruridir. 

Biri evet, öbürü 
Hayır .. diyor · 

(Baıı I inci sahifede) _,. 
ta, yağmurda bekliyen bu namuskar 
adamlara pek çok bünnet ederim. 

Bütün fOförleri f&l"hotluk ve es
rar çekmekle itham ederek halkı on
lardan soğutnıak ve netice itibarile 
ekmeklerine mani olmak katiyen doğ 
ru olamaz. 
. ~çlerinde meslekta§lannın terefle

rını vatandaılarının bayıiyetlerini na 
zarı dikkate almıyarak çapkınlık e
denleri tabii istisna ediyorum. Bütün 
toförleri kendi sıhhatlnn ve vatandat 
!arının bayatları naınına bu zehirler
den tiddetle kaçmalarını bir be
kim ııfatile acizane taniye ederim. 
Bir toföre keyf için bir kadeh biraya 
bile müsaade edilemez. Hele eroin ve 
eırar kullanan ıoförlerin elinden bili 
tereddüt wıika alınmalıdır. Hayatı 
umumiyeyi alakadar eden her meslek 
için de böyledir. Burada toförlerin 
mevzuu bahaolması memlek,.tte sık 
sık vukua selen kaza ve facialardan 
ileri celiyor. 

Yukarı tabakaya mensup bir ha
nım veya bir Bey bu gibi zehirlerle 
yalm.z kencline ve kendine benzeyen
lere zarar verir. Fakat o hanım ve 
Bey. sarbo, olarak bir otomobilin di
~~ksıyo~una geçerse ona Y cıilay de
gd, Ye~d9yın muanzlaa·ı bil~ tahrun-

• 

1 Suriye 
Krallığı 

(Hafı ı inci sahifede) 
bazı şayiaların çıktığını görüyorum. 
Size bu husuıtaki fikrimisöyliyeyim: 
Bence Suriye krallığı meseleli pek 
erken mevzuu bahsediliyor. Çünkü 
heı· §eyden evvel Suriyelilerin iatedi
ii teldi idare ile Cemiyeti Akvam ta
rafından Franıa'ya verilmiı olan 
manda meseleıinin halli lazımdır, bal 
buki bu meseleler henüz halledilme
miıtir. Bu sebeple Suriye krallıği, bu 
mcnılt;ketin kendi arzu•unu ve Fran
sa ile ittifak edip te iıtikballerini te
min ettikten sonra lıehıedilecek bir 
meseledir. Hatta Suriye'de bir Cum
huriyet idaresi teaiı edilmesi de ınuh 
temeldir. 

- Suriye tacmm teklif edildiği 
söyleniyor? 

- Hayır bana hiç bir teklif vaki 
olmaınıfbr. Mısır'da bulunduğum 23 
sene zarfmda Suriye' de pek çok ze
vatı tanıdım. Bu itibarla Suriyelile
rin refahını ve memleketlerine müfit 
olacak nizamı temin edebilmelerini 
temenni ederim . 

- Suriye tacı teklif edilecek olur
sa kabul eder miıiniz? 

- Suriye kralliği pek uzak bir İt· 
tir. Bu sebeple kendimi öne atmak 
istemem. Ben 23 sene Mııır'da gör
düm, geçirdim. Bu müddet zarfında 
pek demokrat bir hayat ya§Adnn." 

Abbas Hilmi Pı. Hz. hem bu ııöz. 
!eri ıöylüyor, hem de ıülüyordu. Bir 
li.hza tevakkuftan sonra ilave etti: 

- Kral olmak pek arzu edilecek 
bir §ey değildir. Ben loviçre'de tah
•il ve terbiye gördüm .. Avrupa'nın 
en sağlam demokraaiıi de lsviçre'de
dir. 

- Bir zamanlar Irak kralı Feysal' 
m da Suriye kralı olaca(ından bahse 
diliyordu? .• 

- Evet, fakat benim bundan da 
malil.matım yoktur. Ben Irak kra1 ı 
F eysal ile Şarki Erden Emiri Abdül
lah Hz. ne hep birer ahbap nazari1-

bakarım •.. Mıaır'daki itlerimi yolu 
koyduktan aonrll kendi alemimde hu 
su si surette yaııyorum. Tarzı haya
tım da pek basittir. Böyle olduğu 
halde her bir hareketime bir miına 
veriyorlar ... hıJbuki meselenin haki
kati bundan ibarettir. 

. * * 
Abbas Hilmi P t· birkaç güne ka-

dar lsviçre'ye oradan da Fransa'run 
f'A1•r., ... ~ ot.fllohr;n ... !İdecektir 

mül edemez. ' 

Fahreddin Kerim Bey 
ne diyor? 

Gene Yetilaycılerdan Dr. Fahret
tin Kerim B. ~oförler için diyor ki: 

"- Şoförler kendi kendilerine te
nakuza diişüyorlar, Heroin, kokain 
kullanmiyoruz, diyorlar. •onra da 
biz bunlan yüksek tabakaya mensup 
hanım ve beylerden öğrendik, diyor
lar. 

Şoförlerin sarhotlukları hakkında 
müspet vak"aler vardır. Safiye Hüre
yin Hanım bir gün F encryolunde. oto 
büse biniyor fakat toförün ~"lrho§ ol
<luğunu anlaymca derhal injyor Vt) di 
ğeı· müşteriler~ de inmelerini csöylü
yor, Ve hepsi iniyorlar, otobüs de ba 
ı·eket edemiyor. Daha buna benz:er 
bi.rçck mü~pet \ 08lc:alar z.'k:-cdile!>ilir" 

izzet Beyin yeni ve 
romanı kitap halinde çıktı. 

Etem 

Bafra köylüleri boı~ 
ve ihtiyaç .içinde .. 

Tütüncülerin işi fena gidiyor ,alac 
verecek işleri tanzim edilmeli. 

Bafranm umumi manzaralarından 

BAFRA: Bugün haİra'da nazarı 
dikkati calip bir vaziyeti iktıoadiye 
ve bir haleti ruhiye vardır. Bafra aha 
liıinin yüzleri gülmüyor ve onlann 
kalpleri ıztırapla titriyor. Bunada oe 
bep iki seneden beri tütün satııları

nin pek fena gitmesidir! 

Tütün vaziyeti 
Burada tütünle meıgul olanlar 

çok taıırnıJ§lardtr. Köylüler, zengin 
tüccarlara ve tüccarlarda bankalara 
borçludurlar. Bankalar al•cklrı i~in 

tüccrları tazyd< ediyorlar tüccarlar 
ise köylülere dağıttıkları paralan a
lamıyorlar. İcra ve iflas kanunu İ&e 
vaziyeti bütün bütün bir çıkmaza 
sokmuttur. 

Tediye kDbiligeti 
Evvelce balkın yekdiğerine oI..n 

emniyet ve itimatları ıimdi 1arsılm1ı 
tır! Herkes aldığını vermek iıterni
yor ve borcundan kaçıyor. Kendisin 
de teJiye kabiliyeti olanlar dahi ala 
cakldarma m'bkeme kapısını göıte
riyorlar! Bu alacaklı mahkeme va
sıtasile bir teY koparamıyacağı kana 
atinde bulunduğundan itini allalıa 
havale ederek "Yas.abur!,, Çekiyor. 
Para meııı.eJe~inde in~J\n oğlu derhal 
ahlakım bozuyor. Halbuki bu tarzı 

hareket ne mertliğe ve ne Je insanlı 
ğa yakııır bir hil değildir! Borcunu 
tanımayan ve imki.nr olupta ödeme
yen bir adam esasen insandan madut 
olamaz. lıte bu emniyetsizlik dola
yısiledir ki bugün halk da, esr.af da, 
tüccar d~ durgun biı· vaziyete düş
ınü,.Jerdir ! 

I< ö.ylüle~in hali 
He•· yerde olduğu gibi Bafra'da 

da öyle insafsız ve muhtekir· zennin 
ler vardtrkl !iöylülcr diima bun1::-a 
borçludurlar. Ve bu borclar evlittan • • 1 

ahfada iattikal eyler ve atla ödenmek 

1 
de bilmez! Zavallı köylü bu muhte

l kirlere l»ğlıdır! Zavallı köylü duza 
' ğına döştüğü {"orbacıdan tuz parası 

ve on liralık tütünü be§e aııy 
d ... hal fiatlerde dütüyorl Amer 
lar, Hacı ağadan çok memnun 
yorla.r, çünkü hacı ala Türk ol 
halde kumpanyanın menafüni 
faza ediyor. Hacı ağamn nazaı 
25 kuruı komisyon h.,,. ıeyin f 
dedir! 

Binaenaleyh bu menfaatp 
hacı ağa gibi tüccarlar bittabi 
venk) uıulünün ale1hindeclir! 

Denk 1111 heurınk 
Samsun ve Bafra'cla tütün! 

SUl'etle satılmaktadır, Bunlard 
risi denk yapmak usulüdü rki .. 
lar köylerden aldıkları tütünlera 
nk halinde Amerikalılara satar 
ğeri de arada vasıta olmaksızın 
rikalılar biz;r;at köylülerin evleri 
tütünleri iplere dizilrnit oldluğ 
de alırlar. Bu ıuret köylülerin · 
ne pek yaramaktadır. Çünkü b 
tünleri iılemek için kaybed 
zamanlarını tütüıı yetiıtirmeğe 
retmektedirler • 

Men'ini tstigorlo.r 
Tüccarlar tütünlerin heve 

tinde satılma.smı menetmek isti 
lar. Bunlar tütünleri köylülerd 
lıpta denk yaptıkta" tonra kum 
panyalaı·a satmak istiyorlar ki b 
çok haklıdırlar. Zira ötedenberi 
tüıı i~lerile meıgul olan ve h 
devlete mühim vergiler veren 
terem tüccarlaruntzı harap eyle 
te bir mana yoktur? Bazı köy! 
denkler ağırca tartım diye denk 
içine tütünleri ıslatarak koydu 
cihetle tüccarlar d..ı bunun far 
varmaksızın olduğu gibi den 
Avrupaya sevketıni§lerdir. B 
Ol'alarda açdclıklan zaman tüt;· 
rin gübre haline seldik!eri Ç"Örül 
olduğundan tüccnlarunıza olan 
niyetin münselip olduğunu işit 

I':ıltıt şimdi böyle bir hale tüc 
rımız kat'iyen meyllan vermeme 
dirlcr, • 

l 1 .. 
Bütün kitapçdarda vardır.Ciltli 200, 
ciltsiz 175 kuruş. Tevzi merkezi 

Suhu'et kitaphanesi .. 

ni istP-yince dl:şaı-ı koğuhır- ve akşa
ına kaclaı· kapının önünde bekler. 
Hacı ağa akşam yl'lZı:hancsjndC'n çı
karken onn görür ve d~hamı bekli 

! yorsun diyerek bir çek azarlard:ın 
1 sonra eli.ne bir ba.nk:;'\not sıkışbraı·ah 

"hayd; f.,.u kadar &ana yeter git tuz 
ru,, der! 

Köylli tütünlcı·ini biZl:at lc~n 
dizi ton~ası yapar. Kumpanyal 
ha bidayette yinnitcr kurut 
mukabilinde köylülere kanaviç 
tevzi cy1emcktedir1er. Sonra bu 
tünlerin itlenr:ıesi Bafra'da yapıl 
tad'r. Elyevm mekez kazada (5 
kadm ve erk<k ççalıtmaktadır . ---' . . - ... - . ' . . . . ·" ~ -

.ımımıuıMMUlllllllllllHlllJttiJUlllll!!ll!mHlilll!llliWl1llHllllllUU 
ta Muallim Mubahat Bev tarafından ~ 
I!! Tercüme edilen P..meli Hayat Alimi ;:;ı:s = -s (HERBERT N. GASSON) 'un :: 

~ 1DEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ ::::: 
~ BULMAK SAN'ATI ~-

iıi """'" '''" gü•cl hi• ,,kad< '"ti'" «mı,.ı.. '" 
• . Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. = .. _ 

Tevzi mahalli: Ivlilliyet Matbaası. 

laımmıımıııııımııııııııııııırtııiıınııııııı ı ııııııııııııı ıı:ı1 1 1 ıı ıııııııı! ı ıııı11111i ' 

Kaç alıcı utır? 

Bnfa·a'da hi.-i"i (Geri Anıcr;kan 
tabako) ve diğe,.j rle Di Ameri:U,, . 
tabako n:ırnlarında iki Aınerika"lı 
kumpa.."lya naümc.ssille?"i vardır. Bun 
!ardan ba~ka Hennı\11 Spirer şU.keti 
varsa <la t~z mıktarda tütün alnı.akta 
dır. diğerleri ise buradan senevi bir 
ınilyon iki yüz bın kilo tütün ahı-. 
lar. 

Tüti'n nasrt alınr? 
Aıner'k !\h tüccarın önüne bil

farz biı- Hacı Ağa dü~üyoa· ve 
batmanında yinni be, kuru! almak 
şartile yola ç :kıyor ve köy
liiye yanaşarak hıtunlerine bakıyor. 
E-Ia_::ı ağa evvelen tüti.inleı·in fena ol I 
dugundan ~··~ fiatleri düşürüyor 

Matko. 
Nikotini fazla, kahn damarL, 

rt, kaba tütünlere burada matlca 
yorla.r. Bunları Mısırlılar çikocr 
ve araplarca çok makbııldur. Ev 
ce oraya sevkiyıot yapılll'ken Mı 
den gelen muz1ara fazla ı:üın 
koyduğumuzdan dolayı mu 
bilınisil olarak Mısır hükumeti 
fazia r,ümrük koyma•ından dol 
ihracatnmz durmuttur! inhisar 
rel"rlz bu m2.tkalardan enfiye y 
mak tecl'übelerindedir. Ne ya 
muzdan alınacak gümrük anısı i 
mühim bir ihracat mahsulümüz 
ıni?.dc l-cal!T11~tır! 

11. ci tertip 6. cı keşide 

Bugün çekiliyor 
Büyük ikramiye 

Resmi İlanlar Türk L·t. Şirketi i il ıııııııııııııımıııımııımıiıııııııııııııııım1111111111111ıııııııınıııımımmmıımmııııı~mı111001111mııııııı: 
I ~: Milliyet Matbaası 

200.000 Liradır. 
Ayrıca: 50.000, 40.000,. 25·000, 

15.ooo 10.000 firahk ikramıyeler ve 
00,000 Lirahk bir mükafat vardır. 

Türkiyede her lisanda intişar edenbütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi I<:ahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

::- NEFİS VE SERi SOR.ETTE 
. ~er .. nevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 

aıt bılcwnle evrak, mektupluk kaö ıt zarf kartvizit -
h t31 • ' 

mu tıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar § 

ilanları yapıl ır. Fiatlar mutedildir. . -
ADRES: Ankaıa caddesi d:ıirei rnafı,,usa 

Telefon : ~4310 - 24318 - 24319 __ 
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Aaemı ıKtıdar ve 
zaafı umumiye karşı 

Alman Profesörü 
Dr. Rıchard W"'ısa'ia 

Viriline 
( Erkekler için ) 

Fertiline o· 

( Kadınlar için ) 
Almanyarun: Mosbacher, Sclunekller, Luıda, Diehl, Hirs

chfeld, s·apieıro, Lipliawski, Krauıs) Fransarun: (Brown, Se
quard, De boin) Avusturyanm: (Lippleit, Kammeııer) İn.gil 
terenin: (Stevcmson, Hoc'kıer, Willilll116, A11butnoht) Hollan 
danın: (Knut, Sand) Ameri'kaınm: (Oheroc) İtalyanın: (Gel 
mi) Polonyanm: (Bun) gibi Beynıelmilel mümtaz tıp illeıma 
sının formül ve takdirkar şahadetlerini haizdir. 

Beynelmilel gazetelerin yekmeal neşriyatından l:ıiır ıhülisa: 
Bu alelade bir ilaç değildir, bilakis genç ve dinç hayvaınl.arm taze 

ve zihayat hormonlarile elektrcılitlerden ihzar edilmiş bir şaheserdir 
ki, hedefi vücudü beşerin vakitli, vakitsiz zayıf düşen ve en giranbaha 
haziruosi olan seyyalei hayatiyeyi ihya ve gençtik kuvvetlerini iade 
eder. Umum eczahanelerde satılır. Resimli ve mufassal kitaplarını 

(İstanbul Posta kutusu 745) a<keslndeaı <tahriren arayınız. 

lzmir Belediyesinden: 
Karşıyakaya isale edilecek suların şartna

mei fenniyesine tevfikan plan, proje ve keşif

namelerinin tanzimi müsabakaya vaz edilmiş
tir. Proje ücreti olarak birinciye 4000 ve ikin
ciye 1000 lira verilecektir. Müsabakaya iştirak 
edeceklerin yüksek mühendis mektebi diplo· 
masını haiz bulunmaları şarttır. Müsabaka 
1-1-932 tarihinden başlamak üzere müddeti 
beş aydır. Şartnamei fennilerin musaddak su-
retleri on lira mukabilinde verilir. (13) 

Tokat Vilayetinderı: 
N.ra Punto Kilo gram Takım Levazımı 

1191 48 40. 850 GTotesk orııon 2 dekoOII'a serle 199-20 
2 dekora serie 201-202 1181 

1183 
827 

2281 

2375 
2372 

1478 
1479 

74 
2141 

6 3. 

10 11. 
24 19. 
24 6. 
16 8. 
10 5. 
12 12. 
16 17. 
12 67. 

6 4. 

300 
200 
350 
790 

100 
240 
100 
660 
850 

Grotesk orion 
Grotesk orion 2 hessinğlinien 18/ punt 

Grotesk siriun 
Sohafer 111ers 
Butterfly Adet 
Butterfly 24 No.işaretleri 6.8.10.12. 
El yazısı ıbeherinden dörder ad 
El yaz]Sı 4 el işaretleri 487 / 488 
Antipua 36 punto 
Bodoni 7 Büyük hurufat kasası 

1 yüzde rakkamı 10 Küçük hurufat kasası 
2-3-6 60. Antedin 2 Madeni mez\ll'a 

8 1. Espas ve kadrat 3 Bizliçift 

LONDRA BİRAHANES NDE 
Ramazan münasebetile her akşam 15 kişiden mürekkep 

alaturka musiki heyeti icrayı ahenk etmektedir. 

Safiye Hanım - Bereli Kız 
Bu akşam ve 16 Kanunusani cumartesi akşamı 

HAZIM BEY tarafından KARAGÖZ 

• 
Beyoğlu.nda İ§ Bankası yanında 

Dore Birahanesinde 
Macaristandıan yeni gelen BUDAPEŞTE Konservatuvarından 

mezun 6 hanımdan milrekke,p 

ALAFRANGA ORKESTRA HEYETi 
her akşam saat (17) den (1) e kadar v~ her gün öğle (12) den (13,30) a 

kadar ic.rayı ahenk etmektedir. 

Nafia Vekaletinden: 
Manisa Vilayeti dahilinde bulunan Adali ile Marmaıra gölü 

arasında sulama ve gölün tağdiye kanalı ameliyatı 'kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. 

Münalkasa 1932 senesi Kanunusani ayının 23 üncü cumartesi 
günü sat 15 te Nafia vekfiletinde yapılacaktır. Münakasaya iş
tirak edeceklerin yüzde 7,50 muvalckat teminat ve teklif mek
tuplarrru ve vesaiki saiıreyi mezkilr saatte kadar Nafia Veıka
leti Müsteşarlığına v.enneleri Iazrmdır. Talipler münakasa şart
na.mel·erini Ankaraıda Nafia Vekaleti Levazım idareı;;inden 5 li
ra bedel muıkabilinde alabilirler. (12). 

Tütün inhisarı Istanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Senevi 115.000 lira satışı olan ve nakliye vıe SaJİr masıarif 

için yüzde altmış ıbeş santim verilmekte olan KUMKAPU 
serbayiliğine talip olanlar yirmi gün zarfın.da Tütün İnhisarı 
İstan'bul Başmüdiriyetine müıracaat etmelidirler. (74) 

Tütün in~isarı lnıunıi ınü~irli~in~en: 
1.- (84) .santim arzında (7500) metr·e Ameriıkan ıbezi (nümu

nesi veçhile): 28-1-932 ·perşembe saat 10,30; 
2.- Kumaşı İdareden verilmek üzere, nümunesi veçhile, 

(50.000) adet toııbarun dİ'kme masrafı: (Kmap vetiresi 
müteahlhide ait): 28-1-932 peıışembe: saat 14; 

3.- Nümunesi veçhile {1500) küçüık ve (700) büyük boy tahta 
etiket 30-1-932 cumartesi: saat 10,30; 

4.- (2000) metre dikenli tel ve (200) kilo Nitrate de soude: 
30-1-932 cumartesi saat 10,30; 

5.- Şartname ve nümuneleırine göre (7000) kilo çember ve 
{5000) kilo tel satm alınacaııfur. 1-2--932 pazart~i: saat 
10,30; 

Ta~plerin yuıkanda gösterilen gün ve saat1eırde yüzde 7,5 
teminat akçelerini hamilen Galatada Müdiriyetıi Umumiye 
karş15mdaki Dairede Mübayaat Komisyonuna müracaatları. 
(87) 

Tütou in~isarı lınnnıi Mü~ürlüğlln~en: 
Tokat Vilayet matbaası için mübayaasına lüzum görülen 

yukarda cins ve muktan yazılı hurufatın ıbir ay mü<ldetle a•leni 
münakasaya konulduğundan Toıkat'ta teslim edilmek şartıile 

münakasaya iştirak etmek istiyenlerin yevmi ihale olan 
21-1-932 tarihine müsadif per§emıbe günü Tokat Vilayet encii
menine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (110) 

1 - Şartnamesi dairesinde (300) metıre ibez hortum ve (22) 
adet Rakor ile (22) adet Bıoıru; 21-ı-932 ·perşembe saat 10 1/2; 

2 - Eıkselsiyor makineleri için nüınunesi veçhi.le (10/J/180 
m/m) eb'adında (1000) adet müdevvıer bıçak sıatm almacaıktl'I'. 

------------------------; 4-2-932 pePşenıhe saat 10 1/2; 

Dev•et Demiryolla;-ı iaa-resı daniarı 

Bakır lokomotif o<:aıkları ve teferruatm1lll kapalı zarfla mü
. nakasası 6 Şubat 932 cumartesi güııii saat 15 te Anık:arada İda

re merkezinde yapılacaktır. 
Tafsilat. Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde yiırmi beşer 

lira mukabilinde satılan şartnamelerde yazı!Jdır. ( 42) 

Manisa Vilayetinden: 
20 forma tahmin edilen Manisa Vilayeti salnamesinin 12 

pnnt hurufatla 300 adet kitap halinde olmak üzere tab'ı ve nü
munesi mevcut kartonla tedidi ve ayni zamanda 155 fotoğraf 
ve bir vilayet haritası ve iki grup halindeiki fotoğraf klişeleri-

• ain ihzar ve salnameye basılması ıkağı:dı da matbaaya ait ol
mak üzere forması 35 lira bedeli muhamımen üzerind•en kanu
nusaninin 13 üncü çarşamba günü saat on bire kadar müddetle 
münakasaya konulmuştur. 

Fazla tafsilat almak istiyenlerin Manisa Vilayetine mürra
caatları. (4593) 

Taliplerin % 7 1/ 2 teminat akç.elerini ıhamilen muayyen gün 
ve saatlerinde Galatada Mübayaa Komisyonuna müracaatları. 

(88) 

lrteziJen tu1usn i~in tnluın~a aranı1or 
ispirto ve İ5pİrtolu içkiler inhisarı 

Umumi müdürlüğünden: 
100 metre derinliğinde ve 4 puıs kurtunda arte~iyen kuyusu 

için .elektrikle müteharrik bir tulumba müstacelen miiıbayaa 
edileceğinden şeraiti fenniyeyi anlaımıık üzere talirplerin Umu 
mi Müdürlük makine mühendisliğine müracaatları. (140) 

1 ~stanbu. ıweıeoıytu5j udnıan 1 ------: 
İnönü Şehir yatı mektebi talebesi için mübayaa edilecek 

380 metre harici elbiselik kumaş pazarlıkla alınacallı:tır. Pazar
lık 18-1-932 pazartesi günüdür. Pazarlığa .girm-ek için 136 lira 50 
kuruş teminat lazımdır. Teminat aıkçesi nakten •kabul edilmez. 
Belediyeden irsaliye alınarak Bankaya yatırılıp almacaık ınaık 
buz ve yahut HükOmetçe muteber tamnmış Bankalardan geti-

LiseJer mübayaat komisyonundan: rileceik teminat mektubu ile olur. Bu şeılciLde teminat maıklbuz 
veya mektulbi.le ihale günü saat on beşe ·k<ııdar Daıiml encümene 

Kandilli Kız mellı:tebinde yaprlaoalk tadilat ve tamirat 2-2-932 
müracaat etmelidir. (146) 

sah günü saat 15 te i.hale edilmek üzere kaıpalı zarf 'll6ulıile mü- ı--------------------------
nakasaıya konulmuştur. Taliplerin proje ve şartnameyi gö.rmellı: Beşiıktaş Belediyesinden: 100/80 eb'admda yaptırıla<:a'k 
üzere komisyona müracaatları. (78) 75 adet beton kapaık taşının imali hususunda yaıpılan pazarlık 

Istanbul ithalat Gümriığü 
Müdiriyetinden: 

19,25-11-931 ve 1,8-12-931 tarihlerinde illin edildiği halde 
kontenjaın hasebile müzayedesine devam edilcmiyen eşyanın 
11-1-932 ıpazarrtesi gününden itibaren pazarte6i, çarşamllıa ve cu 
martesi günleri zevaldoo sanra saat (14) ten (16) ya karlar ke
mafissaıb~k satış ambarın.da müzayedeye devam edileceği ilan 
olunur. {113) 

ta 275 :kuruşa yapılacağı anlaşılmış ise de ıbu fiat fahiş görüldü
ğünden tenzil ile yaıpmağa talip olanların 16-1-932 ta!l'imnde 
saat 2 de pazarbk yapmak üzere Beşiktaş Belediyesi Enoüme
nine möracaatları ilan olunur. (144) 

İstanbul Belediyesinden: İstanıbul Belediyesine ait ilanat 
arsasında olup 24-12-931 tarihli Milliyet ve 10/1/932 tariih1i Ak 
şam gazeteleırinde intişar eden İııtanbı.tl· On yerdinıci mektebin 
tamirine ai.t keşu bedeli 1643 liıra 38 rkuıruş..iıken sehven 643 lira 
38 kunış olarak ıilan edilmiş olmakla keyfiyet tashihan ilan olu 
nur. (145) 

Fai~eli Bir ilan 
Son defa 
olarak ve 

on beş güne 
mahsu• 

ticaretha
nem iz 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Oto --
A.N".Aı=>C>L 

SİGORTA ŞİRKETİ 

Tef7kilatr tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 

8 taksitte ~--
Kür~ 

Mantolar 
satmaktadır. 

Mahmut Paşa, Kürkçü Han 

BEYKO 

ı 

Tel. 
21685 

Onu Öksürükten, Nez
leden ve Çocuk Has
talıklarından Vikaye 
ediniz. 

Emu1siyon Skot, yavrunuzu has
ta.1aaımasmdan muhafaza edecekıtir. 
Neşvünema bulmakta olan vücu
dünü takviye ve sari hastalıklara 

mukavemete yardım, kanı ihya ve 
ciğerlerini vikaye edecektir. EIDİ.tl-
6iyon Skot ·terkibinde bütün dünya 
nın en halis ve saf balık yağının en 

zengin ve en mugaddi vitaminleri 
vardır. Mukavvi Hy,poıpho.sphitler 

ise siınirJeri besler, kemikleri kuv

vetlendirir, beyaz, güzel dişler husu 
lünü temin eder. Doktorlar Emülsi

yon Skot'un adi balık 

yağından 3 defa daha 

kuvvet1i olduğunubit 

te<:rülıe i·sbat etmiş

lerdir. Çocuklar daha 

latif bulurlar ve bü

yükler kolay hazme
derler. Kuvvet ve sıh 
hat için olan hakiki 

EM~t~ll~N 
~ K ~ T 'o 

Musirren isteyiniz 

lstanbul 8 inci icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve P"'l'a 
ya çevrilmesine karar verilen eılbi

selik ve pa:ltoJuk kumaşların 13-1-
932 tarihine müsadif çarşamba gü
nü saat 12 iıHil3 Hddıelerinde Sultan 

hamamında Mesadet hanı aıl.1ın<la 

2/ 5 numan.JJ mağazada açık arttır
ma ile satılacağından talip olanla
rın mezkfi.r ,gün ve ııaatte mahallin
de hazır bu.lunacak memuruna mü
ra<aat etmeleri ilan <>lunur. 

3 uncü Kolordu 
ilanları 

İstanbul Sıhhiye aktarma 

ambarında mevcut olup ordu -

da istimali salih olmryan iki 

ka.lem ecza aleni müzayede ile 

satılaıcaıktıır. İhalesi 25-1-932 ta 

ı:ıirh pazartesi ıgünü saat 14 te 

!komisyonumuzda yapılacaktEr. 

Ta.Iirplerin şartnamesinıi alrnark 

üz.ere her gün ve münakasaya 

iştirnk edeceklerin de valkti 

muayyende kıomisyonwnuza 

müracaatlan. (8) (27) 

Askeri fabrika
lar ilanları 

23-11-931 tarihinde münaka 

sası yapılmayan Tezgahlar 16-

1-932 tarihinde saat 10 da ayrı 

ayrı pazarhkla almacaıktır. Ta 

liplerin müracaatı 

Türkiye İş Bankası İs
tanbul şubesinden: 

M.eJune Nazif Efendi namına 

muharce.r 358273. N. Iu Mülga 1 ti
barı Milli &nkasmı.ıı. hisse senedi 
zayi edilmiştir. İkinci nüshası Ota 
edileceğinıden aslının hükmü olm,, 

dığı ilan atunur. 

ŞARK DEMİRYOLLARI 
Sabah .gazetelerinden biri İstan

bul banliyösünde "Yeni mahalle,, 
tevakkuf mahallinin ihdası üzerine 
Yeşi.lköy ile İst•nbul arasındaki me 
safıeyi kataTJarm beş dakika fazla 
bir müddetle kateddilolerini hakika 

ta mukarm olmıyarak yazmakta

dır. 

Şark Demiryolları doğru olını

yan işbu havadisi tashıih etmek mec 
bu.riyetinde ohı,p banliyöde otuTan 
yolculara yapılan bu yeni sülıuletin 
seyrü sefer vakitnameJerinde mu
harrer umum! evkat üzerinde bir gu 

na tesir icra etmemiş olduğunu tas 
~ihan beyan eder. 

••Müdüriyet,, 

Şile Asliye hukuk mahkemesin

den: Şilede mukim Zekiye Hanı

mın zevci mukaddema Şilede mu
kim iloen e.lyevm ikametgahı meç
hul Mustafa Rıza Efendi aJ.eyhine 

ikame eylediği boşanma davasının 

iliinen tebliğat ifa kıJ.ındığı halde 
mahkemeye gelmediğinden ve yine 
ilanen tehliğ oJ,unan gıyarp kararı

na dahi itiraz 1lıe davete icabet et
mediğinden gıyaben icra kılınan 
muhakeme netica<inde mumaileyh 
Mustafa Rıza Efendinin davacı Ze

kiye Hanımı 5 ""ne evvel te<"k ile 
semti mechUle gittiği ve davacının 
infak ve iaşesini temin edecek kim 
sesi olmadığı gibi nafakası dahi 

-------------ı müteazz.i.r o1d.uğu şahadet ve ilanü
Beyoğlunda 1stikJfil caddesin.ek 

Panai ya apartımanmda kilin 

FEGARA 
ticM,,tJı.anesi, modellerini 15 kinu
nııMniden itföaren elden çıkanna

ia bıa§J.ıya.aığını muhteum mü.-ri 

hab&Je sa.bit olduğundan k;ınunu 

medeninin 132 inci mııddeei deliUc 
tiıle 94 üncü maddeııınin fıkrayı 

malıausasma tevfikan boşanmaları
na karar verildiği ve bu hueustaloi 
fılmıyi hükmiyein bir 8\ıreti a.klu
ııui mahkeme divanhanesine talik 
edildiğinden teblil malı:ammıa kaim 
olmak Ü%1tft ~ 

SEYRlSEF 
Merkez acenta: G 

ba§ı B. 2362. Şube 

Mühürdarzade han 2. 

İZMİR - PİRE -
DERİYE PO 

(EGE) 12 Kan 
lı il de Galata Rı 
kalıkar. 

Bandı:rma hat 
tesi aralık ıpostas 
ten lağvedilmiştir. 

KARADENI 
p 

Erzur 
vapuru 13 K. 

ÇARŞA 
günü arkşarru Sirk 
reketle (Zonguld 
lu, Samsun, Ord 
Trabzon, Süırmen 
Hope) ye gidecek 

Fazla tafsilat iç 
Y eLkenci hanınd · 
liğine müracaat. 

KARADENİZ P 
Kalkavan zadeler 

İKTiSAT va 

PAZARTESİ günü 1 

rıhtımından hareketle 
İnebolu, Gerze, Samsu 
du, Gireson, Görele, 

Trabzon , Rize, ve Ev: 
!erine hareket edece 
yolou için Sirkecide P 
ne9i karşısında Yeni 
mürM:aat. Tel, 2,1062. 

Norjske 
Lini 

Yakında muvaseltt 
lar: 

RIO vapuru 14 

doğru Jimanımıza mu 

tan.bul ve Mannara Ji 
Anvers, Roterdi>l'll, Ha 
kandinavya limanları 
ticariye tahnıil edecek 

Tafsilat için Galata 
hanında Theo. Reppeı 
centa!ığına müracaat o 
B. 0 . 2274. 

MAM r Dr. Hakkı Şi 
IYavrunuzun en eıhhi 


