
ır 

Si 

A 

sr 

1 k 

e, 

iskt 
ül< 

vaf" 

12 KANUNUS~ 1952 
fi na eene, No. 2128 

NUSRASI 5 KURUŞTUR 

•• yu 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdllril 

ETEM İZZET 

Bir 
inkılap 
Meselesi ! • • ~. ' • '. !~ f."'1 ~· c 

lnkılabımızın en ebeniPıiy.et 
li safbalanndan biri tüphesız 
harf inkılabıdır. Çünkü eskiyi 
yıkmak ve onun yerine Yeniyi 
ikame etmek, yani hem yıkı· 
cı hem de yapıcı olmak gibi 
ikİ esaslı vasıf bu inkılabımız· 
da mündemiçtir. Siyasi, iktı· 
sadi içtimai ve fikri sabada , . 
yaptığımız inkılaplar buna ~
tinat ediyor. Bunu tamamde 
başardığımız zaman, fikren, 
ruban yep yeni bir nesil vücu· 
de getinnit olacağız ki bu ne
sil inkılabın çiçeği olacaktır. 
B~un içindir ki harf inkılabı· 
mızın bu safhasına kartı hassas 
ohnak mecburiyetindeyiz. 

Bu inkılabı başa~k için 
Büyük Reisimizin· işaretıle yap 
llğımız ilk hamleden sonra ye
ni harfleri halka öğretmek me
selesi devlet makanizmasmm 
bürokrasisi içine gömüldü kal· 
dı. Ve geçen gün intiıar eden 
btr kararname bu eseslı inkıla
bımızın bürokrasi içine ne ka
dar derin saplandığmı göster· 
meğe kafidir. Heyeti vekilenin 
bu kararnamesine göre, arap 
barflerile tedrisat ,yapmak için 
gizli ve aleni denhane açan· 
lar ve bu dershanelerde tedri
satta bulunanlar ceza kanunu· 
nun S26 ıncı maddesi mucibin· 
ce birr ay hafif hapis ve 50 lira 
hafif para cezasına mahkUm 
edileceklerdir. 

Almanlara göre tamirat 
çoktan ödenmiş I 

Çıkardıkları hesaplara nazaran, 
Fransızlara 30 

milyon frank fazla vermişler •• 
[M. Brüning'in İngiliz sefirine va

ki olup ta, nasıl sızdığı hila anlaşıl
mıyan meıhur beyanatından sonra, 
bütün Avrupa gazeteleri bu mesele 
ile meıgu) olmakta, lehte ve aleyhte 
hükümler vermetkedirler. 

Alman hükllı:netinin tamirat bede
li olarak artık on para bile vereıniye
ceği haklqndaki bu kararımn hangi 
neti<:elere varacağmı ,imdiden keatir 
mek mümkün değildir. 

lnhisarların 
Yeni vaziyeti 

Merkezi umumilerin 
Ankaraya nakilleri 
· tahakkuk ediyor 
Gümrük ve inhisarlar vekaleti 

gümrüklerde yapılacak ı ııl.ıhat ve in
hisarwa verile
cek yenı teıkili.t 
§ekli etrafında ha
zırlı klarına devam 
etmektedir. 

Te;;kilatın ıu 
şekilde olacağı söy 
)eniyor: 

Gümrük ve 
1 nhisarlar vekili 
Rana Bey yakında 
lstanbula gelecek
tir.Buradan lzınire 

_ de gitmesi muh· 
ALİ RANA B. temeldir. 
Rana Beye vekalet müsteşarı Adil 

Beyin de refakat etmesi ihtimali vaı· 
dır. Rana Bey lstanbulda inhisarlar 
idareıinden, inhisarların tevhidi ve 
Ankaraya nakilleri mevzuları hakkın 
da mütalealannı isteyecek, ve aynca 
yapacağı ve yaptıracağı tetkikatıan 
alınacak neticelerle auretile inhisar
lar te~kilatı takarrür ettirilecektir. 

inhisarlar idarei merkeziye
/erinin hükumet merkezine na
killeri muhakkaktır. 

Verilecek karar htanbulda bırakı 
lacak dairelerle inhisar idareleri me
murlarının """'! ve ücretlerine dair 
olacaktır. idare memurlan ile müte
haısıı memurların ayn ayrı tasnife 
tabi tutulması idare memurlanmn 
devlet baremine teknik kısımlarda 
çalışan mütehassıs memurların ise 
hususi bir bareme tabi olnıalan lü· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Tıp talebe 
Kongı:,esi 

Gürültülü bir içtima
dan sonra hiç bir şey 
yapılmadan dağıldı .. 

Tıp fakültesi talebe cemiyeti 
dün senelik kongresini Halke
vinde saat ıs te aktetmiıtir. 
Kongre üç saat devam etmit ve 
tiddetli münakaşalar olmuıtur. 
idare heyeti senelik raporunu 
okuduktan sonra aza idare beye 
tine ıiddetle hücuma başlamıt 
ve kongre devamı müddetince 
münakaşa ve hücum yapılmıt· 
tır. Nihayet gürültü o kadar ço 
ğalmıştır ki ruımamedeki mad
deler müzakere edilmeden ve 
idare heyeti intihap olunma
dan aza salonu terketmi§ ve 
kongre dağılmağa mecbur ol
muştur. 

Kaçakçılık 
Kanunu 

Reisicümhur Hz.nin 
tasdikine iktiran etti 

/,.ak Başfukili Na,.; 
ile Masta.fa Şeref B 
maalıedegi imıalagor 

Altı aylık bir işi 12 günde bitirdi 
Irak Başvekili Nuri Pş. dün Ankaradan ge 

imza edilen mukaveleler hududun asayişi nok 
nazanndan da bilhassa ehemmiyeti haizdir 

kartı bir dostluk eseri g .. 
mitti. Bu defa aktedilen m 
de mücrimlerin iadesi me 
ni tanzim ve akdi bir şekle 
muştur. 

Nuri Pı.nın began 
Nuri Paşa dün kendisi! 

rüşen bir muharririmize 
raddki intibalan hakkın 
beyanatta bulunmuştur: 

Türkiye ile Irak arasında ak
tedilen ticaret, ikamet ve iadei 
mücrimin muahedelerini Anka
rada imza etmiş olan lralı: Bat· 
vekili Nuri PB.§a ile müzakerat 
esnasında kendisine refakat e
den Irak maliye müdürü umu
misi lbrahim Kemal, istatistik 
kalemi müdürü Corci, ve katibi 
hususisi Abdullah Bekir Bey
ler dün Ankaradan avdet etıniı 
lerdir. Nuri Paşa Haydarpaga "- Ankaradan pek m 
istasyonunda Vali Muhiddin B. nen avdet ediyorum, çü 
namına muavini Fazlı B. tara- tı ayda çıkanlacak bir işi 

rada 12 gün içinde ve her · 
fmdan karşılanmıt ve bir müf- rafın da memnuniyetini 
reze polis tarafından reeıni ıe- olacak bir şekilde ikmal 
lam ifa edilmiştir. Nuri Paşa İmza edilen, ticaret, ikam 
ve maiyeti T okatliyan oteline iadei mücrimin muah 
inmiılerdir. Nun Peşa bir iki müstesna bir ehemmiyeti 
gün şehrimizde kaldıktan ıonra dir. lki hükfunetin yekdiğ 
huıuai kitibi Aptullah Bekir bir kat daha takribi arzu 
Beyle birlikte Roma'ya oradan ğinden, bu muahedeler 
da Cemiyeti Akvam meclisin- hükilmetlerle aktedilen 
de lrak'taki İngiliz mandaımm bil muahedelere nazaran 
kaldırılması etrafında cereyan ) mühim ve iki milletin m 
edecek müzakeratta hazır bulun bet · · 1· d ·· ·· ·c1ecek ve samımıye ın en mu 
~aklbuzeh~ CeKvr)e gı Co ~ Nuri Pş. Hagda,.paşada olan bazı esaslan ihtiva e 
tBır. 

1 
r~ ım er;:• .:V~. Tcı Fazlı Begle birlikte 

1 

tedir. Muahedelerin her · 
ey er e çarşam a gunu °" ı ros ekıpreıile Bağdada avdet e kilmet tarafından aynı za 

deceklerdir. da neşri mukarrer olduğu 

B •• •• k fı rıdatta a$agiş muhtevi,yatı hakkında qim 
. uyu Ankarada imza edilen mua- .bir şey söylenemez. 

Ikramiyef bedeler Türkiye ile lrak arasın - T~k Rüştü Beyin 
• da mevcut olan dostane münase dada gıtınesi takarrür e 

--+-- batı tanzim edeceğinden müs· değil mi? 

200,000 Liralık ikra
miye bugüne kaldı 
Onbirinci tertip tayyare pi· 

yangoaunun aon ketidesine dün 
saat 13 de Darülfünun konf&o 
ranı salonunda başlanılmıtıtr.. 
Ketide salonu gayet kalabalık 
olmuş, fakat polisler intizamı 
temin etmişlerdir. Dünkü ke,i
dede 25 bin ve IS bin liralık bü 
yük ikramiyeler çıkmıştır. 

200,000, S0,000, 40,000 ve 
10,000 liralık ikramiyelerle 
100,000 liralık mükafat bügün 
çekilecektir. Dün çekilen numa 
raların ıralanmış cetveli 7 inci 
sahifemizdedir. 

Japonya sefiri 
Tokyo'ya gitti 

teana ehemmiyeti haizdir. Akte -Evet, takarrür etmi§ 
dilen iadei mücrimin muahede- dir. Ben T. Rüştü B.in Bağ 
ıi bilhusa Türkiye ve Irakta a- gideceğini Ankaraya gid 
ıayİfi ihlal ettikten sonra hudut gene sizden iıtitmiştim. An 
lan atan çetelere kartı müessir da Bağdada da gitlemeleri 
bir tedbir mahiyetindedir. lrak hassa rica ettim. HükUm 
hükfuneti ıeçeaılerde hudutta kinı kendilerini izaz ed 
tekavette bulunduktan ıonra ve bu ziyaretleri Iraklılar t 
lrak'a iltica eden Kürt atiretle- fmdan memnuniyetle kartı 
rini kabul etmemek gibi bize caktır. 
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Birinci Millet Meclisi 
Y azam Ecllrae Meb' .. u 

M. Şeref 

Zafer lıaberi birden bire 
meclisin ortasında gagılıgor 

Garp orduları kumandanı İsmet Paşa 
meclise izahat veriyor 

Biigiilc taarruz baılıgor 1 Meclise iltihak ettiği gün 
Taarruzun batladığı gün- çok laymetli bir hitabe ile siya 

dü. Artılı: llleeliste bir kalp çar ıf ha~~~ ona .tahmil et~ği 
pıyor, Lir dimağ diifünüyor ağır yükü ~dır ~e~ ıuk
ve bir cephe görünüyordu. ranlannı mutevazı lısanıle an· 

T ·· k · eti" "'-• ..:, latmııtı· ur cernıy guan:m.ıf... • 
Kurtulut sesleri geliyor" Gök- İsmet Pa,anın natlcıı 
ten inen melek kanatlanna ismet Pqa (Edirne) _Ar 
takılllllf zafer çelenkleri mec- kadqlar! Cephede tıevdi edi
lisin vazı ve g&teritsiz binası· len vazife dolayısile uzun müd 
na yağmur gibi yağıyordu. det mecliıten aynldıktao son.-

Cephede patlıyan hs topun ra, bugün tekrar huzurunuzda 
tarakaaı Lu zaferi hazll'layan bulumnalda hissi iftihar duyu. 
millet mümessillerine selim, yorum.. 
dil§mana kahir intikam gönde- Büyük Millet Mecliıi ordu-
riyordu. !arının, Meclisi iliye olan far-

Meclis timdi bir §eY dütü- tı irtibatını, fartı itimadını, 
nüyor, -bir şey görüyordu: fartı ilıtirammı kendiminkile 

Vatanı kurtarmak: beraber takdim ediyorum. 
Artık haberler biribirini ta- Vatan1mızm balası için en 

kip ediyordu. ilk seei Karahi- azi.z teYlerini ve dünyanm bü
sar ve cephe tutan düf1I1111111tıı tün vesaitine kartı iki ıene
oradan sökülüp abldıimı anla den beri hayatlal'IDI ıaeverek 
tıyordu. feda etmiı olan aziz tdıitlerin 

Mecliı bu haberleri biribiri hatıratını daüna ruhumuzda, 
ard11ıra aldıkça Ankara yerin- vicdanımızda muhafaza ed'yo-
den oynuyordu. ruz. Mudanya konferanımda 

Büyük halbkirm büyük yaptıilllllZ tatili muhuemat 
harbi, baıkumandanlık muba- ile garp cephesinde yapbğı
rebesi haberi geldiği IÜll ınec- mız iki ıenelik sefere fasıla 
lis bu kıymeti en ziyade tak- -itizdir. Fuda yerdiğimiz 
dir eden, anlayan Ye ruhunda hareki.t hakikaten bqtan niha 
yaşatan bir Ti.irk mabedi ol- yete kadar her nfbau ayn 
muştu. ayn idare olunmuı büyük bir 

Her güzel şehrin düıman- sefer idi. Vattnnnq; için mu
dan kurtulduğu haberini ınee- ayyen Ye imbakir makaatlarla 
lis önünde patlayan toplum tertip ve tesbit edilmit olan 
sadalan, Anbra kale.inin bir iıtili plinmın tatbikine ka 
burçlarına çarpan aksi sadalar rar verilmitti. Mücadelemizin 
la dünyaya ilin ederken Türk iptidasında cliitmanlanmızm a· 
çocuktan ıehametli tarihleri· dedi ne kadar idi? 
ne bw parlak sahife daha iliYe Ve kaç huduttan hücum 
ediyorlardı. ediyorlar idi? Bunu bugün say-

Zaf•rtl•n nnr• map çalııınak mütkiilita uğ· 

Ve nihayet zaferin bü.,ülc ranz •. 
ve biricik &mili Tibk milleti- Garp cephesinde aleyhim. 
nin mimlet ve tükran.lannı top ze takip edilen ıefer istili ıu. 
layarak Anlı:araya gelmitti.. retile ba.şb.dı. Her defumda 
Bu cotkun ve tarifi muhal te- memlıeketin muayyen bir kunu 
zahüratm ortasında, mecliı nı iıtili ettikleri vakit bütün 
azasının hünnet ve tebcil kol- esbabı mukavemetimia orada 
lan arasmda Büyük Gazi Muı bitmiştir zannediyorlardı. 0-
tafa Kemal Pa,a Hazretleri Dun için u,aka ve Bursaya ka 
kürsüye çıktılar. dar geldiler. Ve onun için ikin 

Şimdi, tarihin bir büyük ci lnönünde bir memleketi, bir 
bütünı dünyada büyük bir inhl- müstemlekeyi istila eder gibi 
dam meydana getirdiğ> hara- muhtelif kollardan ilerlediler. 
beler üzerinden geçerek ıeref Nihayet bu seferler Sakar
li bir milleti esir etmek istiyen yada istila pl&.nmın azami hu. 
bir milletin haklı bir gadap kar dudunu göıterdi. Bir vasıtai 
şısında nasıl münhezim ve pe icraiye olan Yunanistan bütün 
ri~an olduğunu dinliyorduk. nüfusunun ve medeniyetin vü
Bu destan Türkün şerefli ço- cude getirebileceği en büyük 
cuğunun lisanından dinlendik- bir ordu ile ve Yunan tahaili
çe taıkın bir hissiyat içinde oin ve sevk ve idaresinin müm 
çırpındık durduk, ve tam bir kün olan en mürettep ve mun
muzafferiyetirı kamil ifadesini tazam eşkiili ile vatanm bağn
vuzuh ile anlatan bu beyanat· na saldırdı. Bu emelleri Sakar 
tan sonra millet vekilleri biri yada akamete uğradığı vakit 
birini ve hepıi büyük ve muzaf Anadoluoun garp tarafından 
fer reislerini tebrike koıtu- iıtila edilmesi maddeten gayri 
lar. mümkün olduğu aleme ilin 

Şimdi meclisin önünde kıya ve itaa edilmi'Ş bulunuyordu. 
metler kopuyordu. Sayıaız İn· Bunu ahfadımız ve tarihimiz 
aanlar, kadm ve çocuk, beli bü vaaıtasız ve miqkül vaziyette 
küle ihtiyarlara kadar dolm114, bulunduğu zannolunan Türk 
Büyük Gaziyi, onun :ı:arattıit milletini daima devinnek için 
eseri selimlıyorludı. dütmamıı son takalım, son kud 

Mudanya mütarekeai olınut retini ıarfetmesi suretinde 
tu. Tevakkuf devrinde idik. tefıir edecektir. Sakaryadan 
Hariciye veklletine intihap edi ıonra ise doğrudan doğruya 
len ismet Pata milli mücade- askeri olmaktan daha viisi ola. 
lenin ıerefli ve muzaffer ku- rak bir medeniyet mücadelesi 
mandaoı fİmdi aıkeri cephede- başladL Kendisine hücum ecli 
ki kudretini aiyaei cephede len Türkiye bütün kuvvetini 
gösterecekti. toplayarak Anadolusunu mii-

MİLLiYET SALI 12 KANUNUSANi 1932 

HARüCt'·~able:RLE:R·J(iÇ!'I .· .. -a 
Çindeki M. Laval Gane.,,;'hi' nin · - - • M'.• -
Hercümerç Kabinesi Karısı da.. Kaymakamlar arasın-
Haydutların tamamen ' istifaya lüzum kalmı· Tevkif edildi. Şiddet da yeni• tebeddu•• ller 
imhasına karar verdiler yor. M. Briand tedbirleri devam ediyor 

LONDRA, 11 (A.A.) - Pe- da kalacak gibi.. AHMET ABAT 11 A.A.. -
kinden Daily Express gazetesi- 1 D Mahatma Gandinin zevcesi Ma 
ne bildiriliyor: Japonyaya kar- PAR S, 11 (A.A.) - ün 
, 1 

devletlerin müzaheretini elde Meclis koridorlarında hareket dam Gandhi ve Hint Birliği kon 
h t ·· ·· ı · ı· M gresi ikinci reisi M. Petel'in ke etmek için sarfolwıan mesainin ve arare goru memış ır. ec-

1. 1 · 1 t k t""k eb' rimesi Matmazel Maniben; bu vahilig" ine ve Çinde bı"r hüku· ıse ge mıt o an e , u m us 
1 M M · • f t ·· sabah Surat mıntakası dahilin-met taslag" ı bulunduJll[llallın L-- ar, . agınot un ve a ı yu· 

~ ·· -' k b" d t h dd.. t deki köyden birinde tevkif edil· lugun" a kail olan başlıca nazır- zun<1en a ıne e a a us e • 
· 1 · t h kkınd ·· mi .. lerdir. lar mevkilerini bırakarak Chan mış o an v11-zıye a a go- "" 

hai'a gitmiıtlerdir. Kabinenin rüşmü§lerdir.,Bunlardan M. Da M. Prasad mafıklJ.m oldu 
son hareketi, Çinin Vaşington- niclou ile M. Gnnnbach ve M. PARNA, 11 (A.A.) - Kon 
daki sefirine Japonyaya vemıit Pierre Cot'un etrafında topla· 

l k "d" F"I ki b t gre riyasetinde M. Patel'e halef olduğu notadan dolayı M. Stim nan ar ço ı ı. ı va , u zeva 
M Brı. nd' y kı"n dostların olmu• oldug" undan dolayı g..,. .... sona Çinin miımettarlığmı şifa · a m a • ~ ...,.._ 

hen bildirmek İçin talimat ver· dandır. Ve gazetecilerin kendi- salı günü tevkif edil.mit olan M 
mek oblıuftur. !erinden nazırın sihhati ve ma· Rajendra Prasad, 6 ay hapse 

kasıdı hakkında malfunat İ&te- mahkum edilmiştir. 
Açık kapı ııigaseti meleri tabiidir. Bu zevat mütte 

1 d L-t bir Şiddetli t•dbirler 
TOKlO, 11 (A.A.} _ Man- fikan son gün er e ser ...... 

çuride açık kapı siyaseti takip rejim takip etmiş olduğundan BOMBA Y, 11 (A.A.) 
edeceITTne dai:· .!aponya tarafın dolayı yorgun düşmüş olan M. Bombay mahkeme riyasetinin 
:lan vaki olan beynatın teyidini Briandm sıhhatinin şimdi daha bat hekimi, silahsız itaatsizlik 
tlep eden lngiliz notasının Lon iyi oldu<ı-unu ve parliimentonun bareketile alakadar olarak S 
dradaki Japon sefiri vasıtaııile ~.vdetinden sonra vazifesinin kişiden fazlasının, kafileler, top 
Tokio hariciye nezaretine tev- mes'uliyetlerini ve yorgunlukla !anmalar ve sair içtimaların 
di edilmiş olduğu saliihiıyettar n deruhte ve iktihn:m edebilece- Bonıbay şehri dahilinde ik~ ay 
bir membadan öğrenilmektedir. ğİni beyan etmişlerdir. Bu ze- müddetle menedilmiş olduğu
fngilterenin bu talebine cwa· vat demişlerdir ki: Gazetelerde nu bildiren bir kararname net· 
ben Matsudaira'nın, Japonya- ne sebepten dolayı istifasından ı-etmiştir. 
nm bu baptaki taabhüdatmı te bahsedildiğini anlayamiyoruz. Galeyan artıyor/ 
yide memur edilm~ olduğu zan M. Briandm böyle bir tasavvu· 
nedilmektedir. ru olduğuna dair ne Reisicüm· SRlNGAR, 11 (A.A.) - 12 

hur ve ne de başvekile mektup bin Hintli polis merkezine hü
yazmamış olduğunu temin ede-

1 

cum ederek lrundakçddda müt
biliriz.,, Hakikati halde, M. Ma tehem üç mevkufu kurtarmıtlar 

Şekaflt1ti izale için 

TOKIO, 11 (A.A.) - Ja
pon kıtaatmın Mançuride f"ka 
vette bulunmakta olan haydut
lara kartı tiddetli harekat icra
sına hazrrlanmakta olduğu bil
dirilmektedir. Moukdenden 
Rengo Ajamma bildirildiğine 
göre ukerl nakliyat İcra etmek 
te olan 13 tren, pek yakında ha 
rekete imade bulurunaktadll'. 
Ecnebi müphitlerin ekserisi, 
haydutlamı teokilini ikınal i
~ bir sene kadar bir zaman la 
zım olduğu ve bunun için bu 
maksatla gönderilecek takviye 
kıtaatının tezyidi zaruri bulun· 
duğu mütaleasmı serdetmekte 
ve fakat timdiye kadar elde e
dilmiı olan neticelerden mem
nun görünen Japon askeri erki 
nmm takviye kıtaatı celbine lü 
zum görülmeksizin haydutluğu 
3 ay içinde ortadan kaldırmaj'ia 
muvaffak olacakları fikrinde 
bulunduklannr söylemektedir· 
ler. 

Çin ltagdullarırun bir 
mrıvaffakigeti 

TOKIO, 11 (A.A.) - Kin
clıeou'nun garbindeı istikşaf ic
ra etmekte olan bir Japon süva 
ri alayı bir müfrezeyi sarn11ş o
lan takriben 5000 hayduttan 
mürekkep bir çete ile girişmiş 
olduğu mücadelede ağır zayiata 
uğramıştır. ilk takviye kıt'ası 
da haydutlar tarafından ihata 
olunmuştur. Japonlar, bir kay
makam, 4 zabit ve 15 nefer kay 
betmişlerdir. 20 yaralıları var
dır. Vak'a mahalline yeni takvi 
ye kıt'aları gönderilmiştir. 

-·-.. --·-·----· .. -·--
~ebilirdi. Fakat taarru
zu Lir baw gibi çok vesait is
tiyen, çok ve vahdet ve tesa
nüt istiyen ve bilhassa çok an 
!ayış, tahıil, ve akıl ve feraset 
istiyen medeniyet ıınubarebesi 
yapmağa mukadder değildir. 
Kanaati batilesini bütün dünya 
pitrevi ve zihninde muhafaza 
etti . 

(Devamı va~) 

ginot•un vefatının ferdasında d 
M. Briand M. Lava! ile telefon ır. 
la görüştüğü sırada başvekile ------------
Maginot'un ebedi gaybubeti do 
layısile yeniden kabine teşkili 
icap eylediği takdirde hariciye 
nazırlığı emrine amade bulun
durmakta olduğunu söylemekle 
iktifa etmiştir. Fakat bugün va 
ziyet, bu değildir. Kabinenin 
müşterek iıtifası ihtimali berta 
raf edilmiştir. Yalnız Maginot' 
un halefini tayin etmek mesele 
ıi mevzuubahiıtir. Bu beyanat 
açılacak olan buhranın alacağı 
iıtikamette i.nıil olacak yeni bir 
unsur ortaya atmakta. olması 
dolayıaile gece- "Siyaei mahafil
de ıiddetli tefsirlere yol açmıt· 
tır. 

Parlômentoc/a 

PARIS, 11 (A.A.) - Yarın 
pek nazik ahval ve şerait içinde 
açılacak olan meb'usan meclisi 
nin önümüzdeki intibabattan 
evvelki son içtima devresi pek 
yüklü olacaktır. Teşrifata müte 
allik bir takım muanıelitın ic
rasından sonra gerek ayan ve 
gerek meb'usan azası, ruzname 
deki programı devrenin .hita
mından evvel takip etmek iste
dikleri takdirde, kabine mesele 
si halledilir edilmez •hemen ite 
koyulacaklardır. Hükümetin u
mumi siyaseti hakkında cere· 
yan edecek mutat müzakerat· 
tan sonra intihap dairelerinin 
tesbitine ve intihap usulüne mü 
teallik olan yeni intihap kanu· 
nunun müzakeresine başlanıla· 
caktır. Bu kanunun ikinci kıs
mı 1931 senesi nihayetinde şid 
detli münakaıalara sebebiyet 
vermiş idi. 1 nisandan İptida e
deceği" cihetle 9 aylık bir bütçe 
olacak olan 1932 bütçesinden 
sonra meclis, ihtimal şubat ayı 
bidayetinde, birçok mühim me
selelere temas edecektir. Pek 
mühim o~.1cağı daha şimdiden 
anlaşılan demiryoUan şebekesi 
nin mali vaz-,.etine müteallik 
müzakerelerle, idbalat rüsumu. 
na, departman ce communlerde 

Türkçe bir 
Faşist filmi 
M. Musso)ini filmin 
ltalyancasını seyı. etti 
ROMA, 11 (A.A.) - M. 

Mussolini A Noi imrindeki ıea 
li filmin temsilinde hazır bulun 
muttur. Bu film, Luceı isıninde 
ki milli sinematograf emtitüsü 
nün Berlin mümessili marifeti
le Almanca, İngilizce, Macarça 
Türkçe ve Yunanca olarak tabe 
dilmittir. Almancası, bi.rbç ay 
Berlinde ve diğer birçok Alman 
tehirlerinde temsil edilecektir. 

Seyfi Paşa 
ANKARA, 11 (Telefon) -

Gümrük muhafaza umum ku
mandanlığına Seyfi Paıanm ta 
yin> Rei&icümhur Hazretlerinin 
taadiklerine arzolunmuştur. 
-----········--· ..................... ---· 
yapılacak mali isli.hata, transat 
!antik kumpanyasınm ili.sına a
it müzakerelerin de intacı la
zım gelmektedir. Bütün meıe. 
lelerin ciddi münakaıaları da
vet edeceği tahmin olunmakta· 
dır. 

M. La.val M. Briand il• 
tekrar görüşeeek 

PARIS, 11 (A.A.) - Kabi
nenin vaziyeti M. Lava! ile M. 
Briand arasında yarın Hıuiciye 
nezaretinde vuku bulacak müla 
kattan evvel inkişaf edemiye
cek gibi görünmektedir. M. Bri 
andın bu mülakat neticesinde 
vereceği karardan sonra M. La 
valin arkadaşlarının fıkir ve mü 
talealılrına faideli birsurettemü 
racaata im.kin bulunabilecektir. 
M. Lavalin çarşamba günün
den evvel M. Herriot ile istişa
re etmesi.ne ihtimal verilmemek 
tedir. 

Yapılan tebeddülat Reisicümhur 
Hz.nin tasdiklerine iktiran etti 

ANKARA, 11 (Telefon) -
Gelibolu kaymakamlığına Er
dek kaymakamı Vasfi, Tirebolu 
kaymakamlığına kaymakam ve 
kili EminÇukıırtepe kaymakam 
lığına İncesu kaymakamı Avni, 
Babaeski kaymakamlığına Tire 
Lolu kaymakamı Seraceddin, 
Adapazarı kaymakamlığına 
Hendek kaymakamı Agah, Hen 
dek kaymakamlığına sabık Bi
recik kaymakamı lıımail Hakkı, 
Şile kaymakamlığına sabık Ak
dağ kaymakamı Nazif, Terme 
kaymakamlığına Fatsa kayma. 
kamı Sabri, Fatsa kaymakamh 
ima Terme kaymakamı Feri-

• 

dun , Mil&. kaymakamlığın• 
Vakfıkebir kaymakamı S01'1ı 
Havza kayaıakamlığma mahal· 
li idareler tefi Abdülkadir, Os
maniye bynıakambğma DÜ'.OP 
kaymakamı Sabri, Develi kay• 
makamhğma Kumkapı müdü· 
rü tlyas, Bafra kaymakamlığı· 
na Hasköy müdürü Halil MÜlll 
tu, Orhaneli kaynıakanılığınıı 
vekilette bulunan Nureddin, 
Hı>zat kaymakamlığına Çan· 
dar kaymakamı Mehmet Haın
di, Orhan Gazi kaymakamlığı · 
na Bursa Ticaretodası batkatibi 
Rasih Beylerin tayinleri milli 
İradeye iktirak etmişti.-. 

lzmir Rıhhm şirketin-
de suiistimal 

Hükumet tarafından şirket ida
resine vaz'ıyet edilmiştir 

ANKARA, 11 (A.A.} - İzmir nhtım şirketinin idaresinde 
büyük ve mühim sui istimaller yapıldıiı hükümetçe tayin olunaıı 
komisyonun tahkikatı netİc:e9İade anlaıdmıt olmuma binaen, 
mübayaa11 hakkmm iıtimali zamanı esaaen 1913 senesinden beıİ 
hulU.I eylemit bulunan bu tirketin devamı faaliyetinin gerek inı• 
menin ve gerek hazinenin hulwkunu siyanet noktai nazarmdaıı 
doğru görülmemit olduğu ve lıülWmet tarafınıh.n idareye derhal 
vaz'ıyet edilerek keyfiyetin bizzat ifasma ve tahkikata devam o 
lunup icabına göre hukuk Ye ceza mahkemelerine müracaat edil· 
mesine karar verildiği haber almmıım. 

Marınarada iki vapur 
karaya oturdu 

lST AN BUL, 11 (A.A.) - Dün Çanakkale Boiuında Z-mcır 
Bozan mevkimde lııpanyol bandralı, 7 bin küıur ton benzin yük· 
lü Padalona motorlu gemi kar tipiıinden karaya oturmuıtur. Ge 
minin vaziyeti tehlikelidir. Türk gemi kurtarma tirketinin Lav• 
let vapuru derhal tahlis ameliye.ine batlaınıt ve aynca aynı ıir• 
ketin Larıina Türk tahlia~e Yapuru bu aktam latanbuldan iliYr 
len buraya muavenet göndermiıtir. 

IST ANBUL, 1 t (A.A.) - Bugün Bozcaada Moria mevkünde 
Yunan bandıra! yedi bin ton hububat haınuleli Pirona• vapurıl 
kayalara çarparak otunnuttur. Geminin mbarı su i.le doludur· 
Türk gemi kurtarma şirketinin Sezar Türk tahliıiye vapuru mıı· 
halli vak'aya berayi muavenet ıitap etmitıir. 

Askeri elbiseler teb
dil edilmiyecektir 

ANKARA, 11 (A.A.) -Ali Askeri Şuraca askeri elbiselerioı 
tadili hakkmda karar ittihaz edildiğine dair Cümhuriyet gazet~i 
nin 10 kiinunuaani taribliı nüsbaeında bir haber intitar etmi.ştit• 
Ali Askeri Şuraca böyle bir şey tezekkür edilmemiıtir. Tekzio 
ederiz. 

Sinop sahillerinde fırtına 
Gece Y etilköy askeri rasat merkezinden aldığımız mıalıiimatl 

göre Karadeınizde Sinop sahillerinde bab rüzgarından kuvvetli 
bir fırtına hüküm sürmektedir. 

Şükrü Beyin 
Meşguliyeti 
ANKARA, 11 (Telefon) -

Saraçı>ğlu Şükrü Bey Maliye 
Vekaleti kalemi mahıus odaıın 
da hususi katibi Mukdim Os
man Beyle bugün geç Yakte ka
dar meıgul olmuttur. 

Damızlık hayvanlar 
ANKARA, 11 (Telefon) _.. 

Alelıtlak damızlık hayvanı)•• 
rın Ziraat Vekiletinin müaaacl8 
ve taıdikı ile kontenjana tabi tı1 
tulmadan memleketimize idhıı• 
li hakkında Heyeti Vekilece bir 
kararname tanzim edilmittir. 

Iktısadi Kronik 1 idhalatmıız olacaktır. Enı kes-1 Yünlü 
tirmesi, en emini de budur. Fa-

7,0 ,, 

sı,o .. 
iHRACAT 

1 Almanva ldb.a.l&t 
• Z2,4M. L. 

ln.-ilttte 11,5 n 

lhra.cat 
7,4 M. L ,,, " 
9,6 .. 
ı,11 .. 

2,11 " 
zı ., 

Fark 1 ruz. Bu, hayatnmzdao, yqayı- 1 Almanyamn bilhaıaa, Belçi• .:;= t11111Zdan bir fedakarlık gibi ıö ka, Hollanda budutlan kaça~' 
o.- rünebilir. Fakat giriıtiğimiz da lığm en vasi lllİkyaıta yapıldı· ::!:: vanın büyüklüğü yanmda, Lu ğı mahallerdir. Son alb aydf 
2,7- bir fedakarlık olmaktan çıkı- bu mıntakada 21 ,000 kaç.akçı' ithalat ve ihracah tanzim için 

1 - Birinci devrede idhalit 1 zumuz, idhalat Ye ihracat ara
ve ihracat serbestti. Türkiyeye ımda müvazeıne teminidir. Biz 
herşey girebilir, Türkiyeden idhalab tahdit ettikten sonra, 
her şey çıkabilirdi. Bu rejim bqka memleketler bizim onla· 
devam ettikçe görüldü ki, müva ra idhalitDDIZI tahdit ettiler. 
zene bozuluyor. ldbalit had- Diğer taraftan da aatq şartları 
den fazla a§ıyor. ihracat azab- ve fiatler tagayyür etti. ihraca
yor. bmız bu sebeplerden bir kat a-

2 - llcinciı devreye girdik. zalılı. Neticede müvazene, e
ldhalat maddelerini tahdit ede meklerimize rağmen temin edi
lim dedik. Türkiyeye her teY de lememek tehlike.ine girdi, 
ğil, listede olan şey girebiliyor, 3 - Üçüncü devreye ginne
Fakat, bu şekilde tanzimle, ya- liyiz. Bu devrede idhalat ve ih
ni yalnız i<lhalatı kontrolla ar- racat tevzin edilecektir. ne ka
zumuzu temin edemiyoruz. Ar- dar ihracabmız varsa o kadar 

- 1 

kat nasıl yapmalı? Biz, ilı.raca-
tın vadeli olanlarını evvelden 
öğrenip ona göre idhalit listesi 
haZll'lamak ve vadesiz-ihracata 
bir ma1'j bırakmak var. Bir de 
her devletle ayrı ayn ticaret 
müvazenesi üzerine müstenit id 
balat ihracat yapmak var. Her 
ikisi de güç. 

Birinci halde, misal ı:darak, 
1931 in 9 birinıci ayının ticaret 
müvazenesi ıöyle kapanacak-
lir: 

1DHALAT 

Pamuklu 
Demir ve çelik 
Makine 

21,7 M. L. 
13,1 ,, 
9,2 " 

Tütün 
Fındık 
Üzüm 
Pamuk 
Hububat 
Yapak, tiftik 
incir 
Hah 
Afyon 
Palamut 

16,6 M. L. 
7,9 .. 
5,8 .. 
4,9 .. 
4,0 .. 
3,7 " 
3,5 ,, 
1,9 " 
1,8 " 
0,9 ,, 

51,0 .. 
ikinci halde, gene 1931 

in dokuz ay misalini alal:t"'.l, 
ticaret müvazenemizin mem 
leketlere olan taksiminde, şu 
müvazenesizlikler bertaraf edi
lecektir: 

Fn.naa 10,2, " 
Belçika 6,3 w 
Ru•y• S.2 ., 
Çekoalovakya 4,ll ,. 

Şu halde Almanyaya 15 mil· 
yon fazla ihracat yapmalıyız, 
lngiltereye 4,S, Fransaya 0,6, 
Belçikaya 4,4 Ruayaya 2,4, Çe
koslovakyaya 2,7 milyon lira 
fazla ihracat olmalıdır. Bu 
memleketlere olan idhalatımızı 
aynı nisbetlerde azalbnak, mü
tekabil cevapla i_arşılanacağm· 
dan, tatbik oluııflll'J&Z. 

işte, tediye müvazenemizin 
bütün varbğmı teşkil eden eş
ya müvazenesi, her ne bahası
na olursa olsun tanzim edilmek 
iktıza ettiğmdendir ki, gümrük 
tahdidine girişmiş bulunuyo-

yor. Bir vazife yüksekliği ikti- lık Yak'ası teabit edilmiftir• 
sap ediyor. Eğer bir gün daha (Resmi rakamlar) . günden fiİ' 
fazla ve daha güç vazifeler kar ne artan ve bir türlü önüne ııe
şısında kalırsak, onlan iırkilme çilemeyen bu kaçakçılık en nıO' 
den ifa ebnek milli camiamıza dem uıullerle yapdmaktadıt• 
§eref verecektir. Huduttaki Aachen tehri civ•' 

Almanyada güm 
rük kaçakçılığı 
Yalnız cenup vilayetlerimiz

de değil. Kaçakçılık, en munta
zam gümrük teşkilatına malik 
olmakla iftihar eden Almanya
da da var. 

nnda toplanan bir tebeke, o f~ 
rette çahımakta, öyle tertibJt 
almaktadır ki, hudut ci'I'~ 
mahdut ethas ile batlayan faslı 
yet bugün geınişlemit, bütiil' 
nüfusu iıtila eden bir hal alıııd 
tır. Gümrük muhafaza tetkilill 
yalnız altı ay zarfında ıu k~ 
e,yayi yakalamqtll': 17 mil~ 
sigara, 40 bin kilo kahve, 2of 
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Ekonomi 

F abrikatörlermevaddı 
iptidaiyeden resim 
alınmasını isteyorlar 
Ancak buna mukabil hariçten 

gelen mamul eşya resminin 
de arhnlmasını terviç ediyorlar 
lıtanbul fabrikatörleri arasında, 

Teşviki sanayi kanunu mucibince 
gümrük resminden muaf tutulan ?"'" 
vaddı iptidaiyenin aıümrük resmıne 
tabi tutulması için yeni bir cereyan 
hasıl olmuştur. 

Sanayicilerin aleyhlerinde ııoru
nen böyle bir talebi yapmaları hay-
retle kartdanınaia değer. . 

Fabrikatörlere nazaran, muhtelif 
kanunlarla erbabı aanayie babıedilen 
menfaatler ve gümrük tarifesinin 
koyduiu bimaye son zamanda hariç
te çok ııörülmeğe haılaınıştır. Sana
yiciler de bu aksülameli Mecliste ne
bati yailar meselesi müzakere edi
lirken lzmit meb'uıu Sırrı Beyin ııöy 
!ediği sözlerin tevlit ettiği tahmin 
edilmektedir. Fabrikatörler memle
kete ııirecek mevaclı iptidaiyeden mu 
ayyen bir relim almmumı isteyerek 
feragat pıterirlerken, gümrük tari
fesinde memleket sanayii lehine ma
ma! <!fYa resimlerinin arttmlmaımı 
da iıtesnek fıkrindec!Mer. Sanayici
ler bu ıuretle memleket aanayÜnİtı 
daha ıür'atli bir inkiıafa mazhar o~a
cağı kanaatini İzhar ebnekteclirler. 

Bugiinlerde Sanayi Birliğinde bu 
basus için bir içtima yapdacaktJr. 

Adanada pamuk 
• 

pıyasası 

Adanadan ııelen mallımata naza
ran pamuk piyaaatı S3kİn ve intizar 
balindedir. 

Alakadarların kanaRtİne göre, pa· 
muk fiatlerinin &anayiin umumi §C

raitine göre tereffüüne imkan yok
tur. 

Ticaret mubayaaları, J ponya ve 
komisyon evlerinin alımları üzerine 
yük ~len piyasa cenup satı,Jarile 
dü,müştür. 

Pamtık pİyasaımda yakında mü
hlın t:ıhavvüller beklenmektedir. 

Portakal ticaretimiz 
iyi değil! 

Portakal ticaretimiz bu ıene haki 
katen acınacak bir haldedir. 

Borsa fiatları 
Kambiyo 

F ransı:ı: frangı 
lrıgiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
Isviçre frangı 
Leva 
F 'orin 
Kuron Ç. 
Şiliog A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çervon~ts 

Tabviuıt 

I. Dahili 
D. Muvab!ıade 
A. o~m:r- - "lu 

j Kapanış 
12 06 00 
7 15 00 

47 40 00 
9 34 54 
3 40 21 

36 40 00 
2 42 81 

63 00 00 
1 17 88 

16 10 00 
4 20 00 
5 61 77 
2 01 00 
4 27 00 
~ 78 00 

'
~') 50 00 
26 60 00 
O'l 00 00 

lkapamş 
00 00 
00 00 
24 00 

B .. r ııa Harici 

Albn 19 ssı 
Mecidiye 49 I 00 
""""" ... t '} ?4 

bin kilo hububat, 650 motosik. 
let, ı 13 otomobil ve saire. 
Kaçakçılık elı.ıneğe kadar teı 

mı) edilmİ§tir. Almanyada 48 
fen ik olan bir okka ekmek, Bel 
çikada 18 feniğe almıyor. Ge
niş mikyasta halk, hudutlardan 
bir kanş öteden ekmeğini alı· 
Yor. Gümrük idaresi, bu fert 
halinden çıkıp (içtimai kaçakçı 
hk) haline gelen faaliyeti dur
dunımıyor. Keza ben:ı:inin lit re 
sı Almanyada 38 fenik, Belçi
kada 8 fen ik. Yani beş misli 
~:k.. B bllyük farktan istifa~e 
1 

zın kaçakçılığını en karlı ıı
erd: n yapıyor. 

t . Bır zaman, disiplin, itaat, in 
1~ dendikçe model olarak 
ıosterilen Almanyada, bugün· 

Mersinden ııelen haberlere göre, 
p0rtakal müı!llhıilleri ve daha ; ı
de tacirleri bu halden çok muztar•p
tir. ihracat yapılmamaktadır, fıatler 
dütüktür. Buna munzaın olarak müs 
tabıil portakal ağaçlarına musallat 
olan haşere ile mücadele ctmtk mec
buriyetinde kalmaktadır. 

Şeker fiatları 
yükseliyor 

Şeker fiatleri son günlerde sürat
le yükselmeğe batlamıştır. Bu yük
ıelitin nereye kadar devam edeceği 
tahmin edilmemektedir. 

Dalıa bir hafta evvel her bakkal· 
da okkası 5() kuraıa alınabilen kes
me ıeker okkaaı timdi bakkallarda 
56 hatta 58 kurata kadar çılmuttJr. 

Şeker fiatlerinin yükseliıinde 
muhtelif sebepler olmakla beraber 
bunda her fırsattan iıtifade etmek 
i.steyeıı muhtekirlerin hareketleri de 
görülmektedir. 

Oda' daki kooperatif 
Ticaret odası memur ve müstah

demleri kooperatifi az zaman epe
yi bir temettü temin etmiıtir. Bu te
mettü Odıt memurlarına tevzi edile
cektir. Temettüün yüzde onu bulaca 
ğı anlaıılmakadır. 

Kasarlı mensucat 
Ticaret odası yerli mallar etrafm 

da tetkikat yapmağa batlaınıttır. 

Oda ilk it olarak yerli kar.arlı men
sucabn tekemmülü ve daha kavi ol
maaı çarderini taharriye haşlamıı
tir. 

Bu maksada visıl olmak için bir 
komİ•J'011 da toplaııacaktJr. 

Sovyetlerin iki aylık 
mübayaah 

Sovyet Ruıyanın memleketimiz 
ticaret mümessilliği tarafından te .. 
bit edildiğine nazaran, Sovyetler 931 
son iki ayında memleketimizden ıa 
kadar mübayaat yapmıılardır: 

incir 
Yapağı 
Tiftik 
Kösele 
Ufak deri 
Büyük deri 
Pamuk 
Palimut huliisaa 
MazJ 

J ,679,828 Kilo 
1,443,585 " 

t00,000 .. 
15,000 " 
30,000 adet 
60,000 ,. 

2, 762,428 Kilo 
306,481 " 

41,484 " 
Hayvanatı bakariye 
Agnam 

12,384 rtlı 
35,476 .. 
90,137 Kilo 
38,753 ,, 

Peynir 
Tereyalı 

Bizde kibrit için ağaç 
yok mu? 

Kibrit inhisar idaresinin ken 
diıine lazım olan ağaçlan mem 
leket dahilinde bulamayacağJDJ 
söyleyenler vardır. Halbuki ali 
kadarlar bu fikirde değildirler. 
Memleketimizde kavak ağacı 
(Populuı Tremila) orman ha. 
linde yoksa da, senelik mikdan, 
evıafı, tulü ve fiatı ilan ediline 
bulunabilir. Sonra Avrupadaki 
kibrit fabrikalannm kullandık· 
lan gölmar (Abies nordmanian 
na) memleketimizde, bilhassa 
Kastamonu, Zağfranbolu ve ha 
valisindeki ormanlarda mebzu.' 
len mevcuttur. . --
kü kanun harici hal nasıl izah 
olunabilir? lktısat zaruretleri 
iktı~at icbarlan biç bir §ey d:n: 
lemtyor. En sağlam kaleyi dahi 
fethediyor. Muhakkaktır ki za , 
manımı:ı:da gümrük meselesi 
(devlet) in en ehemmiyetli me'. 
seleleri sırasına girmiıtir. Şe
hirlerdeki banka, borsa ticaret 
sui istimallerile müvazi olarak, 
hudutlarda da kaçakçılık sergü 
21eıtleri artıyor. insanlar g;ttik 
çe romantikleşiyor. Gittikçe 
zapturapt bağlanndan kurtul
mağa çalıtıyor, 
Eğer bütün bu menfi tekimü 

lü durdurmak lazımsa, bunun i
çin yalnız bir kuvvet var: Dev
let kuvveti. 
Anarşinin önüne ancak o ge-

yaptılar 
Mahkemelerde 

Kaçakçılığa 
Karşı • 

İstanbulda da bir 
mahkeme açılacak 
Kaçak davalarına bakmak üzere 

memleketin muhtelif mahallerinde 
huıaıi ~mel ... tqlril edileceii 
malümdur. lttanbulda kaçak itlerile 
uğraşacak mabk-enin tqkili için 
Anlı.aradan emir bcklenm•ktedir. 
Ka; ak mahkemeıi münferit bir hi
kim tarafından idare edileceği ve ken 
disine 300 lira maaı verileceği anla
tılmaktadır. 

Beraet etti 
Kaıımpaşa merkezi memurlann

dan polis Osman Ef. Kasımı:aş;,da, 
karakol sokağında Miço isminde bi
rinin kahvehanesinde kendisine emir 
verilmediği brud• ı...zı sab;kahları 
tarassut etmek ve k en di1crinden rii~ 
vct aJmaklll maznunen 2 inci ceza 
mahkemesine s~vkedilmiı ve dün ya
pılan muhakemesi neticesinde isnat 
edilen cürüm sabit olmadığmdaa 
mcl.1kemece beraetine karar verilmit
tir. 

Arif Oruç Beyin 
davası 

Cümhuriyet ııazetesinde aleyhin
de neıredilen bazı yazılardan dolayı 
mezkUr gazete mes'ul müdürü M. 
Agah Beyle yazılan Eıkitehirden 

gönderen bazı zent aleyhine Y arm 
gazetesi sahibi Arif Oruç B. tarafın
dan bir dava açılmıttı. Dava dün 2 
inci cezada görülecekti. Ancak müd· 
deiye tebliııat yapılmadığı anlaşıldı
ğından tebliııat yapdmak üzere mu
hakeme 25 kanunusani pazartesi ııü
nüne kaldı. ---· ..... , 
Sanayi 
Borsası 

Alakadarlar bu 
fikre hayrette! 

Teşviki sanayi kanununda yapda
c81ı tadilat mevzuu bahıedilirkeo,bir 
sanayi borsası açılmaıı da ileri ıürül 
mek.eclir. 

Ala:<udarlar bu haberi alaka ile ol 
duğu L~uar, biraz da hayretle karıda 
mıtlardır. Ali.kadarlar dünyanın her 
hangi bir yerinde timdiye kada~ ya
pılmıı sanayi borsası namı albnda 
bir müe•ıeseye tesadüf etmediklerini 
ııöylemektedirltt. 

Maamafih bu meselenin ıundan 
ııalat olması ihtimali varit ııörülmck
tedir. Erbabı sanayi ihtiyaçları olan 
mevaddı iptidaiyeyi daha ıiir'atle ve 
bir elden tedarik için aralannda koo
peratif yapmağı, fakat ayni zaman
da bu t~kilab Dnletin murakabesi 
albna vazetmeği düşiinmekterurler. 
Sanayi borsası meselesinin bu koope 
ratif işi olması muhtemel ııörülmek
tedir. 

Yeni maaş cüzdanlan 
Şubatta yapılacak Eytam 

ve eramil yoklamalannda yeni 
maaş cüzdanlan verileceğini 
yazmıştık. Bu yeni cüzdanlar 
maa§ sahipleri için birçok ko
laylıklan mucip olacakhr. Hat 
ta meclisten çıkanlacak bir ka
nun ile cüzdanlann çek gibt te
davülünün temin edileceği de 
söylenmektedir. 

Erenköy sanatoryomu 
Veremle mücadele cemiyeti 

tarafından Erenköyünde teaiı 
edilen sanatoryomun e,ya leva 
zım noksanlannm ikmaline ça
lıımaktadır. Sanatoryom 1 ma 
yııta merasimle kütat edilecek 
tir • 

Poliste 

Bir kadın gayrımeşru 
çocuğunu boğdu 

~~~·~• .. •IHl•t~e...-ı-~-

Boğduktan sonra da çocuğun 
ıcesedini bahçedeki lağıma attı 

Cuma .. babı Göztepede bir çocuk 
dütünne lacia11 olmuıtar: 

Bu mesele hakkmda bir mubarri
rimi7jn yaptığı tahkikata nazaran 
hadisenin mahiyeti tudur: 

Cöztepede lıtaıyon cl\ddeııinde 
oturan miitekaidindenNazmi B.in 20 
yaşlarında F alma And..Jip iıminde 
bir evlatlığı vardır. 

Fatma, daha beş yaşında iken Naz 
mi B. Yİn yanına gelmiş ve o zaman 
dan bet-i onun terbiyesile büyümüı
tür. 

Herkesin kız olarak tanıdığı Fat
ma; geçeıı sabah her ' eyi meydana 
vurmu~tur. 

Fatma, sessiz ıeda s.ı z., ıztıraplar İ· 
çinde sabaha kartı bir çocuk doğur
muş, ve bu nevzadı, bahçedeki lağım 
yoluna atrnıştır. 

Fakat, her fenalık ıibi, bu da giz
li kalmnmıı ve Nazmi B. bahçeye çık 
tığı zaman b~zı k•n j7Jeri görmüş
tür. Esascr:, bir müddetten beri kızm 
karnının !iitliğindcn şüphelenen Naz
mi B., derhal Kızıltoprnk :zabıtasını 
haberdar etmiı ve gelen polisler kan 
izlerinin iç yüzünü tesbit etmitler, 
lınyııuı bir halde yatmakta olan Fat
mayı, evvelemirde Tıp fakültesine 
kaldınnıtlardır. 

Ortada bir cinayet olması dolayı. 
sile Oıküdar müddei umumiliği de 
haber dar edilmiş ve mııavinlerdetı 
Zühtü B. tahkiko.ta va<İyet etmit ve 
kadın iaticvap altına ahnnuıtır. Fat
ma, evvela her ıeyi ıizlemek istemiş, 
fakat nihayd itirafa mecbur olmut
tur. 

Bu hiknye dahi, kadının yalnız 
kavli mücerredinde kalmakta ve ka
nuni bir kıymeti baiz bulunmamak
tadır. 

ettiği için, her iki ıuçtan hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Gizlenen tabanca 
Beyoilunda bir birahanede, Hüse

yin, Hayri, Rükneddin, KarakaJ Ali 
ve Naıip isimlerindeki qlıas IBJ'bot
lukla kavga edip biribirlerini döv
müşler, bu esnada bıçak ve tabanca 
da çekilmiştir. 

Gazinoya gelen poliı memurları, 
hepsini yakaladıkları gibi, Nasibin ü
zerinde bir bıçak, bir de sobanın al
bna saklanmış tabanca bulmuılar
dır. 

Bunlar müsadere edilmiş, valı'a 
hakkında ela tahkikata bqlanmqtır. 

Bir fabrika yanıyordu 
Halıcıoilaııda, 126 numaralı Rem 

zi Beyin mutamba fabrikasından ev
velki ııün yangın ,ıkmıfsa da, p 
yet ciiz'i bir yer yandıktan sonra ııön 
dürülmü9tür. 

Üç kaza oldu 
Şoför Rüatemin idaresindeki 3562 

numaralı otomobil Unkapanı caclde
ıinde küfeci Bilal' e çarparak yarala
m19br. 

" Seyyar mahallebici Ziya Panııal
bdan geçerken 1957 numaralı otomo 
bil tarafından yaralanmı9br. 

• Fmclıklıdan ııeçmekte olan la
mail'in idaresinddü araba, Madam 
Eftalya'ya çarparak yaralamııtır. 

Bir vurmuş, pir vurmuş 
Cinci meydanında Nezafet ahırla

rında bulunan ameleden Hüseyin ve 
Hasan, yemek pitirmek meuleain

Fatma'nın anlattığına göre, güya 
bundan 9 ay kad11r yvel, orada bir den kavııaya tututmutlar, bunlarclatı 
eczanede ilaç YBııtıı:ıiken, eczacının Hasan, HüteyÜıe büyük bir sopayı 
bir arkadaşı tarafoıdan ıorla, bir oda knvvetle inclinnit ve Hüseyin, ağız 
ya çıkanlm" ve bikri izale edilmit· açamayacak bir halde olduğu yere 

Belediyede 

Hamal işleri 
Düzeliyor 

Bu hususta bir proje 
hazırlanıyor 

latanbul hamal itlerini esaslı 
surette tanzim için fırka vila· 
yet idare heyeti bir proje hazır 
lamaktadır. Bu projede tutulan 
esas arasrra batıösteren iskele 
ler arasındaki niza ve kantıklık 
lığa kat'i surette nihayet ver
mektedir. Halledilecek hammal 
itleri dört noktada hülisa edil
mektedir: 

ı - Hükiimete taalluk eden 
2 - Belediyeye taalluk eden 
3 - Fırkaya taalluk eden. 
4 - Kendi cemiyetlerine ta

alluk eden. 
Vilayet fırka merkezi bütün 

hamına! işle.-i:ni alakadar ma
kamlarla temas ederek en seri 
ve salim bir fekilde halledecek
tir. 

Et mazbatası makama 
verildi 

Ete azami fiat vaz'ı hakkın
daki komisyon mazbatası bele
diye makamına tevdi edilmittir. 
Makam mazbataya mütalea11nı 
ili ve edecek ve daimi encümene 
bildirecektir. 

Cabi caddesine kaldı
nm döşeniyor 

Kanalizasyonu ikmal edilen 
Şiılide Cabi caddesinin kaldı
nm ferıiyatına batlanmııtır. 
Cadde yeniden ve yepyeni bir 
tarzda yapılmaktadır. 

Otobüs durak yerleri 
Belediye daimi encümeni ö

nümüzdeki ay batında otobüı 
durak yerlerini tesbit edecek ve 
lavhalar asılacaktır. 

tir. " yavarlanıruıbr I • 

Fakat böyle bir a"lıam bulunama- • . .: . • · 

Kadıköy haline iki 
talip var 

clığı için verdiği ifadenin sümmctte Polısler, Huseyru hastan<ıye kaldı 
darik söylenmit •Özler olduğu anlaşıl dınnışlar, Hasan'ı da yakalamıılar- Uzun zamandan beti bot du

ran Kadıköy haline tütün inhi
sarı ve elektrik tirketi isticar 
için talip olmuıtur. Tütün in
hisan burasını depo ittihaz et
mek fikrindedir. Elektrik tirke 
ti ise burada bir cereyan merke 
zi vücude getirmek istemekte
dir. Belediye bu her iki talebi 
de tetkik etmektedir. Hangisi 
daha uygun gelirse ona kirala
nacakbr. Belediye, hali aynı :ı:a 
manda aalmak tasavvurunda i
se de binanın kıymeti 200 bin 
lira olduğundan bu yüksek fiatı 
haliı hazırda kimse vermemekte 
dir. 

maktadır. dır. Hüseyinin hayab tehlikededir. 
Müddei umumiliğin nezareti albn 

da evin balıçeaindeki lainnda yapı
lan taharriyatta, yavrunun ölüsü ç.ı
kanlmış ve diri diri boğulup atıldığı 
görülmüıtür. 

.Müddei umumilik, nevzadnı ce..,_ 
dini morııa kaldırtmıı trr. 

Morg yapacağı otopsi neticesini 
müddei umumiliğe bildirecektir. Şim 
diki halde Fatma; Tıp fakültesinde 
nezaret altında yatmaktadır. 

Eyileıtikten sonra tevkifaneye sev 
kedilecektir. 

Bir tecavüzden çıkan 
beklenilmeyen netice 

Galata'da Mimar hanında oturan 
elitçi Abdülkadir B. le refikası Mü
nevver H., polise müracaatla bir id
diada bulunmuşfordır. 

B<1 iddiaya ııöre, kan koca, gaa 
ocağı üzerinde yemek pişirirlerken 
ayni handa oturan Şevket İsminde 
birinin bıçakla taarruzuna maruz kal 
mışlarchr. 

Bu teca'O'ÜZ üzerine, Münevwer H. 
ııaz ocağını devirmit, "y&naın varl" 
diye feryat edince, etraftan biri, itfa 
iyeyi haberdar etmit, lıirbç dakika 
oonra gelen itfaiye ııöndiireeelı: ,....... 
guı aramış:uı da bulAmamııtır. 

Poliı, Şevket baklnnda tahkikat 
yapmaktadır. 

Otomatik baskülden 
para çalıyordu 

Sabıkalı ııüröhnndan Ha .. n, Snl 
tan Ahmet parkı karfumclaki otoma
tik basküllerden para çalarken, potiı 
!er tarafından yakalanııuıtJr. 

Hasan, aynca polisleri de tahkir 

Kaçak sigara kağıdı 
Kadıköyde imam ıokağında otu

ran Süleyman, Kızıltopraktru1 geçer
ken ıüphe üzerine zabıta tarafından 
ç.-.rilmiı ve üzeritıde 25 defter ka
çak sigara kiğıdı lıulunarak miiMde
re edilmiıtir. 

Kan1>1nı beklerken 
4 metreden düştü 
Evvelki ııece, Kum.kapı istaıyo

nnnda feci bir kaza olmuıtur. Bir 
müddetten beri mezunen burada bu
lunan ye Kumluıpı Ni§ancaaında 
Çqme sokaiında bir nde misaf
ten oturan Çorlu Tapu memuru Ba
haettin B. dün aktaın, Çorludan g• 
lecek olan refikasını beklemek ÜZ&
re Kumkapı istasyonuna iamiı "Ye 
treni beklemek üaere af&iı yukarı 
dolaşmaia baılamqbr. 

Bahaettin B. bu esnada, mııvaze.. 
nesini kaybederek, tren köprüaünün 
dört metre irtifaındaki •taiı taılıia 
düımiit n ain' bir •alcle yaralllllllllf 
br. 

Vecihi Beyin tayyare 
hangan 

Sivil tayyarecimiz Vecihi Be 
yİn Kalamııta inp edeceği han 
gann belediyece de muamelesi 
ikmal edilmiştir. Vecihi Bey 
hangannı bir tayyardik yapa
caktır. Hangar deniz kenannda 
kumluk üzerinde olacaktır. 

Oruç tutanlar 
Ramazan münaaebetile bele

diye oruç tutan memurların ak 
,.--Bu aktem --, tam saat dörtte daireden çıkma 

iFTAR .iMSAK lanna müPade etmiıtir. 

Bahadtin B. berayi tedaYi Cenah 
PB.fa hastanesine kaldnılmııbr. Ha
yah tehlikededir. _______ ,, _____ _ 

s. n 
17 01 

S. D. 
5 39 

Ekmek fiab 
Bu hafta ekmek fiatı on para 

fazluı ile 7 kurut ve franeala 
da 20 para nokıanile 11,20 ola
rak tespit edibniıtir. 

çebilecektir. V-;; bu, her m~l;-bm ücreti de dahildir. Şu hal. 
ket için böyledir. de Konya buğdayı, Haydarpaıa 

da Mavunada teslim okkada 1,5 
kunıt navlun ücreti verir. 

dildiği zaman alınan nakliye bi 
Jeti kendine Tisıl olur olmaz, 
Konyadalô bankaya bir çek çe
ker. Fakat bu çekin bedelinden, 
paranın lstanbuldan Konyaya 
nakli bedelini çıkanr. Bu be
del bir kemiyettir.Tüccar arasm 
da ajiyo farla adile yadolunur. 
Konyadaki mal sahibindea ÇJ· 

kar. 

müsait pıt olan köylüden aldı 
iı farzolunaa, Konya bağdayı. 
nı biçen ve satan köylüye okka· 
da yüz paradan fazla kalamaz. Bir buğday 

hesabı 
Konyanın yumutak, 59 libre 

li, 5 çavdarlı buğdayı okkası 5 
kurut 10 paradır. 

lstanbul borsasında sabt fia
tı budur. 

Acaba bu paradan köylüye 
kaç para dü§eT. Bir hesap ede
lim: 

Bir vagonll700 okkııdır, Nav 
lun ücreti Konyadan Haydarpa 
taya kadar mavnada teslim 
175 liradır. Bunun içinde nb-

Konyalı mal ~ahibi, buğdayı 
lstanbulda komisyoncuya gön. 
derir. Komisyon ücretini, yüz
de beş aşağı bir nisbet olarak, 
kabul edebiliriz. Bu hesapça on 
para komisyon üc;retidir. 

Okkada 5 kurut 10 paradan 
yetmit para çdımca 3,5 kuru§ 
kalır. 

Dahası var. ajiyo farkı. Fil
bakik~ .• malı latanbulda teslim 
eden komisyoncu, mal lstanbu 
la yüklendikten ıonra, maim 
yüklendiğine dair telgraf a)m. 
ca veya mal lstanhula yüklen
mek iizere mahallinde tevdi e-

Bütün bunlara bir de binde 
iki lstanbul borsası reami ilave 
olunur. 

Neticede Konyada mal sahi
bine nihayet üç kurut kalır. 

Halbuki Konyadaki mal sahi 
bi dediğimiz, buğdayİ kendi e
kip biçmemittir. O da bir tüc
cardır ki, köylüden ve bazan da 
ikinci elden mal almıştır. En 

Bet kurut on para latanbul 
değirmencisine satıt fiatı... Yüz 
para Konya köylüsüne intikal 
eden kırpılmıt fiat .• 

Köylünün borçlarmı, kredi 
faizlerini tetkikimize esaa itti
haz etmiyoruz. Onlar batkaca 
mütalea edilecek nazik hesap
lardır. 

Biz burada, Konya köylüsü
nün yalnız mübadeleden doğan 
fiat tenzilini hesap ediyoruz. 

Ve göstermek iatiyonu: ki, 
Konya köylüsünün maliyet fia
ti ile müstehlikin verdiği fiat 

Maarifte 

"Kardeşler 
Birliği,, 

Liseler arasında bir 
birlik yapıldı 

Şehrimizdeki liseler talebesi 
bir "Kardeıler Birliti,, tqkil et 
mitlerdir. Her liaeain intihap 
ettiği talebe mur.lıhuları haf. 
tada bir defa içtima ederek bir
liğin mesaisi etrafında görüt
mektedir. Bil'liğe bazı ~ebl 
liseler talebesi de dah~ olmuı· 
tur. Birliğin gayesi bütün liae
ler talebesi arasında Yahdet ve 
tesanüdü temin etmek, müşte
rek müsamereler, toplantılar, 
fikri, içtimai, faaliyeti tevsi et
mektir. 

Dame de Sion mek
tebinin ücretle i 

Harbiyedeki Dame de Sion 
Fransız kız lisesi talebe velile
rinden bazılarının mektep ücre 
tinin çokluğu hakkında ,ikayeti 
vaki olmuttur. Bu mektepte ni 
hari ücret ayda 25 lira olcluğu 
halde, aynı mektebin Modada
ki şubesinde nihari ücret ayda 
15 liradır. Maarif Vekaletinin 
tehrimizdeki baımüfettişi bu 
meseleyi tetkike batlamı~tır. 

Darülfünun için gele
cek mütehassıs 

Darülfünun için bir nla~ıat 
projesi yapmak üzere hviçre
den celbedilecek mütehassıs 
profesör henüz memleketimize 
gelmemiştir. Gelecek profesör 
için bütçeye konan on bin lira
dır. Mukavele mucibince müte 
hassısın 1 kanunusanide ite baş 
lamaaı lazım gelmekte idi. Bu 
işle doğrudan doğruya hükii
met alakadar olduğu cihetle, 
-Darülfünuna bu hususta h iç bir 
it'ar vaki olmamııtır. Darülfü
nunda, gelecek müteha&sısa sa 
dece intizar edilmektedir. 

Sahil dininin tesirleri) 
Darülfünun ilahiyat fakülte

ai müderria muavinlerinden Hil 
mi Omer Bey dün "Ba\il .Pini
nin tesirleri,, menufu biıı kon· 
ferans vermiştir. 

Küçük Haberler 

"' Süreyya Opereti artistle
rinden Suzan Lutfullah Hanım 
uzun müddettenberi hasta bu
lunuyordu. Haber alındığına 
ıröre Suzan Hanım yefat etmit
tir. 

"' Çartıkapıda Çorlu medre
sesinde kunduracılar tllrafından 
bir keçi kesildiği görülmüş ve 
keçi müsadere edilmiıtir. Ke
senler baklanda zabıt tutulmuı 
tur. 

• Eyüpte Bahariyede kau
çuk ayakkaplan imali için bir 
fabrika kütadı hakkında ıanayi 
müdürlüğüne müracaat vaki ol
muştur. Fabrika alb ay sonra 
faaliyete baılayabilecektir. 

,. Tedavi edilmek üzere şeh
rimize gelen tapu Ye kadastro 
müdür muavini Lütfi· Beye yat 
makta olduğu Şiıli Sıhhat yur
dunda ameliyat icra edilmiş ve 
ameliyat muvaffakıyetle netice 
lesımif tir. 

arasmdaki fark Türk ziraat po
litikacısını değil dütündtirmek, 
tedhit ebnek derecesindedir. 

O fikirdeyiz ki, modem iktı
•at dilinde (fiat makası) deni· 
len bu aykırılık makul ıurette 
kapamnadan Türk köylüsüne 
refah ve huzur mijyeaser ola• 
maz. 

Türk ziraat politikaamın yal 
nız bir cephesi istihsal politika• 
ııdır, yalnız bir cephesi, tohum 
luk, gübre, teraktör, kredi mese 
lesidir. Bu Jk. tikanm bir di· 
ğer cephesinin de sabf politika 
sı olduğu biç bir zaman unutul• 
mamalıdır. 

Mt1DBRR1S 0 
Nizameddin AL.11 
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Asrın umdesi cMilllyet» tir. 

12 K. SANI 1932 
iDAREHANE - Aalıılra cadde. 

•i No: 100 Telpaf aclreoi: Milliyet, 
Iıtanbul. 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - :243111 

ABO!l1 ÜCRETLERl 
G t ürkiye için Hariç i~ 

400 kurut 800 ku"lf 3 aylığı 
6 

" 
" l2 

750 .. 1400 " 
1 ~00 .. 2700 • - -Gelen evrak geri verilmez 

Müddeti ıeçen nuıhalar 10 kurut 
tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiri~ete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanlarm mea'uüyetini 
kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 

Faruk Nafizin (Akın)ı 
-1-

Memleketimizde yeni bir tiyatro cereyanının baş· 
langıcı olan bu eser, bir taraftan Darülbedayide 
hazırlanırken, diğer taraftan Ankarada mektep· 
lilerden mürekkep bir heyet tarahndan oynandı 

rakarak denizle beraber harekete ı MEVLİDİ ŞERiF 
başla~ı . bir mil_letin başındad~r. , Mahmut Muhtar Paşa Zade 
Baksı denılen eskı bakıcıların telkin M h H ı · ı M h • B · 
!erine uyan halk, on iki yıl kıtlık ve er um a ı U tar eym 
kuraklık devam ederse Tannya Ha- ruhuna ittihaf olunmak üzre 
kan başını kurban olarak takdim et- Ramazanı şerifin yedinci Cu
mek adetini edinmittir. istemi Han ına .günü cuma naınazr
dan evvel iki Hakan bu yolda kur-
ban edilmittir ve ;ıimdi de tel<rar on nı müteakip K.adı!köyünde 
oniki kuraklık yılı geçmiıtir. iskele camiişerif.inde mevlidi 

Adete göre memleketin Hakan- şerif ıkıraat edileceğinden arzu 
dan sonra en büyük üç Baıbuğu, eden i:hvanın teşrifleri rica o
Doğu Beyi Batı Beyi ve Gün Beyi,di 1 
ni reiı hükmünde olan Başbakıcı ile _un __ ur_. ------
müzakere ederek, T anrmın reyini 
aldıktan sonra, Hakanı kurban eder-

BUGÜN AKŞAM 

ler ve üç Bey de bu iı için gelmek- saat ıt ,30 da 
tedir. Beylerin oğulları Hakanın nez MUM 
dindedir ve üç de Hakanm genç, gü
zel mavi gözlü, sarı saçlı kızı Suna- SÖNDÜ 
ya atıktır. Yazan : M üsa-

Oç Baıbuğ, B~balucı ile görüı
tükten sonra tU haberi getiriyor: 

Göktanrı bu defa Hakanı kurban 
İstemiyormuş onun yerine Altay-U 
ral soyunun en güzel kızını istemit: 
Bu da tabii Hakanın biricik yavru•u 
Sunadır. 

hlpzade Celal 

Yakında : 

YALOVA 

TÜRKÜSÜ 

iıt~nbul Belıdiqrıi 

Ş~hirTiyatl'OSU 

ııııııııııııııı 

1111! 

ilk müsikili komedi 
Perşembe günü AYNAROZ KA
DISI. 

• 
INEMALA 

M A J 1 K'te 

RICHARD T AUBER 
Büyük Varyete 
filminde gören ve dinliyenleri teshir ediyor. 

Yann aktam 

ELHAMRA SiNEMASI 
Talebi umumi üzerine 

MARLENE 
D 1 E T R 1 C H'in 

temsili ve haftanın fev· 
kalide muvaffakiyeti 

Ayrıca şimdiye kadar vü
cuda getirilen filmlerin 

fevkaladesi 

HlNC~~ 
Yeşilk6y rasat merlı:uin,. 

den verilen malumata göre 
bugün hava eks.,iyotlc b"lrt!L 
geeçcck, rüzgt:ı • .ıli istt1;a11,et

!erden esecektir. ıı ı .9J2 tarihin
de tazyiki nesimi 768 milimetre 
azami sıcaklık 6, asgari t derece 
'<a.vdedilmı~tir. 

Yeni tiir melıt
tebimizin lıör 
cephesini tem 

ail eden Farulı 
Nafiz yeni bir 
piyes yazdL 
(Akın ) iımini 

tafıyan bu piyeoı 
Ankara muhitin 
ele büyük bir 
heyecan uyan -
dırclıiı halde 
latanbul matbu
atmda iz bile bı 
rakmıyaralı: ı• • 
çiyordu. Halbu
ki bu eserin bir 
kaç cihetle bü
yük bir ehem
miyeti vardır ve 

Hakanın ve kıza iitık olan üç 
kahraman Beyzadenin bütün feryat
ları, halkın acıklı teessürleri Sunayı 
gökten gelen hükümden kuı·taramaz 
dı. Fakat Beyzadelerden biri, Demir, 
koıup Baıbakıcıyı yakalıyor. Bıçağı 
boğazına dayaymca hakikati öğreni

-- i Yunan Milli Üpera Heyeti 

21 No in ~ l ~ ·ı S 
filminin iraesini görmeyen
ler veya tekrar görmek 
arzusunda olanlar için tem· 
dit ediliyor. 

(ORANG - OUT ANG) 

insan ayağı girmemiş or
manlarda kaplanlar ile vah· 
ıi hayvanlar arasında çev· 

e 
1 

~~~~~!!!'!!!'~~~~~~~ ı Ankaranm bu11a 
~, ~ büyük bir kıy-
.. 

., met vermesi se-
lle LE bepıiz değildir. 

Bir kere (A-
T erakki! kın). en •on ve 

yor: 
Meğer itte bile vannıf. Tanrı Su

nayı istememiş. Yalnız Beyler Ha
kan kurban olursa yerine kendilerin 
den biri ıeçeceğini, o geçecek olanın 
da on iki yıl sonra kuı·ban gideceği
ni düııünerek Baıbaktcıyı zorlamıt
lar; öyle dedirtmi;ıler. Suna ölürse 
Hakan da kederinden ölecek ve ken 
dileri -artık ileride kurban edilmek 
korkusu olmadan- Hakanlığa geçebi 
lec.ekler ... 

Fransız Tiyatrosunda 
Yarın akşam büyük gala olarak 

AIDA 
Perşembe akşamı 

FAUST .., 
Şehzadebaşı 

FERAH SİNEMADA 
bu gece tam 9,30 <la. Emsa.biz Ra
mazan ıprogramı : Beyoelmikl Bil· 
yük varyetıe ve Cambaz KU111Paınya-

Bı: hakikat ortaya çıkınca lıtemi !arı 55 artist 38 numcro 4,30 -t 
Han en büyük acıyı duyuyor: De- bilafasiUi zengin ıprogram. Locala
mek kuraklık, yalnız kıtlık yapmakla rınızı IOtfen gündüzden tedarik 
kalmıyor. Yüreklerdeki kahraman- ediniz. 

Her fey terakki ediyor, te· 
a kemmül ediyor değil mi ya! La 
e kin bazı şeyler var kt; bir türlü 

değiımiyor. Gördükçe fena hal
de içerliyorum. Meseli ben ço
cuk iken okumuıtum: 

en yeni tarih 
konıepsionları -
nm Türk cephe 
ıinden bir ifa
desidir. !="aruk 
Nafiz (Cana -

Suna Oklarla ipklarının talihini denerken lığı, mertliği, doğruluğu da kurutu- --------------
yor. Artık koca bir ırkm böyle mad- İST ANBUL VlLA YE. 
di, manevi mahvolmasına nasd ta-

- İki kere iki dört eder ... 
Hali dört ediyor .. İngiliz li

rası değiıiyor, artıyor eksili
yor, bu değişmiyor.. Gazetele
rin ıatııı artıyor ekıiliyor, bun
da hareket yok ... Bizim yatımız 
artıyor. Bu olduğu yerde, para 
mız eksiliyor.. Beriki hep ora
da ... Daha var: 

- Dünya yuvarlaktır .. 
Be gözü kör olası! her teYin 

biçimi değitti... Elbisenin, ıap
kanın, çehrenin, kunduranın, 

} vapurların, evlerin ne bileyim 
k benim bile şeklim değişti, genç 
l lik arkadaşlarım tanıyamıyor

n lar .. Dünya hali yuvarlak! Mek 
teplerde hili: 

- Kürrei arz top yuvarlak
a tır. Yuvarlaklığı isbat için ufuk 
z tan gelen geminin evvelen dire 
e ği .. sonra çanaklığı ... ilah .. 

Allah aşkına hanginiz ufka 
a bakarken evveli. vapurun direği 

ni görürsünüz? .. Ben burnumu 
görmüyorum, bu bana ufukta
ki geminin direğini soruyor .. 
Dünya belki eskiden yuvarlaktı, 
yahut yuvarlak denirdi.. Şimdi 
öyle mi?.. Dünya bir çukur ... 
Biz de içinde haşır ~şir oluyo
ruz. Böyle olmasa çoktan dıta· 
rı dökülürdük .. 

Sonra: Kürrei arzda beş tane 
kıt'a varmıf.. Beş tane büyük 
deniz varmış .. Asya Avrupadan 

r büyükmüş .. Müsellesin üç dıl'ı 
\ varmıf ... dairenin kutru, muhi
c ti, merkezi olurmuı ... 

Yahu! artık bıktık! Biraz ye 
1 nilik, biraz hareket .. ilimde de 

biraz terakki! .. 
Kürrei arzdaki kıt' aları arttı 

rahm... Harpten sonra hükU
metleri nasıl çoğalttık .. Deniz

ı !eri azaltalım .. Sade paralar de 
< ti! denizler de biraz suyunu çek 
' sin! .. Müsellese bir dılı' ilave e-

(l 

var) mı bir tecrübe hükmünde bıra
kan bu yeni ve mütekimil eserini ırü 
nümüzün yirmi bin yıl evveline gö
türmüştür . 

Anknra'd~ bir •eneden ziyade bir 
zamandır çalıtan (Türk tarihi tetkik 
encümeni), ortaya yeni bir çok haki 
katler koymuıtıır. Bu hakikatler, Öy
le zannedildiği gibi, yalnız kelime İf
tikakları üzerine kurulmuı basit bir 
hayal ve fantezi mahiyetinde değil
dir. Encümen tarihin karanlık baş
langıçları üzerine Avrupa' da yapı
lan muhtelif tetkikleri bir araya ıe
tinnif, en yeni ve en ileri faraziyeleri 
yanyana koyarak bunlardan yeni bir 
mecmua yapmıttır. 

Elde bulunan bilgiler bize ıunla
rı öğretmektedir: 

Cümudiyelcr devrinden sonra buz 
lann eriyerek dünya yüzüne •u halin 
de yayılması, her çukur yerde geni§ 
su birikintileri vücude getirmişti. 
Y avaı y&Vllf bu •uların bir kısmı, 
membaı olan buzların tükenme.~ di 
binin yük•ekçe bulunması, güneıin 
harareti gibi sebeplerele kuruyarak 
evveli bataklığa, sonra çöle münka
lip olmuttur. Büyük çöl mıntakaları 
nın hemen hep•inde derinlere inil
dikçe eski bir denizin bıraktığı de· 
niz nebatları ve deniz hayvanları fo
silleri bulunur. 

Bu cümleden olarak ıimdiki Ha
zer denizi, Aralgölü ve Balkaş gölü 
arumda bulunan Orta Aıya Boakır 
lannın da Milattan 9-10 bin sene ev 
vel su ile Clrtülü bulunduğu, oralarda 
büyük bir içdeniz mevcut olduğu haf 
riyat ile tahakkuk etmiıtir. Pom
pilly'nin hafriyatı bu kum sahaları
nm derinliklerinde yalnız deniz 
hayvan ve nebat fosilleri değil, eski 
denizin sahillerinde mamureler baki 
yeleri bile bulunduğunu göstermek
tedir. 

Diğer taraftan tarihin en eski 
diye gösterdiği medeniyetleriıı içine ...................................................... 
delim. Dairelerin muhitini da
taltalım... Kuturlarmı uzalta
lım .. Merkezi ortada olmayı ver 
sin ... Ne bileyim bir §eyler ya
hu!. Sittin senedir hep bu bina .. 
Dönüp dönüp onu okuyoruz .. 

FELEK 

1 

Milliyet'in Edebi Romanı: 1-0 

k 
\ Güzellik Kra~içesi 
ı 

'/ 
l Ona karşı gösterdiği soğuk 

muameleyi ıimdi haksız bulu
yordu. Güzellik Kraliçesile 
dana ettiği için müvahaza et
aıeğe hakkı yoktu. O hiç fÜp
heıiz medeni vazifeaini yapmq 
tı. Birden bire kendiıini gö
riince naaıl candan gülerek 
yanına koşmuş olduğunu hatır 
ladıkça bir rate ile ürperiyor

y clu. Acaba o da kendiıine ıim 
el di muğber miydi? Dana bitip 

maaaJarına avdet ettikleri za
man Lamia şeytanca güle
rek: 

- Taşı gediğine koydun. .. 
s diye fısıldadı. 

c; Harun Mecdi, Belkisi yeri
~ ne getirdikten sonra çekilip git 

medi. Belkis Vedat Naci ile 
;~ bat baıa kalmak istiyordu. 

Bu yabancının aralarında 

• 

Nezihe Muhiddin 

kalmasına hiç te memnun değil 
di. Halbuki Harun Mecdi Be
yi prezante eden eski ahbabın, 
Adnan Beyle kartı karııya de
rin bir müsa'habeye dalmıt ol· 
maları Mısırlının ekmeğine 
yağ sümıüttü. 

O da, Belkisin sol tarafında 
ki bot sandalyeye yerleıti. 
Onun bu teklifsizliği Vedat 
Naciyi adamakıllı sinirlendir
mitti. Harun Mecdi mütemadi 
yen Belkisa hitapla kızı ken
disine cevap vermeğe mecbur 
ediyordu. Belkis konuşurken, 
çok dalgın cevaplar venyor, 
bir taraftan da Vedat Naciyi 
tarassut etmekten geri kalnu
yordu. Genç adamı bizar ede
rek, hiddetlendirerek kaçırmak 
tan korkuyordu.. Korktuğu ba 
§ına geldi .. 

doğru nüfuz edildikçe bunların da
ha eıki bir batka medeniyete dayan 
dığı, o medeniyetin de oraya baıka 
bir yerden geldiği tahakkuk eylemek 
tedir. Hint, Çin, Iran, Asuriye, Mı 
sır, Yunan v. s. medeniyetleri hak~ 
kındaki en son tetkikler hep bu neti 
ceyi vermiftir. 

Bilhuaa Mezopotamyada yapdan 
tetkikler Asuri ve Keldani medeni
yetlerinin Sumer, Akat, E lam mcde 
niyetlerine dayandığını göıtennİ§tİr. 
Küçükaıya medeniyetlerinin en eı .. 
kisi Hititlere mensup olduğu tahak
kuk etmiştir. Her gün yeni yeni el
de edilen bilgiler nihayet ıöyle bir 
hükme bağlanabilmektedir&.. 

Milattan yedi sekiz bin yıl evvel 
Orta Asyadan medeni bir millet üç 
tarafa alunıı, bir kolu Çine, bir ko-

hammül edilebilir? TİNDEN: 
Bqbuğların yalancılığım öğrenen 

halk, köpürüyor. Y alancdar halkın 
ga:ı:ep tufanında boğuluyorlar. Yerle 
rine seçen oğullan Hakanın önünde 
akına and içiyorlar: ihtiyarlar Ha
kanla ana yurtta kalacak.. Gençler 
akma çıkacak. 

Ya Suna? 
Piyesin üçüncü ukde nokta11 Su

nanın kiminle ııideceğini tayindedir. 
Genç kız bunu da üç altın okla tayin 
ediyor ve artık akın alayları, Ortaaa 
yadan dünyaya meclcniyet götürmek 
üzere harekete geliyor. 

serin sahneye vaz'ı ve üılU.bu 
hakkında da diğer bir ıtıakaleclc ma
IU:mat vereceğiz. 

lbrahim NECMl 

Beyoğlu :kazası dahilinde bu 
luıı.an !binaların umumi tahri
rinin icrasına Maliye Vekaleti 
Yüksek makamınca .kıarar ve
rilmiş olduğundan llreyfiyet 
1837 No. lı 'bma vergisi !kanu
nunun 41 inci maddesi muci
bince ilan olunur. 

Askeri fabrika· 
lar ilanları 

lu Hinde, lrana, Mezopotamyaya, 1 
Suriye'ye, Mı11ra, Şimali Afrikaya, 
bir baıka kolu Ruıya'ya, Baltık sahil , 
lerine, oradan Cermanya'ya, Galya' .. 
ya, lberya'ya, ltalya'ya ve bir k11mı 
da Meriç sahillerine, Belkan yanm 
adaaına doğru yaydmıttır. Bunlar 
gittikleri diyarlara, oralarda mev
cut olmıyan bir medeniyetin e•erle
rini götürmüılerdir. Sonraki mede
niyetler bu gelen medeniyetin kur
duğu temeller üzerine otunnuıtur. 

SOiR DE· PARiS 
Zarafetinin i-
da.meı:si için her 
kadının kul -
!andığı alamod 
parfüm ve pud
ra 

23-II-931 tarihinde münaka
saııı yapılmayan Tezğahlar 

16-1-932 tariıhinde saat 10 da 
ayrı ayn pazarlıkla alıııac.ak-

, tır. Taliplerin müracaatı. 

Uzun arayııların verdiği bu ne
ticeler biribirine bağlanıraa, Orta 
Asya içdenizi etrafında tee11üı eden 
en eski bir medeniyetin, bu deni
zin kurumaıile akına mecbur olan 
sahipleri tarafından o zaman malum 
olan dünya'ya yayıldığı neticeıine 
varılır. Türklerin ana yurdu olan 
Orta Asyadan çıkarak her tarafa 
yayılan bu halkın Prahiıefal bir ırka 
mensup olduğu anlaıılmaktadır. Bu 
kafatası şekli de Türk ırkının alamet 
!erinden biridir. 

itte ( Akın ) mevzu olarak hu 
en yeni tarih bilgisini almıf, Orta 
Aıyada içdenizin kuruma devresini 
canlandırmıttır. 

Akın' da uak' a ue dram 
entrik•sı 

Faruk Nafiz, Ortaaıya'da bir 
Türk Hakanı esas ;ıahıs olarak almış 
tır: 

Orhon abidelerinde ıeçen bir İl
mi tatıyan İstemiHan, kurumağa bat 
lıyan içdenizin eıki sahillerinde Par 
san ve Sağanak gibi mamureleri bı-

Cazbant hatlar batlamaz Ve 
dat Naci Liimiaya kısa bir iti 
zar yaparak yerinden kalktı 
ve kraliçenin masasına doğru 
yürüdü. Belkiı, Mısırlı bange 
rin mühim bir sözünü yarıda 
bırakarak genç adamın arka
sından batını çevirdi.. Demin 
denberi verdiği karar müthif 
bir darbe ile kırılmıttı. Dana 
başladığı zaman muhakkak Ha 
ruo Bey, kendisini kaldırmak 
iatiyecekti, o da evvelce Vedat 
Naci Beye söz verdiğini söy
liyerek reddedecek ve genç ah
babile aralarına giren soğuk

luk eriyip gidecekti • 

Tahmin ettiği gibi Harun 
Bey hemen ayağa kalkarak Bel 
kisi dansa davet etti, Genç kız 
istekıiz isteksiz yürüdü. Yüzi
le, tavrile, zengin Mı11rlıdan 
asla memnun olmadığını Ve· 
dada ihaaı etmeğe çalıtıyor
du. Halbuki genç adam hiç 
oralı değildi. Bütün bir neı'e 
ve arzu ile sarı§ın dilberle dana 
ediyordu. 

· Güzellik Kraliçesinin saçla-

Bourjois • Paris 

1 ZAYİ MAKPUZ - 18500 ve 18265 
numerıolu beyannamelerin 392496 ve 
392497 nıımerolu gümrük makıpuz
Jarmı zayi ettiğ.imdeıı ve yenileri 
alınacağından zayUerin hükmü kal
mamıştır. Galata, Çeçeyan Han 18 

No da A. Nuryan. 

Yeni Rusya 
Falih Rıfkı Beyin Yeni Eseri 

Komşu Devlet için dilimizde yazılmış ilk tetlkiylt.. 

Gençlik ve halk terbiyesi metotlarmm, şehir ve cemiyet 
hayatmm, kızıl /Jrkanm en eyi tahlili. 

ON FORMA, 150 KURUŞ 

Tevzi Mahalli: MualLim Halit Kütüphanesi. 

n günetten kopmut ziya hüz- yır .. Hayır! ... Ondan nefret ecli 
meleri gibi pa.nl parıl ıtıldadık yorınn .. nefret.. nefret, nefret!. 
ça, Belkis genç kızın güzelliği Bir aralık Vedat Nacinin 
ni kalbi kanaya kanaya tasdik Harun Mecdi Beye tuhaf tu· 
ediyor, büyülenmİf gibi göz- haf, adeta istihfafla bakarak 
!erini rakibesinden ayıramıyor· Zühal Ferdaya bir ıeyler fıııl
du. Evet rakibesi idi .. Hem dadığını fark eder gibi oldu .. 
her cihetten rakibe! .. Galip ve Yine hakaret ed~yordu!.. Bu 
muzaffer rakibe... Bunları dü küstah adam mütemadiyen 
ıünürken gururu §iddetle isyan kendisine hakaret ediyordu! .. 
ediyor, iradesi fevkaladelikler Ondan intikam almalı idi .. 
yapmak için ıahlanıyordu. Bel Hem öyle bir intikam ki ... 
kis elinden gelse dünyadan Belkisin benliğinde uyuyan 
güzellik mefhumunu kaldıra- cinıiyeti, bir ejder gibi uyan. 
cak, o imtiyazı yalnız ve yal- mıftı.. Zehirli ıslıklar çalarak 
nız kendine hasredecekti. İçin ruhunda korkunç boralar, ka
de şiddetli, yenilmez bir arzu sırgalar yaratıyordu .. 
daha vardı. Vedat Naciyi, ona Babasının yanına avdet et· 
hayatın en acı üzüntülerini tikleri zaman iki eski dostun 

arasındaki müsahabe hila de 
çektiren bu genç ve güzel er- V8JD etmekte idi .. 
keği ayaklarının altında bir kö Lamia yanlarında değildi. 
pek zilletile süründürmek!.. Harun Mecdi Bey masanın or 
Onu seviyor miydi? Niçin her tasında soğumakta olan şam
dakika bu yabancı adamla meş panyayı kadehlere botalttL 
gul oluyordu?.. Belkis hiç bir teklif bekleme-

Bu suale, ruhunda kayna- den önündeki kadehi dudakla 
tan meçhul membalardan ge- rına kaldırdı, ve son katresi
len sesleri susturarak - ha- 1 ne kadar içti!., 

rilen bir filmdir. 

İKİ eOYOK FİLM BİRDEN 

Bu akşamdan itibaren 
ASRI TIYA TROSUNDA 

(Tepe Başi) 
zenci dansözleri - ııenci cazları - zenci kızlardan mürek<kep 

ZENCi OPERET VE REVÜ 
heyeti ta.rafından ve dansörler ıkıralı 

DOUGLAS ile yeni Jozefin Baker MİSS COOKS iştirakile 

ZENCİ ŞEHRl EGLENCELERt 
2 perdelik ve 18 tabloluk muazzam revü opereti 

KAHKAHA - KAHKAHA 
Her gün matine saat 17,30 te matine suvare saat 21,30 tr 

Cuma giinü matine saat 16,30 te 
Koltuklar: 100-150-200 localar 600 ıkuııuştur. Talebelere tenzilat 

tiOO<:S 

CHEVALIER t 

Şen Mülazım 

lıııil iı 

il 
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Babası ona hayretle bakı
yordu .. Kızının midesine giren 
bu ilk ispirto idi. Belkiıin da
marları birden bire tutuıtu, 
batı penbe buharlar içinde dön 
meğe batladı. Onun hareket
lerindeki maıum acemiliği gö
ren zeng"1 Mı11rlı cotmuıtu. 
O zerinde maharetle taşıdığı 
ariıtokratlık bir iğreti elbise 
gibi aıynlmıt altından hakiki 
hüviyeti çılanıştı. Y ılııık, cı
vık, tımarık, bir zengin hüviye 
fi.. Şampanyaları biribiri ardın 
dan içiyor, etrafındakilere de 
İçmeleri için ısrar ediyordu. 
Belkis ikinci kadehi içtiği za
man gözleri büsbütün karar
dı. Harun Mecdinin uzattığı 
ve yaktığı cigarayı, iki gün ev
vel baloda gördüğü yeşilli kız 
dan daha efkarlı , efkarlı çeker 
ken ta önüne kadar gelen La
mia ile Vedat Naciyi fark ede 
memişti. Onların gözlerinde 
beliren hayret te Adnan Bey
den aıağı değildi. Lamia Ve
dat N acinin kulağına bir şey
ler fısıldadı, ikisi birden Bel
kisin yanına oturdular. Bel-

Muayenehane nakli 

Dr. Celal T evfil< 
Frengi •• idrar yolu bas
tahklan miltehassttı:S!rkeci, 
Muradiye caddesi No. 35 

Sa. 14-18 

KULAK, BOGAZ, 
BURUN 
mütehassısı 

Dr. ihya Salih 
Paris tetkik seyahatinden av

det edip hastalarını her gün saat 
onbeıtden 110nra Cağaloğlunda F.m

niyct Sandığı auasındaki muayene
hanesinde tedavi etmektedir. 

ZAYİ - 1963 numerolu talasl oto
mobilimin plakası zayi olmuştur. 

Hükmü olmadığım ilan ederim. 
Hasan Fehmi. 

kia kendini rüyada zannediyor
du. Mütfik bir nazarla bakan 
delikanlının gogaune başını 
dayayarak hıçkıra hıçkıra ağla 
mamak için kendini zor zapte 
diyordu. Vedat Nacinio Belki 
sa mütfik bir nazarla bakan 
gözleri birden atq aaçarak 
Mısırlınm yüzüne dikildiler. 
Fakat batı adamakıllı duman
lanan zengin ada111 bunun biç 
farkında değildi. Şanıpanya ile 
doldurduğu kadeh· Belkiıa u
zatmış kendine ma'bıus tiveai
le: 

- Rica ederim, diyordu, Kra 
!içeler Kraliçesi! .. Bunu da içi
niz ... 

Adnan Bey nezaketle müda· 
hale etti: 

- Artık kafi Beyfendi, dedi. 
Kızım İçkiye alışık değildir .. 
Sıhhati bozulacak .. 

O zaman Harun Mecdi Bey 
büsbütün coıtu. Şef dö garaona 
itaret etti. Hemen emre kotan 
kırçıl adama portföyündmı Ç&· 

kardığı bir binlik kaymeyi hrlı 
tarak kooferanı vemıeğe hatl• 
dı: 

Devamı var) 
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~ HariÇteki 1 Yıldızlara Kongresi Mücade e . Meselesi 
Sabatay Zevı Memurlar Seyahat Elde edilebilecek 

Nald•tl•tt:R. N. neticeler 

Sahatay hi,. bir zaman evlenmek Nasıl maaş alacakları lerd~:;==nl~:;,için~=~:: hakkında tahminler 

Y Jı J .., •l' _ı • vilayete bildirildi yaidıran bava fiıengi daha uzun Tütün konırreıinin 1 ıubatta An-

/ı•k. k rarın a aegı uı müddet halk eilencveti olup kalacak karada toplanacag"ı malUındur. l lT V6 Q Ecnebi memleketlerde biz- tır. Fakat binlerce seneden beri kul-
met etmekte olan memur ve landan bu havai fiteklerinin giinün Bu içtimada; tütün zirutinin tah 
müıtahdeminin maat ve ücret birinde, insanların hayatında büyük didi, tütün ibracab, kredi ve koope

Onun için Sara il~ izdivacında arzu ve 

aık gibi amıller aranamaz 
ve tahaiaatlannın ne suretle te- bir merhale olablleceiini kimıe keı ratif mevzularının müzakere edilece-

tiremezdi. Buııün havai fiıek, yıldız ii anlatılmaktadır. lktıoat Vekaleti 
diye edileceği hakkndaki kanun lar araımda seyahatin bir eauı hali- timdiden tütün hakkında eaadı tet
dün vilayete tebliğ edilmiştir. ne girmittir. Modern teknike alem kikat yaptınnıştır. lçtimada yapıla

Ecnebi memleketlel"de biz- olan cür'etle, ııünün birinde bu ıeya cak müzakerelerin ıu neticeleri do
met etmekte olup maaf, ücret batin de kuveden file çıkacağına a,a. ğurması ihtimalinin çok kuvvetli ol
ve tahıiaatları 22 temmuz 1931 iı yukarı kimse fÜphe etmiyor. duğı,nu ali.kadarlar söylemektedir-

Sabatay kenıclisinin bu vesi
le ile "Mesih,, ilin edilmesi 
hakkında taraftarlannm ileri 
sürdüğü fikri kabul etti. 

- 1665 ••• Sabatay Zevi için 
ı..... da batka ve yeni bir aaflıa 
teşkil ediyor. Kendisinin açtı
ğı yolda yürüyebilmesi ve he
define vasıl olmaaı için geçire
ceği mesafe kıaa olac~k gö~
nüyordu. Çünkü y~nı~ı:n' .~ır 
takım amiller kendılerını sos
termi9, bu amillerin sanki Sa· 
batay Zevi için çalıştıklarına 
hükmedilebilirdi. 

du?. Müstakbel "Mesih,. ken· 
disi nasıl yahudiliğin hükümda 
rı olacaksa, kan•ı da yahudili
ğin kraliçesi olacaktı. Bu saye 
nin haricinde her fey ona ya-
bancı id~ . 

Sabatay bütün bu dedık:OOu 
!ara cevap olarak kısaca dıyor 
du ki: 

"FuıCe,, denilen bu fişekler. şim· ler: 
tarih ve 1843 numaralı kanun diye kadar işitilmemiı bir sür'at ik
hükümlerine göre İngiliz liraıı tisap edebilecek kabiliyet arzetmek
üzerinden tediye olunan me- tedi .. ter. Bu sayede mesafe denilen 

1 - Ziraat Bankasının tütün çift
çisine geniı mikyasta kredi açmaaı 
ve köylüden tütün mübayu ederek 
münaıi p bir zamanda satmak üzere 
depolarda saklaması. 

mur ve müstahdemlerin istih- ıey kalmıyacak gibidir. Şimdiye ka-
l dar karada ve havada tanıdığımız bü 

_ Beni lsrailin meşhur pey 
kaklan baliğina 9,3 miıli i ive tün ıür'at rekorları, bu fişek için 
edilmek suretile Türk lirası ola ancak bir noktai hareket olabilecek
rak veyahut bu baliğler üç ay- tir. Çünkü bu fiıeklerin ıaniyede on 
da bir tesbit olunacak İstanbul bin kilometre katetmesine intizar edi 
borsa rayicine göre, memur ve liyor. Bu ıür'at, bavayi nisimiyi ge
müatahdemlerin bulunduklan i::ek fezaya dalmağa kôfi bir sür'at 

2 - Tütün çiftçisi arasında iıtib
sal ve satış kooperatifleri tetkili. 

samberlerinden Hoıeo da ken 
disine zevce olarak hafif meş
rep bir kadın almıştır. 

3 - Ziraat Bankaımın, bu koope
ratiflere sermaye koymak ıuretlle 
yardım etmesi. 

Sabatay bununla kendiıinin 
de ne büyük bir rol oynamağa 
hazırlandığını anlatmak mı iı 
tiyordu? Fakat ne oluna ol
sun, Sera'ya dair dönen dedi
kodular nihayet bulmadı, bil
akis kadını daha küçültecek 
surette devam edip gidiyordu. 
Sabatay Zevi söylenen §eyler~ 
bilmiyor değildi. Yalnız onun 
için mübim olan nokta kendisi· 
nin mühim bir takım hadise
lere karıtarak ııayesine vara
cağını hiuetmesi idi. 

memleketler parasına tahvil e- 1923 te Alman profesörü Obert'in 
dilerek tesviye edilecektir. neırettiği bir kitaptan sonra "fitek., 

ile İnsan ve posta nakliyatı, fen için 

4 _ Fena cins tütünlerin bükil
met tarafından köylüden oatın alına
rak yakılması ve bu suretle iyi cİnl 
tütün fiatlerinin yükıelmeıinin te-Kadınlar hakkındaki fikri 

Sabatay hiç bir zaman ev· 
lemnek fikrin~ ve k~r~~d.a 
bulunmut değildı. llk ıki ızdıı
vacmın naHI terait içinde ol
duğu hatırlanabilir. Zengin 
bir adamın oğlu, ilim bir ha
ham olan Sabatay için bekar 
yaıamak etrafındakilerce doğ· 
ru görülmemi§, o da evlenmiı· 
ti. Fakat bu izdivaç gelinin 
~ikiyeti üzerine bozulmu9tu. 
ikinci izdivacı da ayni akibet
le neticelendi. Sabatay'ın haya 
tında kadınların hiç bir tesiri 
olnı&mııtır. Onun hayal ve 
heyecanında "Kadın,. öyle mü 
him bir mevki tutmut değildir. 
Onun için ıimdi Sarayı zevce 
olarak almaımda da arzu, 
a9k gibi hialerin teıiri olduğu 
nu zannetmek doğru değildir. 
O yalnız bu kızın kendisine 
zevce olacağını söylemi9, lakin 
bunda Sarayı görüp te sevmek 
gibi §eyler amil olmamıtbr. 
O halde Sabatay'ıo böyle bir 
kızla evlenmesinde imil olan 
§ey hesap ve menfaat düşünce 
leri mi idi?. Sabatay Zevi'nm 
bu serseri kızdan edeceği isti· 
fade ne olacaktı? •• 

Hükumet konağının yeni bir aaba açmış butunmaktadır. 
Fakat bu fitekler bittabi bizim bildi 

mini. 

tamiri ğimiz bayram ve eilence fişeklerin· 
den çok farklıdırlar. Fakat eoas aşa

lıtanbul hükOmet konağının ğı yukarı birdir. 1928 de Oppel ia-

5 - Ticaret muahedeleri haricin 
de Avrupadaki tütün rejilerile anlata 
rak oıJara Türk tütünü oablması. 

tamiratına batlallJD.l!tır, minde bir Alman reaksiyon motörle 
- yani fişek esaaını takip ederek -

Buraya gelen haberlere ıöre tütün 
tacir ve çiftçileri bu konırrenin netice 
terine sabır11zhkla intizar etmektedir 
ter. 

Zevcenin her §eyden evvel 
ev kadını ohnaaı hakkındaki 
fikir ve telakki hasebile kadın· 
da öyle fevkalade bir güzellik 
aranmayabilirdi. Fakat Saba
lay'ın bu üçüncü izdivaç kara
»ında imil olan şey, hesap ve 
menfaat dütünceleri de değil
di. Sabatay Zevi kendi gayesi
ni dütünen, onun haricinde 
başka her ıeyden uzak kalan 
bir adamdı. Sara için de onun 
kalbinde en ufak bir •tk kıvıl
cımı bile parlamamıftı. Saba. 

İ§te Mısırdaki parlak düğün 
den sonra Sabatay tekrar Ku 
düse avdet etti. Kudüste en 
mühim adamlarından olan Na. 
tan Gazani kendisini bekliyor· 
du. 

Natan Gazani Sabatay ile 
temasını hiç bir suretle kaybet 
memitti, Daha Sabatay ile ilk 
sörüttüğü zamandan beri Na
tan Gazani ketum ve ihtiyat· 
kir ohnak lüzumunu öğrenmit 
ti. Bir takım esrar ve kehanet 
!erle "Mesih., in zuhur edeceji 
n~ haber vermeğe hazırlanan 
Natan Gazani bir takım haki 
katlerin kendisine malOm oldu 
ğunu anlatmak İstiyordu. Fa
kat meçhul olan ve mü
him kehanetini ne vakite saklı 
yordu?. Herkesin adını okuya 
rak geçmiş ve geleceğini keş
fettiği söylenen Natan Gaza
ni, nihayet doğrudan doğruya 
Sabatay Zevi'.nin beklenen "Me 
sih,. olduğunu kendiaine bildi
ren bir rüya görerek büyük 
bir hakikate vakıf olmut olu
yordu. Bu mühim rüya Musevi 
takviminin 5425 senesi Eyli'il 
ayının 25 inci cumartesi gece
si sörülmüttü. Bu sene milidt 
1865 senesiı yazına tesadüf 
eder. 

Bu sabık 
Müfettiş kim? 

Gümrükte sabık Ma

liye müfettişi yok 1 
Dünkü akfam ııazetelerinden biri 

latanbulda, kendiıı.ine kaçakçılığı 
meslek ittihaz etmit olan bir •.abık 
Maliye müfettiti hakkında tahkıkata 
teveaaül edildiğini telırraf haberi ola
rak bildiriyordu. 
Yaptıiımız tahkikata nazaran ııüm 

rüklerde it yapan eski Maliye müfet
tiılerinden kimse yoktur. Gümrükte 
it yapan iki sabık müfettit varoa da 
bunlar da Maliye müfetiti delildir. 

Ağrı dağ 
Maznunları 

Şakilerin Adanada 

muhakemesi başladı 
ADANA, 11 - Şehrimize getiril 

miı olan Ağrıdağı ıekaveti maznun
lannın iıticvaplarına baılanılmıtbr. 

Üç aaattan fazla ıüren ilk muhakeme 
celıesinde ancak maznunların hüvi
yetleri teabit edilmiıtir. 

Latin 
Kongresi 

Kahirede açıldı ve 

mesaisine başladı 

tay Zevi için Sara her hangi Kainat yaratılırken ebedi 
bir senç ve süze! zevce olmak· ve ezeli olan nur, kainatı ten
ten uzaktı. Sara Sabatay'ın vir ediyordu. İşte Natan Ga
zevceai değil, "Mesih., in yani zani rüyasında bu nuru goru
yahudi hükümdarının kraliçesi yordu. Gök yüzünde muazzam KAHiRE, 11 (A.A.) - Li
demekti. Sabatay bir kral, Sa- korkunç bir takım itaretler ve tin kongresinin küşat celaesin
ra da kraliçe olacaktı. yazılar okunuyordu.. Natan den sonra, Baıvekil Sıtkı Paşa 

Gazani bu yazıları okumuştu. tarafından bir çay ziyafeti veril 
Sabatay çok geçmeden an- Gök yüzüne yazılan yazılarda miştir. Bu ziyafette saray ve hü 

lamıttı ki, bu genç kadın, Sa- I d · d kuAmet erkanı 1·ıe, sefirler heyeti batay'ın taraftarlan üzerinde şöy e enıyor u: 
h "Cenabıhak bana buyurdu Mıaır ve ecnebi ekabiri hazır bu mü im bir tesir hasıl etmek- F 

· k 1 ki·. Seni kurtacak olan adam, lunmuştur. Sıtkı Paşa, iravun 
ten sen a mıyordu. Gerek lann kadim diyannı Akdenizin 
Sabatay Zevi, gerek Sara müı- Sabatay Zevi geliyor! .. ,, d b 
teına bir takım evsafı haı' z garp sahillerin e yaşayan ü-

1 Natan Gazani'ni.n rüyası yu··k milletlere samimi bir suret o an erkek ve kadın demekti". b d ··ıd· A · 
F k 1 d b bundan i aret egı ı. ynı za te bag"layan rabıtaları ta•yit et-ev a a e ir talam hidisele- k " · • 

h 1 manda "Mesih,, İn gö yuziın- mek 1·çı·n gelmiş olan kongrecile rin ve t• ıs arındaki bu müs- d · d 
f k de dolaıtığını • görüyor u. re hoşimedi temenniainde bu-teana evaa ın sev ile bu erkek b d 
b 1 Sonra müthiş ir ses uymut- lunmu•tur. Mumaileyh demiş-le kadın ir eımit oluyorlar- d d ki hl A • 

1 1 d b• tu. Bu ses, ünya a ' ma u- t"ır kı'.· Her tarafta bir teceddüt dı. Bu a e i e ır izdivaç rabı- ı · d h' bi • 
1 k b k b katın ses erın en ıç rıne hareketı· ve faaliyeti görecekıi-tası o ma tan at a İr §eydi. be k rku 

t S fb R f nzemiyordu. Bu o nç n"ız. Mısır, terakki ve istihlisa şte arra •tı a ail Çele- d 
f tt•·· 1 1 ses §Öyle diyor u: dog"ru yu··ru·'yu···u··ne devam etme binin sar e ıgı para ar a Mıaır , 

bir otomobil yaptı ve saatte 240 ki
lometre gitti. 1930 da müteveffa 
Max Vali.tere aynı esası bi kızağa 
tatbik ederek saatte 400 kilometı·e 
gitti. Spor 

Müttefik kulüplere 

tebliğ 

Fakat reaksiyon motörer için ba
rut iıtimali pahalı ve tehlikeli görül
düğü için, barut yerine iıpirto, ~-n 
zin, mayi müvellidilhuınuza ve mu .. 
vellidilma ııibi mayi karbüranlar iıti 
mali tecrübe edildi. Artık bu nokta- lSTANBUL 11 (A.A.) - T. 
dan itibaren yeni bir tecrübe devri a 1. C. 1. latanbul mmtakaıı riya 
çılıyordu. Randmanı fazla ve tehlike 
siz mayi bir karbüran kullanmak i- setinden tebliğ olunmuıtur: 
çin yeni bir motör bulmak tazım gel 1 - Kulüplerimiz tarafından 
eli. berayi teaçil mıntakaya verile-

1928 de profesör Goddard Ameri cek idm .. ncı fişlerinin 1932 ıe
kada büyük fişeklerle muvaffakıyt;t nesinden itibaren fit baliıma il 
li tecrübeler yaptı. Darwen Layen 11 sak edilecek idmancı fotografı
minde birinin ltalyada yaptığı ~ec
rübelerde salıverdiği fitek on kilo- nın üzerine yanaı, diğer yarııı 
metre irtifaa kadar çıktı. da fiş üzerinde kalmak t•rtile 

Almanyada bu hususta yapılmak kulüp resmi mühürü ile mühür
ta olan tecrübeler ııayet mübimd!r· lenmeai ve mühürsüz getirile
Hatti bunun için uru.eodrome,. ıs- • fi 1 · · k b 1 ed•t 
mi verilebilecek bir istasyon vücu- cek tesçıl ış ennın • u 1 • 

de ııetirildi. Yaoi taywe istasyonu meyeceği beyan olunur. 
yerine, fişek iıtaıyonu.. 2 - 11 Eyli'il 931 tarihinde 

Burada çalışan m3bendis Nebe icra edilen Beykoz deniz yarışla 
bilba1Sa posta i ~tıj!U\ bu fişekler n hidiseıinden dolayı Galataıa 
le teminine çalıtmaktadır. Atideki Ya d 
kamlara bakınca, posta servisinin ile ray ve F enerbahçe kulüpleri e 
ride nasıl bir ehemmiyet alacağı ko- nizcilik ıubelerine denizcilik he 
!ayca anlaıılır. Üç t~n sikl~tinde bir yeti tarafından verilen cezanın 
fişek Berlinden ~n bır dakıkada ~oı bittetkik birer aya indirilmesine 
k?vaya, .altı dakikada Londrara '!"'de [ 3 _ F enerbahçe spor klübü 
bilecektir. Keza aynı tonda hır fışek M h H d 
Londradan otuz dakikada Amerika- azasından a mut, ay ar, 
ya ve Moıkovadan otuz dakikada Galip, Nihat, Feyzi Beylerle 
Vladivostok'a gidebilecektir. Beykoz Zindeler yurdu azasın-

Fransa bu fişek tecrübelerini tef dan Hayri Beyin birer sene boy 
vik için senevi muayyen bir mükafat kot cezalarının da altıtar aya 
koymuıtur. Şimdiye kadar bu mili bittenzil tatbik ve icrasına ve 
fatı ilk defa alan profesör Obert ol bu hususun ilanına 30-12-1931 
muıtur. 

Harp zamanında böyle bir vaaıta tarihli merkez heyeti içtimaın· 
nın ne azim ehemmiyeti olacağı ıim da karar verilmittir, 
diden düıünüldüğü için, bir çok 
memleketlerin askeri tetkilitı bu ha
vai fişek tecrübelerile meşguldür. 
Aşağı yukarı da bu sebeptendir ki, 
ıimdiye kadar yapılan tecrübelerin 
neticeleri ma1Um olmuyor ve ''esrarı 
askeriye., halinde muhafaza edili
yor. 

Fakat muhakkaktır ki iıtikbal 
için Aeroplan'lar yerine Fuseoplan· 
lar'a yol açılıyor. Bu ikinci havai nak 
liyat vasıtası daha tekemmül edin
ce, yükıek hava tabakalarında azim 
süratlerle seyahat edecek etratoplan 
lar yapılacakbr. Elbette bir gün bu 
bava vaaıtası da moda olacak ve ye
rine Aıtroplanlar yapılacaktır. Ao· 
troplanların yapılmaaı demelr, insan
ların yıldız arasında •t;yahat etmesi 
demektir. Görülüyor ki, mütevazı bir 
havai fişek inıanlan nerelere kadar 
ııötürecek. 

Şimdiden hükmedilebilir ki, alet 
bava tabakalarının fevkinde, yani 
on iki, on >ltı hin metre irtifalarda 
seyahat etmek meseleti balledilmit 
gibidir. Ergec kü~ei arzın cazibesi de 
mağlup edilecektır. 

Dünyanın en 
Şitm•n adamı 

da parlak bir surette tes'it edi- "Bu andan itibaren bir se- ğe azmetmittir. Her t~rafta. v.a 
len bu izdivaç Sabatay Zevi ne ve birkaç ay zarfında gözle tanperverliğin hararetlı alevını, Grip hakkında Sıhhiye 
ile Saranın evlenmesi değil, rinizin önünde "Mesih,, salta- çalıtmak azmi'.'i•. görec;ek dost müdürü ne diyor? 
"Mesih ile yahudi melikesinin natı kendini gösterecektir.. milletlerle tetrıki mesaı arzusu. 
b '' d ekt" Gözlerinizle "Mesih,, in ıalta- na •ahit olacaksınız. Mısırın si irl-.meıi em ı. , 

--. S ' alm natmı söreceksiniz !.. "Mesih,. yasi iktısadi ve hani teceddü-Sabatay Zevi ara yı •- D ' ı 
d avut peysamberin neslinden dünü mümkün kılmıt olan imi ğa karar verdikten sonra az • e ı k · ı B 

dikodu olmadı. Sara'nın eskı:. se ece tır •.. ., bu teşriki mesai olmuıtur. u 
1 mu Natan Gazani bu rüyayı aör hissiyat ve menafi ittihadı o ka den S"'drd 'i macera ar ve , " k M k 

-,.- S bat m dükten sonra haylarmag"a ı... dar sıkı olmuttur i ısır, en naaebetler hakkında • •Y ""'9 b 
be k lamı§, deli olan bir adam gibi dilerine has ·haram yanı •tında nazarı dikkatini cel tme d k b d ı· · "h · · h" ag"zın an öpükler gelmittir. ir e atın zı nıyetıne aa ıp istiyenler yok deg" ildi. Sabatay ı b ı S 

K endine seldiii zaman bir fey ve onun a meş u o muıtur.,, ıt eğer bu kabil dedikodulara p · ı k · 
1 .ı.ylemiyerek . sene rüyayı va- kı aşa, netıce o ara , gayesı 

ehemmiyet veren bir adun o • - ş ·ı G d b" ı·k zıh ve sarih bır surette görme- ark ı e arp arasın a ır ı 

Şehrimizde gripin fazlalaştı
ğı söyleniyordu. B':1 huıusta 
Sıhhiye müdür~ Alı ~ız~ B~y 
bir muharririmıze demıştır kı: 

_ Havaların bazan sıcak, ba 
zan soğuk gitmesi baz ınezlevi 
hastalıklara yol açabilir. Onun 
için her kesin bu hava tebeddül 
!erinden kendisini vikaye etme 
si lazımdır. 

Yeni tayinler 
•aydı, bittabi alacağı kızın le- • e devam etmit, gök yüzünde ve te§riki mesai vücud~ g~tir
kesiz , geçirdiği hayatın temiz gkud • kelimeleri çok iyi ha mek olan kongreye vazıfeaınde 
bir kız olması noktaımda çok 0 ugu f d k"l b ff kıy t temenn· etmi•tir 
d'kk brlıyarak etra ~ .• ı ere Ü· muva a e ı Y • ANKARA, 11 - Temyiz reis ve 
b 

1 
~t edecekti. Fakat Saba tay t"" bu ııördüklennı anlatmı§- azalarından mürekkep adliye vekile-

u llbi düşüncelerden uzaktı. tu.n Kendini dinliyenlere kat'i 1 y E N 1 R U S y A ti intihap encümeni 16 ihtisaı mahke 
~ hı:_r feye ancak kendi fikri, ır. b .. 1 d'kl mesine memur edilecek hakimleri in 

hendı noktai nazan itibarile teminat vermit, u sayk e 1'd e- Yazan: FALİH RIFKI tibap etmek için içtimaa davet edil-
akı rinin tam birer hekaki at o .u- ÇIKTI l' miştir. Gümrük muhafaz~ kuınan-

Yordu. Sara ile evlenmek • yeminlerle t rar etmış- İİlll••••••••••••• danlığına Seyfi paşanıu , "ni de 
onu sayesinden uzaklattırıyor gunu Reisicümhur Hz .. ?in yü~·-·· lastikle 

Yalnız §İmdiki zamanın dr 
ğil, gelmiş geçmiş asırların en 
şi~man adamı 787 libre ağırlı
ğında olan Harri' dir. Harry' -
den evvel tarihte en ağır insan 
1809 senesinde ölen Lambert 
namında bir lngilizdi. Bu İngi
liz 739 libre idi. Lambert öleli 
bu kadar ağırlık kaydedilmemit 
ti. Şimdi Harry elli libreye ya
kın bir farkla reko" kırmakta
dır. Dünyanın ağırlık şampiyo
nu Amerikada Los Anceles şeb 
rinde yaşayor. Bu kadar ağırlı
ğına sebep şudur: Harry'nin ha 
zım cihazı o şekildedir ki, her 
aldığı gıdayı mutlaka ağırlığa 
tahvil ediyor. Baıka insanlarda 
olduğu gibi gıdanın bir kısmı 
yanıp sarfedilmiyor. Binaena
leyh pek az da yemiş olsa o niı 
bette ağırlaşmaktadır. 

Cemiyetler yakında 
tevhit ediliyor 

latanbul, İzmir, ve Samsun 
vilayetlerindeki veremle müca
dele cemiyetlerinin birleştiril
mesi ve bu cemiyetlerin Ankara 
da bulunacak merkezi umumile 
ri hakknda lazım gelen nizamna 
me henüz ikmal edilmemiıtir. 
Nizamname ikmal edildikten 
sonra cemiyetler birleşecek ve 
Ankaradaki merkezi umumiye 
raptedilecektir. 

ikramiyelerini 
Almayan 
Şehit aileleri 

Bala Taburu 3. BL. K. Ali ef. zev
cesi Ümmetullah Süheyla Hanım 2, 
Nefer Muıtafa oilu Anmet valdeıi 
Naime H. AL. 25 BL 2 Mütazim Ce-
18.1 Hadi efendi valdtsi Zeynep H.36, 
F. 51 K. Miralay Mehmet Ali B. zev• 
ceıi Sübeyli. Fatma H. ve oğlu 40, 
Piyade binbatı Ahmet Niyazi Bey 
zevceıi Ferid H. ve oilu Cevat ef. 65 
Atiret fırkaaından yüzbatı lsmail 
Hakkı ef. zevcesi Nazire H. ve ço
cukları 117, 11 AL BL. 7 yüzbatı 
Murat ef. valdeoi Gül. H. 126, Al 82 
BL 1. K. yüzbaıı Abdürrabrnan ef. 
zevcesi Emine H. 130, AL. 73 BL. 1. 
K. yüzbaıı Rifat ef. nin oğlu Meh
met Şevket ef. ve kızı Hafize H. 133, 
AL. 81. makineli BL. N. yüzbatı lı
mail Hakkı efendinin zevceti Şadiye 
H. 134, Kaıtaınoni Jandanna AL. 
Tosya, takım. K. mülilzim Karanfil 
Cevat ef. oğlu Tur111t ef. 135, AL. 
40 makineli BL. K. mülizim Bahaet
tin ef. zevceıi Vasfiye H. ve oğlu 
Tarik ef. 137, Suvari Jandarma Şam 
taburu mülilzim Haoan ef. nin zevce
si Zehra H. 138, Kafkaı F. 3. AL 8 
BL. 8. müli.zim Mehmet Kemal ef. 
nin valdeti Hafize H. 139, K. 6. Yoz
ııat aıkerlik heyetinden alay katibi 
Müılüm fli. nin :ıevceti Ayta Mezi
yet H. 141, AL. 5. T. 3. K. Binbııtı 
Mehmet Zeki el. nin oğlu Yuıuf Zi
ya ef. 144, AL. 14. T. 3. K. binbıııı 
Halit B, oilu Mustafa izzet ef. 146, 
AL. 8. T. 3. Kelkit şubeıinden bin
baıı Tunun ef. nin oğlu Saim kızı 
Leman H. 147, Tir :..:iııerte yüzbaıı 
Ahmet ef. zevceıi Nuriye H. ve oğlu 
Ahmet Vefa ef. ı48, Üçüncü Redif 
müfettitliiinde kolağası Mahmut ef. 
nin kızı Lemman H. 149, Piyade yüz 
batı Kudret ef. oğlu Saffet ve Beb
zat ve kızı Melahat H. 150, Babii.li 
vak'asında §ehit mülizim Nafiz Bey 
zevcesi Belkis H. ve oilu lskender 
ef. 152, 42 nci Trablüs Alayından 
mülizi.m Mehmet aia zevcesi Hayri 
ye H. 153, AL. 9. BL. 1. mülizim 
Namık ef. nin baba anneıi Fatma H. 
164 Cülemerik hudut taburundan 
müı'izim Feyzi ef. nin valdeıi Şaziye 
H. 155, F. 17 topçu Cebel batarya
sından mülazim Süleyman ef. nin oğ 
lu Raıit ef. 156, K. 1. açığında Piya• 
de zabit vekili Bürhanettin ef. nin 
valdeıi Nadire H. 160, K. ili. tel
ııraf deo BL. makinist neferi Haoan 
Basrin oğlu lsmail Hakkı ef. nin oğ
lu Hüteyin Necmettin ef. 162, Te§
kilitı mahıuaadan ve Ayaz aia kar
yesinden Mehmet oilu lımail kızı 
Melihat ve Sabahat H. lar 163. 

MaliJller 
AL 177 den piyade yüzbqı Hü

ıeyin Hüınü el, bini Mehmet Etraf 
(191-331) 22, K. ili. levazım erzak 
ambarından K. yüzbatı Nahit ef. bi
ni Muıtafa (827 - 321) 23, 1. Feoliha 
zabiti topçu yüzbaıı Yahya Necati 
ef. bini Ali Rıza (24-331) 25, Tekir
dai Jandarma 1. mülazim Mehmet 
Ali ef. bini Cafer, 1307 43, AL. 73. 
K. 8. ihtiyat mülizim Mehmet Emin 

1 
ef. bini Haoan Tahıin 16458 50, 
AL. 15. BL. 9 nefer Nevıehirli Bed· 
ruı oğlu Aleko. 67, Edirne onuncu 
nitancı taburundan neler Alucuralı 
Muıtafa oğlu Vahit 85, Mardin 1 nu 
maralı teçhizat ambanndan Beatan 
oğlu Namık. 86, AL. 47 BL. 8. den 
nefer Abdürrahmanotlu Mehmet. 87 

Beşiktaı Aıkerlik Şubesinden: 
Malullerle Şehit yetimlerinin Tütün 
ikramiye tevziatına 13/10.1931 tari
hinde başlanıldığı ve mükerreren i
lan edildiii halde isimleri yazılı ze
vat §İmdiye kadar müracaat edip ik
rnmiyelerini almamıılardır. 

14 şubat 932 tarihine kadar Betik. 
taş kaymakamlığına müracutla ikra 
tniyelerini almayanların hakkı sakıt 
olacağı •on defa olarak ilin olunur. 

Yeni ne,riyat 

Gürbüz Türk Çocuğu 
; •iJ Himayei Etfal cemiyetinin neı· 
reb;,ekte olduğu "Gürbüz Türk Ço
cuğu" mecmuaıının son çıkan 63 
ncü sayııı 1932 senesi iptidaıına te· 
sadüf etmiıtir. 

Bu veıile ile yeni ıenenin en mii 
him ıian olacak olan tasarruf Üze. 
rinc mecmuada çok can1ı bir tetkik 
vardır. 

Bir seri halinde çıkan bu tetkik
te taıarrufun yalnız para saklamak 
demek olmadığı ııösterilerek ıu ta
sarrufla iyzab edilmiıtir. 

Paranızı tasarruf ediniz! 
Sayinizi tasarruf ediniz! 
Çocuklarınızı taoarruf ediniz! 
Heyecanınızı taaan-uf ediniz! 
Zevk ve eilencenizi t .. arruf edi
niz! 
Bu bet türlü tasarrufu çok canlı 

ve ıüzel bir kalemle iyzab eden mcc 
muada ayrıca ııüzel tiirleı-, makale
ler, çocuk hikayeleri ve birçok zarif 
resimler de vardır. 

Dr. Fahreddin Kerim 

Bey ne diyor? 

Yeşil Hili.I cemiyetinde tarhot fÖ
förler hakkında cereyan eden müza
kerat ve matbuata yapılan tebliııat 
malı1ındur. Dünkü nüıbamızda Dr. 
M. Osman ve Fahreddin Kerim Bey' 
lerin bu münasebetle vaki olan beya
nabnı da derçetmittik. Fahreddin 
Kerim Bey dün eazetemize bir mek
tup göndenniıtir.lzahatile neıriyab
mızı teyit eden doktorun bu mektu
bunu aynen netrediyoruz: 

uBugünkü nüshanızda biri eYet 
diğeri hayır diyor" serlivbalı bendi
nizi okudum. Neye evet ve neye ha
yır denildiğini anlayamadım. Y eıil 
Hilal merkez heyeti 3-1-932 tarihin
de İbrahim Zati Beyin aarhoıluktan 
mütevellit vesaiti nakliye kazalan 
hakkındaki takririni müzakere için 
toplanmıı ve yirmiyi mütecaviz mer
kez heyeti azasının iıtirakile iki sa
at ıüren hararetli celsenin ınukarre
ratını bir sui tefehhüm olmaması i
ç.İn o içtimada bazırlanmıı ve azaya 
okuduktan sonra ittifaka iktiran ede
rek matbuata tebliğ etmittim. Mut
teeaaüf gazetenizde pek cüzi bir kıs
mı çıktı o tebliğde htanbul Belediye 
sinin vesaiti nakliyeyi idare edenler 
hakkında ittihaz ettiii tedbirlerin 
§ayanı takdir olduğunu söylemit fa
kat aarboıluk yüzünden tahaddüı e
den kazalar karıuında alınmasını te
menni ettiğimiz tetbirleri ve içki a
leyhindeki diğer temennileri zikret
mittik. Ne bu tebliğimizde ve ne de 
bir cün sonraki gazetenizdeki mün
t"tir beyanabmda Deli toförler hak
kında biç bir sözüm yoktur. Binaena 
leyb• muallim Mazhar Oıman Bey
fendile biri evet diğeri bayır diye a
ramızda bu mesele hakkında bir te
zat olmadığı kanaatındayım. Çünkü 
o içtimada her aza ve bu meyanda 
Mazhar Osman Beyfendide görgüle
rini, temennilerini aöylemit onların 
matbuata aksedecek kısmı tebliğde 
dercedilmiı oarboşluktıın mütevellit 
kazalar baldanda Yetil Hili.I merkez 
heyeti araamda iıbu tebliğ ittifakla 
vaki olarak ııazetelere verildikten 
ıonra kimse bir :ıey söyleyemez! 
Fakat bir smıf meslek erbabından 
bir kıamınm itlediii bata yüzünden 
bütün bir ıoför camiaaını itham et
mek biç birimizin batırmdan gcçme
mit ve ııeçmez! Yetil Hililin temen
nisi toförlerin her hangi bir ıuretlc 
içki kullanmamalarıdır. Bilbaıaa İf 
zamanında aarboıluk yapanlar azami 
surette tecziye edilmelidir. Çünkü 
menafü umumiye bunu imirdir. Maa 
leaef bu ııibi ıoförler yok değil var
dır. Şoförler bu gibi arkadaşlanm İ
kaz etmeli ve aralarından çıkarmalı
dırlar. Bilhassa diğer aemmiyatı ne
reden öğrenirse öğrensinler bir defa 
bile kullanmak en büyük hatadır. Bi
naenaleyh Yeşil Hilalin tcıebbüsat 
ve temenniyabnın müttefikan yapıl
dığını aza arasında bu busuıta fikir 
ihtilafı olmadığını, resmi tebliğimiz
den hariç sözlerin cemiyetimize fa· 
mı1 olamayacağını hürmetlerimle arz 
ederim Efendim.'' 

Fakir çocukları 
Giydirmek için 
Topkapı Türk fukaraperver hayir 

müesıeseünden: Civarımızdaki mek
teplere devam eden babası ölmüş fa
kir çocuklarla diğer bir takım ufak 
ve çıplak çocuklan ve fıtkir aileleri 
giyindirmek üzere hazırlıklar yap
maktayız. 

Muhitimizin fevkalade zarureti 
karııaında belediyeden mazhar oldu
ğumuz muaveneti hayırk&riye rağ

men bu mübrem ihtiyacı taman1en 
tatmine muvaffak olacağımızdan pek 
ümitvar değiliz; bundan dolayı muh
terem halkımızdan yardım istemek 
mecburiyetinde kaldık. Bu taYanı 

merhamet ve muavenet çocukları 
yaılartna göre üç liradan sekiz liraya 
kadar ilbaı eylemek mümkün olaca
ğından hayrı seven ve ebnayı cinsine 
yardım eylemek zevkini bilen, duyan 
ve 3 - 8 liralık bir yardım kudretini 
haiz olan bütün halkımızdan böyle 
bir muavenete iıtiraklerini temenni 
eyleriz. Muavenette bulunacak zeva
bn verdikleri mebalii mukabilinde 
ikaa edebileceğimiz çocuklar kendi 
namlarına ııiydirilerelı bir kıta foto
ıırafleri takdim edilebilecefi ııibi i
simleri de müeısesemiz livhai tebci 
line geçirilecektir. ---..... --
ikramiyeler veriliyor 

Havalenin bitmeıi dolayıaile tü
tün ikramiyelerini almıyan malul ga 
zilerle ıehit yetimlerinin yeni hava
leleri ııetirilmiştir. İkramiyelerini al
mak üzere perşembe ve pazar gün 
leri sabah saat 9 dan 12 ye kado· 
Beyoğlu kaym<.kamlığında mÜt"§cl< 
kil komisyonuna müracaattan rica O· 

lunur. 

Davetler 
Mürettiplerin senelik 

kongresi 

Türk mürettipleri ct-ınİyctindcn: 
Türk mürettipleri cemiyetinin s~n~ .. 
1ik r:ıutat kongresi ki.nunuıanınu~ 
15 inci cuma günu saat 1 de aııktedı· 
leceğindcn azanın hazır bnJunmalaı·ı 
rica olunur ıı;tıydı?. Yoksa gayesine daha tir. (Devamı var) j ı'İne arzolunmak uzeredır. 

zıyad • ki 
.lliii Dıı Ya aştırnıış oluy~o~r~-.ı... ....................................................................... __________________ ~----------------------------------------------------------------------~ 
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Kaçakçılık kanunu ması makbul ve mücbir sebepten ile. 
ri geldiği sa.bit olmazsa muaaderesİ· 
ne ve bedelinin bir misli ağır para 
cezası alınma.sına hükmolunur .. 

Birinci sahifeden geçen yazılar VAPUR M0CEHB1Zt 
NAİM BEY 

ADANA 

Kaçakçılığın men ve 
dair kanunun 

takibine 
Manife•tonun asıl nüshasına dahil 

61mayan etyanın kaplan manifestoda 
,.-zıh diğer ba:zı kaplann numara ve 
markasını havi bulanur ve zarfları 
da nevi itibarile mutabık oluraa bun
lardan ağır resme tabi eşyayı bayi o-

in hisarların 
Yeni vaziyeti 

iV aziyet gerginleşiyor! 
vapuru 14 kiııunusani perşembe ı;G 
nü akşamı Sir]«,dden hareketi' 
(Çanakkale, İzmir. Knllük. Bod
rum, Fethiye, Antalya. Alaiyc ve 
Mersin) e azimet ve avdet edecek 
tir. 

esaslı hükümleri neden ibarettir? 

Kaçakçılık neye derler? - Kaçakçılığa teıebbüa ne ıibi ıeyler
dir?- Kaçakçılığı men, takip •e tahkik ile kimler mükelleftir?
Kaçak qya nasıl ve nerelerde aranabilir? - Gümrük kaçakçılıiı 
hakkında konulan cezalar. - Gümrük •e inhisar kaçakçılığı hak
kında cezalar. - Kaçakçılığın takip ve tecziye uıulleri. - Tet· 

kilit. - Mu•aldı:at maddeler 

lanları manifesto haricinde sayılır. (Başı 1 inci sahifede) 
Bu enanın, manifestosunıın güm- aumu tebellür etmit bir kanaat ha

rüğe ibrazindan evvel suretlerine ili- !indedir. 
ve ve sefinenin limana eelmesi aki • • Hükümet tubat ayı nihaye
binde üzerine giden memura vücu- tinde Millet Meclisine 932 bütçeai 
dundan malümat veriline bunlarcl.. üzerinde yapılmasını zaruri gördüğü 
gümrük resminin bir miıline muadil tadilleri bildirirken, inhisarlar idare
ağır para ceza11 alınmasına hükmolu ıine Yerilecek ıeldi de ayni zamanda 
nur. Meclise anetmek kanınndadır. Esa-

Türkiyeye ıiren veya Türkiyeden sen inbisarlara verilecek yeni §ddin 
çıkan yoleulara ithali veya ihracı varidat bütçemiz lehine bir netice 
memnu etYa bildirilir, bu tefhimden vermesi kuvvetle anu ve temenni e. 

Memleketin müzmin bir der- mahalle ve kır ve orman hekçileri, sonra kendilerinin beyanları hilifına dilmektedir. 
di haline gelen kaçakçılık mese köy korucuları, kaçakçılık fiillerini olarak üzerlerinde veya etYaları ara • • Tütün inhisarında iiç Maliye 

1 • hakkmd b• k b ft d bunları men ve takip ve tahkik ile rıada memnu etY• çıkarsa bunların müfettiti tarafından batlanan teftit 
eaı a ır aç a a an mükellef olanlara ihbara mecburdur- müsaderesine ve kıymetinin beş mis- devam etmektedir. Bu tetkikatın Ri· 

beri yapılan tetkikler, nihayet lar. li ağır para cezaıma hükmolunur. na Beyin lstnnbula hareketine kadar 
yeni bir kanun teklinde tedvin Bunlardan mahalle ve köy muhta- Memnu etya sahibi para cezasını ikmali ihtimali vardır. 
edildi. (Kaçakçılığın men ve ta rı Ye ihtiyar heyeti azalan mahalle gümrük idaresine rizaule verirse Gümrüklere ıelince, yen.i v ... 
kibine dair kanun) iamini ta~ı- ve kır, orman bekçilet"i Ye köy koru- keyfiyet gümriik idaresince tutula- k81et tarafından meakur idarelere 

b k b f 1 
eulan, kaçakçılık fillerini men ve ta· cak ve kendisine imza etirilecek za. hareket tarzlan hakkında yeni ve e-

yan u yeni anun eş aaı ve kip ve tahkik ile mükellef memur!.. bıt varakasma dercile iktifa olunarak hemmiyetli direktifler verilmiıtir. 
74 maddeden mürekkeptir. 72 nn bulunmadığı yerlerde bizzat men hakkında takibat yapılmaz ve kendi- Gümrüklerde Maliye ve gümrükler 
inci maddeye müzeyyel beş mu ve takip ile mükelleftirler. 1 sinin mahkemeye müracaat hakkı da müfettişleri tarafından devamlı tef. 

vakkat maddesi vardır. Kaçakçılığın takibi ile sakıHtakol~~·t h"•' be tiıler başlNnıştır. 
Kanunun birinci faslı (umu -k "'a ıuuına yanname ver- BuDdan maada yapılmakta olan 

mu elle/ olanlar melde Yeya herhangi bir hile ve sui tetkikat netı·ce•ı.nd ba•ta lstanbul 
mi hükümler), ikinci faslı (ara e ' Her mahallin en büyük mülkiye istimal ile muamelesi yaptırılarak ve lzınir olmak üzere gümrük me-
malar) dır. Üçüncü fasıl (Cezai memuru, bilumum giir.ırük memurla- noksan resim verilmek veyahut güm- murlan ara.ında esaslı tebeddülat ic 
hükümler} e aittir ki iki kısma rı, doğrudan doğruya Devlet tarafın rük resmi verilmeksizin resmi veril- / rası muh~klc.k addolunabilir. 
ayrılmışbr: Birinde yalnız güm dan idar~ edilen bilcümle inhisar mit ve muamelesi yaptırılmış mal gi- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

rük• k k 1 • d• • • de memurları, poliı müdürü, merke-z me bi ıösterilmek ıuretile memlekete et 
aça çı ıgma, ıgenn ya ithal ettikleri anla•ılanlar hakkm- zalandınlırlr. · k · h. '--cak-·'·... muru, komiser, muavin ve memuru, ..-giımrü ve m ısar ıuı . .,.......gı- jandarma kumandan, zabitan ve ef. da 1 ıeneden 3 seneye kadar hapis Kçakçılıkla ittiıaI etmek makta· 

na ait cezalar gösterilmektedir. radı, hudut ve sahillerde gümrük mu ve resmi verilmiyen e!ya kıymetinin dile iki veya daha ziyade kimselerin 
Dördüncü faaıl (Usuli büküm· hafaza kıtaları zabitan ve efradı ve iki misli ağır para ceza11 hükınolu- birleımeleri kaçakçılık için tqekkül 

l r} • 1-..·n • f I da (T-'-' memurları kaçakçılıg"ı men Ye takip nur. Bu harekete ittirak eden memur sayılır. 
e ı, ""71 cı aıı -~"'" lar hakkında verilecek ce-za bir misli T••eldı:ülü vücude getirenler ve-
lit) ı ihtiva etmektedir. ve tahkik ile mükelleftirler. artbnlır. ""' 

h 1 
Kaçakçılığı takip ve men ile mü- ya o teıekküle İntisap edenler içinde 

Bu kanunun eaulı üküm eri kelle( olanlar ka~ılık vukuuna Gümrüklerce tutulan resme tabi memur da var ise bu memurlar ceaa-
ni •taiıda hüliıa ediyoruz: muttali veya musadiE oldukları za- eıyanın sahip veya nakilleri o etya· nın iki misli ile cezalandırıhrlar. 
Hanıi fiiller Jcaçak~ılılc man bu kanunun kendilerine tahmil nın zaptını müteakip kıymetile bera Bu tetekkülleri vücude getiren. 

ettiği YBZifeler; hemen ifaya batfar ber gümrük re•mine Ye sair tabi ol- ter veya bu teıekküllere mensup o-
sagılır? ...., ayni zamanda keyfiyeti taallüku- duğu resimlere muadil bir meblağı !anlar tarafından kaçakçılık yapılırsa 

Kaaanun birinci maddesi fU fiil. na ıöre gümrük veya inhisar memur depozito ederek kendisine teslimini viieude getiren veya idare edenler 
leri Juıçakçılık addediyor: lan ile en büyük mülkiye memuruna istiyebilir. Bu surette istenilmiyen hakkında 2 seneden 5 seneye kadar 

A) Her hanııi bir maddeyi veya bildirirler. qya bozulur mevattan ise Y"7a mu• ve diğerleri hakkında bir seneden 3 
99yayı gümrük muamelesine tabi ol- Kaçakçılık vukuatı askeri ihtisas haEazası zor ve masraflı olursa güm seneye kadar hapis cezasile beraber 
ınaluızm Türkiye ithal veya Türkiye malıkemeleı·j mmtakalannda vuku rük idareaince sahibine bildirildikten inhisar mevaclı İçin hususi kanunla
ye ithale teıebbüs etmek. bulmuf İse kaçakçılığı men ve takip sonra ticaret oda11 v~ bulunmayan nndaki para cezalan miktarından ve 

B) Türkiyeye ithali veya Türkiy,.. ve tahkika memur olanlar pmrük yerlerde belediye encümeni azasın- ·diğer eşya kaçakçılığı için de giim
den ihracı memnu olan herhangi bir muhafaza lataları kumandanlıldanna dan bir zatın lauaurunda arttırma ile rük resminin b"f mislinden ve mem
madde veya efyayı ithal veya ihraç evvel emirde malümat verirler ve bn satılır. nu etyadan ise kıymetinin bet katın• 
nya bunlara tetebbüs eylemek. kumandanlıklarla tevhidi mesai e- Gümriiğe ait kaçak qya ve mad- dan &fllğı olinamak üzere ağır para 

Devletçe ihraç ıartile müıterisine derler. delerin müsaderesi, kaçmldığı tarih- cezası hükmolunur. Kaçak etYa da. 
satılan etya Ye maddeleri dahilde sat Kaçakçılığın men ve takibi ile mü ten itibaren bir sene içinde iatenebi- hi müsadere edilir. 
mak veya mücbir bir sebep olmakaı- kelle( olanlara muavenet iktiza etti- lir. Bu maddede yazılı cürümde me
nn muayyen müddet .zarhnda ihraç ği takdirde en büyük mülkiye memu Gerek hariçten gelsin ve ıerelı mur Ye müstahdemler de alakadar 
etmemek ru veya muhafaza kıtalan kumandan dahilde bulunsun kaçak eıya ve mad bıılunduklan takdirde iki misli ceza 

C) A, B fıkralarında ya.zılı kaçak in taraEmdan yapılacak tahriri talep deler derhal zaptolunur ve tutulduk· görürler. 
qyayı memleket dahilinde bir yer- üzerine en yakın a•keri kumandanı İan.yere en yakın olan hükınnet mer içlerinden nlev b\ri olsun mem
den diğer bir yere bilerek naklebnek muktazi askeri kuvveti derhal tefrik kezınde ve ~unun ~~n'!;a za. nu silahlı olarak kaçakçılık yapan f" 
veya satın almak veya satmak veya ve sevkeder. !"~ memurile aıt oldugu ııumruk ve h1tların her biri hakkında yukanki 
saklamak veya satılığa arzetmek ve- Kara, deniz, nehir ve bava yolla- iJllıısarlar memurlıınııdan ve bulun- maddelerde yazılı cezalar iki kat ola. 
yahut almıp satılmasına delile! eyle rmdan birile Türkiyeye gelecek veya ınaclığı yerlerde malmemurundan rak hükmolunur. 
mek. Türkiyeden harice gidecek tabula- mürekkep bir heyet tarafından nevi _ 1 • D 1 • • • 

Gümrük mmtakası hudutlan da- ve adet ve miktarını bildiren bir za. Kaçak~uıgı ev etin aıyası veya 
rın ve qyanın memlekete hangi nok- mal' ikt eli k • 

bilinde ka-t. --- nakledenler aksı·. tad · · ·· · • ka btt varaka11 tanzim ve imza olunur. . '.veya. ısa 1 ve.ya a~ .en veya ~- ~,- an gırıp gumnige dar banei d t 1 t bozmak 
n.ibir vesika ile ispat etmi, olmadık- yollan takip edecekleri ve hangi nok Bunların ara11nda: 

1 
an emnıye ve se ~e .'nı . 

ça bilerek nakletmİf sayılırlar. tadan harice çıkacaklan Ye transit 1 • Suçun ıübut delili olmakla be- ";astı~ vasıta ve alet ıttıhaz e~kl&-
Bu büküm gümrük mıntakası ha- ve aktarma olunacak eşya ve tahııı- raber mahiyetinin tayini fen ve ihti- n sabıt ~lanlara.10 sen~en apgı ol: 

ricinde k..tan tehir ve kasaba Ye istu lar baklanda ne yold muamele yapıla sas erbabınm tahlil veya tetkikine mamak uzere agız. hapıs Ye ~k~ki 
yonlarla mutat pazar yerlerinden ga- cağı ve transit antrepohırının ithalat bağh bulunan memnu maddeler zabı mddelerde yaz~ı nubetler daıresınde 
Yrİ yerlerden yükletilip nakledilen ambarlarından icabına göre tefriki ta memurunun resmi mührü ile mü- para d:28'~ ~ukmoJ~~ur ve kaçalı: 
kaçak tüccar emtia ve qyasmı nakle Dahiliye, lktısat ve Gümrük ve lnhi hürlenerek bu baptaki zabıt varakas.i efYa musa ere e · • 
den Dakliyeciler baklanda da caridir. sarlar vekaletlerince tayin ve ilan olu le birlikte gümrük veya inhisar ida- Ka~akçılığı men Ye ~.P. sırum 

iskelelerle vapurlar ve istasyonlar resine makbuz mukabilinde verilir. da v~zifedar olanlardan bmnı veY.a 
ile trenler araoındaki nakliyatta ka- nur. 2 - Oyun ve ıigara kiğıclı n tü- ~alide!' .?'"!.°urlara .~?.rclım eden bir 
pah balya ve aanclıklann, :ı:abiri bir Kaçak eşya arama ıarlı tün ..., kibrit ve çakmak, barut, ec- kimsT oldurenler olum cezasına 
aliı.met olmaksızın, içlerinde :zuhur e- Kaçak ena aramak hususunda ye- zayi nariye ve mendclı infilakiye, fi., malıkum olurlar... . .. 
decek kaçak eşya ruıkilleri, bilerek ni kanun kuvvetli salibiyetler ver- f"k ye av malzemesi, saçma gibi ka- Kaçakçılık munasebetile. !~ 
nııklettikleri sabit ölmaclıkça kaçakçı mektedir. Bu husustaki maddelere çak maddeler en yakın eümrük veya <'._eza. Kanununda yazılı • ~ bır ~ıı
addolunmazlar. ıöre gümrüklerde ve umumi açık inhisar idaresinde ve bulunmadıkla- ~ 1~t'İler "t."11'~ ıç~ ""!.ele 

D) Devlet inhisarı altında bulu- yerlerde, mııhaEaza ile mükellef olan rı yerlerde en yakın Hükümet kona- 11 tat 0 unma • ı.zm er eurmun 
nan maddeleri meaun veyıı salilıiyet lar ıüphe ettikleri her dengi, her ye- ğmda alakadarların huzurile imha •• cezası ayn ayn hükmolunur. • 
li olmakaızın: ri ve berkesin üzerini arayabilirler. bu keyfiyet dahi ikinci bir zabıt va- ~çalı: "IY8;"m yakalanmaSJ tehli-

1 - Türkiyeye ithal etmek, Evlerde arama yapmak en büyük rakaıile tesbit n imza olunur. Maz.. kes""? kartı sıgorta Y:""·nlar 6 ay-. 
Z - Memleket içinde bir yerden mülkiye memurunun izini veyahut nunu bulunmayan veya firar etmİf dan bır "'.neye kadar .. &pli ve 500 li 

diğer yere sevk ve nakletmek, köylerde muhtar veya ihtiyar heye • olan kaçak maddelerin teabit ve im- rada~ qagı olmamak u.zere ain" para 
3 - Saklamak, tinden iki kİ§inin, zabitan evlerini ta halında maznunun huauru aranmaz. c:ezasile ~dtn!ırlar. 
4 - Satılığa çıkarmak veya sat- barride mafevk Yeya hemrütbe bir 3 • Sablması veya kullanılması ~çakçılık _ıılerinde memu~lara 

mak, zabitin huzuru farlbr. Husuıi evra- memnu olmıyan kaçak maddeler ait hediye veya ruşvet verenler. bır ~~ 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
Bu mesele etrafında dün aldığım12 

ajanı haberleri §Unlardır:] 

Biitün alman fırkaları 
hemfikir 

BERLIN, 11 A.A. - M. Brüning' 
in tamirat hakkındaki beyanatının 
ecnebi memleketlerde ve bilhaaaa 
Fransa Ye Belçika'da Lausanne kon
feransına karp atılmq bir bomba te
urin.i ıö:tenniş olmuı bütün Alaan 
ya'da hayretle kartılanmııtır. Ecnebi 
efkan umumiyesinin M. Brüninı:'in 
beyanatı ile mumaileyhin Hitler ile 
)'&pDUf olduklan mülikatlar ara11n
da illetle malül münasebeti görmeıi 
hayrete ıayan telikki edilmektedir. 

Alman baıvekilinin, Almanya'nm 
umumi biııiyatına tercüman olmak
tan batka birıey yapmamıı olduğu 
ve mumaileybin "HükUmet namına" 
artık tamirat nami)e tediyat yapılmı
yacakbr, demesi için Hitler'e karşı 
fedakarlıkta bulunması iktiza etme
diği, ve bu sözün ıaf cenah münteha 
smdan sol cenah müntehasına kadar 
bütün fırkaların adeta y•kdiğerine 
rekabet edercesine tekrar etmekte 
oldukları bir formül olduğu söylen
mektedir. 

Nasyonalist propagandası ile ta
mamen istismar edilmiş olan "Artık 
Haraç Yok" tezi son 6 ay :zarfında e( 
ı.a.., umumiyenin bütün temayülleri
ne sirayet etmiştir. Bütün fırkalar, 
siyasi, iktısadi tetekküller ve amele 
teşkilatları bu tezi benimıemiılerdir. 

Fakat hükümet, yalnız Almanya 
artık tediyatta bulunamaz derken, 
bütün ıazeteler hatta hükümetin mü 
revvici efkarı olanları da dahil olmak 
üzere Almanya'nın hukuken hiç bir 
borcu olmaclığmı ve hatta faalaıile 
tediyatta bulunmuı olduğunu tekrar 
etmekte idiler. 

Yüzlerce ıazete makalesi ve bin
lerce nutuk, bunlara İnanmakta isti
cal eden halka Almanya'nın huku
ken Fransa'ya hiçbir borcu olmaclıjı 
nı isbata çalıımıılar ve yalnız F ran
sa'yı mevzuu bahsetmiılerdir. 

ihtiyari olarak 4 ay müzaket"e ,.. 
ılilmit Ye iki beynelmilel konferaııs
tan sonra mer'iyet mevkiine konul
muı olan Y oung plaru bir kenara bı
ralnhyor, mütareke mukavelenamesi 
ne ve Lansine nota11na rucu eclili
yor. Ortaya bir takım arıivler ihti
mamla İntihap edilmiş bir takım ev
rak çıkarılıyor ve bunlardanAJmanya 
nın fazla tediyatta bulunmuı olduğu 
neticeu istihraç olunuyor. 

Resmi bir ota, bu usulü kendine 
maleclerek, bunu erkam ile tefsir et
miıtir. Bu nota,Fransa'nın 6,000,0oo 
000 mark (30,000,000,000) frank 
fazla almış olduğunu beyan etmekte
dir. Bir Fransız notası tesvilitın ba
kikatııu meydana koymuıtur. Fran
sızların bu notası Alman delillerin· 
den Ye Alman rakamlarından batka 
birtey dinlemek istemiyen Alman ef 
icarı umumiyesine bildirilmemiştir. 
Bu ıerait altında Almanya hüküme
ti, Almanya'nm artık tamirat bedelle 
rini tediye edemiyeceğİnİ söylerken 
Alman efkin umnmiyesine tercüman 
olmakta bulunduğunu kabul etmek 
mümkündür. 

B11ganatı kim ifşa etti? 
Times diyor ki: 
Bu beyanabn bu zamanda ve bu 

tekilde yapıhnı! olma11 fllYant teea
ıüftiir. Bu beyanat muhteviyatının 
diğer devletler mümessilleriDden ev
nl alikaclar bir devletin mümeuili
ne iEıa edilmit suretinde gösterilme
ıi daha ziyade teeHüfe pyandır. Bu 
bal, Lausanne konferansmın muYaf
fakiyetini ihlal edecek bir intiba tev
lit etmİf ve Almanya'mn alacaklı 

5 - Bilerek kabul ebnek, satın al kın tetkiki Cümhuriyet müddei .,.. olduiu gümrük veya inhisar idaresi- neden bet seneye kadar hapıs ve YU2 
mak, istimal veya istihlak etmek, mumiune veya askerler için en ya- ne ve bulunmıyan yerlerde malmemu liradan bin li~aya k_ıı~ar ağır para ce- m•!!!l!!!!!!-B!!!!l!!lll!!l!!!l!!!l!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!9 

( tütün ve sigara ka"'dı ve ithali. kın acili ·-=·e .:ttı• -. runa ilmühaber mukabilinde teslim zasma mahkum edilirler. "' ~ - • R". • t bb.. rine göre lhtisat Mahkemesi ve Aa-
nıemnu ber n~i kopya kağıdı mut- Kaçak fÜphesile durdurulmak is olunur. uşvct vermege eşe us veya keri ihtisas Mahkemesi ünvanını ta-
lak olarak). tenilcn adam, (dur) emrine itaat et- Yukarı.ki hükümler gümrüklerce tava11ut edenler hakkında bu ceza 

6 - Türkixe dahilinde imal etmek miyecek olursa eYVela havaya bir el tululan inhisar qya Ye maddeleri yarısından dörtte üçüne kadar ten· ıır. 
veya imal için hariçten alit Ye ede- ailih atılarak emir tekrar edilir. Yi- hakkında dahi caridir. zil edilerek hlılanolunur. Kaçakiıldı: Haııııi mmtakada hanei nevi lhti 
ut ithal eylemek veya bu alat ve e- - itaat etmeyenler üzerine asker ve Bu maddelerin ait oldukları İnhi· yapılmlf ise omın da ceza11 aynca sas Malıkemeei teıkil olunacajiı icra 
devatr dahilde imal etmek veya nak- siliblı muhafaza memurlan silih ~r idarelerine tevdünde bedel ve re- verilir. Vekilleri Heyetince tayin ve.icabına 
letmek veya İ•timal etmek Yeya hif- çekmeğe mezundurlar. 

/ 
ılim aramnaz. Kaçakçılık iflerinde hediye yeya göre tebdil ve bunlann kaz:a clairele-

zetmek veyahut failin ne maksatla inhisara tabi kaçak eşyayı iotimal riitvet alan veya rüşvet ve hediye al ri ilin olunur. 
kuJI.nacaiını bilerek tedarik eyla- K açakt;' 'ık /ıakkınrla yeya istihlak için nezdinde bulundu- maia teıebbüs eden memurlar hak· 
onek. kallanılttn cezalar ranlar ile gümrüğe ait kaçak e•yayı kı. n. da biri __ nci ~~da yaaılı cezalftrtll Valiler, kaymakamlar, Ağırceza 

ı..- k Jd • :L: katı h km dilir mahkemelerile bn Kanuna ıöre ka-
E) Hnsusi kanunları mucibince Gümrük veya inhisar kaçakçılık- -a 0 I uğunu biler•k ıabsi ihtiya- .., lhmal,u .. ~ .. . • çakçılık itlerini gören mahkemeler 

muayyen itler için resimclea muaf o- lan hakkında yeni kanun ile konulan anda kudl~ndmalıulk kasdile sabn alan _,_ • ..ı.:ıı ~ud ba&,kanlfYbat vehan•!fi: hakimleri ve bu mahkemeler nezdin-
lıu-ıık veya 112 resimle ithal olunan cezalarm baıhcalan unl••dır· veya nea ın e undnranlar. elan ba ....,. ~enn en t er gı f ~ • .ı ret) b kan d ıl deki Cümburiyet müddeiumumileri 
Yeya Hülnimetç~ Terilen reıme veya Yabancı memleketlerden eldi.. efya ~bealçe ınıp ~~bil!"~ 0

':' e " . un a.yu .' ~en.v~ t~· ve maaslann tevhit ve t-du··ı.:-. da-
inbiaara ~deleri: halde mücbir sebepl lmakı!... gı nttan ıse mahalli rayıcmın bır mısli kip ve tahkik. vazifelennı ıw ısti- - -

1 • Tahsis edildilderi -'-~- --•----- oo··sterdi .. mabaler ~ .. ~- ye inhisara tabi ise 20 lira hafif p.. mal edenler bır seneden üç seneye İr olan j~ nıımaraJı kanunun 4 ün-
ı~•-...,.. nuuwıı • gı ıuzerg .... ı al .• der kad h 1 CÜ derecuınde ve daha yukarı der& 

başka yerlerde kullanmak...,.. aat- haricinde Türkiye kara ıuhırında ra cezan mır ve qya musa e o- ar ~·~ ':'nur.. . • . 
mak, rutlanan gayri safi yüz tonilato hac- !"n!'r, kaçalı: maddel•rin rayici veya Bu suı ıs~l _?"likip . suretinde ::;.n::;:•;:•kanıı::r!:,t~. 

2 • Bilerek satın almak, minden aşağı (yüz dahil) sef"melerin inhisar kanunlanndaki ec:zaaı 20 li- ~u hu!ursa irtikibm tekil ve dere dan dolayı memurların ._..,_ ve tab-
3 • Kanuni bakin olmaksızın veya hamulesi musadere olunur. rayı. eeçen kaçakçılarda bu büküm ce11nedı:don; ceza kanhuallnunudn 209 un- kik usulüne ve mahkeme ---:;,.,..c:iine 

hakkından fazla olarak -•--L y- H•-ulesı· L-Junmad•"- halde L- tatbik olunmaz. eu ma e_11ne uya.n er e o mad-.....,.. -ı· -.. uu ._. ...- d evfika ı acak ·müteclir 766 ve 1609 numaralı kanun 
bu hususta beyaname doldurmak -. mulesi olmaclıinu nya bqka '!J )i. : Yukarıki fıkra hükmü tatbik olun eye t . n tayın ° un cezaya !arda mevcut ia.tisnai hükümler tat-
- tasdik ettirmek v-a ~--•- -ı.·-'d ,._ cak ı tarla biri• • nıııf mıktan zaınmolunur 210 uncu ı- -ı ~......,., mana _." ı ..... nya avarya 0 du- mıya o an na maddede dd • hail d ·ki bu bik olunmaz. 

F) Hususi kanunlara veya müsaa- ğunu İspat eclemiyen sefine lraptaıı sayılan sair snçlar için 6 aydan 3 se. ma d esıne uğıyanl.....:ı. ':.' b~:. 
delere i•tinaden lıerbangi bir ameliye veYa acentasına tonilato batına on neye kadar hapis ile berber ııümrük tene h .~kmoşa 

1 
o u.zere Adli ihtisas Mahkemeleri, Adliye 

İçin kabulü muvakkat suretile ithal lira hesabile ağır para eezau hiilc- reamine tibi itlerde tutulan eıyanın cezaB11 kanu dun~ı::_,_ 1.---ı-çılık Vekiletince sırf kaçakçılık davalan-
olunan v-a muyakkat ihraç •olile moJ .. -ur - ··k -·-"- · ~- let imi • u un a yıuw ~ suç- nı görmek üzere teşkil edilecek mün 

., ı - • pnıru •-""""' aaır ...,v res en ,_ da b" . . •'-ak . . ı.· 1• 1. Dıraç edilen etya ve maddelerin tek- Sahillercla ve hudut teıkil eden ne muadil para cezası Ye inhisara ti- wırm ~ !'"ıne lfu• ctmit oln bir .ferit hiı ım ı at ıye mahkemeleridir. 
hr ihraç Ye ithalinde kanun Ye mü- nehir ve ıöllerde ııünıriik idaresi ba bi itlerde huıusi kanun ve nizamla- ıabal 11 bdaükümet..:"~urlannkaca haberıl • Askeri lbtisu Mahkemeleri bu 
saadelenn" deki artlar • et ...._ 1 ı · · · d ki hükm. ol ınına n evv.,. gc:upte .. ı.ç 1~ ka bu kan d · f a nay sw...,.. unmayan yer ere ı.zınsız yanatan ve nn a para cezası unur ,,. faili • . ka ak ":... •· nun ve un a taınh edilmi-

• mek. ya kara ile veyahut sair sefineler ile qya müsadere edilir. ve enru tıvelm ç ld e!yanınl . kaan- yen hususa ita Askeri Mahkeme Uau 
v k 11 bı. ih"'" ed ·-" el . . . mıı veya sa lf o ugu yer en - 1·· ka tatb.k d 1 naça çı ı a teıe uÜ• U<at en ocun erın. ıçınde buln- Kaçak gümrük enasının ele ge. çakçılığı men n takip ve tahkik ile u nununu ı e er er. 

cürmü nan memnu ety~. manifeatoya dalıil çirilnıecliği veya memnu qyadan bu- mükellef memurlara haber verirse fi. Mertebe ve maaı dereceleri ne o-
Kaçakçılrk yapınak maksadile İc· olsy·ol:um ~usadere olunur. lundıığu hallerde veyahut busuıi ka- line terettüp eden cezadan muaftır tursa olsun ihtisas Mahkemeleri ha-

devletlere bir ultimatom venniı ve 
onlara kartı gayrimüıavi muamelesi 
icrasına kalkışmıı olduğu zehabını 
hisıl etmiıtir. 

Daily Herald'm Bertin muhabiri 
fU telgrafı göndermiştir: 

Tafsilat için G:llata Sitıc fran••' 
No. 13 de kain Şarl Suına ac:enta••· 
na müracaat. Tet B. O. 1041. J 

SEYRlSEF AlN 
M. ~~nine taraEmdan yapılınq 

olan tarihı beyanatın neşri mütasav
ver değil idi. Bu beyanat, lnııilia se- . 
firile icra edilmiı olan hususi bir ... -----------
müliilı:at eanasmda yapılınıtbr. Va 1 
ne auretle İf8a edilmİ! olduiu bir 1 

~rkez acenta: Galata Köprii 
batı B. 2362. Şube A. Sirk.:tİ 
Mühilrdarzade han 2. 3740. türlü an18fılamıyor. 

F,.ansa de pcrtı ikraz 
etrnegtsuk 

P ARİS, 11 A.A. - M. Brüning'. 
in Ahnanya'nm artık tediyatta lıulun 
mıyacajimı suretindeki beyanatı öze
rinde_n daha. 48 saat eeçmeden bey
nelmılel tediyat banka11 meclisi, Ba
le'de toplanıruı ve M. Luther'in bu 
içtimada aralarında Fransa banka11 
da bulunan birçok bankaların geçen 
haziran ayında Reichabank'a açmış 
oldukları mühim 1.-redinin tecdidi ta 
lehinde bulunmuıtur. 

Malin ıazetesi, şayet bugün, Bale' 
d~ M. Brüning'in (Almanya artık te
dıyatta bulunmıyacak) sözüne Fran
sız bankası (Fransa artık para ikraz 
etmiyecek) suretinde mukabele ede
cek olursa neticenin ne olacağım sor 
maktadır. 

Echo de Paris gaaeteai, Fransa 
hükümetinin tedafüi bir tedbir mahi 
yetinde olmak üzere Fransız • Al
man teıriki mesaiainden •azgeçmeıi
ni bildirmektedir. Bu teşriki mesai
nin organı M. Lava! ile M. Brüning'. 
in eylül aymda ihdas elmİf oldukları 
komisyon olacalctı. 

Bundan batka Fraıısa bankası, va
deleri, ıubatta inki:za edecek kredile
ri teedit etmekten de imli- edebile
cektir. Nihayet, Fransa'ya medyun 
bulunan Almanya'nın alacaklılan va
sıtasile de Alman ilrtısacliyatına dar
be indirebilir. 

Bu gazete, Fransa'nın Almanya'· 
nın tamirat harabesi üzerinde smai 
bekemonya11nı İsgar etmesini kabul 
edemea.. Franaa, mukavelelerine ria
yet ettirmek iktıdanna maliktir. 

Fransa Lausanne'a gittiği takdirde 
orada onun azim ve iradesini hesaba 
katmak İcap edecektir. 

Siyasi bir cinnet 1 

PARIS, 11 A.A. - Tempı eaze
tes.i, M. Brüninır'in beyanatınm bey
nelmilel sükun ve intizama kartı a
ğır iıir hata ve siyasi bir cinnet ha
reketi olduğunu söylemekte ve mu
maileyhin beyanatını tavzih için yap 
tıklan teıebbüslerin vakayiin hakilıa 
tuu değiıtirmemekte bulQDdufunu j.. 
li.ve etmektedir. 

Mezkur gazete, Almanyanın, Y o· 
ung plirunın red ve inkarına muadil 
olacak bir balde tamirat bedellerinin 
tecliyesinin ilgasından israr etmek 
niyetinde olduğunu ve bu hareketin 
bir sui niyet hareketi olacağını yaz. 
maktadır. 

Temps, gazetesi ; Lozanda Alman 
yanın vaaiyetiniıı kat'i surette tabak 
kuku İcap ecliyoraa bu bal, bütün me 
deni milletlerin mÜna•ebetlerin -
ımı teılôl eden kavait ve nizanıııtın 
aonu ıeldiğine delilet edecek bir bal 
olacak ve Almanya'mn tekrar kalkın 
ma11 için yapılan bütün teşelıbüslere 
karşı beslenilen ümitleri ıuya dütiire 
ce.k ve bundan ha§ka Y ounıı plinına 
imzalarını koyanlann tam tekilde 
serbeatii hareketlerini iktisap e
lerine sebep olacaktır. 

Hegn•lmilel tedigat ban
kasının vaziyeti 

BALE, 11 A.A. - Şimdiki siyasi 
vaziyet ve ahiren M. Brüninıı tarafm 
dan yapılan beyanat, beynelmilel te
diyat bankasının bu içtima dewesine 
hususi bir ehemmiyet izafe etmekte 
ve bu devirde fazla alaka celbeyle
mektedir. 

M. Brünine'in Bi.le raporunun 
vasıl olduğu neticeleri tayanı dikkat 
bir surette tahl'if edecek mahiyette 
görünmekte olan beyanatından son
ra beynelmilel tediyat banka11 mecli 
•İnin, banka müdiriyetinin mü.ait 
mütaleuı üzerine burün mutehauıs 
lar raporunu tamamile taıvip etmesi 
ve. lıanka mecli•İnin de gene bngiin 
Bile enstitüıönön istikbali hakkında 
halk tarafından izhar olunan endi.e
len teskin edecek cevaplar y.......:U 
ehemmiyeti istisgar edilecek bir lıi
di•e değildir. 

TRABZON POSTASI 
(ANKARA) 14 Kamırısani 
Peı:şembe 18 de. 

MERSİN POSTASI 
(MAHMUTŞEVKETPA -
ŞA) 15 Kiinunsani Cuma 10 
da Galata Rıhtımından kal 
karlar. 

KARADENİZ POSTASI 
Kalkavan zade.ter idaresinde 

İKTİSAT vapuru 12 .kSn 
masanı 

S A L I günü 18 de 
rıhtımmdan hareketle 
guldak, İnebolu. Gerzıe, Sa1T!$)1 
Urye, Ordu, Gireson, Görek, Va 
fıkebir, Trabz«ı, Rize ı> 
havi) iakeklcrine 
tir. Yük ve yoku 
Paket postahanesi ka:rpsm<la Ye 
Handa 3.S No. müracaat. Tel. 2,1 

KARADENiZ 
POSTASI 

Erzurum 
vapuru 13 K. sani 

ÇARŞAMBA 
günü akşamı Sirkeciden ha· 
.·eketle (Zonguldak, İnebo· 
ı u, Samsun, Ordu, Kiresoıı 
Trabzoııı,_ Sürmene Rize v 
Hope) ye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
'l elkenci hanındaki acente
liğine müracaat. Tel. 21515. 

Mustafa Şamli Mahtuın 
Müessesatı Ttirk Ticaret 

Anonim Şirketinden: 
Mustafa Şamlı Mabtumu müe 

Atı Türk Ticaret Anonim Şirke 
heyeti umumiy.,ainin 7·1-932 ta11 
hinde inikat edip niaabı ekseri 
tin ademi mevcudiyetine mebni t11 
lik edilmiş olan fevkaıade içti 
11-2-932 tarihine müsadif ıııer; 
be günü vukubulacağın<Un hıs~dl' 
nınuı yevmi m<?zkürda saat 11 IJ 
Şirketin merkez ticarc:tlıancsin-dl 

hazır bulunma.ları ilan olunur. -
RUZNAME! MÜZAKERAT: 

Şirket vaziyeti umımıiyesi ~ 
kında müzaJ«,nıt ve i<:abı halde C# 
vamı faaliyet veya feshil tasfiye lı' 
rarı İtl>&I ile bu kararların wmızaıı' 
ed<ı<:eği müteakip kararl;r,r ve m~ 
te.za.larm tay .ini. .... 
Mustafa Şamh MahtlllllıJ 
M~esatı Türk Ticaret 

Anonim ŞirketHxkn: 

• Mustafa Şamlı Mabtimıu Miic' 
ısesatı Türk Ticaret Anonim Şirlct' 
heyeti •ımumiyecinin 11-2-932 tıııi' 
hine müsadif perştmlıc günü aıcıl' 
de içtimaı vulnıhulacafn>d;ın hi; 
daranın yevmi mezkfuda -t ı 1 / 
firketin merkez timttthano.'6inde Jıl 
zır bulunmaları ve ycvınti içtUl1" 
tekaddüm eden on güa ""r rııı' 
mevcut hiase _.etl<!rinin ma 
mukabilinde ınüeaseaeı mezkur 
nesine depo e~ kri luzımnı • 
olunur. 

RUZNAM&l MOZAKERAT· 

Şarta tabi Alman tediyatnıı tehir 
eden HOOYer moratoriumunun tatbi
ki beynelmilel tediyat bankasının 
mali vaziyetini pek az müteessir et
miş ve bankanın 1930/31 senesinde 
11,000,000 lııviçre franer temettü te. 
min etmesi- mini olamamııtır. lıt
giliz lirasmm oukutu, beynehnUel te
diyat bankasnıı zaafa düıörmemiı bi 
!akis vaziyetini takviye etmiştir.Çün 
kü banka lngiliz lira11 borçludur. Ma ı _ Heyeti 1c!uc! nıcıorunun Jı:ır-' 
amafih, banka, bir tesanüt zihniyeti 
ile, muhtelif piyasalar banka ile yal- tı. 
nız altın kıymeti üzerine muamele i 2 - 931 9e11Ui blllnsosnnu ~a 
yapmı§ olduklannı kabul ve teslim ' e kabulü. 
eyledikleri takdirde para k,ym..tleri
nin sukutu yüzünden temin e • 
olduğu menafiden ferapt atmeie '
made bulunınaktaclır. 

3 - Murakıp raporunun kıraati 
4 - Murakıp intihabı .,,.. ücreti~ 

tayini, 
ra vasıtalannm hazırlanması ve ken- • nl ur yeye ~n yo~ . be- nun Ye nizamnamelerinde para ceza. ve muhbir ikramiyesine müıtabaktır kimlerine ayl.k olarak 300 ve müd-

di ( il 1 
ya annaalanmuhalif olarak u.zerlennde 11 bulımmıyan yerlerde kaçak mal Haber alındıktan sonra f..'lin etrafile. deiumumilerine 250 ve müıtanllkla- ,.. k ı 

era"ati e o mıyarak ittihaz edil- veya etY arasında çıkan -~.....::ı. .__...,_, iki" • 1. ı amirat onJertınsınur 
miı mi.ni tedbirler sebebile filin husu resmine a inbi -lıi -~~ ~,.~~un ınıı ı para cezası alı. meydana çıkmasına hizmet ve yar- rına 150 ve ba§katiplerine 130 ve 

5 - Müddetkri hitam balan tıe'f' 
ti idare azalan:nm yerine 1' 
ni aunm intihabı. le gelmemc.i bu lıanuna ıöre ı.... __ ,__ d ol""Y ....., ta qya mu- nır. dnn eden ıeriklerin cezası yansına katiplerine 100 lira verilir. içtima tari/ıi 

~ılığa tqebbüstör. ""'\"'& sa ere • unur. • • ._. • Kaçakçılık maksadile bir teteldriil indirilir. Bu mJrlarların maaşların tevhit 
v ğ "lıb ._ I I fest~::~:.:Jı:1t!' bd!de manıih- vücdande ıetirenlekarle idare edenler 6 Mürettiple memurlar ihbar ve mü Ye tea<lülüne dair olan kanundaki ma h..Ji~N~;!!·e~~I~ -:ö~:'t':~i:; _R_am __ a_za_n_d_a_T_aşraya ___ o_i_uıı_JJ 
n.cça 1 ı '" mecaar get L-----~ azıb 1 sm Yeya • • ay n 2 seneye dar hapiı •e 200 aadere ikramiyelerinden müstefit o- aş emsal ha111lanndan fazlası ihrisat .. ., ~nouueae y -'---- ream tiJıi "- d ğı ı ---'- ·· - konferansının 25 kanumuanide a~l- isteyen tiyatro "'"""l<UDUl: 
Kanımun ikinci -ddeaine göre · ""?'"""' . e. ura an 8 fll a m.......,. uzere agır pa 1 lamazlar. Ücreti addolunur ve müktesep hak hakkmd l ·ı r .,. -,. 

Devletin, mahalli idarelerin, belediye :;•:1a~~:s:~7 ~.ı:difer ra ckküezs_ın1 '!'a~küm odlurlar. °-!le bir 1 lhtisaı mahkemeltti vaziEe ifa o- teşkil etmea. :f:dan yapıl'...~!:..:~=°!!~ Pulatiıanede oyun oynamak " 
lerin ve bunlara .:t mu··e··--lerın· me h etmi• 1 • n ıçın_ zu-1 tete e ıntısap e enler mucerret lunacak mıntakarun hususiyetine gÖ· l•te yenı· kanunun ba•lıca ~-sb 1 ti . he . k bul • - -~ ur tosun ve ıster ııwnrü" bu d d la ·· elan bir ' < ~- e enn P•ı a etmqlerdir. Y.J.. teyen gruplu tcraiti anlamalı: 
mur Ye müıtabdemleri mahal! ı· edilmi. bul ge n an ° yı uç ay seneye re yalnız adli veya yalnız ukeri ol•- hükünılcri bunlardır. Ilu tedbirlerin F h ·· • 
W1 muhtan Ye ihtiyar lqetl ~ !:.:..ta 1 ilı u•ıun bn "IY!::.. kadar ~piı Ye yüz liradan ~ ol- rak te~kil edilrbilir. munldwtimizi bu zararlı ve müzmin f~b/:.: d:':..~ .. C:,v;p vermemııtir, ! Pulitlıanc-de Sandıkçı Z. 

__ _.:aı~ ..... ~-.;....-~ _ _ı_..ııı.eı1<.1ıı...l~·nus~m~R~ee~kl=uu"ö::,::lr:..;,;1'1:.;,~~-l~-.. .... _. .... ıii.ı~ll~ik}L-.~tai~~~ı~IŞ~~:::u~wl-:.......ı_~_••_.....__.ı·~L..~l!!!!··~r~ele;~e;.tü:?:!~e~-,a~'lı.!:u~s~1....li•~··_·~~A~-~~·ıril:.....S~··ık.Ja·D~~eT~~b~lr~a~d~a~nı::.·.ı_:cıe.~~:1u~""'i:.:.u:•~..,..Jlıılıııuı·~:.r!'.ı aiyini • 
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DUnkU Keşidede Kazanan Numaralar 
L. No. L. No. L. No. L. No. L. No. L. No. L. No. L. No. L. No. L. No. L. No. 

No. L. 1 No. 
94 100 653 100 736 100 263 200 429 200 546 lOO 92 100 910 100 813 100 704 100 39243 100 273 100 183 

173 100 654 100 818 250 273 100 565 100 637 100 114 200 26024 100 919 100 735 100 470 100 382 100 277 

262 100 660 100 845 2000 284 100 626 1000 762 100 150 1000 61 100 965 100 742 100 546 100 405 200 400 

303 200 728 100 6853 100 317 100 721 2000 769 200 201 100 124 200 30247 100 842 2000 572 100 sos 200 461 

313 100 78S 100 888 100 324 100 150C9 100 900 100 2SO 100 140 100 276 100 858 100 589 200 S45 200 478 

347 100 796 100 907 100 388 100 14 200 940 100 289 100 210 100 291 200 874 100 665 100 618 250 486 

964 100 908 200 506 100 28 200 19010 100 369 100 277 1000 314 100 917 100 802 250 685 100 536 
351 100 
395 200 4028 100 912 100 551 200 70 100 58 250 321 100 306 100 33'2 100 35276 100 870 200 684 100 565 

396 100 71 100 944 2000 5S7 100 74 3000 106 100 483 100 390 100 361 250 357 100 913 100 723 100 594 

478 ' 100 146 100 978 100 604 200 124 100 12S 100 518 100 452 100 504 100 482 100 940 100 808 200 607 

600 100 147 100 7071 100 755 100 220 100 147 200 522 100 480 100 505 200 500 100 941 100 888 100 64S 

628 200 154 100 93 100 852 100 320 100 178 200 578 250 517 100 552 200 557. 100 982 100 997 100 655 

635 100 156 100 192 1000 868 2000 359 2000 212 200 6!>5 100 600 100 628 100 618 100 983 100 44084 200 684 

764 100 173 200 275 100 963 100 385 100 224 100 806 100 640 2000 633 100 664 100 40004 200 124 100 688 

792 100 4276 100 349 1000 973 100 464 100 267 100 829 1000 655 1000 796 100 710 200 122 100 153 100 723 

795 100 292 100 350 100 11073 100 468 100 312 200 905 100 672 100 886 100 764 100 125 3000 195 250 748 

834 100 326 100 351 100 160 100 501 100 396 250 23090 200 753 250 879 200 782 100 130 100 200 250 764 

849 250 355 100 360 100 414 100 508 100 430 100 134 250 757 100 916 100 Sl8 100 173 100 206 100 780 

864 100 476 100 393 100 565 100 518 100 431 100 176 100 763 100 31050 3000 882 100 243 100 238 100 837 

916 100 481 100 435 100 639 100 565 100 467 100 206 100 829 100 96 100 933 100 386 100 409 100 854 

968 100 512 200 462 100 654 100 690 100 470 200 237 100 891 100 278 100 36010 100 522 100 559 100 856 

1062 100 549 250 604 200 660 100 729 100 595 200 382 100 926 100 326 100 14 100 529 100 633 100 877 

85 100 564 100 658 200 665 200 800 100 613 100 402 2SO 27056 100 39S 250 97 100 560 200 641 100 933 

111 100 489 100 723 100 669 200 823 250 615 200 486 200 59 100 442 200 229 100 747 100 716 100 961 

154 100 610 200 791 100 693 100 988 100 633 100 493 250 104 1000 535 200 236 100 754 100 748 100 946 

245 100 641 100 830 200 706 100 997 100 672 2000 S29 100 118 200 539 100 245 100 815 100 775 100 971 

283 100 677 100 915 100 725 200 16231 100 742 lco 542 100 172 100 573 100 279 100 899 250 787 100 977 

317 100 703 100 943 200 755 15000 415 100 775 100 S64 100 251 100 627 200 330 100 961 100 794 100 48109 

1375 200 740 5000 957 200 887 200 415 100 779 200 571 200 359 100 664 100 351 100 41014 1000 861 200 210 
409 100 758 100 976 100 12044 100 466 250 793 100 573 200 394 100 763 200 434 100 67 100 922 100 259 
419 100 813 100 8178 100 46 100 496 250 800 100 624 200 406 100 799 100 503 100 116 100 977 250 263 
444 100 823 100 263 100 157 100 498 100 876 250 736 100 420 100 817 100 646 100 170 100 45027 100 272 
358 200 954 100 284 100 200 100 594 100 933 100 766 100 557 100 835 250 755 100 180 250 41 100 275 
490 2000 $004 200 285 100 243 100 16603 100 20011 100 777 200 614 100 916 100 793 100 256 100 121 200 283 
493 100 ıs 100 331 100 348 100 630 100 67 100 853 200 668 100 926 100 950 200 425 100 143 200 284 

569 100 24 100 427 100 384 100 671 100 89 200 880 100 720 100 932 200 989 100 525 100 272 100 314 

S92 100 56 100 639 ıoc 459 100 738 100 95 200 889 100 783 200 32027 100 37015 100 570 100 295 100 467 
638 100 152 100 672 200 472 100 806 100 177 100 900 100 785 100 76 250 22 100 573 100 362 100 513 

756 100 198 100 700 100 474 100 sıı 3000 247 100 24003 100 805 100 100 100 59 100 648 100 365 100 518 

763 100 316 100 732 100 595 100 897 100 260 100 22 250 869 100 106 100 82 100 655 100 367 100 519 

800 100 397 200 816 250 617 100 95S 100 316 100 275 250 885 100 288 100 84 100 673 200 414 100 5S2 

825 100 458 1000 832 100 643 200 980 100 329 200 288 100 28134 100 309 100 129 200 735 200 438 100 623 

8l5 250 479 100 880 200 723 100 17013 100 353 100 311 100 258 100 479 100 186 100 755 100 462 100 702 

904 100 574 200 896 100 757 100 101 100 407 200 320 1000 359 100 517 100 193 100 855 100 472 5000 803 
928 100 717 100 939 100 765 100 163 100 %9 100 332 100 456 200 542 100 231 100 881 100 481 100 856 

2026 1000 5778 200 9013 100 868 100 168 100 549 100 377 2000 492 100 563 100 291 1000 42046 200 514 100 938 
110 200 789 100 22 100 914 250 421 100 634 200 406 100 497 100 615 100 308 100 119 100 542 100 49075 
156 100 820 100 30 100 13002 100 455 100 648 200 413 100 862 200 717 100 400 100 134 100 624 100 92 
163 1000 827 100 76 100 33 100 473 250 695 100 414 100 887 100 828 1000 472 250 286 100 626 200 120 
170 100 866 100 236 200 103 100 562 100 716 100 602 100 897 1000 857 100 484 100 368 200 792 100 133 
264 200 878 3000 300 100 106 100 564 100 801 100 696 100 940 200 885 100 492 200 385 200 862 100 181 
347 100 897 100 414 100 141 200 619 2SO 863 100 715 100 971 100 33011 100 494 100 386 100 871 200 213 
370 100 944 100 417 100 170 200 651 100 974 200 736 200 29003 100 66 100 523 100 388 200 907 100 269 
372 100 969 200 419 100 249 100 688 200 985 100 25125 200 85 100 115 100 566 100 411 100 46035 100 305 
401 100 6013 100 321 200 264 100 745 100 21014 100 132 100 243 100 144 100 6Zl 100 422 100 107 100 465 
777 100 53 100 630 100 402 100 756 100 48 100 161 200 259 100 196 100 706 100 446 100 241 100 469 
806 100 72 100 647 100 479 100 771 100 116 100 176 100 285 100 222 1000 750 100 471 200 318 250 486 

2888 100 88 100 685 100 556 100 859 200 125 200 208 100 298 200 246 200 871 100 487 100 457 100 494 
962 100 263 100 9771 100 580 100 864 100 226 200 235 200 345 250 329 100 916 100 574 100 768 100 508 

3036 100 227 100 801 100 626 100 900 200 238 100 248 100 347 250 411 200 956 1000 593 100 578 100 512 
65 100 349 100 840 100 661 100 903 100 296 100 298 250 356 100 444 100 38073 100 6'Z7 100 605 200 533 
76 100 354 100 850 25000 791 100 965 100 365 2000 358 200 433 250 596 200 385 100 757 100 691 100 577 

140 100 355 100 949 100 837 100 18064 100 393 100 396 100 475 100 704 200 441 100 769 100 814 100 632 
192 200 416 100 !l!/6 ;?()O 854 100 117 100 500 2000 407 1000 491 100 795 200 489 100 784 100 843 100 657 
201 5000 420 100 10018 200 868 100 192 100 554 200 546 100 S36 100 874 100 513 200 796 100 963 100 708 
252 100 434 100 31 100 909 100 225 100 782 100 570 100 540 100 34157 250 533 100 806 100 984 1000 782 
348 100 46S 200 131 100 14028 100 280 100 786 100 590 100 605 100 208 100 554 200 863 100 47046 100 803 
359 100 588 200 134 100 1% 100 284 100 856 100 614 2000 659 100 231 100 580 100 921 100 57 100 809 
501 100 632 200 164 3000 204 100 319 100 885 100 799 100 681' 100 369 100 635 100 961 200 91 100 845 
540 200 647 200 172 100 211 100 323 200 955 1000 885 100 687 100 %8 200 882 100 43118 100 94 100 850 
.l43 10!) 687 100 178 100 317 100 402 200 22015 250 888 200 787 100 556 100 892 100 254 100 113 100 
580 2000 733 100 181 100 414 100 495 100 77 2000 904 100 784 100 677 200 974 250 257 100 115 100 

. ~ ·: . ' '-·~ .· . ' ' ·_ . .. . . ' ~ . . • -~~ ": .... A._ •• -, ·~ (> 'j ' •' • ~ ,, ·- ~ 

T k t v·ı,.. t. d Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
Q a } ay e akı }fl e :·= Lutfiye Hanımın 5596 ikraz numaralı borç senedi mucibin<:e 

'fol.ra Punto Kilo gram T m . ev;;;~ istikraz eylediği meblağ mukabilinde Sandığımız ilamına mer-
1191 48 40. 8SO Grotesk orion 2 ~~ se:ıe201 202 

hun bulunan Kasnnpaşada Kıulakısız Ahmetıkaptan mahallesin-
1181 6 3. 300 Grotesk orlon 2 d.,...ora sene - • . . 
1183 10 200 

Grotesk orion 2 h in "linien 18 punt ı de Tekke sokagmda eslı:ı 3 ve yenı 7 numaralı ve . seksen arşın 
827 24 

11 · ess e: arsa üzerinde ahşap üç katta beş oda, iki sofa, bıır çini ev altı, 
19 350 Grotesk siriun 

2281 24 
' birmutfak, bir kuyu, bir !kömürlük. ve yetmiş arşın bahçeyi ha-

6. 790 Sohafer vers 
2375 16 8. Butterlly Adet 
23 72 
1478 

10 5. 100 Buttedly 24 No.işaretleri 6.8.10.12. 
12 12. 240 El yazısı ıbeherinden dörder ad 

1479 16 17. 100 El yazrsı 4 el işaretleri 487/ 488 
74 12 67. 660 Antipua 36 punto 

vi bir hanenin evvelce müşterisi H. Hamdi Bey namına ıkat'i 
ihalesi yapılmış ~en mümaileyh satın almaktan imtina eyledi
ğinden tekrar 20 gün müddetle catılığa çıkarılarak 6 Şubat 932 
tarihine müsadi:f cumartesi günü saat on beş buçuıkda ılcat't ilıa
lesiııin yapılması mukarrer bulunduğundan talip olanların mez 
kur tarihte Sandık İdaresine müracaat eylıemeleri lüzumu ilan 2141 6 4. 850 Bodoni 7 Büyük hurufat kasası 

1 yüzde rakkamı 10 Küçük hurufat kasası olunur. 
: 2-3-6 60. Anterlin 2 Madeni mezura -----------------------

Laıter Silbermann ve Şü. 
DOYÇE LEVANT Linye 
Hamburg, Brem, Anvera, İatanbul, 
ve Babrisiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam postaları 
Hamburg, Brem, Sterin, An-

yer.ı ve Roteroam'dan limanımıza 
muvasalitı beklenen vapurlar 

ERPEL vapuru lımaııunıada 
THESSALİA vapuru limanıaıu-

da. 
CHİOS vapuru 15 K. saniye doğ-

ru. 
GERNİS vapuru 20 K. ııani,.e 

doğru. 

Burgaz, Yama, Kö.tence, Kala.s ve 
İbrail için limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
THESSALİA vapuru limannnız

da. 

-
YAKALARI YIKANMAGA ve OTOLENMEGE 

ihtiyaç kalmadan daima yeni ve temiz kalırlar. Ne ka
uçuk, ne de Selloit'tir. Fakat iyi ketenden flk bir yakadır. 

Yalnız Ramazana mabsua olmak üzre OROZDl-BAK, 1 
MA YER. BAKER ma(azalarllllll birinden alın~uk iki f 
yaka için 30 karut teıWlit icruı hakkın~ veren bu 1 
kuponu kesiniz. 

8 1. E~-pas ve kadrat 3 Bizliçi~ 
Tokat Vilayet matbaası için mübayaasma lüzum görülen 

yukarda cins ve miktarı yazılı hunıfatm bir ay müddetle aleni 
rnüıudtasaya konulduğundan T.okat'ta tC5lim edilmek şartile 
m 'la'k~~~ya iştirak etmek istiyenlerin yevmi ihale olan 
2 ~ tarihine musadif perşembe glinü Tokat Vilayet encii

A YENİ ~ 
1 GERNİS vapuru 20 - 24 k.sani

de tabmilde. 

1.ııtanbul ikinci icra memurluğun
dan; Bir borçtan dolay.i mahcuz n 
paraya çcvdıa-i mubr.ru Veaıey 
Rus nıarkalı bir adet Piyano i.le 
J encral Elektirik markalı Beyaz 
büyük bir adet Büzhane 14-1-932 
tarihine müsadif perşembe gilnü 
:ıaat 13 ill 15 arasında Pangaltıda 

Belvü birahanesinde açık arttnma 
sıırctile saul&cağuıd;ın taliplerin 
yevm ve saati mezkurda mahallin.de 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

İstanbul ikinci ticaret mahkemc
siııdttı; İstanbul ·umum •igorta tir· 
locti vekili avukat Jak Hatem ve 
Bensiyon efendilerin Beyoğlunda 

Kurtuluşta Tt>pe üstü.'lde tramvay 
caddesinde .-lcu oğlu apartmanın

da 3 mımerocla Ahmet Şükrü bey 
aleyhine ıkamc eyledikleri alacak 
dav•mdan dolayı ikametgilunuı 

meçhuliyeti hıucbilc ilinen vaki o
lan tebliğata rağmen yevmü tahki
katta illpatı vücut cylemcdiğinden 
müddei tarafından ibraz olunan ke
faletname ve evrakı <lava oı.wıa..k 
giyabcıı tahkilı:atm dcvlımma ft 

yapılan mııanıcleden bah*e 1i11P 
kararının ilincn tebliline ve ye-u 
tahkikatın 2 Şubat 932 Salı günU 
saat 14 c talikina karar vcrilmlı ol
duğunu ve merkftr gi,_., lı:a-
be§ glin zarfmda itiru ol•wıahlhcı 
ğini hukuk -1 GMJlıakemderi ... 
nıınumuı. 402 iru:i maddesine tevfi
kan locyfiyet tcblii makamına ka m 
olmak üzere ilan olunur. 

m nı.ne muracaat etmeleri lüzumu ilan olumıır. (110) 

Marangozluk işleri 
EDiRNE ERKEK MUALLİM MEKTEBi MODOR
LOCONDEN: 

Mektebimiz ıçin yaptırılacak olan martal~o~ işelkllenifl· içi1:1' bu-
..::- '-- 1 . .. kasa _....;cesinde •renn t en had .. ~. ya:pıcau a enı muna ...,.. . .. . . 
di 15.yi.k ~örülmediğınden bir hafta m~~~:-:em.~:ı~fe ~ 
venlmi tir. İhalesi 17 Kanunusani 932 uu ............ m~ 1 

• azar 
günü saat (14) te Edirnede Hükilmette müteşekk~l Koınıimlsy~ 
buzu T 1. 1 · ilanı sabık vcchile res en 

· nınıda Y"'"tlacaktır. a rp enn Miid' " 1" ... 
-ı· ·· M-'-·p ur ugu-

ve ~tn l · -· ek üzere ·her gun """" 
n• v .. ame en gon;ı . . .. de yedi buçuk nisbetinde te-

- e mu'1a asaya istiıitk ıçın yuz . .. 
minat mekt 1 T"caret Odası vesikaları ıle meZ'kik gun up arını ve ı 

-- C~hYM~IA .J..!! --- . -FÜSUN Hanımefendinın 

N 17168 Hicazı GÜi.ŞENi HÜSNÜNDE 
O. Suzinak: Vadeylemittln 

Hafız SADETTiN Efendinin 

Yakın.da Ha.mburg, lkem, Anvera 
ve Roterdam, limanları için ha-

reket edecek vapurlar. 
ERPEL vapuru limanmnzda. 
İMBROS vapuru limannnızda. 
CHİOS vapuru 15 - 18 K. ııanide 

tahmil de. 
OLİMPOS vapuru 21-23 K . ııa-

nidc tahmi.ldc. İııtanbul mahkemei asliye ik.itıci 
. . . Hukuk dairesin~: Madam Kattin 

Fazla tafsılAt •çın Galatada. Ova- An•'- d' - Doma f . ....,a namı ıger tara m-
kımyan hanmda Laat.er Silbermann dan Kadıkö "nde Moda _,,,, __ ,_,,_ 

Ş .. ~ lğ ü ~ c~~ Ye ure .... sı vapur aoenta ı na m - T·-'-· · 'tt'-- ,,_,,_ A • L. , _ uuını araası ı -.ıu...., nttpa ._. 
ı racaat. Telefon : Beyoglu 641-674. ı ne&inde mükim Osbr Kelmaydecı 

N 12574 Hüzzam şarkı: LEYLA 
O. Hiiuam ıarkl~ Bir Yer ki Sabah 

COLUMBIA Bayilerinden arayınız • 

Üsküdar t ... ıanıı..ı .ıtıncı icra me
murluiun.d..; : Bir 1-çdan dolayi 
mahcuz ve G>Araya çevrilmesi mu
karrer bir adet Ponçyak Markalı 
ve 1969 numaralı kapalı bir adet 
:Müstame.l Otomobilin 16-1-932 ıari-

on birden 13 çe kadar Beykozda 
Ahrabampaşa koruawıda Korucu 
Mwıtafa çavuşun daire..i önünde a
çık arttırma euretiyk satılacağm-

1 
dan talip olanların yevmi mezkilrde 
ltllLhallinde hazır bu.hrn.acak memu-

hine müsadH cumartesi günü saat ra müracaat etmeleri ilan olunur. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal caddesi 

Büyük Parmak kapu, Afrika 
hanına bitişik Apartnnan 
No 21.-Tel: Beyoğlu 2797. 
Saat: 14-18. • 

Efendi aleyhine ikame edilen bede
li icar davaamdan dolay! mümai
lcyh Oskar Kelmayden efendinin 
mezkilr haneden çıkarak halihazır 
ikametgahı meçhul olduğu bi.kliril
mlf YC müddeivekilinin muvafıln 

kanun görülen talebi v.eçiı.ile ilwn le~--------
tebliğat icrasına karar vcrilmi~ ol- baptaki dava arauhali m•h!rwM di· 
duğundan tarihi ilandan itibaren on vanhanesiııe t91lk kılmmıı 1"rn!ıl! 
gün zarfında cevap vennek üzre ol- keyfi~t ga- ile ele llAll oıu-. 



Balıkyağı içemeyenlere: HASAN KUVVET SURUBU .. 
ASiPiN- KENANK.::ı:~: Soğuk algınlığının, grip, nezle, baş ve diş ağrılarının en bir" 

ilacıd 

tedbirli 

ofduQümü •Gvreylm mı ., 

·a8' ağrısına kar'ı en müessir devanın 
>hangi ilaç olduğu hakkında uzun tet
fklkat yaptım. Neticede ASPİRİN de 
!karar kıldım . 
'Size temin ederim ki, nerem ağrırsa 
ıağrısın, ba,ka tedbire hacet kalma
'dan " AS Pi R 1 N .. o ağrının derhal 
önüne geçer .. 
"ASPiRiN., in'fSlzdeki ağrıları da aynı 
suretle \Jlfayap edeceği muhakkaktır. 

"' Hazır ve Ismarlama 

K. S. MİHAİLİDİS 
KUNDURA Mağazası 

Beyoğlunda Sovyet konsoloshanesi ka .. şısmda No 351 
TELEFON: Beyoğlu 2611. 

Balıkesir Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebirnize şehire yakın Ahmetli membaından getirilecek 
suyun boru döşenmesi ve yapılacak taksim mahallile su hazne
sinin inşaatı 28/K. evvelden itibaren 20 gün müddetle kapalı 

zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşüname ve 
şartnameleri görmek üzere mektebe ve münakasaya iştiraık için. 
de 18-K.sani-932 pazartesi saat 14 te mektepteki toplanacak 
komisyona müracaatları. ( 4599) 

·Nafıa vekaletinden 

Adana Yedinci Daire 

390 adet m~e makas traversi pazarlık suretile mubaya edi
lecektir. Pazarlrk 16-1-932 taırihine müsadif pazar günü saat 

1 

16,30 da Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşarlrk maıkamında ya- j 
pılacaıktır. Pazarlığa iştirak edecelklerin yüz elli liralık temina-

1 

tı muvakkate ve 932 senesine ait Ticaret Odası v.esikasile bir- 1 

likte ayni gün ve saatte Komisyonda bulunmaları lazmıdır. ' 
Talipler şartnameyi görmek üzere Ankaırada Nafia Vekaleti 

S • } • M ·· d ·· l ·· "' ·· d . f Malzeme dairesine, İstanbulda Haydarpaşa İnşaat Tesellüm 
1 

u iŞ erı u ur ugun en. 1 ve muayene memurluğuna müracaat edebilirler, (153) 

Tarsus kazası dahilinde Karabucak deniz kanalı ameliyatı- · ------------------------

nm bede~~ keş.~i olan 6431:;! ıira 50 kuruş muk~bi~inde ve ~a~~lı Istanbul Evkaf Müdürlüg" ünden: 
zari usulile munakasaya çıkarılarak 932 senesı kanunusanısının 
on dokuzuncu salı günü zavali saat on beşte Mersin vilayeti 
hükfunet dairesinde !İhalesi icra kılınacağından taliplerin % 7,5 
teminatlarile nümunesine göre teklifname•ini ve şartnamesin
de yazılı vesaiki havi kapalı zarfların mezkur saatte komisyonu 
mahsusuna kvdi etmeleri ve lazım gelen izahatı ameliyat ma
hallinde vermek üzere pazar ve perşembe günleri saat on dört
te ve mukavele ve şartname ve fenni evrakını görmek üzere 
her gün Adanada Su İşleri dairesine müracaatları ilan olu
nur. (1) 

Ankaz ilanı 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
Müzeyyen ve Ayşe Hanımlarla Muanuner Talip Efendi 

Vasisi Hacı Ahmet Faiz l:ıeyin 11326 İ:kraz numaralı borç senedi 
mucibince istiıkraz eyledikleri meblağ mı.tkabilinde Sandığımız 
namma merlıum bulunan Tarabyada, Tarabya caddesinde eski 
202 ve yenil94No.lı ve yüz beş aıışm arsa üzerinde ahşap 3 katta 
dört oda, iki sıofa, bir mutfak ve altında 'bir küçük dükJkaru havi 
harap bir hanenin ankazı satılığa çıkarılarak 6 K. Sani 932 ta
rihinde icra kılman birinci arttmna neticesinde yüz on lira be
del ile müşterisi üzcırin<le takarrür etmiş ise de mezkftr l:ıooel 
muhammen &uymetini temin etmediğinden yirmi gün müddetle 
satılığa çıkarılarak 6 Şubat 932 tarihine müsadif cumartesi gü
nü saat on beş buçulkta ikinci arttnmasınm mukarrer bulun
duğundan talip olanların mezldlr gün ve saatte San<l* idaresi
ne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

1 
- -~ 

lstanbui ~elediyesi ilanları 1 
Fnıinönü Belediye şubesi Temizlik işlerine ait bir Katr 

Şehzadebaşında camcı Ali mahallesinde Ve2J11.eciler cadde
sinde fotoğrafhane ittisalindeki arsa Ramazanı şerife mahsus 
olmak üzere 'kiraya verilecektiır. Taliplerin Kanunusaninin on 
dokuzuncu salı günü saat on <beşe kadar Akarat Kalemine mü
racaatları. (152) 

Istanbul Deniz Levazımı 
Satın Alma Komisyonundan 

2000 metre Kaıput astarı açık mi.inakasaaı; 3 Şubat 932 çar
şamba günü saat 11 de yukarıda mikdarı yazılı kaput astarlığı 
kumaşın hizasındaki gün ve saatte açıık münaıka.sası icra oluna
cağından şartnamesini görmek üzere he.r gıiİ;rı ve veımeğe talip 
olacakların münaaksa gün ve saatmda muvaılclı:at teminatlarile ' 
birli'kte Kasnnpaşada Deniz Levazımı Satın Alıma Komisyonu- ! 
.na muracaatları. (134) 1 

Istanbul Evkaf Müdürlüğünden: 1 

Laleli camii şerifinin kurşun ve sair tamiratı 29 Kanunuev- 1 
vel 931 tarihinden 23 Kanunusani 932 tarihine kadar yirmi gün 1 

müddetle kapalı zarf usuli1e mevkii münakasaya vazedilmiştir. 1 

Taliplerin şartnameyi almak üzere her gün İstanıbul Evkaf : 
Müdiriyetinde öğleden sıoora Heyeti fenniyeye müracaatları ve ; 
yevmi ihale olan 23 Kanun1.16ar.:i 932 cumartesi günü saat on 

1 

üçte kapalı zarflarını usulü dairesinde Encümeni idareye tevdi 
etmeleri ilan olumır. ( 4642). 

1 3 üncü Kolordu ilinlarJ 1 

ı ffAMIZl ·BEVU."" ( AStr URJJc) KURBANLARI 
Tıp akademisi reisi sabıkı profesöı 

'( Lansero )ıaralmdan ıavsiye edilmiştlı 
Paris hastahaneleri müıaahhitleri 

Şatelen müessesatl 

damla (inme) 
fartı semen 
romatizma 
alamı mafsaliye 

15 büyük mükafat 

bamızı k.vl (asit unk) ile zeturleıım14. -.ıam ve azt:ırabatın 
tahb tehdidinde bulunm~ olanlar ancak 

URODONA 
.. yeliııde ııalla olabilirler. Zira urodonal; bamızı bevli 

balledeu yegiae maddedir. bilümum ecahaneterde satılır. 

Türkiye Ziraat Bankası 

İzmir Şubesinden: 
Mevkii Sokağı Cinsi No. Muhamm 

Al sancak iBumova 

" " 
" Mes'udiye 

" Hacrbeılrir-Karalrol 

" Yeni Gün 

" 
Tuzlu 

" Karakol 

Dukkan 
Furun 
Hane 

İlki hane 
ve dükkan 

Hane 
Hane ve 

dükkan 
İki hane 

,, Mukaddes mezac Hane 
Birinci !kordon Kahve hane 

" " 
" " 
" 
" ,, 
,, " 

İıkinci kordon 

" 
" 

Hane 
Hane 
Hane 

" Alsancak Mes'udiye lıki dUkkin 

kıymeti 

120 8000 
91 8000 

140/ 142 25000 
31/ 33 

53/57 20000 
22 10000 
24/ l 
24/ 2 12000 
23. 25 
25/ 27 15000 

5 14000 
622/422 17000 
618/41 8 2COOO 
620,420 16000 
644/450 45000 
350/200 35000 

508 40000 
487 16000 

99/101 23000 

1 - Yukarda evsafı yazılı emlak 7-1-932 tarihinden itibaren kapalı zarf us11lile ve peş· 
para ile müzayedeye çıkarılmış tır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşk3.le g .. 
hak sahiplerine verilmiş olan bıonolaır da nakit makamında kabul edilecektir. 

2 - İhale günü 2 Şubat 932 salı günüdür. Taliplerin mezkftr günde Ziraat Bankas 
Gazi Bulvarındaki Şubesinde müteşekkil satış heyetine saat onda müracaat v 
teklifnameler.ini meııkfir saate kadar makbuz mukabilinde müzayedeye memu 
heyetin riyasetine teslim ey1emeleri icap eder. 

3 - Talipler teklifnamelerini bir zarf içine koyup mez1dlr zarfı mühürliyeceıkler ve yalnJ 
telklifnameyi havi olacaık olan işbu zarim üzerine isimlerini yazacaklardır. Mezkfı:r z 
% 7 ,50 teminat aıkçesine ait makbuz ilmühaberi veya Banka kefaletnamesile bera'bet 
diğer biır zarf içine konulup bu iıkinci zarfta mühürlenecek ve üzerine teklifna 
menin yalnız hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 

4 - Teminat akçesi ve sair cihetler hakkında daha ziyade malfimat almak istiyenl 
mezkilr Baı1kanın muhasebe servisine şimdiden müracaat edebilirler. 

5 - Talipler satış şartnamelerinin musaddak suretlerin4 herıan Şubeye müracaat! 
alaıbilirler. (53) 

13-1-932 ,.~,..,amba gun·· ü Fatih At pazarında Üsküdar ve Kadı- Birinci F:ırica hayvanatı ih- j liplerin şartnamelerini almak 
,._,, f · · k pal arfl t Dr. TAŞ Ç l YAN 

köy Belediye şubeleri. Temizlik işlerine ait iki Beyğir de ıyacı ıçın a· ı z a 0 mu- üzeıre ıher ·gün ve münakasaya Zührevi hastalıklar tedavihanesi ~ı~~at ve i~tiınai muavenet ve~aletin~en : 17-1-932 pazar günü Üsküdar At pazarında saat 10 da aleni mü- ıbayaa edilecektir. İıhalesi ı 3- iştir~k edeceklerin de vakti Eminönü Mlhasyan eczahaıı.esi kar

zayede ile satılacaktır. Almak isteyenlerin mezkfir günlerde l-932 çarşamba günü saat 16 muayyeninde teminat ve teklif §ısmdaki sokak No. 4. 
da Komisyonumuzda yapıla

mahallerinde bulunacak heyete müracaatları. (159) 

İthalatın tahdidi hakkındaki (11986) No. lı kararname 
meııbut (F) listesinde dahil tıbbi müstahzarlar ve sair mad 
lerin memleeıkte girmesi için vekaletten müsaade almak la 
geldiğinden bunlardan evvelce sipariş edilip gümrüğe gel 
olanların pullu .orijinal faturalarının bir istida ile vekalete · 
derilmesi ve henüz yolda bulunanların mikdar, cins ve fia 
gösteren bir listenin ve eglmiş ise gene pullu orijinal faturalll 
run irsali icap eder. Vekfiletçe verilecek müsaade fatura! 
aııkasma işaret edilerek o suııetle gümrüklere ibraz edileceğ· 
den faturaları gönderilmiyen malların girmesine 
kan yoktur. Bwıdan sonra fripariş edilecek bu gibi 

------------------------·! caktır. Taliplerin şartnamesini 
almak üzere •her gün ve müna-

İstanbul Belediyesinden: İcra edilmekte olan Kanalizasyon 
ameliyatından dolayi Mercanda Tığçılar caddesiyle Çarnakçı
larda Mahmudiye çeşmesi sokağının 12-1-932 tarihinden itiba
ren bilcümle vesaiti nakliye kapalı bulunacağı ilan olunur. 

kasasma iştirak edeceklerin de 
vaıkti muayyeninde teminat ve 
teklifnamelerile Komisyonu -
muza müracaatları. (668) 
(4550) 

• * • 
III.K.O.kıtaat hayvanatırun il}ı 

tiyacı için saman kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İhale 

l'li 19-1-932 tarihinde salı günü 
saat 15 te komisyıonuınuzda 

yapılacaktır. Taliplerin şartna 
mesin:i almak üzere •her gün 
ve münakasaya iştiraık ede
ceıklerin de teminat ve teklif
namelerile komisyonumuza 
müracaatları. (683) (4633) 

nameLerile Komisyonumuza 

müracaatları. (659) (4517) 

* * • 
K. O. nakliye ve İstihkam 

taburlarile beşinci alay için ot 

ihtiyacı kapalı zarfla münaka

saya konmuştur. İhalesi 13-1-

932 tarih çarşamba günü saat 

15,5 da Koımisyonumuzda ya- 1 

pılacaktır. Taliplerin şartna

melel'in.i aılmaık üzeıre heır gün ! 
ve münakasaya iştiriık edecek 

!erin de vaktL muayyeninde te

minat ve teklifnamelerile Ko 

misyonumuza müracaatları. 

(658) (4516) 

* * • 

* Belediye zabıtası tafiriıatnamesinin 390 mcı maddesi ye
rine ~ağıda yazılan maddenin tatbiki karaırla.ştırılmış ve fşbu 
maddede beyan olunan şeraitin ifası için tarihi ilandan ıitibarerı 
(6) ay mühlet verilmiştir. Alakadararun malfımu olmak üzere 
ilan olunur. Madde: 390.- Francala ve Edcmckler için kamilen 
çinko ile döş=iş ve içine toz girmiyecek şekilde mazbut ve 
imtizaçlı bir tarzda her tarafı kapalı yan ve arka taraflarından 

bir kapak ile açılır sandıklar içinde naklolunacaktır. Bu kap
lar içinde eıkmekler bir biri üzerine ohnryarak tekec teker iska
ralilra konaccık ve bu ıskaralar ihtiya<::a göre veya 'bir lkaç ıkat 
olacaktır. Bu kapların dışı beyaz yağlı boyalı olacak ve yan 
taraflarında ait olduğu fırm Voeya sahlbiıılln ismi yazılı buluna
caıktı:r. Bu sandıklar geceleri terıkolundUkları yerde içlerine ke
di, köpek, tavuk gibi hayvanın girmemeleri için •kapakları k~
palı ve içleri yalnız bu işe tahsis olunacak ıbezleırle sılk stk süpü
rülüıp daima temiz bulundurulacaktır. Ekıınekler araba ile ta
şımnak istendiği halde ayni şartları haiz ve ekmek tıaşmıağa 
mahsus arabalarla taşınabilir. Yük ve bine'k ar;.>halan kayıkla 
ve sair nakliye vasıtalarile taşınması memnudur. Ancak ekme
ğe mahsus küfe ~e kaplar içinde olmak şaırtile araba ve kayık
larda taşınması caizdir. (162) 

Ordu sıhhiye ihtiyacı için a-
III. K. O. ıkıtaat hayvana- lınacağı ilan edilen 32 kalem 

tınm ihtiyacı için ot kapalı zarf 
la münakasaya konmllljtUr. İ
halesi 13-1-932 tarihinde çar
şamba günü saat 15 te Komi
syomımuzda yapılacaktır. Ta-

rontken malzemesinin görülen 

lüzuma mebni ihalesinden sar
fınazar edildiği ilan olunur. 

(13) (67) 

---

;,ıühım bır 

keşif 

ADEMİ 
lKTIDAR 
nağlup oldu 

VlRILINE 
~:rkekler için) 
Fertılıne 
Kadınlar için) 
::Onç ve dinç 
hayvamıın 

ıilsye ve Hor 
monlarından 
oUrekkeptir. 

!:czaneler 
den ara
vı~ız. 

ve sair maddelerin siparişinden evvel cinslerini ve mikdar 
fiatlarıru ve nereden getirileceğini bildiren bir istida ile v 
lete müracaat edilerek evvela müsaadesinin alınması ve orı 
nal faturasmm vürudunda da müsaade edildiği işaıret ed. 
üzere bumm da velkfilete tevdii l.iznn geldiği alakadarlara 
lfun olmak üzere ilin olunur. (34) 

Adana Nafıa BaşmühendisliğindeJ1 

Dr. A. KUTIEL 

Adana- Karataş yolunun 22 ~ 500: 26 + 000 K. arasında (3s<J0 
metre tulunda-ki şosa müceddeden inşa edilmek üzre ( 44ggO 
lira ve 88 lwruş bedelle 3-2-932 çarşamba günü ihalesi i 
kılınmak fuıere kapalı zarf uısulile münakasaya vaze01 

miştir. Talip olanların yevmi mezkl!rda saat 11 re kadar Adli 
Encümeni Vilayetine ve ikeşfini görmek için de Nafia Başl11 

Cilt ve zührevi haı;talıklar mil- düdüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. (35) 
tehasaısı. ~raköy, biiyük mahal]c. ı------===--=--=-==========~ 
bici yerunda 34. , 'l.flLLlYET JIATBAA 
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