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Sahip ve 6a1m11harr.ıri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

k B.a 
Gazi Hz. 

Gazi Hz,. dün akşam Do/
mabahçe sarayından ha,eket 
le Şişli Ayaşağa cihet/erin
de bir tenezzüh yapmışlar ve 
Boyacıköy, Bebek ve Arna
vutköy tarikile saraya avdet 
buyurmuşlardır. 

Mr. Grew ne 
Zaman gidecek? 

U--s Nepiyat '"Yuı Mtd&rl 
ETEll l!ZEI 

---

ı. dı • 

ilk müsbet netice Sefirin tebdili ber 
tarafta 

teessürle karşılandı 

• 

ile karşılaşbk 
Kontenjanın tatbikından sonra 

ihracahmız yarım milyon 
lira bir fazlalık gösteriyor •• 

'.Amerika sefiri Mr. Grew'nun 
Tokyo sefirliği. 
ne tayinı edildiğiı 
ni yazmıttık. A· 
merika - T ürki
ye münasebatı
nın inkitafına 
yardım eden Mr 
Grew'nun mem. 
leketimizden ay 
rılması, bütün 
mehafilde tees· 
sür uyandrrmıt· 
tır. Haber aldığı 

ıtlUttJvell• sefirin illlirwhııtl robu için k/lseae iyin yapılırloen, 

Müteveffa Yugoslavya 
sefirinin cenazesi 

Belgrada götürüldü .. 
Hükümetin tediye müvazenesini 

tanzim ve ithalatı tahdit yolunda it
tihaz ettiği tedabirin ilk parlak ve 
muvaffalnyetli nef cesi dınmıştır. 

ihracat ofisinin 1931 ıeneıi Tür
kiye ticareti hıkkında hazırlamakta 
olduğu i~~atUtik di:n neticelenmittir• 
Bu istatistiğe nazaran 1931 seneıin
de ithalatımız 126,382,085 ve ihraca
tımız 126,939,248 liradır. Bu suretle 
1931 aene•i ihracatımız lehine 557, 
163 lira fazlalıkla kapanmıştır. 

Hükumetin ithalatı tahdit yolun 
da ittiha2 ettiği musip tedbir derhal 
teıirini gö•tenrjş ve ihracatımızla it
halitımız araınndd müvazene temin 
edildikten başka ihracatnnız lehine 
bir fıırk da ha•ıl olmuıtur. 

Tahdit tedbiri teıriniıanide tat
bik edildiğine göre, tetriniıani zar
fındaki ithali.tımız 14 milyon lira
dan yedi milyon liraya ve kanunu
evvel zarfında 15 milyon liradan 7 
milyon liraya düşmüı;tür. 

1929 seneıinde umumi ticaıi va
ziyetimiz 411 milyon lira ve 1930 da 
299 milyon r ; "' 1931 senesinde 
253 milyon liraya düımüıtür. 1931 

(Devamı 5 irıd sabjfede) 

Mr. GREW mıza göre, Mr. 
Grew her halde daha bir kaç ay 
Türkiyede kalacaktır. Çün 
kü §Ubat sonunda kızı 
evlenecektir. Amerika se-
firinin ikinci kızı vaktile 
İstanbulda Amerika konsolosu 
olan Mr. English ile evlenecek· 
tir. Sefir, ansızın yeni memuri
yet mahalline gitmek için bir 
emir almadığı takdirde ancak 
düğünden sonra ve belki de ni· 
san içinde Japonyaya gidecek
tir. 

Amerika'nın Ankara ıefiri M. 

Tapu ve kadastro 
işleri ne halde? 

Grew'nün yerine AtneTikanın Kolum 
biya sefiri bulunan M. Jeffenon 
Caffery tayin edilecektir. M. Caf
{ery, 1886 ıeneıinde cloimuıtur. 
Hukuk doktoru ünvanım haiz olup 
1910 •eneıinde diploma•İ meolefiae 
dabil olmuı, Stokholm, Tahran eela
retleri kitipliklerinde bulunmuıtur. 
1918 senesinde v.Wfei mabıuoa ile 
Rwtya'ya gönderilmiı, bilihare Ame
rika'nın Madrit Atine, Tokyo, Ber
lin sefaretleri müatetarbirm ifa et
miıtir. 1926 da Salvador 1928 de 
de Kolumbiya sefirliklerine tayin e
dilmiıtir. M. Caffery'in Ankara sefir 
liğine tayini henüz bir taoaVYurdan 
ibııret olup henüz Hariciye vekale
tinden tayini hakkında istimzaç nki 
olmamıttır. 

yarak, 1983 senesinde (400) 
milyon dolara baliğ olmak üze
re her sene bu iki rakkam ara· 
sında bir meblağ mutazamr o
lacak. 

Böyle bir mahsup muamelesi 
nin yapılması mümkün müdür? 
Hemen şunu söyliyelim kiı AI
manya"nm bütün tamirat borç
lanndan kurtulmaaı mümkün 
değildir. Çünkü o zaman Al. 
manya'nın borçlan, bugün ala· 
caklı olan devletlerden daha ha 
fif olur. Almanya'nın harice O• 

lan hususi borçlan bir milyar 
İngiliz lirasına bile baliğ de
ğildir. Buna yarım milyar da 
dahili borçlan ilave edilirse, 
tamirat borcundan kurtulacak 
olursa, bütün bOTçlan bir bu
çuk milyar lngiliz lirasına ba. 
liğ olacaktır ki bu nüfusa tak
sim edilince, beher Ahnana 
25 lngiliz liraaı isabet etmek-

tedir. Diğer taraftan F ranaa
nın 2 milyar 300 milyon lira 
borcu olduğuna göre, her Fran 
sız 56 lira borçludur. İngiltere 
nin milli borcu taksim edilse 
her İngilize 100 İngiliz 
liYasmdan fazla isabet eder. 
Amerika bile yüz yirmi 
milyon nüfus ve 3 milyar 200 
milyon lngiliz linaı borçla nü 
fus batma 27 İngiliz lirası borç 
lu demektir. Bu şerait altında 
alacaklı olan devletlerin, Alman 
ya'yı borç noktai nazanndan 
kendilerinden de daha İyi bir 
vaziyete koymak isteyecek
leri tüphelidir. Konferans top
lanırsa Almanya olsa olaa, bel
ki borçların mühim mik
yasta tenkisini ve ehemmiyet. 
lice bir zaman için de teciılini 
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bekliyebilir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

M. Grew'un Tokyo'ya tayini ele 
Japon hükiimetinden henüz istimzaç 
edilmiıtir. 

Maarif vekilinin Ada
nada teftiıleri 

ADANA, 19 (A.A.) - Ma 
arif vekili Esat Beyfendi dün vi 
!ayeti, fırka kumandanlığını, be 
tediyeyi ve Halk fırkasını ziya 
retten sonra liseye giderek tef
titatta bulunmuş ve öğle yeme
ğini talebeler araamda yemiı
lerdir. Öğleden sonra Namık 
Kemal ilk mektebile orta mek
tebini teftit etmit ve derslerde 
hazır bulunmuştur, Bilahara 
muallimler tarafından Gazi Pa 
şa mektebinde tereflerine veri
len çay ziyafetinde muallimler
le mesleki haabuhallerde bulun 
muılardır. 

' Yarın 
~iliye 't 

Edebiyat ve san'atta 
vatan hamlesi 

Burhan Cahit 

Belkiys ile Cahil 
Nurullah Ata 

Spor hadiseleri, Kaclm, 
Moda, Sinema aUtunJan 

Müteveffanın istirahati ruhu için 
dün sabah bir ayin yapıldı 

Evvelki sün füçeten vefat etmiı ı rika lngiltere, Yunan, Mısır, Dani
olan Yuaoslavyamn Ankara sefiri rnıırka ıefirleri, Fran11z, Lehiıtan, 
M.Libournir Nichitch'in istirahati ru lsveç Holanda maslibatgüzarlarile 
hu için dün sabah saat 10,30 ta sefa- Frıu111z konsolosu ve sefaretanel<r 
retane klisesinde bir ayini ruhani ic- erkinı ıehrimizdeki Yugosla.ya te
ra edilmiştir. Ayinde Riyaseticum- INıuı ve bir çok zevat hazır bulun-
bur ki.tibi umumisi Tevfik, B., bil- matlıırdır. Bafvekil lımet Pt- Ha. 
h~ssa bu maksatla Ankaradan ael- ile Hariciye Vekaleti vekili Şükril 
mış olan Tqrifat umum müdürü Kaya B. tıırafından Madam Nichi
Münir Süreyya B. Vali Muhittin B. tch'e birer taziyet telarafı göaderil
namına muavini Fazlı, Beyoilu kay mittir. Ayni zamanda Bulgar kralı 
makamı Sedat Beyler, ltalya, Ame- (Dtvamı 5 inci sshlftde) 

Gripten mekteplerin 
tatili muhtemel f 

Tale~e yüzde 20 nisbetinde hasta 
Şehrimizde grip ft nezle ha 

valan bergün değifme8İ yüzün· 
den, salğın bir hale ıehniıtir. 
Dairelerde bir çok kalem me
murları hasta bulunduğundan 
vazifelerine gelmemektedirler 
Belediyede on memunı olan bir 
kalemde hasta olmıyan ve itine
gelen üç memur vardır. Grip 
ve nezle mekteplerde de artmıı 
tır. Talebeden yüzde 20 niabe
tinde hasta vardır. Bir ~ mu
allimler de erip ve nezleden ra. 
hataızdrrlar. 

Bir ilk mektepte 8 muallim 
birden hastadrr. Maarif sıhhıye 
müfettiıleri mekteplerde teftiı 
!erine devam etmektedirler t 
Ha.talık devam ederse m-•~ ' stanbuJ Maarif mtıdürU Haydar B •• 

, , CKlep 

lenn on gün müddetle tatil edil ı tadır gelmemektedir. İtleri ve
mesi lüzumlu görülmektedir. kaleten bir ilk tedriaat müfetti 
Üç gün evvel mekteplerde ııh- ti tedvir etmektedir. Maamafih 
hi vaziyetin iyi olduğunu ıöyle müfettitlerden de hasta olan 
yeo Maari~ müdürü Haydar B. bir iki kişi vardır. Şehrimize 
h.aat~ oldugundan üç gündür va gelen varidat umum müdürü 
zıfesıne gelememektedir. Maa- Cezmi Bey burada gripe yaka. 
rif müdür muavini Hıfzırrah- lanmıştır. Mumaileyh hasta yat 
man Bey de hastadır, Bir haf- maktadır. 

lstanbul hfJk{lmet koaağmrn tamirine ba,ıanımştrr. Bu nıüm1sebetle 
tarjbin bıı ..ıti binasında buı yenilikler de yapıl-acakur. 



ÇARŞAMBA 20 KANUNU SAN 1932 ·---

Sigasi Tefrilctı: 55 

Birinci Millet Meclisi HARüCô HA~~R~.~R I (!!" ll.Al'iliJ 
Lausanne konferansı Gandhının E IAk--8· - k-Yazanı EdJrae lleb'uau 

M. Şeref 

Rauf Beg ismet Paşanın 
muvaffakıgetini istemiyor! 

h. d·ı k .b. f Oğlu da.. m a an ası 
te ır e l ece gı ı . \na ve babasından obligasyon çıkanyor 

Cumhuriyetin ilanı ile Rauf Bey de 
maskesini atmıştı ! 

Moratorium temdit edilirse Al
manya da tehire razı olacak mı? 

Hükıünet bütün icraatında 1 bütün iıtediği de müvezzi oğlu LONDRA, 19 A.A. - iyi ve doğ l lakadar memleketlere umumi ıiyaıi 
k 1 b • 1 t ru malfünat alan mahafilde zanne- vaziyeti daha vazih bir ıurette gör-

meakeoet içinde a mıfb. nun ır posta memur uğuna a dilclifine göre Lozan'da toplanacak melr ve Amerika'ya kartı ittihaz ede-
Rauf Bey ne nam Te beaaba yini idi 1. taınirat konfcranımın tehiri muhte- cdderi hattı hareketi tesbit huouıun 

oluna olıun, lımet Patanın İtte bu kıymebizliiin için- meldir. Hafta sonundan evvel bu hu- da itilaf etmek müsaadesini bahıey-
muvaffak olnıaınaaını iıtiyor· de bu küçük itlere de kantan· ıusta herhanııi bir karar verilmesine liyecektir. 
du. Bereket venin ki Büyük lar dopdolu idi! imkan görülmemektedir. Salahiyettar bir membadan mev-

de k • B'I b' J 1 Bu konferans hakkında Almanya zuu bahio mesele hakkındaki Alman 
Gazi pek çok yer at İ emir ı meın ır teY er 0 ınuttu. ile alacaklı devletler aruında müza- noktai nazarrrun değiıınemiı olduğu 
ve iqatlarile iti derhal düzel- Kartı taraftaki muhalefetin her kereler devam etmektedir. ve değitmiyeceği beyan olunmakta· 
tiyordu. uzvu timdi birer kahraman dır. 

Zaten Rauf Bey, cümhuriye kesilmişti. Meseli, bir timen- Malin ne digor? Alnıan hükUmetine nazaran ta-
tin ilam müzakeresinde yüzün· difer hattının evkaf arazisin- PARIS, 19 A.A. _ Matin gaze- mirat ile alakadar devletlerin hüku-
d k • 'lk' K h d · bah 1 tesi, M. Laval'in kabinenin beyanna met adaınlarının en kıaa bir müddet en mas eyı ıı ıp atan üta en geçmesı mevzuu so • zarfında toplanmaınasının tasavvuru 

eb' R Be • •-- t S d k•'t•• ka ta mesindc moratoriumun Almanya le-ya m usu ecep J'Ul ... rıı· muı u. a e 0 u ve ra " hine kısa bir müddet temdidi lehin- nak•bil birşeydir. 
sında k.ekelemeğe başlamıt ve asıup değil, hazim edeıniyeceği de bulunacağrnı, yalnl2 Lauoanne Fransız meb'uoan veya ayan mec 
nihayet dayanaınıyarak mecliı· yemekleri yemİ4 boğazına düş konfer:ınımm pek muhtemel olan lisinde!ci müzakereler, Lausanne kon 
teki beyanatına muhalif olarak kün adam gibi sinirden çıldır· tehirine hiç bir telmihte bulunmıya- fernnımın kısa '>ir müddet için tehi. 

tünde fikrind k. b' ' · h kı cağını, çünkü böyle bir t-ebbüoün rini istilzam eylediği takdirde Al-gön .. ve e ıni aöy- ·mış ınaı avaz avaz ay n· ~ manya buna mumanaat etmiyecek-
1 • • d Londra'dan gelmesi lazım olduğunu 
emıttı: yc.r u: yazmaktadır. Franıızlarla İngilizler tir. Fakat Berlin hükil~ti, ~nfe-

- Kemiğimi kıraalal' hane - Evkaf araziıinden şinıen arasındaki mütekaddim müzakereler ran>rn b.-rhalde ~- ay nıhayet_ln~en 
danın ekmeği vardır. Een Türk difer geçirmek, meclisi aliye bitama ermemittir. Vaktinde hitama • evvel toplan.."'"" lıızumuna kaildır. 
milletine değil, Osmanlı hane· hakarettir. Reddederiz. ermesi ihtimali de yoktur. /ngilt · renin oazigeti 
danına minnet ve şükran borcu Ne oluyordu? Bir tarladan Hakikat tudur ki büyük dnletler, 
tatınm. Müslümanlığın emri timendifer geçerse meclisi ili- day.inler aralarında evvelden mütte. 

'h bit bir cephe vücude ııetimıedikı;e 
budur. ye akaretin nereden çıktığını ınüzakeratrn faidesiz olacağrna kail 

Bu ıözünde, itte sadık idi. anlayaınıyan arkadaşlar biribiri bulunmaktadırlar. 
Türkün terefli tarihine bir da- ne bakı9tılar, tunun aklını ka Doğrusunu söylemek lazım gelir-
kika İman etmemit, bir daki. çırdığını zannettiler. sc, Avrupa ~Müotacel" bir vaziyette 
ka için Türk milletinin ona Düşmanların dediği ve bul~nmaktaclır. Lausanne ~onf~sı 

di h bekled. - . 1 k .. 'd' s· malıye nazırlannın ve maliye mute-
ver · ği azameti, uzuru, tere- ıgı o ma uzere ı ı.. ır haurnlarmm alelade bir içtimaı ola-
fi ve nihayet nimeti tanıma· murdar cinayet vak'ası da bugü 
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caktır. F~k•t her~eyden evvel lncil
mış, beşeriyet tarihinin yüzünü ne rast geldi. Meclisin en mu tere'nin yüklerinden tahlis edilmit 
kızartan insanlığın parazit arız ve muhalif simalarından ve men~biini iafumare atılmağa mü-

M .. d f · h kuk ·d' beyya bir Alınanya'nın kendiıi için 
mahlüku bir iki ınüıtehaaenin, ı U a aaı U grupuna 11 • büyiik bir tehlike teıkil edeceğİıı.i 
namus ıerefini asla anlamamış detle aleyhtar olan Trabzon anlamalıdır. 
düşkün birkaç tahsm önünde meb'usu Ali Şükrü Bey üç 
diz çökmeği koca bir milletin gündenberi ortadan yok olmuş 
iltifatına tercih etmit bir adam tu .. Kaybolmuştu .. 
şimdi vekiller heyeti reisi ol- Bunun tegayyübü öyle bir 
muş iken, o zihniyetinden uzak mesele olmuştu ki; artık mec
laşabilir mi idi? lisin içinde herkes, boynun-

A lmanlar ne diyor? 
BERLIN, 19 A.A. - Siyasi Al

man mM.afili, Hoover moratoriumu
nun 6 ay veya 1 oene ınüddetle tem
didi fikrini müeait •urette kar§rla
maktadır. Böyle bir temdit, Lausan
ne konf'!raqsını lüzumıuz kılacak, a-

LONDRA, 19 A.A. - İyi malü
mat al!UI mahafil bükUmetin tamirat 
meselesi hakkındaki vaziyetini yeni 
Franoız kabineoi mebuaan meclioinde 
iıbatı vücut edinceye kadar açrkı.n 
açığa bildirmİ:İ'eceğini 7.annetmekte
dir. 

Parlamentoya çıkıyor 

PARIS, 19 A.A. - M. Laval'in 
teıkı1 ettiği yeni kabine namına 
meh'usan meclisinde okuyacağı ı.. 
yannamenin bilhaosa tamirat ve harp 
boı·çları meselesile Lozan, tahdidi 
teılihat ve Cenevre Konferanelann· 
dan bahsedeceği ıöylenmektedir. 

Beyanname okunup bittikten son 
ra umumi oiyuet hakkında Radikal 
meb'uslardan M. Ledoux ve Soıya. 
!iıtlerden M. Leon Blum ve M. Fros
sard tarafından vıırilmit olan iıtizah 
takrirlerinin hemen miizakereaine 
başlanaeakırı. Raufun sevk ve idare ede- dan bir baltanın soğuk demiri 

ceği milli Türk hükUmeti ola- geçiyor gibi ürperi:yordu .. Çün 
mazdı. Onda bir hükfunet ida kü yetmiş seksen ağız hep bir 
resine kifayet edecek göriit den, koridorlarda, etrafta yal. 
ve anlayıı istidadı yok idi. nız bundan bahsediyordu. 

Kırıcı ve devirici tam bir Daha garibi, daha tuhafı, 

Laval moratoriuni hakkında 
Amerikanın fikrini sordu 

sultan ve hükümdar ruhu tatı- sanki bu tagayyübün, hu bu- LONDRA, 19 A.A. _ Vaşing
yan bu adama kıymet vermek lunmamanın sebebi, Müdafaai ton' dan Reuter Ajansına bildiriliyor: 
bedbahtlığı bizim tarihimizin hukuk gurupu ve onun reisleri M. Laval, Hoover moratoriumunun 
mukadderat kısmma ginnit ne imiş gibi bu homurtulu söyle- temdidi iınkiinı hakkında Amerika 
kadar misallerle tekerrür e- nişlerde atılan taşlar hükume- hükiimeti nezdinde bir tqebbüste 

d •. 1 M "d f . h k k bulunınustur. dip gitmiştir. te egı u a aaı u u guru- p 
1
· 

T 'd' ,. AR S, 19 A.A. - Tamirat hak 
ürkün yüksek seciy~i ek- puna 1 1• • • .. kında mm•akkat b;r itilifın esasları-

Bu terait altıp ... meYcut morat0 
riumun ziınni sıİİ\>tte temdidi için 
zaruri olan mubrel--,.i tanzim 
makaadile ınutehanulann aktedecek 
leri bir içtima kifayet edecektir. 

Amerika kongresi n• 
yapacak? 

ser böyle küçük düşünenlere Celse açıldıe ı vakıt, Huse- ı nı tcıbit etmek nıaksadile ve y owııı: 
ehemmivet vermemek v. üzün- yin Avni Bey (Erzurum) bir- planı ile ali\kadar devletler arasında- LONDRA, 19 A.A. - Vaıinıı:ton , dan Reuter Ajan11na bildiriliyor: 
den bin bir belaya düşmüştür. den söz istedi. Reis Ali Fuat ki müzakerelere faaliyetle devam e-
Şimdi meclis allak bullak ol- Pasa da her türlü usul ve ruz- dilmektedir. Resıni mahafil, M. l.aval'in M. 

• h d La al d "d M. Stimson nezdinde icra etmit oldnon rnu,tu. Lausanne'de uzatılan name aricin e bilmem neden M. v , ün yenı en Von t .LL" k ~-• H b' kab · · "'"""'"ten gaye, ongrenin borçla-ve iltizami meselelerle saysak- se söz verdi: oeoc 1 ul ebnıftir. ki · il Gerek Fransa' da, gerek Almanya' nn ten 11 veya ga1111& karıı göı-
lanan sulh işini halletmek la- Artık açtı ağzını, yumrlu gö ua ve gerek Amerika'da yaprlacak o- termit olduğu muhalefetin tadili 
zımdı. Loit Corç ile Lort Gör zünü tabirine masadak bir tık lan intihabat dolayıaile bir lıBl sureti mümkün olup olınadığını öirenmek· 
zonun makeatl rı açık görünü nefes beyan ile sanki Ali Şük bulunmasmın mümkün olnıadığı mü- tir. 
yordu. Kendileri bir teY yapa- rünün katilleri içimiade oturup taleası umumi bir ıekil almaktadır. M. Laval, M. Edce, Amerika'nın 

1 d A k d 1 d 1 h k h Şimdi 1 temmuz 1932 tarihinde bu husuotaki noktai nazarını öğt'en-
m:ız ar ı. rtı crta a tepe e- uruyot armış ta Ü ftmet iç müddeti inkiza edecek olan Hoover meden Fransız parlamentosuna Al-
r. ::cek bir düşman kalmadığı sesini çıkarmıyormut·· işi o de moratoriumunun Almanyıı lehine ay- muıya'ya Yerilmit olan ınoratoriu
halde Türkiye Büyük Millet rece azıttı ki, (Biz masuniyet ni ı.,,...;tJe 6 ay veya bir sene müd- mun temdidini teklif etmenin müı
Meclisi hükumeti ordusunu si.1 isteriz. Bu verilmeue, alamaz detle temdidi hususunda Pario Ye kül olacaitnı hildirmiıtir. Maamafih 
lah altında tutmağa mahkfuıı sak ta, buradn oturur iseniz gLoı'bi'?dird~a. arasında itilaf baoıl olmuı M. Lava!, moratoriumun muayyen 
1 bir müddet için temdidi meselesinin 

o acaktı. Bu uzayabildiği ka- siz de namuuuzsunuz) diyecek Ayni zamanda Aınerika'ya borçlu konıı:rec:e ortaya atılmamrt olduğunu 
dar uzayacaktı. Bir taraftan da kadar işi küstahlığa vardırmıt- ve Almanya'dan alaeaklr olan A1'1'11- taorib eylemi§tir. 

Memleket içine alabildiği· tı. pa devletleri, müıterek bir beyaana- M. Lava!, bu t .. eblıürilnü M. Ed-
ne, husuıile timdi lstanbula Yahya Galip Bey (Kırtelıir) me neıredettk Amerika hülı:Uınetin- ğe vasıtaoila yapmı§hr. Fran112 bat
gelip gitme kolaylaştığı ve he - Sus canım, ne oluyor? Açık den Almanya'yıı bııhf"dilmuini ta- velı:iliniıı bu totebbüsüaü M. Stiın
nüz lıtanbul da kendilerinin İf· söyle anlıyalım .. Böyle müp- lep edecekler Ye bunu prtolarak ;. son'un M. Claudel'e venniı olduiu 

leri süreceklerdir. bir memorandom takip etm.it tir. Bu 
gali ukeriıi altında bulunduğu hem sözlerden kimıe bir fey Şavet Youft• planını imza ebniı d d Aın-''--• 'h 1 • d ki K , -. ıneınoran oın a çnaa ıuıı ı.... __ 
cı et e ute i eri gibi feaat ve anlamaz. imse bunu kabul et olan dOYletler araaında bu esaalar ü- lar meaeleıindeki hattı hareketi~~ 
nifak salıvermek mümkündü. ınez. :ııerinde bir itilif hUıl olacak oluna rib ~tedir. Bu hat~ 1-eket, 

Bunun ucu mecliıte görün- I' (Dnamı var) ı..u.....,. konferanoı, muvakkat bir M. Lava! ile M. Hoo•er'ın müıte. 
müştü. Mecliı öyle bir hale - müddet için llle9ZUsuz kalacaktır. rek beyannamelerinde taerib ediJmjı 

ı Çünkü maeelenln -ı oene nılıay• fir. Bu meselede her nevi te~bbüste 
gelmitti ki adeta kokmu•tu. tinden OYvel bükU.metler tarafmdan bul • .-

T uıımanm Avrupa ya ait olduiu 
(Hakimiyeti Milliye) nin r 1 müzakere edilmiyecektir. merkezindedir. 

birer pehlivanı kesilen ve Türk ----------------~;,,;.:..: ____ _ 
milletinin bu layezaı hakkını Habeşistanda 8000 kişinin 
yalnız kendi şahıslarında gö- j Bir hadise Hayatı tehlikede 
ren bu zevatın ekserisi yolunu j 
eaıııtmıttı. Ne söylediğini bil. 
yor, ne bilmediğini biliyordu! 

Bir anarşi başlaınıttı· Hükii 
met lheyeti ise meclisi ilinin 
bir cüz'ü iken o da batındaki 
beyinsiz ve iciz fahun tatkm· 
lığı ile iğri büğrü iki yana sal 
!anıp duruyordu. 

Hüküıııetin efalinde kat'iyet 
yok idi. Meclis her dakika ve 
her §eye, batta teferruatı umu 
ra kadar kantmak istiyordu. 
Her şeyi öğrenmek sırasında 
mesela filin nahiye müdürii
nün neden falan nahiyeye nak
ledildiğinin de ıırnnı bilmek 
istiyordu. Bu çok elim netico
ler verecek vaziyete gelmiıti. 

Bir gün, posta ve telgraf 
umum müdürü Sabri Beyin ya
nında uzun sakallı, ıürıneli göz 
lü bir meb'uıun Sabri Beyin 
önupe diz çökerek dizini öp. 
mek istediğini görmüttürn. Ve 

9vnr-ımuı::;ae 

Konferanslar 
Motbur ltal:raa fAİıi Sinyor Ma

rinetti bugün tehrimize gelecektir. 
Marinetti ıehrimizde bir iki konfe

rans verecektir 

Amerikan konsolosa 
tahkir edildi 

AHMETABAT, 19 A.A. -
Amerika ortaelçiıi M. Southar
d'm binmiş olduğu otomobil 
bir yerli kadınını hafifçe yarala 
ınıt olduğundan toför tevkif e
dilmittir. M. Southard, ite mÜ· 
dahele etmit olduğundan polis 
tarafından fena muameleye ma 
ruz kahnıttır, 

AD1S • ABABA, 19 A.A. -
Amerika orta elçisinin maruz 
kaldığı badiae ve ıui muamele 
üzerine Habq hükWneti şiddet 
ti tedbirler alacağını ve bu hi
cliaede kuıuru görülen poliıleri 
cezalanclıraca~ı vadetmiıtir. 
Habetlilerin Avrupalılara ve u
mumiyetle beyazlara kartı vaki 
olan hareketlerinin ve Ameri
kan orta elçiıinin maruz kaldı-

• Amerikada bir set 
daha yıkıldı 

GLENDORAMA, MiHis. 
pi) 19 (A.A.) - Honay lsland 
da Y azo - River setinde 2.3 met 
relik bir rahne açılmıştır. 1500 
metre murabbaından büyük bir 
saha, sular altında kalmıtbr. 7 
ili ' 8000 kiti büyük tehlikelere 
maruz bulunmaktadır. Sular 
yükselmekte berdevamdır. Ve 
Cruger, Tohule, Mileston ve 
Beelake kuabalannı tamamen 
istila etmek tehdidini göıter
mektedir. 

iı tarzdaki hidiaelerin aık aık 
tekerrür etmesinin, zabıta ta
rafından mürakabe Te teftiı ya 
pılınamasmdan ve roes'ul me
murlarını ihmal göatemıeaindett 
ilet"i geldiği beyan edilmektedir. 

sonra tevkif edildi 
SURA TE, 19 A.A. - Gandhi'nin 

en küçük oğlu Ramdu tevkif edil. 
mittir. 

Hindistanda ıigaıf fırlcalar 

BOMBA Y, 19 A.A. - Gaadbi 
taraftarlarının ekseriya hükUmetin 
zabıta kuvvetleri ile arbede haline 
müncer olan nümayiıler, •alü umu· 
minin IÖz ve toplanma hürriyetleri
ni IOn derecede tahdit eden emiraa
melerina raimen Hindiatan'da Tazi
yet, valii umuminin Hindistan'& mü
tevecciben yola çıkmıı olan parla. 
mento komioyonlan ile benherce 
çalııınalan maluadile geçen hafta 
tqkil etmİ§ olduğu komitelerin top
lanınaoı için 18.zım olan bir sulh mu
hiti içinde inkiıaf ebnemektedir, 

Hükümetle Gandhi'yi kanunu Ha 
si binaamm son nevakııını ikmal et4 

mek hususunda uzlattırmak makn
dile ıı:iritilınit olan oulh ınü:ı:akerele
re §İmdiden giriıilmiıtir. 

Fakat hükümet, kongre diktatör
lük hareketinden vaz geçınedikçe ve 
fırkalann en kuvvetlioi olmakla be
raber kanunu esasinin tanzimi mese 
lesinde diğer fırkalarla müsavat dai
resinde hareket eylemefe karar Yer 
medikçe müzaken.ta denm ebn4me 
ğe azmeyleınittir. 

Münenerler nezdinde en :ı:iyade 
nüfuza malik bulunan ve cerek lııııi 
tiz bükilıneti ve &erek Hint büküme 
ti tarafından daiına iyi muamele gör 
ınüt olan liberal fırkası, korkuya ka
pılmıt ..e teıkiJ edilen komitelen 
iıtirakten imtina etmİ§tir. 

Binaenaleyh bu komitelerin ehem 
miyehiz ve hakikfttta hiçbir niifıwı 
sahip olmı:ran kimselerden totkili 
mecburiyeti bi.sıl olmuıtur. 

Maaınafilı, kanunu esaoinin tan:ı:i 
mi itine deTam zarureti tezi, ıı:ün 
geçtikçe fazla taraftar kwnn-lda
drr. 

Gantlhi lehinde bir 111üracaat 
NEVYORK, 19 A.A. - Mahte. 

lif meeleklenı menıup 106 din ada
ım, M. Mac Donald'a bir telgraf çe
kerek Candhi'nin ııerbaat bırakıl-
llJU talep etmitfir. ________ , _____ _ 

laveç mektubu 

Isveç 
Bütçesi 

Parlamento yeni devrei 
içtimaiyesine başladı 
STOKHOLM, 12 (Hususi 

muhabirimizden) - Kral Haz 
retleri bu gün parlamento
nun yeni devrei içtimaiyesini 
mutat merasimle kütat etti. 
Y almz bu seneki kütat meraıi
mi genç Duc a'Ostrogothie sin
ni rütte vasıl olduğu ve tahlif 
edildiği için başka bir hususiye 
ti haiz bulunuyordu. 

Hükümet 1 Temmuz 932 ve 
30 Haziran 933 e kadar olan 
devre için meclise bir bütçe 
liyihaaı verdi. Masraf 823 mil· 
yon kuron, yani takriben 330 
milyon Türk liraııdır. Masraf 
bütçeleri mühim olan devair 
tunlardır: Maarif 154,000,000 
Sıhhat ve muaveneti içtimaiye 
128,000,000 itıizlikle mücadele 
için 20,000,000 münakalit •e 
bilha11a yol. ve ıoaeler 94 mil
yon, 

Memleketteki iktıaadi buhran 
dolayıaile, mabıüı bir salihm 
daha bir müddet ce-
cikmeai ihtimalini naza • 
rı dikkate alan Maliye 
nazırı 74,000,000 kuron açığı 
hesaba katmıştır ki, bu yekılıı 
umumi bütçenin yüzde on üç 
buçuğunu tetkil etmektedir. 
Maliye nazın açığı telafi için 
bilavasıta vergilerle, zinet etYa 
aı idhalitı ve bira ve mevaddı 
küuliye iıtihlikitına ait reaim.
leri tezyit etmek tasanurunda 
dır. 

Hükümet bütçe müvazenesi 
ni temin için yeni istikrazlara 
müracaat etmemek prensibini 
muhafaza etıniftir. 

Sabık Yunan kraliçe-
• • • 

sının cenazesı 

FLORANSA, 19 (A •• A) -
Sabık Yunan Kraliçesi Sophfe. 
nin niıi bu sabah Floranaaya 
getirilecek Te Ruı ortodob kili 
... inde müteveffa kral Koatan 
tinin mezarı yanına gömülecek 
tir -

Rel t ytııe ~·-- eKJLur cu .... • -- - •• ok esmer DiT •uıa•• .. - -

Banka ikrazat faizlerini indirecek mil 
ANKARA, 19 (Telefon) -

Emlak ve Eytam Bankası u
mmni müdürü Hakkı Saffet B. 
banka itleri baklanda gazete
mize atideki izahatı verdi: 

"- Bet seneden beri çalıt· 
makta olan müessesemiz halkın 
büyük teveccüh ve muhabbetle
rine mazhar olmaktadır. Bun• 
dan cesaret alarak iki buçuk 
milyon liralık obligaıyon çıkar 
mak hususunda tetkikatta bulu 
nuyor. İki. buçuk milyon liralık 
obligaayonu def'aten ihraç et· 
miyeceğiz. Bunlan parça parça 
ve piyasamn iatitaatı niıbetin
de ihraç etmek fikrindeyiz. Bu 
obligaıyonlann halle nezdinde 
itibara mazhar olacağına itima 
chınız vardır. Zira teminatı lz.. 
mir, Ankara ve lıtanbulda bu 
günkü plançomuza nazaran 
mikdarı: takriben 8 milyon lira
ya baliğ olan gayri menkul em 
val mukabm yapılmıt ikrazat 
tetkil ecleT, Bundan maada obli 
gaıyonun halk için getirec:eit 

Darülfünun 

irat noktai nazarından faideli 
olahihneai için de tetkikatta bu 
lunuyonu:. Bu huıuıta etrafb 
maliimat plinçonun takarrürt a 
den •onra anlatılacaktır. Ban
ka halka en yakın bir müessese 
olmak itibarile ikrazat faizleri-· 
ni de vaziyetin müsaade ettiği 
niabet dahilinde tenzile ç.alıf
ınaktadır. Umum müdürlük bü 
tün vesaite müracaatla yüzde 
on iki faizi yüzde on buçuğa 
indinneğe sarfı meaai etmekte
dir. Ancak bu tenzilit 18 9ubat 
ta toplanacak olan heyeti umu· 
ıniyenin içtiınaından ve plinço 
nun kabulünlen ıonra idare mec 
lisinde takarrür ve bu tarihten 
itibaren mevkii tatbika konacak 
tır. Bu takdirde faiz ıiyanen 
tetmil edilecektir.,, 

tik partide çıkarılan obli· 
guyonlann mikdan 100 hin a· 
det olacakbr. Beberin kıymeti 
on lira bulunac:akbr. Bu obligu 
yonlann ikramiyeli olmuı ihti 
mali de vardır. 

mütehassısı 
,.... ANKARA, 19 (Telefonla) - Dariilfünun ıalabatile nıet

gul lıviçreli mütehasaıı yarın alqaınki trenle latanbula dönecek
tir. 

Derviş Pş.nın vefatı Bursada 
umumi teessürle karşılandı 
BURSA, 19 (Hususi) - Şehrimizde senelerce fırka kuman 

danlığı yapan, Bunanın ümranı hususunda azami hizmetleri sep
keden Derviı Paıanın vefatı burada umumi teeuürii mucip ol
muıtur. 

Saracoğlu Şükrü Bey geliyor 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Saraçoğlu Şükrü Bey bu ak

tmnki trenle hareket etti. lıtasyonda Meclis Reiıi, Ba~vekil, ve
killer, meb'ualar, Maliye ve Hariciye vekaleti erkim ve doatlan 
tarafından teıyi edildi. Şükrü Bey perıembe günü mütaviri Nu
rullah Eaat Beyle birlikte lstanbuldan Parise hareket edecektir. 

Muş meb'usluğuna namzet 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Merhum Muhiddin Nami 8. 

den inhilal eden Mut ıneb'usluğuna aabık Elaziz meb'usu Naki 
Bey C. H. fırkası tarafından namzet gösterilmittir. Dahiliye ve
kaleti intihababn icrasını Muı vilayetine bildirmittir. 

[;ıönü yatı mektebinde yangın 
• 

Dün gece saat ODa doğru Ortaköyde İnönü tehir yatı mek· 
tebinden atq çılanıt ve ınekteoin iki, üç odası yandıktan ıonra 
söndürülınüttür. Yapılan tahkikata göre alet mektebin dershane 
!erinden birinden çıkmıttır. Tahmi.n edildiğine göre gündüz ya· 
kılan sobalardan aıçrayan bir kıvılcım yangmm çıkmasına sebep 
olnıu,tur. Nüfusça zayiat yoktur. Çocuklar geceyi yatakhaneler· 
de geçirmitlerdir. Tahkikata devam edilmektedir. 

Fransada arbede; 20 kişi yaralı 
TULUS, 19 (A.A.) -Aksiyon Franaız tqkilitma menıup 

talebenin yaptıkları bir içtima dolayuile bu talebe ile cümburiyet 
çi ıoıyaliat gençler tetkilitı azası araıında bir talanı arbedeler 
olnwttur. Bu arbedeler esnaımda 20 kadar kimıe ağır veya 
hafif ıurette yaralanmıttır. 

Fransız kabinesinin beganna~ 
mesi parlamentoda okundu 

PARIS, 19 A.A. - Hükumetin 
meb'usan meclieinde okudufu beyan 
namede bilhassa fU fıkralar vardır ı 

''Fransa ecnebi memleketlerde ı.... 
:ran edildiği derecede imtiyazlı ve 
müoteana bir va:ı:iyette bulunama
maktadır. Hükürnet milli iktrsadiya
tı kol'lınıak için bir takan tedbirler 
almıt ve almakta devam edecektir . 

Fransanın tahdidi tealilıat konfe. 
ranamda takip edeceii ıiyaııet 15 
temmuz tarihli muhtırada tayin edil 
miıtir. Umumi tahkim mukavelesi 

henüz tasdik edilmit olmamakla be· 
raber Fransaıuıı telakki tarzının tan> 
hir ifadeıi olmak mahiyetini muhafa
za etmektedir. 

Bütün bu mukavelelere Briand 
ismi muzaf ve merbut kalacaktır.Bu 
siyaset milletin siyasetidir. Bütün 
fırl<ıılıır da bu siyasete ittirak etmit· 
tir. 

Beyannamenin okuDlll&ll bittikten 
soma, meclia hükumetin amıımi si
yaseti haldmıclaki İstizah takrirleri
nin hemen miizakereaine geçilmesine 
karar verrniıtir. 

Yugoslavya kralının nutku 
BELGRAT, 19 A.A. - Yugos

lavya kralı, dün parlamentonun al• 
lide içtjmıını mühim bir nutukla aç .. 
lllJtbr. Kral, kanunu uuinin iın:ı:ası 
hakkındaki bir ünunııaani 1929 ta
rihli mıirname:ra takaddüm edea va-

ziyeti izah ederek 12 aoırlık bir mÜ• 
.,.dele neticesinin fırka ve buıuıi 
-faatler :rüzüaden tehlJkeye düt 
ıDİİf olılııfunıı hatırlııtmq n Y ugoı 
laYy& birlitinin tahaldnık etmesi ü
zerine bugün kanunu uasi:re avdet 
ecl"ldiğin.i aôylMnittir. 

Almangada gümrük resmi 
BERLIN, 19 A.A. - Bucan .... 

rolu .... lıir emirnamede, Almanyıı 
ile ti- muahedesi aktetmmıif 
memleketl•dea -..eya .,...alarumı kıy 
meti altın oeYi:reainda küçilı: cıa
nyabut Almaa emıa- ı.ar.ı di-

t• -ıe1tettere oiahetl carri ıııii· 
ııait -•-'ede bulunan :rerlerdell 
Alman:r&)'a gelecek ınevat n .. yaya 
icabında munzam ııimriik resimleri 
lto:rmak için bf:H ... ealihiyet YC

nı..ktedir. 
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Vili·yette Mahkemeierde ı Postada Belediyede Ekonomi 

Bu sefer anlaşmak 
mümkün olacak mı? 

••••••• 1 

eyrisefainle vapurcular arasında 
·müzakere yeni bir safhaya girdi 

Seyriaefainle milli vapuraı
Jar yeni bir anlqmaya doğru 
gitmektedirler. Seyriaefain itlet 
me müdürü Bürhaneddin Bey 
Milli vapurcular birliğine cele
rek vapun:ularla Unıaa etmit
tir. Aldığımız malumata naza
ran, Seyriııefain idaresi vapur
cular arasındaki bugünkil f
§eklin izale.i için bir zemin ol
mak üzere aradaki ufak pürüz
lerin izalesi lizım gelditi kana
atindedir. Bunlann hallinden 
sonra bir itilifm daha kolay ve 
daha eauh olaceiı kanaati mn 
cuttur. Vapurcular iıe bu fikir
de değillerdir. Bir kısım vapur
cular her terden evvel na.,.lun 
ve sefer rekabetinin ortadan kal 
dırılmaaını iıtemektedirler. 

Deri aanayiimiz için 
bir kitap . , 

Milli sanayi birliii deri sana 
Ylimiz için bir brotür hazırla
llUftrr. 

Bu brotürde bilhasaa deri sa 
nayiimizin daha fazla inkitafı 
İçin Sanayi ve Maadin banka
•ının genit kredi açmasına 10.
zum görülmektedir. 

Almanyada yeni bir 
kararname 

BERLIN, 19 A.A. - Al~~
bineıi bir luıranıame neıretmqtlr. 
Hüku;.,et, karnbiyolann dütmai do
lay11ile Alman mallarına kartı reka· 
bet huauaunda iyi bir Taziyet kazan. 
nııt olan memleketlere kartı daha 
yülmek ıümrük tarifeleri tatbik et
ıneğe mezun bulunmaktadır. 

Bundan bafka hükGmet Almanya 
ile ticaret muahedenamesi aktetmit 
olan ve Alman mallarına kartı diiw 
ınemleketler mallanna nazarut da
ha ziyade gayrimüoait muam8el..-de 
bulunan memleketlere kartı da ıüm· 
tiik tarifelerini arttn-abilecektir. 

Londrada alhn fiatı 
LONDRA, 19 A.A. - Çin heoa· 

bına yapılan bir takım muameleler 
11eticesi olarak aümü, fiatı biru te. 
t\ezzül etmittir. 

Paraşüt tecrübesi 
Belçikanm Venestra fab 

rikasından tayyare paraşüt
l~ri tecrübesi yapmak üzere M. 
4.lexandre Venestra ve M. Ra
rıe Vincent evvelki gün şehri
tnize gelmi,lerdir. M. Venestra 
ve M. Vincent şehrimizde Aero 
kulübe misafir olmuşlardır. Bel 
lr ika tayyarecilerinin şehrimiz. 
de bulundukları müddetçe, tay
Yareci Vecihi Beyin tayyaresile 
de bir paraşüt tecrübesi yapıl
llıası tekarrür etmiıtir. Tecrü
~enin Bakırköyünde Veliefendi 
~Yırında yapılması muhtemel. 
dir. ~ 

Bir torpito 
Geçecek 

Bari isminde bir Fransız nakliye 
k•ıniai :le bir Franıız torpitoau bu
~iinlerde Akdeniz'den eelerke Kara
Qenize &'CÇ<:cektir. 

1 1 

. 
Küçük haberler 

"' İstanbul verem mücadele 
~eyeti m rkeziyesi dün Hilili
hm~r c emiyetinc1eki merkezin 
•e toplanarak 29 kanunusanide 
'apılacak olan kongre ile Eren 
'·oyürıdeki Verem sanatoryomu 
~tın bazı '1oksanlannın ikmali 
trafında müzakerelerde bulun· 
rıuıtur. 

,,_ İstanbul postahaneai tel
taf m u habere memurlarından 
a.im Bey Beylerbeyi postaha
eai miidürlüğüne tayin edil

'1 İş ve yeni vazifesine ba,lamıf 
it, 

Bilmukabele, bir on• altın 11.8 
ıiline çıkmııtır. Buna nazaran, bır 
tilin tereffü vardır. _ 

Hindistanda gümüş 
para mı çıkarılacak? 
DOMBAY 19 A.A. - Kak•~ pa
la ti,m; tenezziilü ihtimal• ~o-

i':y11J:':e itlerin revac.m_ı t~ı.n 
mak .. dile lqiliz tacirlermın pmuf 
para çıkanlmatı haldund~ teklifle· 
ri, gitıide efkirı umunuye tara· 
fından müNit bir surette karıılan
maktadll'. 

ispanyanın mısır ithalatı 
MAORIT 19 A.A. - M. Azana, 

ecnebi mııırb.nnın ithaline ait olan 
.... bunlara ait resmi 10 peçeı_a~~~ 7 
peçetaya indiren kanunu reıaıcum· 
hur M. Alc:ala Zamora'nın tasvıp ve 
inızaıına arzetmiıtir · 

Borsa fiatlan 
Kambiyo 1 Kapamı 

hıgiliz lirası 
1 
L,K., S. 
7 28 00 

Bir T. Lirasının mukabili 

Fran11z frangı 12 00 06 
Dolar 47 55 00 
Liret 9 48 78 
Belga 3 40 67 
Drahmi 35 75 00 
lniçre frangı 2 42 97 
LeYa 63 25 00 
Floriıa 1 17 84 
Kuron C. 16 09 00 
Silinır A. 4 12 so 
Pezata S 64 18 
Mark 2 02 00 
Zloti 4 26 26 
Pengo 3 71 26 
Ley 80 44 00 
Dinar i 27 09 00 

TahYilAt 
[ Dahili 
D. Muvahhade 
A. Demirvolu 

!Kapanıı 

94 25 
41 2S 
14 60 

Borsa Harici 

Albn 
Mecidiye 
~ank"ot 

1 9ıs6ı 
1 

48 00 21341 

Tebrik telgraf nameleri 
Milli eünlerde, bayramlarda, do

ğumlarda evlenmelerde büyüklerini
ze dostl:rınıza yazacağınız tebrik 
teİgrafnamelerini Himayei Etfal ce
miyetinin • Şafkah telgraf kağıtl~
rile gönderiniz. Bu suretle hem bu· 
yüklerinize ve dostlarınıza la~ik ol
d kları fazla bürmeti gösternııf, hem 

u d .. h' 
de büyük bir neşe l"ünün e sı~n ı-
maye ve şafkatinizi bekleyen bınler
ce yetime yardım etmİf olurıunuz. 
•Şafkat» telgrafnameleri her tel.~raf 
hanede vardır. Teleraflartnı2ın uze
rine •Lükı veya ~afkat» kelimeleri· 
ni ili.ve ediniz. Muhatabınız telerafı 
itina ile hazırlanınıt papyekuıe ~e 
renkli bir kiğıt üzerinde okur. Hı; 
mayei Etfal tebrik telg~~~.elen, 
Himayei Etfalin yetiınlen ıçındır. 

Ekalliyetler kanunu 
• • 

proJeSı 

ANKARA 18 - Dah~iye ve 
kiletinin hazırladığıekalhyet_l~r 
kanun projesi hakkında h~rı~ı-

ek·1 t" ~·u .. taleasmı bıldır-ye v a e ı ••· . . . 
mittir. Hariciye vekaletı pro~e
ye bazı ilaveler yapılm_asrnı 1.•· 

temiştir. Projede ek~llıyetlenn 
bir çok meseleler~ bı~haua ~ 
val ve akar idare ışlennde c~m• 
yetler kanunu ahkamına ta~ı tu 
tulması esası vardır. Ekallıyet 
din reislerinin intihabı bazı ka
yıtlara tabi tutulacaktır. Hayır 
cemiyetleri ancak . muaY!en 
maksatlar etrafmda ıtler gore
ceklerdir. Bu proje yakında ve
killer heyetine takdim edilecek-

tir. --
.,. • limayeietfal cemiyeti he-

~i merkeziyesi dün Sıva• Sıhhiye vekilinin 
~eb'usu Şemseddin Beyin riya dünkü ziyareti 
~tinde topl ıma ı·ak yakında ak- , 
ı ?'ukarrer olan senel"k ~?ng· 1 .:iıhhıye vekili Refi~ ~er d~n öğ- j 
~ ıle d - "'r m • Jel rı goı·uş· l ıeden sonra Sıbhıye mudurıyetıne ıre 

İnzıbat S • . Mektupla para Belediye bir 
Komisyonu I amatya postanesını Gönderilemez Dava kaybetti 

1 Evvela memurlann 
ifadeleri alınacak 

inzibat komiayonlannca hakla
rında muamele yapdacak memurla
rın evvela tahriri ifadeleri ahnacak 
ve bundan sonra takibat yapılacaktll' 

Üçer aylıklar 
Oçer ayhk maaşlarm tubat yok

lamaıı için talimatname malmüdür· 
lüklerine tamim edilmiıtir. Bu sefer 
eski cüzdanlar da detiştirilecektir. 

, Vali Bey rahatsız 
,_ Vali Mulıiddin Bey rabatoız oldu 
ğundan dün makamma ıelememiı
tir. 

Derviş Paşa 
Ailesinin teşekkürü 

Sevgili zevcim Der~ Pat•· 
nın cenazesine kartı yapılan 
dünkü tezahüratı ağlayarak me 
zara kadar takip ettim. Ve me
zan batında kahraman zevcı
min kadirtinas ağızlardan çı 
kan menakıbını hürmet ve tük
ran ile dinledim. 

Hastalığının bidayetinden 
dünkü ufulü ebedisine kadar 
batta ulu müncimiz Büyük Ga
zi olduğu halde bilumum maka 
mat ve müesaeaaı. askeriyenin 
zevcim hakkında gösterdikleri 
kadir§inasane lutuf ve muavene 
te ben ve bütün ailem medyu
nu tükranız. 

Bilhasaa çok zahmet ve fe
dakarlıklar mukabilinde zevcı
min tedavisine gerek beraberi
mizde bulunduğu Viyanada ve 
gerek burada gayret ve haza. 
katini bezleden asabiye müte
hauıaı Dr. Nazım Şakir ve çok 
değerli insani ve mesleki vazi
felerini ibzal eyleyen Dahiliye 
mütehuıı11 Abdülkadir Bey
fendilere aleni teıekkürlerimi 
takdim eylemeği bir vicdan bor 
cu bilirim. 

Dünkü merasime ittirak zah 
metinde bulunan, zevcimin çok 
sevdiği asker karde§lerime ve 
betahsis mülki ve askeri erkim 
kiram ile genç ve güzide ümera 
ve zabitana ve teeuürlerime it
tirak eden muhterem İstanbul 
matbuatına arzı minnet eyle
rim. 

Sevgili Baıkumandanlarile 
birlikte cü:mhuriyet ordusunun 
ebediyen muammer ve daima iz 
han tan ve zafer eylemesini kal 
bimin bütün merbutiyetile ve 
göz yaşlarımla ili nihaye dua 
edeceğimi arz ve temin ederim. 

Merhumun zevcesi 
SÜRf:YYA 

lhttsas 
Mahkemeleri 
Salonun tefrişi bugün 

ikmal ediliyor 
İhtisas mahkemesi için Adli 

ye binasında tefrik edilen salo
nun tefrişi bugün bitecektir. Bu 
mahkemede bulunacak müddei 
umumi muavini henüz taayyün 
etmemiştir. 

Maarifte 

Hukuk talebesinir. 
, çay ziyafeti 
Hukuk fakülteıi talebe cemiyeti 

bugün Makıimde 1931 mezunları 
ıerefine bir ç.ay verecektir. 

ilk tedrisat müfettiş
~iği imtihanı 

llk tedrisat müfetişliğine talip 
muallimlerin dün de erkek muallim 
mektebinde tahriri imtihanları yapıl 
mışbr. 

Divan bugün toplanıyor 
Darülfünun divanı bugiin aaat 15 

de emin Muammer Ratit Beyin ı·i
yasetinde içtima edecektir. Divan iki 
aydır toplanmadığından ruzname ol
dukça doludur. . 
YENİ RUSYA 
Yaza~ - FALİH RIFKI 

CIKTI 

;oyan adamlar ....... ' 
Dün ağır cezada muhtelif 
cezalarla tecziye edildiler 

Samatya poıta müdürü Hilmi 
Beyin üzerinden kasa anahtarını •· 
larak Samatya poıtahanesinin kasa
ıından 100 lira almakla maznun Na
ci, Şerafettin, Şevki iamindeki ırenç 
lerin muhakemesi dün ağır ceza mah 
kemeııinde neticelenınittir. Cereyan 
eden muhakemede ahzügaspm gece 
vuku bulduğu anlatdnut, neticede 
Şerafettin 3 ıene hapse ve 3 sene 
emniyeti umumiye nezareti altında 
bulundurulmıya mahkum olmuftur. 

Şevki ile Naci yedişer gene aiJr 
hapse mahkum olınutlar, bunlardan 
Naci cürmü itlediği zaman 18 yatı
nı bitirmediğinden cezaaı üç seneye, 
Şevki de 21 yatını bitirmediğinden 
cezası 5 ıene 10 aya indirilmit, her 
üç mücrim ayrıca bu parayı ödeme
ğe ve hizmetlerine muadil müddet
ler kadar d" Emniyeti umumiye ne
zareti ıtltlndo. bulundurulnuya ..ı,. 
kilm edilmiılerdir. 

Bir beraet karan 
Türkiye Türing Klübü aza11ndan 

Ahmet Cevdet Beyin bundan bir 
müddet evvel tramvayda 600 lirayı 
muhtevi eüzdanı çalmmıt, Poliı le 
Kürt Abdürrabınan· iıminıle bir ... 
bıkalıyı yakalayıp bu paranın aarild 
sıfatıyla mahkemeye tevdi etmiftir. 
Dün ikinci ceza mahkemesinde ... 
dava rüyet edilınit, Ahmet Ce...det 
Bey mahkemeye celbedilerek, mu· 
nunla müvacehe olunmuıtur. Alunet 
Cevdet Bey para11nı çalan adamı 
tanıyamadığı ve ortada batkacıı da 
bir delil olmadığı icin maznun bera-
et etmittir. • 

Apoyev Matini davası 
Apoyevmatini ıazetesinin Mau

rice dö Kalından naldeıı tefrika et-

Gümrüklerde 

tiği ''Bir milyonerin tarihi" iılmli e
serden dolayı açdan müatehçen neı
riyat davasına birinci cezada devam 
edilıniıtir. 

Henüz tercümeler ehli hıbrenin 
tetkikinden eeçrnemiı olduğu için 
muhakeme batka ııüne talik edilmiı
tir. 

Hırsız bekçi mahkum 
oldu 

Rumeli Fenerinde balık yalı fab
rikaaı aahibi l ımail efendinin bekçi
si Mehmet bundan bir müddet evvel 
fabrikadan 80 teneke balık yağı alıp 
aitmitti. Dün ikinci cezada bu daYa 
rüyet edilmit, neticede Bekçi Meh
met 3 ıene hapse, üç sene emniyeti 
umumiye nezareti altında bulundu
rulmıya ve 200 lira yaf bedelini tu 
mine mahkWn olmuıtur. 

Adalar kimin? 
Heybeliadada bir adam biliYaıU 

ölmiif, evi aahipaiz kalınıt ve bu eve 
buineye intikal etti diye Deft..-dar
lılı: vazıyet etmitti. Evkaf bunu ha
ber alınca, hazineye delil evkafa in
tikal ettiğini ileriye ıürerek, vazıyet 
muamelesi yapmıya kal'. ·'f ve ne
ticede bu yüzden Defterdarlıkla ev
kaf anuında bir dava açılmıftl. Ni. 
hayet daYa büyiimüı, bütün aclalara 
t"flDİI edilmit Ye evkalla defterdar
lık bütün adalar için blribirleri aley
hine dava •Ç11Utlardll'. Bu ,ayanı 
dikkat daY&ya befinci hukuk malıke 
me•i dün de..-am etmit. iki tuaE ..-e1a1 
lerini clinlemit ve nihayet bu basua
taki iddialan t-..sik zımnında muha
kemeye arzedilen evrakı tetkik için 
mablı:emeyi ı..,ı.. ııüne lıu-akmııbr. 

Eşya eskisi gibi 
muayene edilecek 

Gümrüklerde eşyanın beşte bir 
nisbetinde muayenesi emredildi 
Gümrük ve İnhisarlar vekile 1 Ofis diğer taraftan İnhisarlar 

tinin bundan bir kaç gün evvel ve Gümrükler vekili Ali Rana 
gümrükleı· idaresine gönderdiği Beye de vaziyeti izah etmişti. 
emir bütün ihracat ınüessesele Gümrükler vekaleti Ofisin nok 
rini telaşa düşür?'üştü. Vekalet tai nazannı musip görerek güm 

·· ·-ki d ıren 'b' gumru er en ~ . eşya gı ı rük idar.esine dün mevcut kara-
çıkanlaı-ın da ?ı~·er ?ırer açıla- rı refeden bir emir vermiştir. 
rak muayenesmı bıldiriyo rdu. y k'I 'h il b de . . . e a et ı raç ma annın a • 
Bu tedbır ıhracatımızı, tatbıkı I k "h ed"I • · 

__ .. d 't'b .. kü'I" ma açı ma sızın ı raç ı ecegı gunun en ı ı aren muş ata . . . . .. . . 
duçar etmeğe başlamıştı. lhra- ~i bıldırmı,tıı-. Du~~en. ı~ıbaren 
cat:a sür'at lazım geldiğinden, ı~raç eşyamız eskı~ı gıbı he,te 
bilhassa tütün ve yumurta gibi ?•r muarene~e tabı tutularak 
ihracında azami sür' at lazım ge ıhraç edılmege başlanmıştır. fh 
len eşya muayenesi ihracatı sek racat ofisinin harici ticareti~i
teye uğrattığından, Ofis derhal zin inkişafında göstermekte ol
bu hususta İktısat vekaleti nez duğu bu teyakkuz cidden şaya
dinde teşebbüsalta bulunmuştu nı takdirdir. 

Poliste ----
Alacağını 

1 Nurullah 
! Esat Bey 

Son zamanlarda bu 
suretle 

hareket edenler çoğaldı 
Son .-ünlerde i.di melduplar için

de para gönderenlerin çoğaldığı poı 
ta idarcainin ehemmiyetle nazan dik 
katini celbetmiıtir. 

Bu va11ta ile gönderilen paralar 
çok defa zıyaa uğramakta ve bu yüz. 
elen 11k sık tiki.yetler vuku bulmak
tadır. 

Ancak öğrendiğimize eöre, para
ları kaybolduğundan ıikiyet eden
ler araunda bazı dolandırıcılara da 
tesadüf edilmektedir. Geçenlerde 
poıta idaresine yapdan bir müraca
at, iti meydana çıkanruıtrr. 

Geçenlerde bir Ef. elindeki mek
tubu poıta idareıine eöstererek, ken 
diııine eönderilen 20 liranın mektup 
içinden çıkmadığmı iddia eder. Mek 
tupta para gönderdifini yazan zat, 
poıta ııiıesinin çok kalabalık olduğu 
nu ıörerek parayı mektubun içine 
koyduğunu yazıyormuı. Yapılan 
tahkikat neticesinde mektuba para 
konulmadığı anlaııln-. latanbul pos
ta Baımüdiriyeti mektupta parası 
kaybolduğunu iddia edenlerin müra• 
caatleri karımnda kat'i bir karar al
malı: lüzumunu hiHederek bütün pos 
ta merkez Ye ıubelerine asılmalı: üz
re bir ili.n eönd..-ınittir. 

ilan tudur: "Poıta kanunu mu· 
cibince idi mektupların içine para 
konulmıuı yasaktır." Poata baımü
diriyeti, dün ımerlı:ez ve ıubelerde 
teftitler yaptırarak, keyfiyetin hallı:ıı 
ili.nmı temin ettirmiftir. 

Çarşamba 
Kazası 

Kaymakam vaziyeti 
izah ediyor 

Çarıamba'da bir tetkik aeyahati 
yapan muhabirimiz mahalli hadiae
ler ve meıhuclatı baklanda ıuet-i 
ze bazı mektuplar yazmııtı. Bu mek
tuplar üzerine temu edilen noktalar 
hakkında Samsun Valisi Çartamba 
kaymakıunlığmdan izahat iatemit 
ve kaymakamdan alclıiı cenbm bir 
suretini de gazetemize göndenniıtir. 
Bu aureti biz de aynen dercediyoruz: 

"28/ 12/931 Tarih ve kalem 
754/l0433"Numaralı tahrirat cevabı 
d .... 

t: - Mi\liyet eazeteainin neıri
yabna eöre kaza dahilinde hafif ka
dmlann para ile alınıp satıldığına ve 
metrea mukavelesi yapıldığına dair 
reomen bir malUnıat olmamakla bera 
bor timdiye kadar da böyle bir halin 
tahaddüsü hisedilmemiştir. 

2 : - Kanunu medeniye muhaJif 
olarak yapılan taaddüdü zevcat mu
amelatı ihbar ve istihbar edildiği an
da muhalifi kanun hareket edenler 
hakkında ötedenberi takibatı kanu
niyeye tevessül edildiği . 

3 : - Atılan silah meı'elesine 
gelince bu ailahlar Milliye! gazete
sinin yazdığı ve dolayııile ihsas etti· 
ği şekilde d~imi ve mütevali bir su
rette atılmamaktadır. Ara sıra ka
sabanın dağınık ve evlerin bahçeler 
içerisi.nde kB.in bu1unmaıından ve 
jandarma kadrosunun her tarafta 
devriye gezmeğe müsait olmamasın
dan biliıtifade tek tük silah atanlar 
vardır. Bunlar da takip ve taban~ 
edilmektedir. Ve tutulanlar da Adli 
yeye tevdi olunmaktadır. 

4 : - Merkez kazada re•men 
bir belediye kabileıi mevcuttur. Ka
za merkezinde olan doğumlara bu ka 
bile vazıyet ediyor. Köylerdeki do
ğumlardan da şimdiye kadar ebeler 
elinde ölen lobuaa ve çocuk vekayii 
ihbar ve istihbar edilmediği. 

Karakulak suyunı 
hükmü geçmiyor 

Belediye ile Karakulak menba "" 
yu sahipleri araamda çıkan ihtiW 
nihayet belediyenin aleyh.ine olarak 
neticelenmiftir. Bütün tehir suları 
kanun mucibince belediyeye ait ol
mak l&zım ıeliyoraa da, Karakulak 
suyunun ıelıir hudutlan haricinde 
olduğu tesbit edilmittir. Karakulak 
suyunu Deresek köyü mubtar heye
ti idare edecektir. latanbul belediye
si bu vaziyette mühim bir varidat 
kaybetmektedir. Belediyenin Kara
kulak ıouyunu ulalı için tasavYUr pro 
jeleri de ıuya düttü demektir. 

Belediye bu vaziyet karş111nda 
mühim bir karar almak için vekalete 
müracaat edecektir. Karakulak auyu
nun hariçte kalmau ve Mecidiye kö
yünden mütemadiyen tehre ucuz et 
eirmesi belediye hudutlarının sür'at
le tadilini İcap ettirmektedir. Dere
ıek ve Meeidiye köylerinin tehre ye
niclea ilhakı için vekilet nezdinde 
teıelıbüaat yapılacaktn-. 

Mezbaha 
Resmi fazla! 
Et meıelesinin nasıl lıalle
dileceii lıdla belli dejill 

Şehir mecliainin tubat de..-rei iç
timaı için Belediye hazll'lıklara bat
lamııtır. Bu meyanda en mühim ola. 
rak et komisyonunun mesaisi müza
kere edilecektir. Et komisyonu he
nüz mazbata11nı ikmal etmemittir. 
K.omiıyon azumdan bir krımırun 
fikrine pre, htanbulda et fiatı paha 
lıdır. Falı:ııt ihtikir yoktur. Etin pa
halı olmaunm sebeplerinden biri de 
mezbahada alınan reaimlerdir. Mez
baha iıe belediye için mühim bir va
ridat membaı dır. Resmin kesilmit 
etten ve kilo ı.a,ından alınmak kara
rı bile belediyeye senede 100 bin li. 
ra kaybettirecektir. Gene bir kuım 
uamn fikrine eöre ete azami fiat 
teohiti hiç bir fayda temin etmiye
cektir. 

Haliç komisyonu 
işe başladı 

Haliç tirketinin mali vaziyetini 
tetkik etmek üzere tetekkül ed.. 
yeni komi•J'on dün Belediyede ilk İÇ· 
timamı aktetıni,tir. 

Komiıyon 9irketin faaliyetine de
nm edip edemiyeceğini tetkik ecle
catir, Komisyon Belediye muavini 
Himit, ticaret müdürü Muhain, Ga
lip Bahtiyar Ye deniz ticareti müdü
rü Zeki Beylerden mürekkeptir. 

Belagatten korkan şehir 
meclisi azası var 

Şehir meclisinin şubat içtimaıocia 
bir çok İlza şimdiden •Öz söylemeğe 
hazırlanıyor. Bu hususta meclis iza· 
smdan doktor Hikmet Bey demi,tir 
ki: 

- Meclisin şubat içtima d~'resin 
de çok hararedi münakaşalar olacak 
tir. Aza bu devre için çok hazırlan 
mıttlr. Şehre tealluk eden her türlü 
itlere temas edilecek 'e b.!bemehal 
halli çareleri aranacaktır. 

Arkadaılanmız arasında birçok 
zevat var ki söz söylemekten çekini
yorlar. Buna sebep bu arkadaşların 
i,lere lakayt olma11ndan değil . Ada
lı Avni Bey, Nazmi Nuri Bey gibi 
azanm yaptıkları edebiyattan, bela
ğat oyunlarından ürkmelcridir. Bu 
zevat şimdiye kadar söz &Öylemcğe 
niyet edince bu tarz ed<biyal yapa
mıyacaklarını düşünüyorlar ve söz
leri mÜe"Ssİr olanuyacağı endişesile 
susuyorlar. Fakat artık bu tarzıbare 
ketin şehir itleri için doğru olmadığı 
kanaati umumiletti. 

Önümüzdeki ictimada herkes oa 
mimi bildiği, düşÜndüğü tetkik ve 
tahkik ettiği berteyi dangul dungul 
söyleyecek, hiç edebiyat yapılmaya
caktrr . 

1 Alamayınca 
-·-

••••• 
1 
S Y..l Ş" k •• B 1 j 5 : - Sokaklardaki çamurların 
araco~ u u ru ey e tathiri ve dilencilerin zabıtai beledi-
gideceği doğru değil 1 Y_e ~"!ifetile '?en'i ve kö~eklerin it-

Bu itibar ile bu içtimaı sabırıız!ık 
la bekleyiniz; birçok şeylere şahit o
lacaksınız." 

Bir Ermeni dayakla 
tahsilata kalktı 

Gedikpaşa Neviye caddeainde 
7 numaralı hanede oturan lpalaile 
akrabası lstavri evlerine eelirlerken 
borçlarmı vermediklerinden dolayı 
önlerine çıkan Yuvan her ikisini de 
döK:müş ve yaralaını,tır. 

Yangın çıkıyordu 

Beyoğlunda Asmalı Mescitte 35 
numaralı Kiryaci Efendinin evinden 
gaz sobasının tutuşması neticesi yan 
eın çıkmışaa da basbnlmııtır. 

Hakaret 
Betiktaşta Abbasağa mahallesin 

de Bekçi sokağmda Süreyya Efendi 
hakkında Meyhaneci Kocoyu tah
kir ettiğinden tahk'kata ba lanmış-

Ali iktısat meclisi umumi ki 
tibi Nurullah Esat Bey dün şeh 
rimize gelmiştir. Nurullah E
sat Bey kendiaile görüıen bir 
muharririmize demiştir kiı 

- lstanbulda bir kaç gün ka 
lacağım. Saraı:oğlu Şükrü Bey
le birlikte Amerikaya gideceği
mi ben de gazetelerde okuyo
rum. Bundan haberim yoktur. 

Saracoğlu Şükrü Bey 
Aldığımız malumata nazaran aa

bık Maliye vekili Saraçoğlu Şükrü 
Bey bugün veya yarın şehrimize ge 
lecektir. 

Yankesici 
Sabıkalılardan Ayı Mehmet lıtik 

lal caddesinde Hüıeyin Efendi na
mında birinin cuzdanını çaldı!fından . . 

li.fı ıçın Beledıyeye auretı mahıu ... 
da teblieat yapılmış olduğu maruz
dur efendim." 

-

Gazi Hz.inden 
Muallimlere 
Muhabbet 

Muallimler Birliği kongre reiıi 
Köprülü Zade Fuat Bey konırre mü
naaebetile Reiıicümbur Hz. ne mu· 
allirnlerimizin tazim hislerini arzet .. 
mitti. Gazi Hz. dün Fuat Beye gön
derdikleri cevapla muallimleriıniz 
hakkında şu iltifatlarını ibzal etoıiş
lerdir: 

Çalgılı dilenciler 
Son zamanlarda belediyenin sıkı 

takibatı neticesinde •oknklarda dola
şan ve oturan dilenciler azalmış.tır .. 
Fakat buna mukabil kahve ve •aire 
gibi yerlere girip çıkan ve çalgı ça· 
larak para toph ·an bir takım dilen
ciler peyda olmuştur. Bu dilenciler
den bir takımı gayri Türktür. Bele
diye bu dilencileri de takibe başla
mıttll'. Bunlann ellerinden çalğılar 
alınarak ikametgahlarına teslim edil
mektedir. 

İmha edilecek 
makbuzlar 

"C. Muallimlerimizin aenelik içti· Belediye ile Vilayetin tevhidin-
maı münaıebetile hakkımda tthar et- den evvel Maliye 'ubelerınde kulla· 
tikleri aamimi hialeı-i bildiren telgra- nılan b· zı makbuzlar kalmıştır. Bun 
fınızdan pek mütehauiı oldum. Te- lann muhaıebe ,ubelerindc durması 
şekkür ve muhahbet1erimin muhtc- mahzuı·lu görüldüğündton İrnhası te
rem muallimleı·imize iblıiğına deli- karrür etmiştir. Bu makbuzlar me 
Jet buyurmanızı rica ederim efen- ı kezde ıniıtcş.ekkil bir komisyon tara• 
dim." fından tetkik edilecek e n1i.it~kı~n 
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20 K. SANI 1932 

No 6 Ocak Arkadaşları~;. Majik'te'' 
İdarehane: Ankara ~' 

100 No. 

Telgraf ~: t.n:. M.l.ll.iyet 

Telefon: 24310,11,1. -
ABONE ÜCRETLERİ: 

Tiirlriye isin Hari, Jgin 
L. K. L. K. 

3 aylığı 4- 8-
ti ., 1 .50 14 -

12 
" 14- 27 -

~ 

Gclaı evrak geri vcırilme:ı -
Müddeti gıeçeıı nü:shalıı..- 10 ku
rU§tUr. Guıete ..: ınatbaaya ait 
i~Jer için mlidiriyeııe müraoaaı 
odili.r. Ga>ıete:miz ilinlanrı mes'u· 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 

Spor 

Güreş heyetinin yeni bir tebliği 
~, Evvelki tebliğ ayni heyetin mi idi ? i! 

1 
1 

1 

Iatanbul giİr"f heyeti reiai lııma
il Hakkı Beyin gönderdiği bir mek
tubu güreş heyeti mukal't'eratı olup 
olmadığnu teınin etmeden neıredi· 
yor ve ilave ediyoruz ki, lstanb<ıl gü 
reı heyeti eğer iddia etliği &ibi ev
velki tebliği kendiai vermişoe olimpi 

1 yat itleri, amatörlük profesyonellik 
meseleleri, kulüplerin ve teıkilatın 
mensuplarımn izzeti nefisleri gibi 
kendi vazifeleri harici şeylerle laüba 
liyane mqgul oldukları ırnlaşılıyor. 
böyle malaya!>i şeylede uğratacak 
yerde iş başına geldikleri za. 
mandan beri güret aleminde göze 
çarpan ikiliği izaleye gayret etse çok 
daha faideli olur. 

haldnrıdalri nefriyat ta hilafi hakikat 
tir. 

Tecrübesiz ıareşçiler 
GÜ...,§ Heyetinden: 
22-1-932 tarihinde C. H. F. Be

yoğlu kaza merkezindeki mıntaka 
idman oalonunda tecrübesiz gÜr"§çİ
ler arasında bir müsabaka yapılacak
tır: 

1 - Kliipler; miioahıklarm isim 
ve sicil numaralannı havi cetveUeri 
müsabakadan evvel heyete tevdi ede
ceklerdir. 

2 - Tartı 12 dan (13)e kadar
dır. Müsabaka tam saat 13 de La,lı
yacaktır. 

Lik maçları 
1 

Giirq Heyeti Reiıliğinden: 
Ye§ilköy Mlteri ras;n merkezin- . Güreı heyeti azasından Seyfi Ce 

den aldıguımı maJIWıauı nazaran 
1 

, nap, Şeref, Cemal Beylerin güreş 
bugün hava ekseriyetle bulutlu heyeti ınukarreralı hillifma olarak 
geçecek, rUzgir poyrazdan mııte- 'ı vaki olan neşriyatı berveçhi ati tek-
diJ esecektir. 191-1-932 tarimlJde zip olunur: 

1 
1 - Heyet serbeot güreş aleyhi.., 

İstanbul Futbol Heyetinden: 
22/1/932 tarihinde Taksim Stad

yumunda icra edilecek lik maçları: 
Hilii:l - Beylerbeyi saat 9 hakem 

Emin B. 
razyik 766 milimetre, en fazla ba- de olmadığı gibi bu hususta neşri-
raret 5 ve en az 2 santignıt idi. j yatta .ı,. bulunmamıştır. 

lstanbul Spor · Anadolu 10,45 ha
kem Şahap Bey. 

Ramazan 12 
Vakitler• 
Güneş 
Öğle ( 
İkindi 
Akıare 
Yatsı 

imsak 

DS 
7,21 

12,25 
14,56 
17,10 
18,46 

S,36 

2 - Profesyonellik hakkında 
ldüplerlc amatör güre~çilerin nazarı 
dikkatini celbetmek için gazetelerle 
ne§redilen tebliğ iki reyi muhalife 
karşı iiç reyle ve ekseriyetle kabul 
edildikten sonra gazetelere verilmi§ 
tir. 

Bqiktaş • Beykoz 11,50 hakem 
Em.in Bey. 

lstanbul Spor - Anadolu 13 hakem 
Refik Osman Bey. 

Beşiktaş . Beykoz 14,45 hakem 
Adil Giray Bey. 

* * • 
1 

3 - Heyetin içtima günü Pazar-
tesi alqam1 saat on yedi buçuktadır. Vefa - Kumkapı idman Yurdun. 
ve muntazaman içtima edilmektedir. dan: Vefa Klübünün Kumkapı Klü· 
Binaenaleyh heyetin içtima etmediği hünden ayrıldığına dair deveran e-

l 
den §&yİalann asıl ve eaası yoktur. , _ - ----.......... -----ı Vefa ve Kumkapı klüpleri nizami 

~~~~~~~~~~~~~· · de bunlar hakkında da İstizah §ekilde birleşerek Vefa Komkapı 1d-
,;. 1 yapmalı ve cevap gelinceye ka- man yurdu namı altında muntaza-

1 .. IC LE 
da~ bunları müdirivet odasında man mesailerine devam etmektedir-

ler. Yurdun rengi yeşil beyazdır. U
misafir etmeli!... mumi kongre t.arafuıdan intihap edi-

len heyeti idare bu §ayİayı resmen 

Kanarya Kaybolma hadiseleri t tekzip eder. Yaln1z öteden beri sa
kim bir itiyat haline giren ve böyle 

Dün bir aı-kada~ ziyaretime hayırlı birleşmelerin mümıir netice-
Gazeteler yazdı. Ben inan

mak istemedim, teyit ettiler .• 
Bir yolcu beı-aberinde İstanbul 
gümrüğüne bir kanarya getİr· 
miı .. Bildiğimiz sarı kanarya!. 
Kanarya lstanbulun güzel hava 
sını görünce şak şak şaklamaya 
başlamış.. Gümrük memurları 
da bu şakırtıyı işiderek kanar
ya hakkında muamele yapmayı 
düşünmü§ler. Lakin kontenjan 
litsesinde kanarya hakkında bir 
kayıt olmadığı için bir §ey ya
pamamışlar. Yolcu kanaryasını 
istemiş.. Gümrük vermemi!•• 
Ret te edememİf. Ne yapsın
lar! Bir taraftan merkezden 
(kanarya hakkında yapılacak 
muamele) sorulurken diğer ta
raftan kanarya kafesini mü
dür Beyin odasına asmıılar •. De 
Dildiğine göre kanarya şimdi o 
rada misafirmif .• 

geldi ve bana dedi ki; !erini akamete maruz bn-akınaktan 
- Senden bir ıey isteyece- zevk duyan bazı kimseler, oon gün

ğim .. Para isteyeceğini tahmin lerde azanın bir kısmından imza top
lamak suretile yurt aleyhine tahri-

ettim: katta buluıımuşlardır. Spor ruhuna 
- Vallahi birader, ben de &I münafi olan ve oamimiyet ve büs-

kmtıdayım... nü niyetle asla kabili telif olmayan 
- Y ook! Para değil, naai- bu ba...,kete ictisar eden yurt azaım-

b • • ı dan Saim Turııut Beyin kaydı terkin 
at ısteyeceğım • kılındığı ve bu gibi harekata bundan 
- Ha!!! O kolay.. oonra ictisar edec<klerin de derhal 
- Evet! Bak ne soracağım... k""'tlannın terkin kılınacağı tebliğ 

Gazetelerde okumu§sundur... olunur. _1-. 

Hergün bir takım adamlar kay G'llatasa,.ag kulübü 
boluyormuf... '/!olegbol maçları 

- Evet .•. 
- Ben de kaybolmak istiyo 

rum .• 
- Neden? .. 
- Alacaklılardan kurtulmak 

için._ 
- Fena değil! Bunun nesine 

naıihat istiyorsun?. 
- Nereye aaklanayım ! Bana 

bir fikir vermeni ntiyonım da •• 

ISTANBUL, 19 A.A. - Voley
bol Heyetinden: 22/l /932 cuma gü
nü Galatıuaray klübü lokalında ya
pılacak Voleybol maçlan: 

1 nci ınaç: saat 11 Kasımpa§a .. 
Vefa .• Kumkapı. Hakem Ali Rıdvan 
Bey. 

2 nci ınac: saat 11,45 Siileymani
ye •. Topkıipı. Hakem Sami Bey. 

3 üncü maç: ıaat 12,30 Eyip ·- la 
ta.ıUml Spor. Hakeın Seyfi Bey. 

Seyircilerden duhuliye almmıya. 
caktır. 

Kari sütunu , 

Otobüs sahipleri 
Şikayetçi! 

- 1 ••• 

Sahipler gerine şoförler 
ve biltttçilttr 

cezalandırılamoz mı? 

3438 numaralı otobüsün sahi 
bi Ali Rı:Ea Beyden bir mektup 
aldık. Ali Rıza Bey bu mektu
bunda bata yapan şoför ve bilet 
çilerin tecziyeleri iktiza eder
ken mal sahiplerinin cezalandı
rıldıklanndan fikayet etmekte 
ve bunu sermayenin imhasını 
teshil edecek bir tedbi.. gibi 
mevzuu bahseylemektedir. Mek 
tubun bazr kısımlarını dercedi· 
yoı·uz: 

"!ster ~of ör hatası yüzünden 
otobüs devrilsin, ister bir bileti 
biletçi eksik versin veyahut had 
d~ istiabiden fazla adam almam 
veyahut otobüs durak mahalli 
haricinde dursun, doğru veya 
yanlış bir ihbara istinaden he
men belediye müdürü Bey: 

Ruhsatnameyi istiı-dat eder. 
Otobüsü ticaretten meneder. 
Otobüsün sahibi bihaber ve ma 
sum olduğu halde bu hal başına 
gelir, aynı z&manda otobüs tak 
sitli olduğundan büyük zarara 
uğrayan mal sahibi malını kay
beder. Bol'çlu da kalır. 

Ualbuki mücrim olan JOför 
veya biletçidir. Ne olursa olsun 
ceza yalnız otobüs sahibi aley
hinde terhibkar bir şekilde tat
bikı kaide ve esas olmuştur. 

Cürüm neye derler? Mücrim 
veya mBsumdan hangisi teczi

Sinema -Tiyatro 

BUGÜN AKŞAM 

Saat 21.30 da lıı~nbul Bılcdi11tsl 
MUKKADES ~ehirTıyatl'OSll 

ALEV 111111111111111 

~:: "'"'"' A.y=~~r. ııııııııı 
"lALOVA TÜRKÜSÜ 

iıLk müsdki!i komedi 

Raşit Riza Tiyatrosu 
Şehza<le Ba~ı><ua 

Bu akşam saat 21,30 da 

Kocama bir Metres 
Vodvil 4 perde, tercüme edeıı 

Muhtw: Bey. 
21 ikinci Kanun per§embe gündüz 

saat 14 te talebe matinesi 

Be,de gelen 
Komedi 3 pe·rde 

Akşam saat 21,30 d• 

Kudret helvası 
3 .perde 

22 cwna gündüz 14 te umuma..,., 
t8'lebeye ,...---... 

Samsonr 
I 
4~de ...... 

Cwna akşamı saat 21,30 da 

Kocama bir Metres 
4 tpe'l'de 

Tercüıru: eden Muhtar Bey 

Şehzadebaşi 
Ferah Sinemada 

Bu gece tam 9,30 da 2 incı nı

nıazarı. i'rognımı Şayani bay.et va· 

ye olunmak lazımdır?. Kabahat ryetıele:r ı; .aat1ik zengin programı 
li nasıl tayin olunur?. Cezayı Localamı.ızı ,ıfitfen. giindü%<krı 

kim verir? Tecziye usulü nasıl
dır? Ceza ile cürüm arasında r 

nisbet gözetmek lazım mıdır? 
Teşkilib esasiye kanunu bu 
bapta neyi amirdir. Bu cihetleri 
belediye dü9ünınemi9tir. 

alınız. 

Üsküdar H• Sinemasımla 

Adalet Kurşunu 
İliveten: C:,,suetin müWatı. 

Bu gün ..,., yarınki perşembe 

günü saat 17,30·te 

F ranşız Tiyatroswıdla 
meşbu~ dansör 

Halbuki; hükUmet caniler, i· 
•iler hakkında bile kanuna tev
fiki hareket eder. Kaçakçıların 
tahripkar ve can~ane harekatı 
na kartı bile kamın, usul, mah
keme gibi ıeyler tatbik olunu-

Douglaı ve Zenci Heyeti 
wafıwlan ıtenziliit1ı fiatlar<a lıalJı:a. 

yor. 

Bir evi yakan kiracıyı teczi
ye yerine mal sahibini tecziye e 
derseniz ve sebep olmak üzere 
adam akıllı bir kiracı bulamadı 
ğmı söylerseniz felaketzede bu 
hüküm ve mantıka ne der? 

Bir tramvayda biletçi bir 

vıe UıJıebeleor>c malıaua 

2 MATİNE veıilecekm. 

Bu müsamerelerde zenci heyet.iınin 

"n büyük muvaffakiyeti °"'n 
Louiıiana 

18 tablatu.k muazzam revüyü temsil 

Kağıtlan olduğu tdülde an
layıp ruhuna nüfuz etmemek 
bir kabahat değil, sadece bir ka 
biliyet meselesidir. Onun için 
-hele tasfiye lakırdıları edildiği 
fU günlerde- gümrük memurla
rının sarahat olmadığı İçin bir 
kanaryayı içeri almamaları pek 
aykırı değildir. Ben kendilerine 
tıpkı bunıa benzer bazı ufak te
fek hayvanatın kaçak olarak hu 
dutlanmızdan girdiğini istihbar 
ettim. Halep ve Suriye tarafla
nndan gelen bazı yolcular üze· 
rinde ufak hayvancıklar bulunu 
yormuş.Şüphe yok ki bu hayvan 
cıklar hakkında da kontenjan 
listesinde sarahat yoktur. O hal 

Yeni Gün muharriri 
Ahmet Ihsan Beye 
Azizim! Geçen gün Yeni 

GAİP ARANIYOR ~et kesmez veyahut tranmıy 
1323 seru!fil sı.ra.larıll!da 1stanbulda .• bir adamı ezerse bundan dolayı 

i•tinaf azalığında bulunmuş ohm tramvay !İrketinin arabasını ga 
v ASFİ BEY ile bu zatın refikwla- rajda \hapsedip tramvay şirket~ 
'" ve m.erlıwn Ahmet Tevfik Paşa.- nin ticaret ve seyrüseferine ni
nın kerime&i olan Hanımefeındi'nin hayet vermek kabil midir? Ta. 
bayat ve avaklbi hakkında, bu Hf., bii değ·ildir. Fakat; otobüs olur 
nin hemşire& merhume Fi.-devs H. sa kabildir. 

e•ti.leoebiır. Bu ak§am suvar.: -t 
21,30 te. Yarinki Cwna ıgünü asti
ııe tıaat 16,30 'le ve suvano atat 21,30 

be VEDA MÜSAMERELERİ 

olarak 

Douglas'm Sürprizleri 
Günde intişar eden ve bana kar 
şı manasız bir hücumu ihtiva e
deo yazmın altında imza olma
dığı için cevap vermiştim. Ben 
senİ'l yazdığını bilseydim cevap 
vermezdim. Kusura bakma! A
l'amızda teklif mi var •• Yaz ya· 
zabildiğin kadar.. Yalnız sen
den bir ricam var .• imzam bun· 
dan sonra mürettiphanede dü
§ürme ! Yanılıp cevap veriyo-
ruz. 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı : 17 

Güzellik Kraliçesi 
- Gördünmü Belkis? -diye 

Vedat Nacinin grupunu işaret 
etti~ yanında güzel esmer ka 
dm lıpanyol trupunun meıhur 
primıı donnası Matmazel Beat
rismis ! .. Ne emsalsiz bir kadm! 
Müsa~erenin ,erefiı:ıe şarkı 
söylemeği kabul etmit .. Şu Ve
dat Naci de talihli bir inaandır. 
Bütün güzel kadınlar ona yüz 
verirler. 

Vedat Naci henüz onlan 
farkedememİftİ. Matmazel Be
atris' e pek sokulmuttu. Genç 
ve dilber kadın da bu yakıtık
b ·Türk delikanlısile çok alaka 
dar cörünüyordu. Kendi.ine 
bir dakika yaklaşmak için türlü 
komplimanlar yapan genç er
keklerin hepsile mübaliialı bir 
şuhlukla şakalaşıyor, nihayet 
yanından uzaklaştırıyoı-, iri ve 
baygın siyah gözlerinin yakıcı 
telıv .. tile Vedat Nıtcinin dama .. 

NeziM Muhiddin 
ıannı wımçılıyordu. Hiç kimse 
den pervası yoktu.. Beyaz bir 
zambak kadar narin ve yumu· 
şak elini türk gencinin boynu
na atarak karanfil dudaklarını 
ta kulaklağna yaklaştırdığı za
man Belkis, içiaıde yeniden kay 
nayan ateş gibi bir arzu ile kıv 
ramyordu. Limia: 

- Şu insanların telakkisi ne 
garip! -diye bir felsefe yapma 
ğa baf laınıtb- fU tatknlıklann 
en hafifini bile bir aile kadını 
yapsa. En ağır ittihamlar al
tında katır, içtimai ınevkiini o 
ande kaybeder. Bu telakki yal
nız bize mahsuı da değildir •• 
Dünyanın her ka.eııinde aynı
dır. Bir genç kadın için ayıp o
lan bu ,uhluk bir artist için mü 
bahtır. Adeta bir zafer •e töh
ret imtiyazıdır. Halbuki bu da 
bir kadından başka nedir?. 

Hanuı Mecdi Bey: 

mın dycvm Yuruı.n~taoda bulunan 

oğlu BESİM BEY tarafmda.11 ma
lumat aranmaktadır. Bilenlerin İ<ia· 

müracaatları rica olu-
.n1ır. 

- İtibar ve telikkilerin hük
mü? diye cevap verdi. Belki
sin rubunda gene fırbna nük
setmişti. Şu amfa Vedat Naci 
ye malik olmak mümkünı olsa 
bütün vakarını, bütün içtimai 
mevkiini fedaya hazırdı.. Tab· 
teşıuunında yqayan bu his, 
şimdi artık bütün vuzuhile ben 
liğini kavrayordu. Hayat, ıaka 
dan ibaretse o da bu tehlikeli 
oynun zevkini tatmak istiyor
du. Macearsız, sakin bir ömü
re tahammülü kalmamışb. 

Bir aralık genç adamla dil
ber artist ortadan kayboldular. 
Biarz ıonra ıtklar yavat yavaş 
kııd-ğa batladı. Dans ıaba
smda, Beatria, narçiçeği fiatanı 
güzel ve oynak endamını snn 
sıkı kavrayan ıiyab kadife ye. 
leğile kastenyetlerini §ıkırdata 
!lkırdata göründü. Kıvrak ya
mk bırsb İspanyol havuile kıv 
re.nan bu atetli genç kadm vücu 
dü en metin insanlara heyecan, 
verecek bir kudrette idi.Hele se 
si! Aşk ve şehvet diyarmm kı 
vılamlr ilıtiruile ruhlan tutu, 
tnrmuştu. Dans Hhaıı kırıl bir 
!İya ile alevlendi, ııub lspanyol 

Bu nev'i şahsına münhasır 
bir tarzı muamele değil midir?. 
Ne yapalım ki, derdimizi daha 
başka türlü ııastl ifade edebile-. ., 
yım ... ,,. 

artisti davetlilere çapkınca bir 
reverans yaptı. Salon dakika
larca süren bir alkış şakırtısı 
içinde çalkarrdı durdu. 

Beatris giyinerek Vedat Na 
cinin refakatinde tekrar salona 
girdiği zaman onu tekrar allat 
lamağa batladılar. Karanfil du 
daklarmın anısından bir sıra. 
muntazam beyaz di§lerini gös
teren dilber kadın Vedat Naci 
ile beraber Belkisin masaları· 
nm önünden geçiyordu. 

Vedat Naci birden eğildi, 
Hepsini görmüştü .. Yanındaki 
genç kadına bir §eyler söyleye
rek masaya yaklaştı. Selamlaı
blar Belkis biç so~uk davran
madı. Vedat Naci arkasına dö
nerek meJhur daruıözü takdim 
etti. 

Erkekler bilmecburiye aya. 
ta kalkmıtlerdı. Belkiı güzel 
kadına yanlannda yer ayırarak 
davet etti. Beatris Belkisin yü 
züne dikkatli dikkatli baktık
tan aonra: 

- Ne güzel hir hanını! -
deli - Türk kızlan hep böyle 
dilber midir? - Bir kahkaha i
dnde devan' edivordu. 

-Kadıköy-1111111 

Süreyya sinemasında 
Pariı Damları ıaltmda 

ALBERT PREJAN 
tarafından 

Fransızça .sözlü ve şarkılı 
filim 

Haklı imişsin Vedat! •• İatiğ
nalann çok haklı imiş .. Bu ka
dar güzel, nefis kadınlUDU% 
varken.. 

Vedat Naci Belkisin :JÜZÜ· 
ne bakıyordu. Fakat genç kız 
bu bakıtla tatmin edilemiyor
du. 

Delikanlının gözlerinde ilk 
tanıştıklan gecenin ateılerile 
ısınmak istiyordu. Halbuki bu 
hain adam bundan on gün ev
vel güzellik kraliçesine, biraz 
evvel de İspanyol arti.tine ay
ni ateşli arzularla baknuşb. 
Niçin bu ııcak nazarlan kendi 
•inden esirgeyordu? Güzelliii
ne lakayıt kalan bu adamdan. 
ne kadar nefret ediyordu! Onu 
didik didik parçalamak hevesle
rini nasıl teskin edecekti? ••• 
Genç artist, kendisine Mıaırlı 
milyoner diye takdtm edilen 
}larun Mecdiyi çileden çıkar
mak İçin bin bir feytanlık ibda 
etıneğe baılamııb. itte İstan
bul tumeeinde yolunacak bir 
9ildr ııibayet eline geçmİ.flİ. 
Artık milyonerin masumdan 
kalkmağa biç niyeti yoktu. Fa
kat_J::le.mı:ı..M«ı!Lhi .. n tın:»A' 

! •--- En dehakar ve: en seiılhar ııinema yıldızı: ,. •• 
GRETA GARBO 

Yarın aqamdan itibaren 
ASRI SlNEMADA 

En hissi ~ en müessir sinema ıbedialanndan biri olan 

P U S E 
filminde arzı endam edecektir. Mizan3Cllli meşhur JACQUES 
FEYDER'in.Perde aralarmda zengin VARYETE numerolan 

,- Bu akşam..-
MELEK 

ve 

ELHAMRA 
Sinemalarında: Gala 

Mu· i iab 
O~Cı\R 

STkAUSS 

Cla•d~tte 
COLllERT 

EllI'IST 

LUBJTSCH 
PRODUCT!ON 

Tamamen Fransızca sözlü 
büyük temaşalı operet 

Mevsimin en büyük film; 

Üsküdar İeta.nbul 6 m<:ı era me
munluğuından: Bir barçdan .dclayi 
malı.euz ve ;p<ıraya çevrilmesi mu- I 
lı:a2'rel', bir adet Ponçyak markalı ve 
1969 ınumerolıu kapalı bir adet mlis

tamcl ot<ımobilin, 25-1-932 larihine 
müsadif Pazarertıe&i günü tıaat 10 

DİKKAT 
Her iliç müe91lit: değildir. 
Htt füina inıarunaymız. 

GLANDOKRA TIN 
Meşhur Prof. Brown Sequart w 
Steimahm keşfidir ve te>:kibi 

HORMON ve lesitinıdir, 

uzviyetten alı:nmı~trr. 

Ademi iktidara bel 
gevşekliğine ve 

zafiyeti umumiyeye 
ka:rşı kat'i yeğiine devaıdr, erk.ek 
kadın farkı yoktı>E. Her eczaned< 
bulunur. Rluıtw;u 200 kuruştur. 

Umumi deposu, İ11tmıbtüda ZA
MAN ecza deposudur. Dr. BEY
C.ERE teeirini tecrübe iı;inl lmw. 
makbuz mukabilinde me<:caııen 

gönderilir. 

dan 12 ye kadar Beyk<Wda Abraham ı-------------
paşa koruaunda Korucu M uatafa 
çaVU§Un dairesi önünde açık arttır- İ-etanbul 8 inci icm ı:nemur!.uğuıı
ma w.retile ,satıl.aoalıtrr. İknci art- dan: Bir b«stan dol.ayi mahcuz ve 

tırmadır. Birinci <hl'tt:uınada 100 li- paraya çevrilmesi mükarrer Konool 
ıraya talıi,p çıkmıştır. Talip olanla- ve ayna gaı><ln>.p, kamı.pe takmıı ve 
nn ~i m.zkiirda mahallinde ha- saire ev eşyaısı 25-1-932 arihine mü
zrr bulunacak :ıntmW'a müracaat et- sadif pazarteei günü saat 12 den 14 
melm ı13n olunur . 
ı-------------ı de kadar Beyoğlunda Aynalıçqme

de Emin Camii oıoloak Abtullalı bey Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye lıaatahklan 

mütebaasısı 

Cumadan maada hergün öğ
leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar !stanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 22398. Sıra numara· 
sını beklememek isteyenler, 
kabineye müracaatla veya te· 
lefonla randevu almalıdırlar. 

ape.rtmaını 2 No. hı Vali! efendinln 

dair~i önünde açık artmna emeti· 
le sat•lacağı >ilin olunur. 

Beyoğlu ikinci icra ~ğun· 
d•ın : Mal>c:ııu vıc furuhtu mubrırer 

Gala.tada Karaköypalasu Bqlnci 

Jaıtta mevcut yazibane, kütilphanıe, 

san dalya ve ısairenin ' ikinci arttır

ması 21-1-932 tuihioe müsadif pcr• 

şeınbe günü saat dokuZ>dan i~ 

icra edileceğin.den talip olanlıırın 

mahallinde hazır bu.luıunaları füin 
olumu:-. 

olmıyordu. Sahte iıir nezaket lemlerin arasında çok fark ,,... 
de mani olmasa genç arti.ti haklısınız .. 
yanlarından uzaklllftmnağa bi· - Oranın da ayn bir zevki 
le hazırl1U11yonlu. var. 

Cazbant baıladıfı zaman - Oyl~ iae niçin seldi-
Beatriı aenç Mııırlıya: ııiz? 

- Bu ııefer •isirıle dans et- - Geleceğim. Bıktınncaya 
ıuıek iıtiyorum - dedi - si- kalar geleceğim •• 
zin kanmız bana daha yakın - Ne zaman? 
geliyor. Ben İ•panyolum, •İz - Zaman tayin etmek )i-
de arap... Harun Bey, çar na- zmı mı? 
çar kalkb. Bu esnada tamdı- - Ben öyle istiyorum. 
ğı bir genç te Lamiayı kaldır- - Peki .• Sair akta.mı sizde. 
mqb. Belkia Vedat Naciye yiJn •• Gelebilir miyim? 
kaldı. Kalbi dalsa dalga vuru - Hiç şüphesiz.. Gece • 
yordu. Güzel ve cazip ıörün· bbnımıı .• 
mek için bütün hareketlerini - KOTUncaya kacla.r bir 7• 
hesaplıyor, genç adamı teshir nı gitmem. 
etmek iatiyordu. Yuulınadı. Cülüttüler. 
Cötterdiii yakınlık tesirsiz kal Belkiı pamıaldannı saya-
madr, aralannda yen• bllftan rıık: 
bir incizap batla.dt. Vedat Na- - Cuma, cumaı1:esi, pazar, 
ci gene kıvılcımlı balntlarile pazartesi, aab!" Tam bet p 
onu çıldırtıyordu. var. 

Bir aralık ona: Dedi. 
- Hiç bizi aramadınıııl- di • "' "' 

ye sitem etti - Belkis artık sıkılmıyorcla. 
- Çok meşguldüm.. Ne,'eliydi. Gülüyor, söylilyor, 
- Nelerle meşgul olduğu- koıuyor, eğleniyor. !&kaJafJYOJ' 

nuz meydanda .• Doğrusu biııim 1 du 
T•A•!' •• Y.f'.,,\t&J'.J' :ıı .. "'. Dt-V•mı ,,..,., 
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Tarihi Tefrika: 35 

Sabatay Zevi 
Birinci sahifeden geçen yazılar Lübeck 

1 
Rus· Romen 
Müzakerat. 

N11kl•ll•111 R. N. 
llk müsbet netice ile karşılaşbk 

(81111 ı inci .ııifede) ilrtıaadi buhranıdır, 

Davası 
llilz11/cerllt muwrlckt1t.1' 

tatil •dildi 

lzmire dört kişi geldi ~e Sahatag 
Zevinin evini aragorlardı 

Tapu ve 
Kadastro işleri 

(Bqı 1 inci sabi/ede) 
ihzar ile metgul olmuttur. 

de umumi ticari va.ziyetimizde sörü. 
len tenezzülün bafbca sebebi 1930 
da haflayıp tidcletini artıran dü ıya 

1929, 1930 ve l93ı senelerinin ay 
itibarile ithalit ve ihraca.hnı götle
..., cet .. eı tudurı 

LOBECK, 19 A.A. - y.._ ..,. 
romları da .. aaı, 65 celseden sonra 
yeni bir aallıaya ırimıi§tir. Hakimler 
müttelüml..U. mücrim olup o1-~ 
ılıldannı anlamak için ihtiyabrzlılda 
ölüme sebebiyet nnneiıtea ibaret o
lan ittiham sebeplerini dint.ru,Jcır
clir. 

BOKREŞ, 19 (A.A.) - Rua 
ya ile Romanya arumda bir a
d~i tecavüz miıakı yapmak i
ÇID cereyan etmekte olan m~ 
ki.lemeler Rusya hükOmetinin 

- Kadaıtro naaıl takvi,-e e
dileıcektir ve takviyesi mümkün 
müdür?, 

Bu dört kişiden ikisinin ehemmiyeti yoktu. - Kadutronun takviyeai 
mümkündür. Netekim mevcut 

Fakat diğer ikisi mühimdi.. kadaıtro heyetlerine ayrıca do-

y ahudiler kadınlı, erkekli, diği bu mektup büyük bir ~ey kuz tasarruf azası ve icap eden 
bir takım nöbetçiler tetirli ifade etmiyordu. Her vakit söy ki.tipler de ilive edilmek sureti 
ederek geeeli gündüzlü Sa- lediğini fU cümlelerle tekrar e- le mevcuda bir misli zammedil
batay'm bulunduğu m mu- diyordu: mit ve o ıuretle mesai faaliyeti 
hafaza altına aldılar. Sabata- "Sen hakiki Mesih olduğun teksir edilmiştir. 
yın İzmire ııeldiği gün yabudi için bütün kalbimle sana İna· - İıtanbula niçin geldiniz? 
lerin tezahüratına karyı kendisi nıyorum. Yahudiliğin kurtul- - lstanbula gelmekten mak 
ne Mesih diye hitap etmeme· ması ancak senin va11tanla ola sadım, bir kere kadastro işlerini 
lerini ve sükUt etmelerini ten· caktır! .. ., yakmdan göı·mek, memurların 
bih etmoekte büyük isabet oldu Bununla beraber, bu mek- kadastrodaki faaliyetlerıne aek-
ğuna lauı.aat getirmiılerdi. tup dinliyen hıılk için pek mü- te veren cil::etleri tetkik ederek, 

Herkes ağızlan ağıza Saba- hiın bir manayı ihtiva ediyor- bu arızaları ortadan kaldırmak 
tay'ın kendisini "Mesih., ilin du. Yahudiler bu mektupta Me içindir. Kadastro faaliyeti en 
etmek için beklediği bir zaman ıih'in manevi vazifesinin bir ziyade lıtanbuldadır. Halbuki 
olduğunu söylüyorlar, bu mü· kere daha meydana çıktığını yeni tapu sicilleri yalnız kadas
him zamanı bekliyorlardı. Ni- görüyordu. Uzak yerlerden bir trosu yapılan mahallerde değil, 
hayet bir gün, kanunuevvel ayı çok yahudi ilimleri, cemaat er henüz kadastrosu başlamayan, 
nın on ikinci günü bu mühim kanı gelerek Sabatay'a tazimde mesela Beyoğlu, Üsküdar gibi 
hadise vuku buldu: bulunuyorlardı • yerlerde tatbik edilmek icap e-

İzmire dört kiti geldL Bun- Arhk herkes Sabatay'ı bek der. Bu mesele etrafında ittiha 
!ar eameı· yüzlü, uzun bir yol- lenen Mesih olarak görüyordu. zı luım gelen tetkikatta da bu. 
culuktan geldikleri hallerinden Herkesin bu ısrarı karı11ında lunacağım, Alacağımız tedbirle 
anlaırlan bir takım adamlardı. Sabatay için mukavemet etmek re baılanm19trr. Bu tedbirler İ· 
Bunlar sokakları dolaıarak her mütküldü. Her taraftan gelme çin icap eden memurlar ayni. 
kesten Sabatay Zevi'nin bulun ğe baılıyan bwçok heyetleri ka mııtır. 
duğu evi soruyorlardı. Bu aey- bul etmek mecburiyetinde ka- - Tapu maliye müfettitleri 
yahlardan ikisinin ehemmiyeti lan Sabatay daha uzun zaman en ziyade neleri teftiı ediyor. 
yoktu. Fakat asıl ikisi bilhaa- ibadet ve riyazetle meşgul ol· lar? 
sa mühimdi. Çünkü bunlardan mağı muvafık görmedi. Vazi- - Maliye müfetli§leri .mutat 

tTHALAT (T. L.) , 
AYLAR 
K. Sani . •••• • .• • 
Şubat ..... ...• . .. . . 
Mart • . . . . . • . . . •.. 

N' ısan . .... . . .. .. . . . 
Mayıs ... . .. . ........ . 
Haziran .......... .. 
Temmuz ........ . . . 
Ağustos .... ... . .. . . 
Eylül . . .. • .... . •. ... 
T. Evvel ... .... ..• .. 
T. Sani . .... .. . .... . 
K. Evvel . .......... . 

1929 

20.975.717 
16.448.755 
18.619.652 
22.034.721 
21.159.018 
22.215.560 
32.398.926 
34.142.513 
34.480.879 
8.579.205 

10.187.243 
15.054.190 

1930 

12.011.683 
9.108.593 

10.833.863 
13.722.713 
12.891.773 
10.779.368 
12.018.605 
11.301.685 
12.639.836 
12.723.454 
14.122.359 
15.399.771 

193 1 

12.241,446 
10.254.672 
12.851.526 
10.551.461 
11.897.008 
11.567.092 
9.388.141 

11.285.864 
11.128.149 
10.364.169 
7.396.007 
7.456.550 

256.296.379 147.553.703 126.382.085 

iHRACAT (T. L.) 
11.934.230 
11.362.580 
13.984.494 
10.970.473 
13.897.528 

K . Sani .. .• . .. . . .. .. 
Şubat . . .. . .. • • .. • 
ıılart .... .. ..... .. . . . 

Nisau ...• . .. . ... . . . . . 
Mayıs . ... . .. .... .• .. 
Haziran .... . . . .. ... . 
Temmuz . ...... . .. .• 
A ~ gustos .... . ....... . 
Eylül .. . . .. . .. ...... . 
T. Evvel .. . . ... .. .. . 
T. Sani ... .. .... . ... . 
K. Evvel ... . . . ... .. . 

17.554.989 
12.592.933 
13.884.817 
14.325.672 
10.273.158 
9.447.777 
8.119.855 
6.299.220 

12.969.840 
14.107.052 
6.736.506 

28.902.252 

8.843.340 
6.211.992 
8.099.110 

14.461.233 
20.735.045 
17.468.945 
13.485.501 

11.039.807 
9.306.131 

10.592.957 
10.119.805 
9.817.032 
5.715.528 
6.528.649 
6.708.265 

12.801.942 
14.050.659 
15.483.392 
14.775.081 

155.214.071 151.454.371 126.939.248 

biri (Moiz Galanti) dııg' •eri de yet bilakis halk ile, gelen heyet muamelatı teftiş etmektedirlt.T. 1.,30 • 1 
1 

k ti . L.. ela I•-• 
T k d " oenosinde ihracat y~p~ı- muz mem ~ e enn -.m ~ya ( Danidel Pinto) idi. Saba· lerle temas etmeği İcap ediyor- 1 - apu ve a astroda yeni mız baılrca mühim maddelerımızın gelmektedır: Bundan sonra aıraaile 

tay'ın "Mesih., olduğuna itikat du. Meaih ilk defa olarak dini 1 olarak ne gibi teşkilat yapmak ~metleri ıu suretle teabit edilmiş- I Almanya, Fr:-naa, lngiltere, Ameri-
eden iki mühim adam ki, diğer bir tebliğde bulundu: Artık o- taaavvurundıısmız? tir: ka ve Yunanıatan selmektedir. Tür. 
iki ki•i ile birlikte Halepten ı-uç tutmak, riyazetle vakit g&- - Tapuda teşkilat demek, İt l'vlADDE 1931 (T. L) ı kiyeye "' fazla ithalit yapan mem-

,. 1 k' '" Tütün 28.754.186 leketler İse baıta Almanya olmak ü-lzmire gelmit bulunuyorlardı. çirmek zamanı geldi. Bi a ıs sahiplerinin milracaatları ile be Pamuk (ham) 6.320.737' zere ııruile ltalya, lnai)tere, Fran-
Bunlann bu uzun yolculuğu umumi bir tenlik yapmak za- raber, derhal akdin icrası ve ta Fmdık (i>) 8.691,434 aa ve Belçikadır. 
ihtiyar etmelerinde mühim bi- maniydi. pu senedinin verilmesi demek- Üzüm (k"rul 10.768.706 193ı senesinde ltalyaya ihracah-
rer sebep vardı. Çünkü mühim Yahudiler sevinç içindeyi. tir ki, bu da o mmtakada kadas- Zeytinyai:ı 6.111.476 mız 1 milyon lira, Almanyaya 6 mil 
bir takımı haberleı· getiriyor· yip içebileceklerd~!.. Mesih bu. tronun ikır.al edilmesine müte- Afyon 2.817 . .222 yon, Çekosıo ... kyııla 6 milyon lira, 

d ed. d 1 B kk f Yün 1.814.946 lngiltereye 2 mily- lira azalmı§hr. !ardı. Sabatay'ın evini göste· na müsaa e ıyor u... u au- va ı tır. Bu itibarladır ki İs- incir (kuı·u) 
5

.354.
912 renler bunların pe§İni bırakım· retle Mesih'in ilk bayramı bat- tanbulun hukuku tasarrufıyesi Arpa 

3
.
5

10.0
18 yorlardı. Git gide meralclrlar ladı. pek karı§ık olan bir ayında ka. Yumurta 10.JOS.883 

çoğaldı. Herkes birçok sual~~r Sab~tay kendisine mektup- dutro~u ikmal edilmit olan ma 1931 sene•i ilk 11 11yı zarfında ıu 
sorarak bu yolculardan mu- ~an getıren adamlara bol bol hallerde muhafaza te§kilatı yap memleketlere afll(ıdoki miktarda ih 
him bir takım ıeyler öğrenmek ıhaanlarda bulundu. Bunlar mak tasavvunındayım. lsviıçre- r~ı:;;:;ııştı., 
istiyordu. Halepten ne gibi bir tekrar geldikleri yere giderler- nin Gand şehrinde olduğu gibi Belçika 1 ~:~~~:!:1 
haber getiriyorlardı? .. Ne ol- ken Mesih'in büyüklüğünü an- muhafaza teşkilatı mmtaka iti- Bulgaristan 884.631 
muştu?.. lıyacaklardı. İzmir şeh~i dahi- barile yapılacaktır. Çekoslovakyı 2.729.391 

Sonradan anlatıldı ki, bun- !inde Saba tay artık tamamile _ Memurlar arasında mu". Fı·anaa 11.341.987 
d 1 L • Holanda 3. 700.828 

Yugoslavya 
Sefirinin 
Cenazesi 

(Başı ı inci sahü~d11) 
!ar Halepteki yahu i erin Dlr vaziyete hakinı olmuş demek- him tebeddiilıit olacak mı? lngilterc 10.194.35

6 k · 1 G l" N " H f d Boriı Hz. jJe bemfİreai prenses O. me tubu ı e azze ı atan m ti. erkea onun tara tan e· - Mc1r,urlar araoındaki te- ispanya 2.134.355 dcıksi taraflarından da birer taziyet 
bir mektubunu hamil olarak mekti. Bütün yahudi cemaati- beddülat muhafaza tetkilitına lavcç 227.811 telgrafı gönderilmiştir. 
geliyot"lardı. Yolcular daha faz nin kenli hakkındaki bu derin mütevakkrftır. Bundan evvel ye lsviçre l28.217 Müteveffa'nin cenazeoi, dün ak-
la bir §ey söyliyemiyorlardr. merbutiyetini görerek emin ol. ni bir tebeddül olmak imk8nr ~ı:1.;::.,ya 28.271.883 §am Taksimde Sıraservilerdeki ika-
Son derece kötüm görünüyor- duktan sonra Sabatay evinden yoktur. R 905.628 metgihmdan kaldmlarak Sirkeci is-

i uay;ı 4.130.499 tasyonuna ııetirilmit Ye konvanaiyo-lardı. Getirdikleri mektup ar· dıtan çıkarak sokaklarda dolaş - Bugünkü İstanbul tapusu Suriye 3.460.294 nel trenine raptedilen hu•uıi bir va. 
da mühürlü, kapalı idi. İçinde mağa başladı. Sokağa çıktıg" ı nun kadrosu ihtiyaca ki.fi mi- Mısır 4.022.281 gonla Belgrat'a gönderilmiştir. Res-

b·ı Müttehidoi Amerika 9 711 101 · · y ı h" ne yazılı olduğunu kimse ı • zaman etrafını birçok muhafız- dir? Yugoslavya · · mi cenaze merasuru ugoa avya u-
miyordu. lar sanyor, alayla dola•ıyor- _ Bugünkü tapu kadrosu ih Yuoaui•tan 203.2<l3 kümeli namına Belgrat'ta yapılaca. 

b kal b 1 d S ka '" 9. 151.604 fmdan dün ak...,. cenazenin naklin. Gittikçe artan ir a a ı- u. o ğa çıktığı zaman, ö- tiy•ca kafidir. A"c:ak kaydm Diğc,. memleketle,- S.471.363 de meraıiın yapılmam•§, yalnız sefa. 
ğın teıkil ettiği alayın arasın- nünde giden muhafızları elle- mahallat üzere mürettep olma. Yukarlki cetv~ldcn de anıa,ıldığı ret erkını ve müteveffanın aamimi 
da yolculal' Sabatay Zevi'nin rinde bir bayrak götürüyol'lar- sı ve kadastro yapılmayan yer- veçhile, en fazla ihracatta bulunduğu dostları cenazeyi ve efradı aileoi ile 

1 evının onune geldiler. Nere- dı. Bu baytakta Hazreti Davu terde iı sah;plerinin hukuku ta birlikte Bel.,..t'a ııitınektc olan Ma-
1 ıd k• 1 lduk d (M b h ld dam Nichitch'i istasyona kadar ıröz dEn ge iklerini, ım er o • un ezamir) inde geçen §U · sarrufelerin:n muğlak ir a e tir. Kadastro tasarruf azasın- Y"§larile l"fyi etmi,lerdir. 

!arını haber vererek içeri gir- cümle yazılıydı: "Hakkın aağ bulunması, kadtonun darlığına dan ve kadastro mektebi mual- Müteveffanin cenazeoine Reiai
mek için müsaade istediler. Fa eli yükseldi!,, hül.."ll!ıettiriyor. Halbuki itlerin !imlerinden Sıtkı Beyin Lozan cumhur Hz. ile ismet Pş .. Hariciye 
kat içerinden gelen cevap men- Artık Meaih'in geçtiği yolla görülmemesi kadronun darlığın da tatbik edilen sicilli emlak ve Dahiliye vekilleri ve Vali Muhit-
fj bir cevap olmu•tu·. ra yahudiler tarafından aerı'len dan deg"ı'ldı'r. · · ı· · . • tin B. nanıına birer çelenk konulmuı 

• tapu sıcı ı nızamnamesınin kura tur. Bulgar sefareti maılihıı.tııüzan 
Sabatay oruçlu idi. ibadet halıların sayısı malfun değil. - Bugünkü tak!p olunan ıe ta talebeye mukayeseli bir au- M. Balamezoff Bulgar kralı Boria 

ve ı•iyazetle meşguldü. Huzur di. Lakin Sabatay pek müteva kil kabili tadil değil midir? A- rette tedriı etmek hususundaki Hz. namına cbı bir çelenk koymut-
ve sükiinunu ihlil edecek hiç zı görünerek bu halıların üze- lrm ve satım muamelatı daha kıymettar faaliyetine umumimü tur. .. . 
k . · kab 1 ed d• 1 ' ba kt eki 1 ? d k t kk . lıtaıyonda Hukumet namına Va-tmseyı u emez ı ... rıne •. m.a. an ç · niyor, yolu 1 kolayla•tırı amaz mı. ürlük ma ·amı eıe ürii b•r 

Fak k d b• 'k • . .. · j li mu1tvini Fazlı B. hazır bulunarak at apının önün e ın nu değıttmyordu. Elindeki gü - Bugünkü takip olunan §e- Tecıbe bılır. Mıtdam Nichitchi te~yi etmiı n bir • 
mi§ olan yahudiı kalabalığının mÜ§ saplı bir yelpaze ile ara 111 kil vakıa it sahiplerini memnun - Kadastro meslek mektebi müfreze polis m ... aaimi ihtiramiyeyi 
•:ıbıraızlığı arttıkça artıyordu: ra etrafmda biriken yahudil~ ı edecek bir halde değildir. La· hakkında ne düJünüyorsunuz? ifa etmi,tir. 

- Bu mektuplar Mesih için den birine dokunluğu zaman 

1 

kin yeni sicili tatbik edeceğiıniz Mektebin müddetinin iki sene- ___ ...,..._ __ _ 
dir. Meaih bizimdir. Onun için bu adam kendini SOllJ derece yerlerde, tasarruf muamelatı ga ye iblağı tasavvuru var mıdır? Ziraat mı, sanayi mi? 
bizan de mektuplarda yazılı <>- mes'ut hisaediyor, Mesih'in yel yet basit bir surette cereyan e- - Kadastro mektebinin ha-
lan feylerden haberimiz olmalı pazesi ile olqanmıt olmanın decektir. Alım ve aatım muame yahnı temadi ettirmek, tiındiye Per,embe günü aaat ı6 de Ga· 
dır!. kendisine manen pek büyük bir latı da bu suretle kolaylaımış o kadar çıkarmış olduğu efendiler lataaaray konf ... ans aalonunda •Tür 

D• b " I d S b ld · • · · .. b kiye sanayiden ziyade bir ziraat ıye agn•ıyor ar ı. a a· niınet oldug"u kanaatı'le a-'.nı'. lacaktır. den e e ettıgımız ınaa et neti-
• ~ • memleketi olmalıdır» mevzuu etrafın tay halkın bu sabırsızlığı karıı yordu. Sabatay'ın parmağında - Tapu •!cillerinin faidesi : ceye göre, lazımdır. Hukuk kıs da bir münaı:ara yapılacaktır. Müna-1 

stnda, çekildiği köşeden çıktı. bir de altın yüzük vardı ki, üze nedir ve ne gıbi kolaylık göster mmdıı. <0~ttu~lan d~rslerin e· znr~ya ittirak ~den .talmnlardan Ka I 
ibadet ve riyazetle meşgul ol- rinle bir yılan resmi gö,.ülüyor mektedir? heımnıyetıne goı'.e bır seneden dıkoy, Per~evruy.al lı.~lerile .Ro~ 
duğu için kimse ile lakırdı et- du. İbrani dilinde yılanın mu· - Yeni tapu sicillerinin le- ibaret olan tahsıl müddetinin . 1Co~lcıre mumc••ill0~.ruben leş~~ ettik. 

k h d · t · kab'I . · d •· ··h' f 'd 'k' 'bl• • d" .. .. en tim mevzuun muı t ıuamıru 1 meme uausun a nıyet e MI§ ı i olan "Nahaı.. kelimesı· mın e ec~ı en n;ıu ım .• aı e, ı ı seneye ı . ~gım uşunuyo- yani Türkiyenin bir ziraat memle- j 

Dava ımarafı, fİmcliye kadv 
70,000 marka balif olmuıtur. 

BERLIN, 19 A.A. - Lübec:k cla
'"'••mcla müddei umumi, ihtiyatsız. 
lıkla ölüme sebebiyet "ermit olduk
ları idcliaai!e profeueur Deycke ile 
dolttör Alataedt hakkında üçer •
Ye profea_,. Klotz baldaııcla da bir 
sene hapia eezuı iat-ı,tir. 

Mumaileyh, profeueur Deyke'. 
nin hasta bakıcısı Sdıtze hakkında 
beraet talebinde bulunınu§tur. 

Müddei umumi, kültürlerin biri. 
birine karıthnlmuını.n Lübeck feli. 
kelini intaç etmiı olduğunu, bu feli. 
ketin ııakiD surette takibi kabil ola
mıyan bir talanı ferait altında vu. 
lrua gelmit bulunduğunu kabul et
miştir. Fakat bu felaketin profeueıır 
Deydı:e'in mes'ul bulunduğu l"fkilit 
taki noksanlık neticeai olduğunu ka
bule imkan yoktur. 

Halepte yeni bir arbede 
fiALEP, 19 (A.A.} -Bura 

da vuku bulan bir arbede eana 
ıuıda üç kİ§i ölmiif ve otuz kiti 
yaralanmı9tır. Askeri tedbirler 
arttınlmqbr. _., _ 

talebi üzerine cuma aününe ka 
dar tatil edilmittir, 

BOKREŞ, 19 (A.A.) - Sov 
yet hükUmeti, Romanyanın ade 
mi tecavüz misakı hakkında tek 
lif etmit olduğu ıon formüle ce 
vap vermek için yeniden 4 gün 
mühlet iıtemiıtir. Sovyetlerin 
Buarabya meselesi hakkında 
itilafgirizliklerinde devam et· 
meleri muhtemeldir. Bükret hil 
kUmeti, Riga müzakerelerinin 
akamete uğrayacağını tahmin 
etmektedir. 

Tohum ısla•. 
istasyonları 

ANKARA, 19 A.A. - Yakmd.. 
telırimizde tohum ulah iatuyoalan 
miicliir "a mutahuaıslanndan mirek 
kep bir kaqre toplanacalttgo, 

Hitler "Yannın lzmirde yaban domuzu! adamı,, 
BERLIN, 19 A.A. - Hitler, bu 

ayın 26 mcı sünü Essen aıınayi klü
biinde aktedileeek bir içtimada bir 
nutnk söyleyecektir. Milli muhalefe
tin hiikılmete fuırtı husumetini açık 
tan açığa izhar ettiği bu dakikada 
müfrit milliyetperverlerin reisi ile 
bir arada bulunmak İçin tertip edi
len bu içtima; büyük aanayi mahafj. 
linde bealenilmekte olan temayü!Jeri 
söstennek itibarile manidardır. v. 
V estfalya • Rhin aıınayi cıemiyetleri 
sendikası reisinin ııeçen pazar siinii 
''Milli muhit" İn Brüning'in iatifa
amdan sonra iktider mevkiini eline 
almağa davetli olduğu ve büyük Al
man aanayiinin Hitler'i ~yarının a· 
damı" telüki etmekte bulanduia ıu 
retinde .,.ıq beyanatuım bütün !ay. 
met ve eheıııım.iyetini tebarüz ettir
mektedir. 

Italya veliahbna nişan 
ROMA, 19 (A.A.) - ltalya 

nın Vatican sefiri M. D Veecc
hi Papa tarafmdan kabul edil. 
mittir. Sefir Papa'ya İtalya veli 
abdi Prern de Biemont'nun bir 
mektubunu vermittir. p.._ bu 
mektubunda kendisine verdiği 
niıandan dolayı Papaya teşek
kür etmektedir. 

IZMIR, 19 - Dün sece tehir da. 
lıiline bir yaban domuza indi. Cana. 
•ar Ballı kuyu mahallesinde clolatır• 
ken öldürülmittür. 

Irak başvekili Romada 
ROMA, 19 (A.A.) - lrak 

B1.1vekili Nuri Paıa Romaya 
selmittir. istasyonda orta elçi
lerden M. T aliani ile Hariciye 
nezareti yüksek memurları tara 
fından ıeli.mlanmı~tır. 

Selim Sırn Seyir. 
konferansı 

Yarın akflllD aaat 8,30 ta Selin 
Sırrı Bey radyoda mutat konfenn. 
ıım verecektir~ 

Mevzu: ÇoculJar, ıençler, ilıtİ· 
J'Vlar naad cimnastik yapmalı? 

Darülacaze balosu 
l>ariilioeze balosu komiteai dün 

llı:inci valnı'lıanda Mühürdar zade 
Nuri Beyin yazıhanesinde içtima .,. 
denk balo tertibatile mqıruJ olmuş
tur. 

Yeni Rusya 
Falih Rıfkı Beyin Yeni Eseri 

Kow,ıu Devlet için dilimizde yazılmış ilk tetkiyk. 

Gençlik ve halk terbiyesi metotlarmm, şehir ve cemiyet 
bayatmm, kızıl fırkanın en eyi tahlili. 

ON FORMA, 150 KURUŞ 

Tevzi Mahalli: Muallim Halit Kütüphanesi. 

MUHİT 
Resimli, Bentli, 80 ~a~ile 

Türkiyenin ve bütün yakın Şarkın en mükemmel aile 
ve mektep mağazinidir. 

M U H i T yeni abone ~arflarile olmaı;ma rağme.n gelen yolcu· nin her harfi bir ·rakama dela· her gayrı ır.enkulun bılwnum ; rum. Bunun ıçın de mektep mu keti; Galatasaray, Feyziati ve AI. 
!arı kabul etmeğe m ecbur oldu. !et ederek bu r:ıkamlar "Me- muamelatı tasa•rufiyesini bir allimlerinin de mütalealarrnı al mnn liselerinden te,ekkül eden di- 1 

Mel.'1Upları açh, okudu. aih., kelimesini teşkil eden harf yaprak üzerinde görmektir. Bir dım. ğer .ti~. i~ m~vzu.un men!i tarafmı 1 :ıı ucuz mecmuadır: 
Bunların içinde yazılı olan ıey 1 

terin rakamına tekabül ettiği kimsenin bir şehir veya bir ka- _ İstanbuldan sonra diğer vi r'ruı.!,ur~!erun bİ~·~yı ~~~ke- 'nd 80 ;kuruşa bir 9enelilc abone ve ayrıca 300 kuruş kıyme-
leri kapı önünde toplanmış o- için? aaba dahilinde müteaddit ma- !ayetlerde teftiş ve tetkikatta E'a:. ve :ü~:ı:;: geed ıgı ~kr~~ muda- t~ e k~tap .. 240 kuruşa altı aylık abone ve 150 kuıuş lk.ryme-
lan yahndilere de s öyledi. (De .. anıı var) hallerdeki tasarrufunu bulmak bulunacak mısınız? Bu münaza~:da e:b~r ~- --'• tinde.kıtap .. ~25 ku~şa üç ~ylrk abone ve ayrıca 75-80 kuruş. 

E 1 1 d · kull · · d ı b ld 'km 1 .. ......., hık kıtap hedıye edilır. Verılecek .kitaplar MÜHİT'" b"ı·· vv ce söy .e iğimiz üzere -• V? gayrı ~~n . erını .. e gene . - atan u an sonra ı a müste§aJ'ı Emin B. ile Ahmet Şükrü . d T ın u un 
mektuplardan bıri Halepteki Ankarada ı·lk tedrisat bır tablo uzerınde gormek bu edılmek üzere bulunan Mudan- B. hakem olacaklardır. neşnyatı ara5ın an SCÇI ır. 

h d ·ı d ı· d B ti .. kü' 1 k d ·ı 1 h isteyenlere meccanen bir nümune nu''shası go"n-'--'lı'r. ya u ı er en ge ıyor u. un- sure e mum n o aca tı~. ya ka astroau ı e e yevm eyet D f u~:u 
da Sabatay Zevi'ye uzun uzadı müfettişliği imtihanı - latanbulda açılan tapu si- !eri faaliyette bulunan Buna e ıne arayanlar Mahdut bir zaman için yapılan bu tarifeden 
ya an:ı hürmet ediliyordu. Di- ANKARA, 19 - ilk tedrisat mü cili nizamnamesi kursu ne ka· kadastrosunu teftiş edeceğim. IZMIR, 19 - Geçenlerde iki Yu- istifade ediniz. 
ğeri de Natan Gazatı'den geli- fettiı namzetlerinin imtihanlarma dar devam edecek ve bilfunuın _Bugünkü akşam gazetele nanlı, hükılmete müracaat ederek A 
Yordu. Natan bu mektubu gü- inkılap mektebinde başlanılmıştır. tapu memurları bu kursu rkma rinden birinde tapu veznesinde Aydında Karpiz hanında evvelce bir dres• Dı"Jsı"zzad H J 2 

ilk tedrisat umumi müdürü Jlagıp ecbu Yunan zabiti tarahndan bir deline 0 e anJ • 
zel bir usup ile yazmıt, Saba- Nureddin. Gui muallim mektebi mü le m r tutulacak mı? sadece bir veznedar bulunma- bırakıldığını s<;ylemiılerdir. liıııll••m•••~·-••••••••-~~~.;~;..J 
tay hakkındaki derin hiaaiya· dürü Avni, umumi müfetti,Jerden - Kursa en fazla ehemmi- smdan esbabı mesalihin itleri Yu~an~ bu handa talıarriyat J 

tını anlatıyordu. Fakat bun- Tevfik maarif mcdürü Rahmi, ilk yet verişimin sebebi, yeni tapu görülemediğinden ıikiyet edili yapmak ıçm muaaade alddı:lan riva- ~--~---.. Ramazan münuebetile ..,.•••••• 
dan nrfı nazar edilirse ehem- tedrisat müfettiılerioden Avni, Gazi sicillerini tutacak memur yetiş yordu? yet edilmektedir. Fakat Aydın aa- 15 Kişiden mürekkep aile Türk Saz Heyetı'ne ı'la"veten muallim mektebi muallimlerinden • ek · • • 'I • tkik kinleri iki Yunanlı'nın bu defin....: 
miyetli görülebilecek hemen Ahmet Fuat Beyler imtihanda mü- tirm ıçm tapu aıcı i nızamna- - Gazeteyi te · edeceğim. bulamıyacaldarına kanidirler ve ı;.; K fk A b 
hiç bir feY söylemiyordu. Na- meyyiz bulunmaktadırlar. imtihana meani tedris ve tatbik ettirmek ı, sahiplerinin veznede fazla paranın evvelce bulunduiunu söyle- a as zer aycan Hakiki 
tan timdiye kadar yazdığı be- yedi muallim girmiıtir. tir. Kursa iblfunum memurlar beklememeleri için ne İcap eder mektedirler. T" k M "k' H 
yanoameierle Sabatay Ze-t-i ma Teftişe devam.. İftİr~e mecbur de_ğildir. Fakat se onu ifa etmek tabiidir. . ~unda? batka Urla bahçelerinden ur usı ı eyeti 
cerasında mühim bir rol oyna·, G" "ki 'nh' L. V·'-'li yeni aı.cilleri tutabılecek der~ Bu mali'ımatı alan muhaı·riri- bırınde bır kavaka(acı içinde 18,000 her aksam L ON D R A bı'r-L __ 

40

:-·de 
• bi d ' ı umru er "8 1 

,,.....,. """ d 'kd ki.f • • • Cem 1 D-- k altın bulunduğu söylenmektedir Bu . aaan~. 
DUf r a aıı:ıdı. Dıier yazdan RanA B. dün de Tütiin inlıiaar İlla· e mı an ı memur yelıtın· mız a uc>ye leşe kür ede- haberin ne dereceye kadar ~ oı. terennüm etınektedir. 
na nispetle Sabatay'a sönder· reoinde tetkikati"" .ı...- ehlUttir. ce,.e kadv, kura deTam edecek rek aynlmı tır. ·u en;;. ıınJ 



Ş'.şmanlıktan kurtuJ.. 
mak ve kuvvettea 

dlltmemek için HASAN ·Gı uten Ma m ulalı nd an is~~al ~:Ut!~ı H:ci~::ıi~:~.teşek~~u~a~j~ğı~~as~~r~~.CA~~~~~~: 
edınız. terkibi meçhul Gluten müstah:ıarabna faik o.duju etıbbayı 

Ekmek, ıevrek makarna, ,.Jıriye, ım ve fikolata aevileri vardır. Her taraftan HASAN markas1D1 arayınız. HASAN ECZA DEPOSU. muktedireaiD. raporJarile aabittir. 

• 

ÇİÇEKÇİLER ' it 
çlFçlı.ER ' 

. SEBZECiLER 

C.P. ve Novo markalı müatahzarab kullanınıı 
Çiçek-Sebıe-Meyva-Bai ve hububat ıiraatine 

llahaua ııtlbreler 
Neba~t hışcntırua iıltfına mahsus kovvetll müstabzartı ve 

pulverizatör meuuatınızi tahrip eden hutılıklanndan 
vilııye için ıntlkrlptogamllı: terkipler, 

"Rivoire PCore & Filıı"in her türlü tı<>ğan çiçek ve tohwnlan 

Sabş mahalli: V. HA YLER ve Ski 
İstanbul Çakmakçılar yokuşu, büyiik Ytni han No. 22-23 

Tel. 2,1278 

ve 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında idin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

ıa,alı zari usuıo ile münakasa ilanı 
Akşehir Belediye Riyasetinden: 
Kasabanın halen faal elektrik tenvirat tesisatı, Nafia Ve

kaleti Celilesince musaddak evrakı kıcşfiye, projesi mucibince 
Su-türlıinine tahvilen mütenavip ceryan sureti.le vüıcude geti
rilecektir. 

1 - İşbu münalııasa kapalı zarf usulU ile 1 Kanıııııusani 932 
tarihinden itibaren 10 Şubat 932 tarihine müsadif çarşamba gü
nü saat 14 te kadar 41 gün müddctledir. 

2 - Tahvil ıurctile vücuıde gdirileoek tesisat ve inşaat mü 
tcahhit olan talıi'bine 30 sene müddetle imtiyaz suretinde veri
lecektir. 

3 - Bu husu.ısta tafsilat almak, evraıkı keşfiycyi gönnek,te
si'l!atm vüoude getirileceği yerleri tetıki'k etmek arzu eden tıaılip 
!erin Belediye Riynetine müracaat etmeleri. 

4 - Talipler tdtliflerini 10 Şubat 932 tarihinde saat 12 ye 
kadar Belediye Riyasetine maıkbw mukabilinde tcaliın ede
celderdir. ( 4683) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

2000 M3 çam keccstenin kapalı zarfila zminakasau 6 Şubat 
932 Cumartesi günü saat 14,30 da Aokarada İdare Merkcziıııde 

yıııpılac:aktrr.TafeiUlt Ankara ve Haydarpaşa vemclerinde beşer 
lira mukabilinde eatıları şartnamelerde yazılııdır. 

• Lokomotiof Alev, Duman ve Regülatör boru1armın ıka:pah 
zarfla münekasaııı 13 Şubat 932 cumartesi günü saat 15 te An

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip !Jaşlamıştır. 

Altı kefidelik olan iıbu tertipte 50.000 
aumara kamilen ikramiye veyahut 

amorti kazanacaktır. 

1. Cİ ıe,ide: 11 ı ~ B l T 19J2 
: Büyük ikramiye 30.000 liradır. 

1

, Biletler Satılmaktadır. 
•============~~~~ 
TlCARET İŞLERİ UMUM MODORLOCONDEN: 

30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre te;<:il edilımiş 

olan ecnebi şirke\.lerinden İngi.Jiz tabiiyetli (Di Aziyatik Petroleom 
Kampini (Türkiye şubesi) Limitet - The Asiatic Petrolum C<lll'.lpany 
(Türkey) Limiti! şirketi bu kere mÜTacaatla şirketin Türk.iye umumi ve
killiğine şirket namımı yapacağı işkTden doğacak davalarda bütün mah
kemelerde <lava eden, edil<!n ve üçüncü şahıs sıfatlarlk hazır bulunmak 
üzre Tomas Hanri Borlıınd -· Thomruı Henry Borland Efendiyi tayin ey
lecliğini bildirmiş ve Jazımgelen vesikayi vermiştir. Keyfiyet kanuni hü
kümlere muvafık görülmüş olmakla ilan olımur. 

Diyarbekir vilayeti daimi 
Encümeninden: 

Diyarbekirde Nümune hastanesi civarında yaptıınlacak olan 
tebhirhane binası 16497 lira 38 ıkuru.ş ıkeşiıfle 6 Şubat 932 tarihi
ne müsadif cumartesi günü saat 15 te ıkaıpa'lı zarıfla ihale edil
mek üzere bir ay müddetle münakasaya vazedilmiştir. Keşifna
me hususi ve fenni şartname ve krdkisiıni görmeık istiyenlerin 
her gün vilayet daimi encümenine müracaat eylemeleri ilan olu 
nur. (257) 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekalet ihtiya<:ı için (11) adet seılektör makin.etı.i müs

ta<:elen ve pazarlıkla mübayaa olunacaktır. iBedeli muhammeni 
(15,500} liradır. İhalesi 26-1-932 tarihmde icra ktl:ıınacaktır. Ta
liplerin şartnameyi almaık üzere her gün ve bedeli mulhamme
nin % 7,5 ğu olan (1162,5) lira teminatı muvakkatcleri ile iha
le günü usulü dairesinde Zimat Vekaleti Müba'Yaa Komisyonu 
ı:ıa müracaatları ilan olunur. (256) 

Jandarma satın alma -
\ Komisyonundan: 

ıaruiaıırna için 12000 takan kısa kol ve ibaaık çamaşır kapalı 
zarfla almacaktD'. Taliıplerin prmaıncyi görmek iıçain her gün 
ve münkasaya iştirak içi nde 4/2/932 Perşcniııc günü saat on 1 
beşe ıkadaır Komisyona müracaatlan. (192) . • '-

kara.da İdare MerlEıczinde yapılacaktır. Taftıilat Ankara ve Hay- 1-----------------------
darpqa ve.zıncıleriude beşer lira mukabilinde satıları şıırtname
lcnle yazılıdır. (185-186) 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
SATILIK ARSA 

Es. Mevkii ve Nevi 
412. Gediqlqada eski Esir Kcımal yeni Mimar Hay

rettin mahalleııUıde Tatlı kuyu sokağında eski 
6 yeni 12 nwnaralı 21,50 M. M. arsa 

Teminat 

12.-

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
ITF AIYE VESAiTi MONAKASASI: 

İtfıaiye için mübaylUMII tckarrür ıedaı aramz, motıomop, tı:ı
lavuz, ıkamyon,, hortum ve r;air levazım kaıpalı zarila münaka
saya konulmuştur. Şartnameler lbedeli mukabilinde Belediyede 
satılmaıktadrr. Miinakasaya girecekler tekliıf edeoekleri bedelin 
yfuıde yedi buçuğu nitıbetindc muvaıldkat teminat V«eceklerdi<. 
Bu teminat naıkden kabul olunmaz. Ya Belediyeden İllıaliye ke
silerek bankaya tevdi olunıup mukabilinde almacaık maldmzu 

•13. Gedikpaşada eski Esir Keinal yeni Mimar Hay
rettin mahalleeinde Tatlı kuyu ııolı:ağında Cllki 

ve yahut hiikUmetçe muteıber tanınmış bankalardan birinin 
( mektubunu teklif mektubu ile beraber zaırfa ılı.>oymak lazımdır. 

18 yeni 20-22 numaralı 74,50 M. M. arsa 311.-

Balada yaztlr arsalar peşin para ile bilmüzayec!e satılaca

ğından taliplerin ihaleye müaadif 4-2-1932 perşembe günü saat 
on altıda şubemize müracaat edilmesi. (203) 

Çanakkale Vilayetinden: 
Keşif bedeli (564072) lira olan Çanakıkale Vilayeti dahiline 

müsadif 79+450 kilometre tulündeki Balya - Çanakkale yolu

nun maıkadam ıöse inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya ıkon

muştur. Münakasa 14 Şubat 932 pazar günü saat 15 tıc Çanakka

le Valiliğinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecekler tek

lif mektuplanıu ve muvaıkkat teminatlarını ayni günde ııaat 15e 

kadar Çanakkale Valiliğine vermeleri lanmd ... Talipler mü
nakasa şartnamelerini Balikcsir, Çanakıkale, İstanbul, İzmir 
Baş Mühendisliıklerinde ve Ankarada Yollar Umum Müdürlü
ğünde mütalea edebilirler. Ve (10) lira mukabilinde istihsal 
edebilirler. Mahalli tetkikat icrası için Çanakkale Baş Mühen
disliğine müracaat edilmesi lizmıdır, (171) 

Jandarma Satın alma 
Komisyonundan: 

Jandanna için 10,000 metre boz renkte kaputluk kumaş ka
palı zarfla mubayaa olunacaktır. Taliplerin şartname ve evsaıfı 
gönnek için her gün ve münakasaya iştirılk için de teklif ve te
minatlarile 25-1-932 pazartesi günü saat on altıya kadar Gedik
)lat&daıki komisyonumuza müracaatları. (14) 

Talipler her gün Levazım müdürlüğüne müracaa11a şartname 
alaıbilirler ve teminat için lazrmgelen muameleyi yaptı:rabilirler. 
İhale 21 Kanunusani 932 perşemlbc gıünü yapılacaıktır. Teklif 
mektupları o gün saat on beşe kadar Daimi Encümene veril-
melidiır. (3978) 

KARON ALMAN KIT AP HANESi 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
tatanbu.l'da Çalanakçılar,sandalyacılarda Kliştüyü fabrikası yüzile ıilte 

12,yüzile yorgan 15, yağhboya yastık 5 liraya, kügtiiyünün kilosu 100 lru
ru~tan başlar.Kuştüyü kumaşların her rengi vardır.Ucuz satıhr.Tel.2.3027. 

Jandarma satınalma komisyonundan: 
J andamıa için 12000 çift yerli yün çorap kapalı zaııfla alı

nacaıktır. Tali'Plerin şartnameyi görmek için ılıer gün ve müna

kasaya iştirak için de 4-2-932 perşembe günü saat on bire ıkadar 
Komisyona müracaatları. (193) 

Ta~liSiJe ~ınuın Mü~ürlü~ün~en: 
İdaremize ait bir adet eski otoşeni (tırtıllı otomobil) aleni 

müzayede suretile 23-1-932 tarihine müsadif cumartesi günü 

satılacaktır. Taliplerin yevmü me2Jkurda saat on dörtte Galata 

da Rıhtım caddesinde Tahlisiye müdürlüğüne müracaatları. 
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Tasarruf haftası siz"n için bir başlangıç olsun: 

Siz de Bir Alınız! .. 
' ~ .. ~ 1 ' ' - '~ - ,.~ ~ ' ·~ •• : 

l 
TAViL ZAOI:. Vapurları 

AYVALIK POST ASI 

Brrind F""a Topçu Wmm· ~ s::!'.?!=t Bun< >b. lan muhal" ilO<n 
mın hayvanatmın arpa1arı ıktt Perşembe ğü ihtiyacı için 18-1-932 ta!'İ 

3 üncü Ko ordu 
ilanları 

1 
Askeri fabrika· ı 

lar ilanları 

d la ak•- ı· halesı' 26 1 932 akşamı on yedide Siııkeciden h"nd b'I 1 -ı:rı c .... · - - ı e ı münakasa a ınacag 
tariıh Salı gun .. u·· saat 15 te ko- hareketle Gelibolu, Çanakkale, 1 "l" ed'Im· 1 579 evve ce ı an ı ış o an ve Körfez tarikile Ayvalığa a-
misyonumuzda yapılacaktır. zimet ve avdet edecektir. kilo gaz itasına talip zuhur et 
Taliplerin şeraiti ve kırılacalk y memiş oldug-undan 26 K. S olcu bileti vapurda da ve 
arpa miJodarını anlamak <Üze- rilir. Adres: Yemişte Tavilza- 932 salı günü saat 14 te teke 
re Selimiyede F. 1. Levazımı- de Mustafa biraderler. Tele- münakasaya konulacağm<la 
na ve vakti mıuayyende komi- taliplerin vakti rnuayyende 

( ) 
fon: 2,2210. 

syonumuza müracaatlaırı. 37 Tophanede Askeri San'atla 

::;,= .. ~~ij; =· ıfi•Mlt&l~ !~.2~•8•~•:b•ı!a•nd•;•iı•~•aiı•~~.eş•t•e•~.~~•S•~•1•!111ıi! 
motörü aleni müzayede ile sa- 1 KARADENiZ 
tılacail<tır. İhalesi 20-1-932 ta- l POST ASI 
rihinde çaırşamba günü saat 15 v t 
de Komisyonumuzda yapı- l a an 
lacaktır, Taliıplerin şartnamesi 

ni almak üzere her gün Komi- 1 

syonumma ve motıörü görmek 1 

üzere yollama müdüriyetine ve 
miinakasasına iştirllk edecek
lerin de vaıkti rnuayyende Ko
misyonumuza müracaatları. 
(689) (4669) 

ASKERi MATBAA MO. 
DIRIYETINDEN: 

Matbaa için müoellit alına
cağından talip olanlann 26-
2. Kll. kadar Süleymaniyede 
Ma1baa Müdiriyetine müra
caatları. (251) 

Mübım bir 
kefil 

ADEMi 
lKTlDAR 
maglup oldu 

vlRfLINE 

vı.,ız. 

İLAN 

vapuru 20 K. sani 

ÇARŞAMBA 
Pinü akşamı Sirkeciden ha
·eketle (Zonguldak, İnebo
u, Samsun, Ordu, IGreson, 
fralbron, Süırmene Rizıc ve 
Hope) ye gideoektU-. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
'{ e1kenci hanındaki acente
liğine müracaat. Tel. 21515 

SEYRISEF AlN 

~rkea ac.enta: G•lata Köprü 
:ıqı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Mühiirda.rzade han 2. 3740. 

TRABZON POSTASI 
(KARADENiZ) 21 Kam. 

mısani perşembe 18 de. 

MERSİN POSTASI 
(KONYA) 22 KanUl18Mli 

Cuma !Oda. 

DEV-REDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

Tüfıek Iw-ini idare eden -lıa

ırinnada ialihat hakkmda 21 Nllıan 

1928 1aribKı.de takdim edilmiı olup 
V i.IAyet Celil esi Ev dk Kalemince 

11071 numara ile w "Figek fialoeain 

de ial&hat" bakkmda 22 Ni.ıan 1928 
tarihinde 19Jııclim eıdilmig olup Vili-

Tünel Şirlocti, Beyof.lu ve Gaıla- yet CeJ.ilıeai evrik kalemince 11187 
ta ietaayonların.da yoJcWarın hızla 

beklemeler.ine meydan ~ i-

çin, 1 Şubat 1932 tarihi.nelen itiba-

ren 1 inci ve 2 inci mevki uaba.lar

dan mütegekkil katarlar teaia edece-

ğini muhterem ahaliye arz ile loe&
pi şeref eyler. 

İstanbul 8 el 1cra daire6inden: 
Bir dıe)l"1in temini iatifaaı için tah
tı hacze alm>p pııraya çevrilmesi ca
karrlli' eden Beyoğlu Tepeba§mda 
Daııdriya paeajmda Jı:1iıı. Yorgi Bur 
gi11 efendinin lokana. ve bitahane

numara ile ve kundak makaruana

•mda ialilıat" hakkında 1 Mayis 

1928 tarihinde takdim cdilmig olup 

Vilayet Celileei evrak kalemince 

12190 numara ile mukayyet ihtira 

be.rırt miİ1'aCUtlname •h~wi, ibti

raJarını bu me .ıı.,,.., aatmak veye.

but kara wnnek arzusunda bu

J.ıınduklarmdan eatm almak veya· 

hırt iatU:ar etmek arzUMında bulu
nan ..evaıtm ı.tanlıW Bahçekçı Tq 

HGı No 43-<la de mlllı:im ve kW H. 

W. İSTOK Efaıdir- mllraaatlıın. 

<>İnde mevcut 8 maa, 1 ayna ve 10 1-----------
sandalya 28-1·932 tarihine milısadif 
perşembe günü saat 12-13 kıadar pa
raya çevxil.eoeğiınden taliplerin mez
k!b' günde maha!.linde hazı.r hWuııa
.:ak meml>l'Ua müraaıtlıı.rı illin olu-
nur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

" Yülmck Kt.crJi hamzı havi olan 
mewddı iptidalıey.n.in aıuamclıe .,,.. 

ııulü" hakkında orı.bc! ~ mikJdct,. 

le 3 :Kinımani 1925 tarih w 241,245 
İstanbul sekizinci len daireain.- numara tahtında Slnai MUdlriyetin 

<kn: Bfr borçtan dolayi hac• olu-

nan bir yazıhane büyük masa bir 

duvar hal1111 Avrupa koltuk ortama
sası bir kanape iki lc.o.Ltuk yedi adet 

den bir krt'• ihtira buatı iatihlia1 

edümiftir. ~ lı:<>re mezkOır ibtiq 

feral veyahut kara wrilıe<:ıeğindeıı 

sandalya bir küçük mııaa aiğara &eh mczkftr lhti:rayi •tm almalı: veya

bası ve saıiore 24 kalem eıya 23 Ka- hut iwtic:aır etmek u1111Sunda bıılu· 
nunuııani 932 tarihine müsaıdif aı-

nan revatm İatanbul Be.hçekııpı Tq 
martıesi günü saat 13 den 16 ya lıa-

Han No. 43-48 de mük:im vekili H. dar Galatada Havıa eokağuıda Ce-
maat hanında 2 kat 5, 6, 7 numara- W. İSTOK Efendiye müracaatları 

!arda satılacağı i.Jan olunu.r.931-4020 ilin olunw'. 

Zühreviye, bevliye tedavihanesi 

Dr. HORHORUNI 
Beyoğlu, Terrlabaşı, Taksim Zam· 
bak sokak No. 41 - Td3152 

ZA Y1 - 5/927 9icil numerosile İs 

tanbul Deciz Ticareti müdiriyetin· 

den aldığım liman cü21danımı İzmi 

vapurımda zayi ettim. Yenisini a 

la<:eğımdan diğerinin hükmü yok 

tur. Aşçı Mehmet oglu Kazım. 

ZAYİ - Mühürümü zayettim. Ye

nlııiıııi kazdıracağımdan eakisini 

hllbnü yoktur. Kadıköy: Hatice. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zührevi hastcılıklar m~ 

telıaaaıer. Karaköy, büyük mahalle 
1 bici yanmda 34. 

Dr. TAŞ Ç 1 YA N 
ZWırevi haatalıklar tedavlhanesi 

Eminönü Minasyan eczahan.esi kar 
ııaındaki aokak No. 4. 

Beyoğlu Tapu Başmcmurluğun

dan: Beyoğlun<la Katip Mustafa 
lei mahe.l.lesinin Büyük pamıakkap 
sokağında 14 atik 16 cedit No ra i 
le murakkam Müşterek ir mai müş 
temi.l bir kıt'a aısnm muta&arnf 
terzi İapiro zevcıeilİ Katinko biı>t 
Pavlinin 1875 ele .,.,faaJ,e bir oğ 
Teleınahoııa baodcllntika! ahire feıa 
fı için müracaat edilmiştir. Bu 
ta mlibrez babüsaıade ağası küçük 
Osman ağa vakfından olan temessü 
ğün 3-8-262 tarihli hamiş kaydi 
defteri malı&ıtsunda mukayyet olma 
dığı kıayt kaleminin derkcnannda.n 
anlaşı:lmışhr. Binaenaleyh Tap 
Jı:lliüfünde kaydı bulunmaına.sm 

mebni 1515 No. lı kanuna tevfik 
ııeneı.iz tasarruf ahldmı tatbiki 
ruretine mebni tarihi i1'lndan itih 
ren bir ay zarfınıdan bu yerle ala 
kadaır cıılanların yetlerinde mevcut 
vesaiki ta91arrufiy<>lerilc birlikte y 
bilesame veyahut bilvoekfılc Tap 
dairesi.ne müracaatları, aksi hal ' 
mahallen yapılacak tahkikatt.:ı . 
beyyün edecek hale göre müstabJ 
kına tapu &enedi verileceği ilan ol 
nur. 

ı.tanbul ikinci Ti<:aret malı k 
mosindeın: Tüccardan Ferd Ha 
Jı:er ve K.irkor M uhhiryan şirlretı 
ait olup Jozef Eakfoaz.i N 'm Ne 
rin ve şeriki •irntfoe mcrbun 
ıunan ı sandık pa.ltolulı: kuma,ıan 
satı.lınasına mahkemec.e kara:r verı 
miı ve mezkur kumllfların 26-1 .93 
.alı g(inü sat 10 da .atılması te sı 

kılınmıı olmakla 1ali p olanıla.rm va 
ti mczkilrd& SuHanhamarnında T 
palyan Ha.nma müracaat !arı 
olunur 

ila 

ZAYİ - Bir hafta eve.l d<>·ru:ı:wn<1 
Telı:irdağ 159 uncu alayından alıd 
ğım mi vesikam ile nüfuete:<k 
mi havı cüzdanımı kaybettim. Y 
nileri çı rtı!.acağ n hllkliml 
k madığmı iJAn eylerim. Pütürk 
li Semi oğullarmdan 321 teveılU 
Hiıııeyin oğlu Bekiır. 

MlLLlYET MATBAA 


